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Povzetek 
 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je v letu 2016 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 
je pridobil na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), za 
zavarovane živalske vrste pa na podlagi pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP). 
Skladno z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 
2014 je ZGS v letu 2016 še lahko koristil sredstva za program javnih del in smo tako od julija do 
novembra 2016 zaposlili 50 udeležencev javnih del.  
 

Vsebina in prioritete dela ZGS so bile v letu 2016 delno še vedno prilagojene saniranju posledic 
katastrofalnega žledoloma, ki je v letu 2014 prizadel več kot polovico slovenskih gozdov, še v 
večji meri pa so bili prilagojeni nujnim ukrepom za zatiranje podlubnikov, ki so se pričakovano 
zelo namnožili v gozdovih, poškodovanih od žleda. ZGS je redno usmerjal in spremljal potek 
saniranja gozdov, poškodovanih od žleda in podlubnikov. Neposredno zaradi žleda iz leta 2014 
je bilo v letu 2016 posekanih oz. izdelanih dreves še za približno en milijon m3, tako da je bilo od 
dreves v količini 9,3 milijone m3 (3,1 milijon m3 iglavcev in 6,2 milijona m3 listavcev), katerih 
posek smo predvideli s sanacijskim načrtom, do konca leta 2016 realiziranega 60 % poseka od 
poškodovanega drevja (81 % pri iglavcih in 49 % pri listavcih, 90 % v državnih gozdovih in 54 % 
v zasebnih gozdovih). V najbolj poškodovanih, težje dostopnih zasebnih gozdovih bo veliko lesa 
ostalo v gozdu, zato smo v letu 2016 začeli ocenjevati te količine. Zaradi podlubnikov je bilo v 
letu 2016 posekano 2.323.338 m3 iglavcev, v glavnem smreke, kar je 28 % več kot v 
predhodnem letu oziroma 3,1-krat toliko, kot je bil v dosedanjih gradacijah podlubnikov največji 
letni posek zaradi podlubnikov (leta 2005).  
 

V letu 2016 je bilo prvo leto, ko smo po zahtevnih in dolgotrajnih pripravah predpisov in drugih 
formalnosti prevzeli dela na saniranju zaradi žleda in podlubnikov poškodovanih gozdov, ki so 
sofinancirana na podlagi Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020.    

 
V nadaljevanju navajamo najpomembnejše izvedene naloge po posameznih področjih dela. 
 

Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja smo izdelali vseh predvidenih 23 gozdno-
gospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot, žal pa se je zaradi nerodnosti pri vključevanju 
Direkcije RS za vode, ki je tudi pristojna za posredovanje mnenja o tem, ali je za določen 
gozdnogospodarski načrt potrebna celovita presoja vplivov na okolje, postopek sprejemanja pri 
10 načrtih zavlekel in ti načrti v letu 2016 še niso bili potrjeni. 
 

ZGS je v letu 2016 izdal 2.680 soglasij za posege v gozdni prostor (vključno z negativnimi), kar 
je 11 % več kot leto poprej in največ doslej. Strokovni delavci s področja gozdnogospodarskega 
načrtovanja so sodelovali tudi pri več domačih in mednarodnih projektih.  
 

Na področju gojenja gozdov smo, v sodelovanju z lastniki gozdov, za posek izbrali za  
5.533.033 m3 dreves, kar je sicer za 9 % manj kot v prehodnem letu, zaradi zalog za posek 
izbranega drevja iz predhodnega leta pa je bilo v letu 2016 posekano znatno več dreves – za 
6.102.630 m3.  
 

Zaradi racionalizacije je ZGS v zadnjem obdobju nekoliko zmanjšal obseg izdelave 
gozdnogojitvenih načrtov, kljub temu jih je bilo izdelanih za 62.464 ha gozdov, kar je skoraj 
enako planiranemu obsegu in približno 6 % površine gospodarskih gozdov v Sloveniji.  
 

Tudi v letu 2016 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. Število potencialno nevarnih škodljivih 
organizmov se iz leta v leto povečuje in stem tudi obseg dela pri tem posebnem nadzoru gozda. 
Pri tem delu tesno sodelujemo 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 
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spravila lesa ob izdaji odločb za sečnjo, kontroli sečišč v gozdu in vzdrževanju gozdnih 
prometnic. V letu 2016 smo izvedli 64.118 pregledov sečišč, kar je 9 % več kot v predhodnem 
letu in za približno 50 % več kot v preteklih letih. Na področju gozdne tehnike ZGS sodeluje tudi 
pri več mednarodnih in domačih projektih, zlasti na področju lesa za energijo.   
 

V letu 2016 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 2016 pri 
vseh vprašanjih s področja divjadi in lovstva tvorno sodeloval z Lovsko zvezo Slovenije pa tudi z 
drugimi lovskimi organizacijami - lovskimi družinami, območnimi združenji upravljavcev lovišč 
(OZUL) in lovišči s posebnim namenom. V letu 2016 smo dokončali in objavili obširno analizo 
popisa objedenosti gozdnega mladja od rastlinojede divjadi, ki je bil izveden v letih 2013 in 2014 
na celotnem območju Slovenije.  
 

ZGS je na področju gozdnih živali in lovstva zelo dejaven tudi v mednarodnih strokovnih krogih. 
Tudi leto 2016 je delo na Oddelku intenzivno zaznamovalo izvajanje mednarodnega projekta 
Life+ o medvedu (z akronimom DinAlp Bear), kjer je ZGS vodilni - koordinacijski partner. 
 

Na področju odnosov z lastniki gozdov in razvoja podeželja smo tudi v letu 2016 opravili 
največje delo s posamičnim svetovanjem ob izdaji kar 81.648 odločb, kar je največ doslej, 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 2016 
smo izvedli 84 tečajev za varno delo v gozdu in 52 delavnic iz gojenja in varstva gozdov, kar je 
v skupnem skoraj ravno toliko kot v predhodnem letu. Izpostaviti gre izvedbo 18. državnega 
sekaškega tekmovanja za lastnike gozdov na sejmu AGRA v Gornji Radgoni.  
 

V letu 2016 je bila osrednja pozornost javnosti v zvezi z gozdom namenjena prizadevanjem za 
preprečevanje škode v gozdovih zaradi namnožitve podlubnikov kot posledica velikih količin 
poškodovanih iglavcev v katastrofalnem žledu iz leta 2014. Temu smo zato tudi namenili največ 
pozornosti ter prispevkov in sporočil v različnih medijih pri delu z javnostjo.   
 

V letu 2016 smo tekoče izvajali vsa dela v zvezi z zavarovanimi živalskimi vrstami (pretežno 
velikimi zvermi), ki so bila določena v pogodbi med ZGS in MOP - Sektorjem za ohranjanje 
narave. Ta dela so obsežna in medijsko še posebej izpostavljena.  
 

V sestavi ZGS deluje 10 lovišč s posebnim namenom (LPN), ki so tudi v letu 2016 korektno 
izvedla zastavljene naloge pri izvajanju trajnostnega upravljanja z divjadjo in, kot običajno, tudi 
veliko nalog javnega pomena, za katera se skladno z zakonsko možnostjo še vedno trudijo 
pridobiti sredstva iz državnega proračuna. Realizacija načrtovanega odvzema je bila pri srnjadi, 
jelenjadi, gamsu, damjaku in muflonu med 91 in 103 %, kar je v mejah dopustnih odstopanj od 
načrtovanega odvzema, nižja je bila le pri divjem prašiču (82 %). Manjši odvzem je zabeležen 
tudi pri lovskih družinah, kar nakazuje, da je razlog v zmanjšani številčnosti te divjadi. Ukrepi za 
izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za divjad so bili po obsegu in strukturi v LPN izvedeni 
skoraj v popolnosti tako kot so bili načrtovani. 
 

ZGS je v letu 2016 v večjem obsegu sodeloval pri izvajanju projektnih del v 7 mednarodnih in 2 
domačih razvojnih projektih, v letu 2016 pa je pridobil še 6 mednarodnih projektov, pri katerih so 
se v letu 2016 pretežno izvajale le začetne pripravljalne aktivnosti. ZGS je v letu 2016 tudi 
pripravljal prijave za 10 kohezijskih projektov, ki bodo namenjeni izboljšanju stanja ogroženih 
habitatov in vrst v območjih Natura 2000. Tri od teh projektov ZGS prijavlja kot vodilni partner, 
ostalih 7 pa kot sodelujoči partner. ZGS je v letu 2016 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.  
 

Med internimi dejavnostmi gre v letu 2016 izpostaviti nadaljevanje intenzivnih aktivnosti na 
področju razvoja informacijskega sistema in posodobitvi številnih konkretnih računalniških 
rešitev, tudi z namenom odprave pomanjkljivosti, na katere je ob reviziji dela ZGS v letu 2012 
opozorilo Računsko sodišče RS in v tej zvezi določilo popravljalne ukrepe, MKGP pa zagotovilo 
znatna sredstva za nabavo računalniške opreme.   
 

Podrobni podatki o gozdovih za preteklo leto bodo navedeni v Poročilu ZGS o gozdovih za leto 
2016. 
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Uporabljene kratice 

 
Kratica Pomen 

ARSKTRP Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 

BF Biotehniška fakulteta 

CRP Ciljni raziskovalni program 

DLG Društvo lastnikov gozdov 

DOPPS Društvo za opazovanje ptic Slovenije 

EGC Evidenca gozdnih cest 

FFS Fitofarmacevtsko sredstvo 

GGE Gozdnogospodarska enota 

GGO Gozdnogospodarsko območje 

GIS Gozdarski inštitut Slovenije 

GLS Gozdno lesni sortiment 

IRSKGLR Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 

KE Krajevna enota 

KEUPS Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji 

KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

LUO Lovskoupravljavsko območje 

LPN Lovišče s posebnim namenom 

LZS Lovska zveza Slovenije 

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

OE Območna enota 

OZUL Območno združenje upravljavcev lovišč 

PP Proračunska postavka 

PPD Poročevalsko, prognostična-diagnostična služba 

PRP Program razvoja podeželja 

RRA Regionalna razvojna agencija 

SiDG Slovenski državni gozdovi 

SKZG RS Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

SVP Stalna vzorčna ploskev 

TNP Triglavski narodni park 

TZS Turistična zveza Slovenije 

URSZR Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

UVHVVR Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

ZGS Zavod za gozdove Slovenije 

ZRSVN Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
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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 (GGN) gozdnogospodarskih enot (GGE) je v letu 
2016 potekalo v glavnem skladno s programom dela, pri izdelavi dveh načrtov je prišlo do 
manjše zamude zaradi kadrovskih težav, do večje zamude pa je prišlo pri postopku sprejemanja 
10 načrtov zaradi nerodnosti pri vključevanju Direkcije RS za vode, ki je tudi pristojna za izdajo 
mnenja o tem, ali je za določen načrt potrebna celovita presoja vplivov na okolje.  
 

Pravilniki o GGN GGE z veljavnostjo 2016–2025 Dobovec-Kum, Bistra-Borovnica, Polhov 
Gradec, Stojna, Željne-Laze, Žužemberk, Semič, Krakovo, Luče in Kras I so bili objavljeni v 
Uradnem listu RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016, pravilniki o GGN GGE Pohorje in Paški 
Kozjak pa so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016. Za GGN Vitanje 
in Lovrenc na Pohorju je bila opravljena javna razgrnitev in javna obravnava, oba načrta pa sta 
v fazi pridobivanja mnenj skladno s predpisi. 
 

Na spletnih straneh MKGP je bilo med letom objavljenih 13 sklepov o javnih razgrnitvah in 
javnih obravnavah GGN GGE s prvim letom veljavnosti 2016. 
 

Zaradi zapletov z mnenji Direkcije RS za vode (DRSV), deset GGN (za GGE Baška Grapa, 
Podkraj Nanos, Pokljuka, Zali Log, Planina-Golobičevec, Suhi Vrh-Podgora, Dletvo, Žalec, 
Spodnje Dravsko polje in Ljutomer) še ni prejelo odločbe Ministrstva za okolje in prostor (MOP), 
s katero bi MOP odločilo, ali je za te GGN GGE potrebno izvesti celovito presojo vplivov na 
okolje. DRSV je šele sredi leta 2016 začela pregledovati te GGN, začasne smernice s področja 
upravljanja z vodami za pripravo GGN pa smo s strani DRSV prejeli šele 9. septembra 2016. 
Načrti so meseca 2017 še vedno v fazi pregledovanja s strani DRSV in izdelave zahtev za 
dopolnitve desetih GGN GGE.  
 

V postopek sprejemanja se je letos, na pobudo MOP in skladno s predpisi, vključilo tudi 
Ministrstvo za kulturo, vendar njihova vključitev ni povzročila večjih zapletov. 

 
Planirano in realizirano v letu 2016 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 

Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Opis sestojev 98.629 ha 0,15 ure/ha 14.794 98.629 100 19.067 128 

Meritve sestojev 9.380 pl. 1,6 ure/ploskev* 15.008 8.620 92 17.845 119 

Tekst GN, sprejemanje  24 načrtov** 1.200ur/načrt 28.800 24 100 46.550 161 

Obnova mej 4.801 km 0,5 ure/km*** 2.401 152 3 1.915 80 

Posegi v prostor 3.000 presoj 8,0 ur/dokument 24.000 3.410 114 12.881 54 

Skupaj 85.003  99 98.258 131 
   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 sa mo izvedbo del. 
 

 Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Druga dela na področju gozdnogospodarskega načrtovanja 37.000 36.260 98 

Skupaj gozdnogospodarsko načrtovanje 122.003 134.518 1.10 
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Preglednica 1: Stanje na področju izdelave in sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov GGE 
ob koncu leta 2016 ter primerjava s stanjem ob koncu prejšnjih let 
 

Stanje gozdnogospodarskega 
načrta GGE 

1999 … 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Načrt je izdelan ter sprejet oz. 
potrjen 

131  194 232 233 233 232 232 208 232 228 229 220 

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

62  35 1 0 0 0 0 24 0 2 2 2 

Načrt je v izdelavi – začetek 
veljavnosti v tekočem letu   

22  4 1 0 0 1 0 0 0 2 1 10 

Načrt je v izdelavi – v zamudi 
več kot leto dni 

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

   

Opomba: * Gre za načrt GGE Šentjernej, ki je izdelan. 12. 3. 2014 smo prejeli zahtevo MKO za dopolnitev predloga načrta, po 
dopolnitvi načrta smo 3. 4. 2014 na MKO ponovno posredovali vlogo o nameri priprave plana. MOP je 10. 9. 2014 izdalo odločbo o 
nujnosti izvedbe CPVO. 20. 11.  2014 smo Oddali razpisno dokumentacijo za oddajo ponudb za okoljsko poročilo trem potencialnim 
ponudnikom ter 4. 12.  2014 prejeli tri ponudbe za izdelavo okoljskega poročila. Vse vrednosti ponudb so presegale pričakovano 
ceno za 100% in več, zato se za izbor ponudnika nismo odločili. V letu 2015 je MOP sklenil pogodbo z izvajalcem okoljskega 
poročila, izvajalec je pred koncem naloge pogodbo prekinil. Okoljsko poročilo sedaj izdelujemo na ZGS. 

 
 
Preglednica 2: V letu 2016 izdelani in sprejeti gozdnogospodarski načrti GGE  
 

Območna 
enota 

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

Določen osnutek  Sprejet načrt 

Načrt GGE 1. leto Načrt GGE 1. leto 

Ljubljana 
  
  

Polhov Gradec 2016 Polhov Gradec 2016 

Bistra-Borovnica 2016 Bistra-Borovnica 2016 

Dobovec-Kum 2016 Dobovec-Kum 2016 

Kočevje 
  

Stojna 2016 Stojna 2016 

Željne-Laze 2016 Željne-Laze 2016 

Novo mesto 
  

Žužemberk 2015 Žužemberk 2016 

Semič 2015 Semič 2016 

Brežice Krakovo 2015 Krakovo 2016 

Celje Vitanje 2015   

Nazarje Luče 2016 Luče 2016 

 
Slovenj Gradec 

Pohorje 2016 Pohorje 2016 

Paški Kozjak 2016 Paški Kozjak 2016 

Maribor  Lovrenc na Pohorju 2016  2016 

Murska Sobota   Vzhodno Goričko 2015 

Sežana Kras I 2016 Kras I 2016 
 

 
 

Opravljena dela na meritvah sestojev in na obnovi mej ureditvenih enot 
 

Zaradi zaostrene finančne situacije v zadnjih letih ter zaradi zmanjševanja strokovnega kadra  
na področju načrtovanja smo tudi v letu 2016 upoštevali naslednje usmeritve: 
 

- posodobitev sestojnih kart se izvaja na podlagi gozdnogojitvenih načrtov pretežno 

kabinetno na terenu pa se preveri le del sestojev; 

- popisi na stalnih vzorčnih ploskvah so ključni in zanesljiv vir informacij o razvoju gozdov; 

- oddelčnih in odsečnih mej se skoraj ni obnavljalo, orientacijo na terenu postopno v celoti 

nadomeščajo GPS aparati; 
 

Meritve gozdnih sestojev so bile v letu 2016 izvedene v zadovoljivem obsegu. Realizirano je bilo 
95 % programa, upoštevajoč površine s stalnimi vzorčnimi ploskvami, oziroma 92 %, 
upoštevajoč število stalnih vzorčnih ploskev.  
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Za razliko od meritev so bila dela na obnovi mej ureditvenih enot opravljena v izjemno 
skromnem obsegu, in sicer okoli 3 % od potrebnih, tako glede na predvideno površino gozdov 
kot glede na načrtovano dolžino mej. Ponovno je treba poudariti, da se je zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev obseg realizirane obnove mej že znižal na tako majhen delež vseh 
obstoječih označenih meja, da ni več zagotovljena vidnost meja ureditvenih enot. Takšen izpad 
nalog, ki so predvidene v Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z 
divjadjo, je nesprejemljiv in nevarno ogroža normalen potek tudi drugih nujnih 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 (tudi finančne) neizvajanja del na tem področju 
dolgoročno izjemno negativne. Delo na obnavljanju mej ureditvenih enot pa je obsežno, saj 
njihova skupna dolžina presega 150.000 km. Načrtovane in izvedene obsege obnove mej od 
leta 1996 dalje prikazuje grafikon 1. 
 
 

Preglednica 3: V letu 2016 izvedena dela na meritvah sestojev in obnovi mej ureditvenih enot  
 

Območna 
enota 

Meritve sestojev Obnavljanje mej ureditvenih enot 

Program 
2016 
ha 

Izvedeno 
l. 2016 

ha 

Delež 
realiz. 

% 

Program 
2016 

število 

Realiz. 
2016 

število 

Delež 
realiz. 

% 

Program 
2016 
ha 

Izvedeno 
l. 2016 

ha 

Delež 
realiz. 

% 

Program 
2016 
km 

Realiz. 
2016 
km 

Delež 
realiz. 

% 

Tolmin 4.380 4.380 100,0 339 315 92,9 480 84 17,5 62 12 19,4 

Bled 4.800 5.060 105,4 1.160 653 56,3 6.700 335 5,0 200 10 5,0 

Kranj 9.126 9.900 108,5 740 792 107,0 12.451 52 0,4 630 5 0,7 

Ljubljana 11.715 8.713 74,2 962 698 74,3 0 80 - 0 6 - 

Postojna 10.800 10.524 97,4 835 950 113,8 10.800 0 0,0 570 0 0,0 

Kočevje 6.693 6.688 99,9 1.070 1.070 100,0 6.693 0 0,0 650 0 0,0 

N. mesto 5.910 6.411 108,5 591 628 106,3 6.920 1.520 22,0 497 110 22,1 

Brežice 5.520 5.420 98,2 440 461 104,8 1.000 82 8,2 100 8 8,2 

Celje 9.650 6.600 68,4 772 528 68,4 6.070 37 0,6 393 2 0,4 

Nazarje 5.602 5.602 100,0 560 560 100,0 3.000 0 0,0 150 0 0,0 

Sl. Gradec 6.805 6.981 102,6 550 550 100,0 6.805 0 0,0 403 0 0,0 

Maribor 8.916 8.916 100,0 769 803 104,4 9.062 0 0,0 675 0 0,0 

M. Sobota 3.700 4.300 116,2 190 210 110,5 0 0 0,0 0 0 0,0 

Sežana 5.012 5.025 100,3 402 402 100,0 11.785 0 0,0 471 0 0,0 

SKUPAJ *98.629 94.520 95,8 *9.380 8.620 91,8 81.766 2.190 2,7 4.801 152 3,2 
 

       Opomba: * Številke se razlikujejo od programa zaradi tehnične napake v Programu pri OE Postojna in Kočevje. 

 
 

 
 

Grafikon 1: Pregled obsega obnove mej ureditvenih enot v obdobju 1996–2016 
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Ocena poseka v gozdovih, poškodovanih od žleda 
 

V letu 2016 smo na podlagi zbranih podatkov v letih 2014 in 15 pripravili poročilo »Ocena 
poškodovanosti gozdov in poseka zaradi žleda v letu 2014«, kjer smo prikazali analizo poškodb 
gozdnega drevja ter njihovo odpornost na žled, analizo poseka v gozdovih poškodovanih zaradi 

žleda in metodologijo za opredelitev gozdov z zmanjšanim prirastnim potencialom za več kot 
20 %. Ob tem smo v oktobru in novembru 2016 ploskve ponovno premerili z namenom, da 

sledimo dinamiki sanacije površin, poškodovanih zaradi žleda. Meritve so bile izvedene po 
protokolu, ki smo ga pripravili za prvo snemanje ploskev, s tem da pri drugi meritvi nismo 
ponovno ocenjevali poškodovanosti dreves, ki so ostala v sestojih, temveč smo na ploskvah 
registrirali le posekana drevesa. Podatki tretje meritve so v fazi priprave za analizo, ki jo bomo 

izdelali v letu 2017. 
  
 

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 treh prostorskih vsebin (grafičnih zapisov): 
gozdnim sestojem, oddelkom oziroma odsekom ter funkcijam gozdov oziroma funkcijskim 
enotam. Poleg tega od leta 2008 letno redno vzdržujemo še grafične podatke o drugih gozdnih 
zemljiščih (rušje, daljnovodi in obore), o krčitvah gozdov v kmetijske namene ter o površinah 
gozdov v zaraščanju – vse na podlagi digitalnih ortofoto načrtov in terenskega ogleda ob 
obnovah GGN GGE. Vsebine redno posodabljamo na pregledovalniku MKGP – Raba zemljišč.  
 
Na povezavi http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/ redno posodabljamo prostorski pregle-
dovalnik gozdarskih podatkov. Pregledovalnik omogoča pregledovanje podatkov o gozdovih ter 
iskanje po vseh glavnih gozdarskih vsebinah in naslednjih prostorskih enotah: načrtovalne 
ureditvene enote: sestoj, odsek, gozdnogospodarska enota, gozdnogospodarsko območje; 
gozdarske administrativne enote: revirji in krajevne enote; s področja gozdnih živali in lovstva: 
prostorske enote lovskoupravljavskih območij ter s področja Geodetske uprave RS: parcele, 
katastrske občine, občine. Uporabniku so na voljo tudi podatki o legah in značilnostih gozdnih 
rezervatov, varovalnih gozdov, o preteklih krčitvah gozdov, o zemljiščih v zaraščanju, požarno 
ogroženih gozdovih in gozdnih cestah. Poseben poudarek je namenjen funkcijam gozdov in 
conaciji gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma. Maja 2016 smo na pregledovalnik 
naložili tudi nove sloje podatkov LIDAR (DMR in digitalni model krošenj) ter dodali še orodje za 
poizvedbo podatkov o gozdovih na ravni parcel. 

 
 
1.1.2   Druge dejavnosti  
 
Presoja posegov v gozd in gozdni prostor ter izdajanje soglasij zanje 
 
Ob konca leta 2007 je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih z 19. členom 
določil izdajo dovoljenja za krčitve gozdov v kmetijske namene, in sicer do velikosti površine  
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 2016 je ZGS prejel 2.680 vlog za soglasja in dovoljenja za posege v gozd in gozdni 
prostor, kar je precej več kot v letu 2015 (2.411). Upoštevajoč izdana soglasja in dovoljenja za 
posege v gozd in gozdni prostor je v letu 2016 znašala skupna površina vseh posegov v 
gozdove 352 ha, kar je malo manj kot v predhodnem letu (2015: 391 ha). 
 

http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/
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V 40 primerih oziroma za skupno površino 16 ha ZGS soglasja za poseg ni dal. Ob tem smo 
leta 2016 zabeležili 129 nezakonitih posegov v gozd in gozdni prostor s skupno površino 29 ha, 
kar je manj kot v preteklih letih (največ jih je bilo leta 2010, ko je bilo 284 nezakonitih posegov 
na površini 88 ha). Po površini in številu je bilo ponovno največ nezakonitih posegov na 
področju kmetijstva (79 %), ker lastniki gozdov 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 2016 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 56 3,55 135 2,21 30 2,51 0 0,00 0 0,00 12 0,13 233 8,40 

2. Soglasje k dovoljenju 412 5,49 315 28,53 741 203,80 11 7,17 38 40,67 80 3,36 1.597 289,01 

3. Nezakonit poseg 18 3,08 20 0,19 66 23,09 10 2,05 0 0,00 15 0,85 129 29,26 

4. Odklonilna soglasja 8 0,43 6 10,93 25 3,99 1 0,68 0 0,00 0 0,00 40 16,03 

5. Strokovna mnenja 94 11,94 60 6,04 43 8,15 9 5,45 5 30,00 310 43,53 521 105,11 

6. Projektni pogoji 90 2,38 90 3,54 6 0,00 3 13,19 10 0,80 10 0,01 209 19,92 

7. Soglasje k projektni 
     dokumentaciji 474 5,46 159 14,34 90 0,88 10 4,39 24 0,20 53 0,40 810 25,67 

Skupaj:  
 

 - Presoje (1,2,4,5,6,7) 1.134 29 765 66 935 219 34 31 77 72 465 47 3.410 464 

 - Vloge, soglasja  
    (1,2,4,7) 950 15 615 56 886 211 22 12 62 41 145 4 2.680 339 

 - Posegi v g. prostor 
    (1,2,3,7) 960 18 629 45 927 230 31 14 62 41 160 5 2.769 352 
 

 
 

V strukturi vzrokov za posege v gozdove v letu 2016 je močno na prvem mestu kmetijstvo s 
65 %, daleč za njim je na drugem mestu infrastruktura (12%) ter na tretjem energetika (12%). 
Druge kategorije posegov so bile v letu 2016 po površini sorazmerno manj pomembne.  
 

Obseg dela s strankami na področju izdajanja različnih strokovnih mnenj o posegih v gozd in 
gozdni prostor tudi v letu 2016 ostaja velik. V letu 2016 je tako ZGS izdal 521 strokovnih mnenj 
o posegih v gozd in gozdni prostor na skupni površini 105 ha gozdov (leta 2010, ko je bilo teh 
mnenj največ, jih je bilo 652 na površini 198 ha). 
 

Projektnih pogojev za posege v gozdove, ki jih strokovni delavci ZGS izdelujejo skladno z 
zahtevami nove zakonodaje, smo v letu 2016 izdali nekaj manj kot v preteklih letih, in sicer 209, 
vendar za večjo skupno površino (20 ha) kot v letu 2015. Za primerjavo, v letu 2010 smo izdelali 
376 projektnih pogojev za površino 194 ha. V letu 2016 je bilo izdanih tudi 810 soglasij (2015: 
620) k projektni dokumentaciji za skupno površino 26 ha. 
 

ZGS je skladno s 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (2007) v 
letu 2016 že deveto leto izdajal tudi dovoljenja (odločbe) za krčitve gozdov v kmetijske namene. 
Na grafikonu 2 je prikazan pregled vseh odobrenih krčitev v kmetijske namene v letu 2016 po 
številu in površini ter po območnih enotah ZGS. Največje število odobrenih krčitev je bilo v OE 
Ljubljana (126) in OE Brežice (108). Največje skupne površine krčitev za kmetijske namene pa 
so bile odobrene v OE Novo mesto (62 ha), OE Ljubljana (47 ha), OE Tolmin (46 ha) ter OE 
Brežice (44 ha). Skupna površina krčitev v kmetijske namene je v letu 2016 znašala 230,28 ha 
(od tega je bilo 23 ha nelegalnih) kar je manj kot v letu 2015 (339 ha) in precej manj kot v letu 
2010, ko je skupna izkrčena površina znašala kar 576 ha. 
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Grafikon 2: Krčitve v kmetijske namene po OE ZGS v letu 2016 
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Grafikon 3: Pregled števila posegov v prostor v preteklih letih in v zadnjem obdobju  

 
 

 

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

Vlada RS je v letu 2015 (na 30. seji dne 9. aprila 2015, popravek dveh prilog pa na 38. seji dne 
28. maja 2015) sprejela dokument Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). Pri 
pripravi dokumenta je v okviru projekta Life+ SI Natura Upravljanje kot partner sodeloval ZGS.  
 

Skladno s tem dokumentom je ZGS v sodelovanju z ZRSVN v letu 2016 nadaljeval z izdelavo 
vsebin v načrtih GGE s prvim letom veljavnosti 2016. Na podlagi projekta ZRSVN »Izdelava 
naravovarstvenih smernic za gozdnogospodarske načrte GGE v letu 2016« smo med letom 
izvedli delavnice ter usklajevali in uskladili smernice in ukrepe za izboljšanje določenih 
habitatnih tipov in vrst. V prihodnje bodo za (so)financiranje ukrepov v zasebnih gozdovih v 
območjih Natura 2000 na voljo sredstva v letu 2016 osnovanega Gozdnega sklada.  
 
 

Druge dejavnosti 
 

Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja smo v letu 2016 izvedli še več drugih 
dejavnosti. V nadaljevanju navajamo pomembnejše med njimi. 
 

Finančni upravi RS smo po ustaljenem vsakoletnem postopku posredovali posodobljene 
podatke registra o varovalnih gozdovih, podatke o površinah gozdnih cest na gozdnih parcelah 
ter površinah s cestami neodprtih gozdov. 
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V letu 2016 smo nadaljevali sodelovanje pri Ciljnem raziskovalnem programu (CRP) z naslovom 
»Racionalna raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini«. Pri CRPu sodelujejo Oddelek za 
lesarstvo BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF, Gozdarski inštut Slovenije, 
Inštitut za celulozo in papir ter ZGS. CRP bo zaključen leta 2017. 
 

Sodelovali smo na zaključni delavnici projekta GoForMura (29. 11. 2016), ki je projekt iz 
skupine Norveškega programa.   
 

Sodelovali smo pri pripravi strokovnega gradiva za nominacijo gozdnih rezervatov Pragozd 
Krokar in Snežnik-Ždrocle za Unescovo zaščito svetovne naravne dediščine. 
 

Predstavnika Oddelka, dr. Aleš Poljanec in mag. Rok Pisek, sta se med 8. in 11. junijem 
udeležila delavnice za raziskovalce gora, ki je potekala v okviru Avstrijsko Švicarskega 
sodelovanja v Bernu (Švica). Namen delavnice je bil oblikovati ključne teme, povezane z 
raziskovanjem gora, ki bodo podlaga za poseben razpis na temo gore v okviru finančnega 
instrumenta Horizont2020. Sodelovanje ZGS je bilo pomembno zaradi krepitve povezav z 
drugimi institucijami v širšem alpskem prostoru, s katerimi bo ZGS v prihodnje nastopal na 
razpisih in zaradi posredovanja tem, ki so pomembne za slovensko gozdarsko stroko. 

 

Strokovni delavci ZGS so se 25. 4. 2016 udeležili delavnice na temo Indikatorji Nacionalnega 
gozdnega programa (NGP), ki jo je organiziral Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 
Namen delavnice je bil ugotoviti mnenje strokovnjakov o  referenčnih vrednostih za izbrane 
indikatorje NGP. Na delavnici je Dragan Matijašić predstavil izkušnje z NGP pri gozdno-
gospodarskem načrtovanju.  

 

OE Slovenj Gradec je kot vodilni partner v letu 2016 nadaljeval z izvajanjem projekta Trajnostno 
upravljanje Pohorja – SUPORT. Neposredne aktivnosti projekta so se zaključile 30. 4. 2016. 
Skupaj s partnerji (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Regionalna razvojna agencija 
za Koroško d.o.o., Občina Zreče in Občina Ribnica na Pohorju) so do konca aprila izvedli vse 
načrtovane dejavnosti projekta. 

 

V letu 2016 smo sodelovali v pripravi štirih projektnih predlogov. Trije od njih so bili v hudi 
konkurenci sprejeti, za enega (projekt LEAF) pa bo glede izbora znano spomladi 2017.  
 

 Projekt ECO KARST (Ecosystem services of karst protected areas – driving force of 
local sustainable developmebnt) smo prijavili kot vodini partner v programu Interreg 
Donava. Poleg ZGS je iz Slovenije partner še Notranjski regijski park, ostali partnerji pa 
so iz Nemčije, Avstrije, Madžarske, Romunije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter 
Črne Gore. 

 

 Projekt ALP.BIO.NET2030 (Integrative Alpine wildlife and habitat management for the 
next generation) smo prijavili kot projektni partner. Poleg ZGS je iz Slovenije partner v 
projektu še Kmetijski inštitut Slovenije, drugi partnerji pa so iz drugih držav iz območja 
Alp (Avstrija, Nemčija, Italija, Francija in Švica). 

 

 Projekt Links4Soils (Linking Alpine Soil Knowledge for Sustainable Ecosystem 
Management and Capacity Building) smo prijavili kot projektni partner. Poleg ZGS je iz 
Slovenije partner v projektu še Kmetijski inštitut Slovenije (vodilni partner), drugi partnerji 
pa so iz drugih držav iz območja Alp (Avstrija, Nemčija, Italija, Francija in Švica). 

 

 Projekt LEAF (Launching Ecosystems and Forests) smo prijavili kot projektni partner v 
programu Interreg Central Europe. Glavni cilj projekta je priprava podpore za vključitev 
ekosistemskih storitev in zelene infrastrukture v regioonalne politike ter izboljšati 
učinkovitost javnega sektorja pri varstvu narave in inskoriščanju gozdnih virov. Vodilni 
partner je iz Italije, sodelujejo pa še partnerji iz Slovenije (ZGS), Italije, Avstrije, Slovaške 
in Hrvaške.  
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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 2016 so bili obnovljeni in posodobljeni gozdnogojitveni načrti na površini 62.464 ha 
gozdov, kar je približno 6 % od celotne površine gospodarskih gozdov v Sloveniji oz. 100 % od 
programa 2016.   
 
 

Preglednica 5: V letu 2016 izdelani gozdnogojitveni načrti po površini in deležu od celotne 
površine gospodarskih gozdov v območjih 
 

 Območna enota  
Program 

ha 

Izdelani gojitveni  

načrti  
ha 

Delež  
od Programa  

% 

Delež od  površine 

 gospodarskih 
gozdov 

% Tolmin 7.200 4.278 59 4 

Bled 2.300 2.514 109 6 

Kranj 1.300 2.108 162 3 

Ljubljana 4.600 6.184 134 5 

Postojna 3.950 3.464 88 5 

Kočevje 4.050 4.581 113 5 

Novo mesto 7.000 6.815 97 7 

Brežice 4.040 3.415 85 5 

Celje 4.050 5.347 132 7 

Nazarje 3.400 2.496 73 6 

Sl. Gradec 5.252 4.902 93 9 

Maribor 7.010 9.253 132 10 

M. Sobota 3.000 3.415 114 9 

Sežana 5.575 3.690 66 4 

SKUPAJ 62.727 62.464 100 6 

 

Planirano in realizirano v letu 2016 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 

Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Izdelava gojitvenih načrtov 62.727 ha 0,70 ure/ha* 43.909 62.464 100 31.577 72 

Izbira drevja za posek 5.088.940 m
3
  0,070 ure/m

3 
** 356.226 5.533.033 109 258.518 73 

Izvedba gojitvenih del 10.146 ha 4,0 ure/ha 40.584 3.478 34 22.435 55 

Izvedba varstvenih del 111.830 ur 0,30 ure/uro v.d  33.549 73.127 65 32.605 97 

Skupaj: 474.268  99 345.135 74 

 
 Planirane 

neto ure 
Realizirane 

neto ure 
Realizacija 

% 

Pregled gozdov, zlasti po ujmah, požarih ipd., PDP služba 41.000 34.120 83 

Druga dela na področju gojenja in varstva gozdov 26.000 15.565 60 

    

Skupaj gojenje in varstvo gozdov 541.268 394.821 73 
 

    Opomba: *   Naveden je normativ brez tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta. 
                     ** Za državne gozdove je upoštevan normativ, ko pri izbiri drevja ne sodeluje pomožni delavec.  
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Osnutke obnovljenih gozdnogojitvenih načrtov smo javno razgrnili. Zaradi racionalizacije dela 
smo po krajevnih enotah hkrati razgrnili po več načrtov. Lastnike gozdov smo na razgrnitve 
vabili na krajevno običajen način ter prek internetne strani ZGS, pa tudi z osebnimi pisnimi 
vabili, z e-pošto in po telefonu.  V letu 2016 smo izvedli 223 predstavitev osnutkov načrtov, na 
katerih je bilo razgrnjenih po več (tudi do 10) gozdnogojitvenih načrtov. Interes in odziv 
zasebnih lastnikov na razgrnitve ni bil velik.  
 

V preglednici 5 in grafikonu 4 je prikazan obseg obnovljenih in posodobljenih gozdnogojitvenih 
načrtov po območnih enotah v primerjavi s površino gospodarskih gozdov, grafikon 5 pa 
prikazuje obseg obnove in posodobitve gozdnogojitvenih načrtov v obdobju 1994–2016.  
 

Grafikon 4: V letu 2016 obnovljeni in posodobljeni gozdnogojitveni načrti v odnosu do 
površine gospodarskih gozdov 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafikon 5: Letni obseg obnovljenih gozdnogojitvenih načrtov (v ha) v obdobju 1994–2016 
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1.2.1.2    IZBIRA DREVJA ZA POSEK 
 

V letih 2014–2016 je izbira drevja za posek glede na pretekla leta potekala v večini slovenskih 
gozdov, z izjemo gozdov zlasti v GGO Murska Sobota in Sežana, zelo drugače kot običajno, in 
sicer prilagojeno izrednim razmeram, katerih vzrok je bil najprej žledolom v februarju 2014, v 
letih 2015 in 2016 pa poškodbe gozdov zaradi podlubnikov.  
 

V letu 2016 smo za posek evidentirali 5,53 milijonov m3 drevja. Evidentiranega drevja za posek 
zaradi podlubnikov je bilo za dobrih 2,21 milijona m3 (leta 2015: 2,15 milijona m3), kar je največ 
v zadnjih 70-ih letih. Presežek je velik, saj je ta količina sedem kratnik povprečja dvajset letnega 
poseka lesa zaradi podlubnikov. Pred aktualno gradacijo podlubnikov (2015 in 2016) je bilo 
zaradi podlubnikov doslej največ letno posekanega drevja za 755.000 m3 (leta 2005). V odnosu 
do skupne količine evidentiranega drevja za posek v letu 2016 je 40 % vzročno povezane s 
podlubniki. Skupna količina evidentiranega drevja za posek v letu 2016 je tretja največja letna 
količina doslej in je le za 20 % manjša od doslej največje – po žledolomu v letu 2014. 
 

V letu 2016 je bilo v vseh gozdovih skupno izbranega oz. za posek evidentiranega drevja za 
5.533.033 m3 lesne mase (leta 2015: 6.086.079 m3, leta 2014: 6.914.151 m3; leta 2013: 
4.776.122; leta 2012:  4.321.086 m3), kar je 109 % glede na program dela. 
 

Za sanitarni posek je bilo skupaj izbranih dreves za 3,05 milijonov m3 lesne mase (približno     
55 % od skupnega poseka). Zaradi podlubnikov je bilo za posek izbranih dreves za dobrih   
2,21 milijonov m3 lesne mase oziroma 72 % od celotnega sanitarnega poseka. Zaradi posledic 
žleda je bilo v letu 2016 za posek označenih 0,40 milijonov m3 lesne mase, kar je 7 % od 
celotne količine izbranega drevja za posek in 13 % od količine sanitarnega poseka v letu 2016. 
 

V državnih gozdovih je bilo za posek zbranih dreves za 1,44 milijona m3 lesne mase, od tega za 
sanitarno sečnjo 0,74 milijonov m3 lesne mase (ca. 51 % od skupnega poseka). V gozdovih 
drugih lastništev je bilo skupaj za posek izbranih dreves za ca. 4.09 milijonov m3 lesne mase, od 
tega za sanitarno sečnjo 2,31 milijonov m3 lesne mase (ca.  56 % od skupnega poseka). 
 

Skupna količina za posek izbranih dreves je v letu 2016 dosegla 86 % letnega možnega poseka 
po veljavnih GGN GGE (leta 2015: 96%; leta 2014: 112%; leta 2013: 80%, leta 2012:  75 %, 
leta 2011: 77 %; leta 2010: 69 %).  
 
  

Preglednica 6: V letu 2016 izbrano oz. za posek evidentirano drevje v primerjavi z možnim 
posekom  (v bruto m

3
) po območnih enotah in lastništvu 

 

Območna 
enota 

Državni gozdovi Drugi gozdovi  S K U P A J 

* Možni 
posek 

m3 

Izvedeno 
 

m3 

Izved. 
/ MP 

% 

* Možni 
posek 

m3 

Izvedeno 
 

m3 

Izved. 
/ MP 

% 

* Možni 
posek 

m3 

Izvedeno 
 

m3 

Izved. 
/ MP 

% 

Tolmin 162.017 122.088 75 498.103 414.553 83 660.120 536.641 81 

Bled 49.404 31.008 63 198.408 378.500 191 247.812 409.508 165 

Kranj 39.443 34.728 88 419.581 340.494 81 459.024 375.222 82 

Ljubljana 77.369 143.637 186 688.306 748.440 109 765.675 892.077 117 

Postojna 188.576 190.911 101 243.382 275.165 113 431.958 466.076 108 

Kočevje 295.123 288.682 98 267.318 225.948 85 562.441 514.630 91 

Novo mesto 201.327 208.165 103 497.001 346.564 70 698.328 554.729 79 

Brežice 60.832 58.381 96 328.607 173.799 53 389.439 232.180 60 

Celje 65.179 69.942 107 381.016 175.193 46 446.195 245.135 55 

Nazarje 9.711 9.292 96 287.160 236.256 82 296.871 245.547 83 

Sl. Gradec 94.160 85.763 91 281.069 234.807 84 375.230 320.570 85 

Maribor 133.374 139.775 105 491.252 342.887 70 624.626 482.662 77 

M. Sobota 51.304 48.531 95 137.450 103.860 76 188.754 152.391 81 

Sežana 24.889 6.275 25 273.563 99.389 36 298.452 105.664 35 

SKUPAJ 1.452.708 1.437.178 99 4.992.217 4.095.855 82 6.444.924 5.533.033 86 
 

 Opomba:  * Letni možni posek po gozdnogospodarskih načrtih GGE 
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1.2.1.3    GOZDNOGOJITVENA DELA  
 

Obseg gozdnogojitvenih del, ki so bila v letu 2016 izvedena v slovenskih gozdovih, podrobneje 
prikazuje Poročilo ZGS o gozdovih za leto 2016. Na tem mestu ta dela omenjamo le za prikaz 
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 2016 opravljena negovalna dela na površini 
3.477,80 ha (leta 2015: 3.679,25 ha; leta 2014: 2.604 ha, leta 2013: 4.477 ha), kar je v 
primerjavi z letom 2015 sicer za 8 % manj, v primerjavi z letom 2014 pa za 32 % več. V 
zasebnih in občinskih gozdovih je  bilo negovalnih del opravljeno 1.593,32 ha, kar je približno 
enako kot v letu 2015 (leta 2015: 1.615,86 ha; leta 2014: 1.020 ha; leta 2013: 1.791 ha).  
 

V državnih gozdovih so bila negovalna dela opravljena na površini 1.760,82 ha, kar je v 13 % 
manj kot leta 2015 (leta 2015: 2.022,61; leta 2014: 1.538 ha;  leta 2013: 2.656 ha).  
 

Izvedba vseh negovalnih del je dosegla 26 % od načrtovanih del po veljavnih gozdno-
gospodarskih načrtih GGE (leta 2015: 27 %; leta 2014: 19 %; leta 2013: 32 %). Letne obsege 
izvedene nege gozdov v zadnjem desetletju kažeta preglednica 7 in grafikon 6.  
 

Obseg izvedenih negovalnih del v zasebnih in občinskih gozdovih je odvisen predvsem od 
razpoložljivih sredstev za vlaganja v gozdove. Grafikon 7 prikazuje letne obsege izvedenih 
negovalnih del v obdobju zadnjega desetletja v zasebnih gozdovih in njihovo povezanost z 
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za vlaganja v gozdove.   
 

Dela na obnovi gozda, skupaj s pripravo sestoja oz. tal za naravno nasemenitev in s sanacijo v 
ujmah poškodovanih gozdov, so bila v letu 2016 izvedena na površini 971,24 ha, njihov obseg 
je dosegel 38 % obsega del po letnem programu teh del za leto 2016 oziroma 34 % obsega del, 
načrtovanih v gozdnogospodarskih načrtih GGE. Na nizko realizacijo del pri obnovi gozdov v 
primerjavi z načrtovano vpliva predvsem evidentiran manjši delež realizacije priprave sestoja na 
naravno obnovo (26 % v primerjavi z načrtovanim obsegom v gozdnogospodarskih načrtih 
GGE). Dejansko se ukrep priprave sestoja izvaja ob redni sečnji, zato se ne evidentira posebej 
kot gozdnogojitveni ukrep priprave sestoja za obnovo in je obseg izvedbe ukrepa dejansko 
znatno večji od evidentiranega. Obnova s sadnjo je v letu 2016 dosegla 93 % načrtovane 
obnove s sadnjo v gozdnogospodarskih načrtih GGE.   
 

Obnova gozda s sadnjo in setvijo je bila izvedena na 333,38 ha (93 % načrtovanega letnega 
obsega del po GGN GGE oz. 60 % letnega programa teh del za leto 2016). Obnova s sadnjo po 
žledu poškodovanega gozda na območju sanacije je bila izvedena na 49,19 ha.    
 

 

 

Grafikon 6: Obseg izvedene nege in obnove v zadnjem desetletju - v tisoč ha  
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Preglednica 7: Obseg izvedene nege in obnove v zadnjem desetletju (v ha) 
 

UKREP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nega   7.962 7.274 5.939 6.033 6.987 5.090 4.477 2.604 3.679 3.478 

Obnova  2.080 1.723 1.953 1.686 1.668 1.267 1.129 743 860 971 
 

   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.  
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Grafikon 7: Letni obseg izvedene nege mladega gozda v zasebnih gozdovih in njegova pove-
zanost z razpoložljivimi sredstvi proračuna RS za vlaganja v gozdove v letih od 2004 do 2016  
 

 

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 2016 zagotavljal 
dobavo sadik po načrtovanih drevesnih vrstah in v okviru možnosti tudi provenienčnem 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 (po Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove oz. po 
Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020), posredno pa tudi dobavo sadik za obnovo gozda s sadnjo in setvijo v državnih gozdovih.  
 

V letu 2016 je bilo skupno posajenih 725.500 sadik (od tega 20.630 puljenk) 28 drevesnih vrst, 
od tega je bilo približno 550.000 sadik financiranih iz proračunskih sredstev za vlaganja v 
gozdove, 139.035 sadik pa iz sredstev ZGS, ki je skladno z Uredbo PRP 2014–2020 založil 
sredstva za sadike. Za izvedbo biomeliorativnih del (za izboljšanje okolja za gozdne živali) je 
bilo dodatno posajenih 1.185 sadik plodonosnih vrst.  
 

Za oblikovanje rezerv semenskega materiala za semensko hranilnico je bilo pridobljeno 209 kg 
bukovega žira iz dveh provenienčnih območij. 
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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 3 predlagane nove semenske objekte. Skladno s pooblastilom po 58. členu Zakona o 
gozdnem reprodukcijskem materialu je ZGS nadziral pridobivanje gozdnega reprodukcijskega 
materiala in izdal 25 potrdil o njegovem izvoru. ZGS je v letu 2016 pregledal približno 200 
registriranih semenskih objektov, podatke o semenskem obrodu pa je objavil na internetu.  

 
 
1.2.2    Varstvo gozdov 
 
Delo ZGS na področju varstva gozdov v letu 2016 je bilo tako kot v letih 2014 in 2015 na 
pretežnem delu Slovenije povezano s sanacijo žledoloma, ki je Slovenijo prizadel februarja 
2014, ter s sanacijo poškodb zaradi namnožitve podlubnikov, ki je sledila žledolomu. Zaradi 
poškodb od podlubnikov je bilo v letu 2016 posekanih 2,3 milijona m3 lesne mase dreves (v letu 
2015: 1,8 milijonov m3 lesne mase dreves). Na Kraškem robu je požar avgusta 2016 zajel     
460 ha površine, od tega 201 ha gozdov. 
 

1.2.2.1 SANITARNI POSEK 
 

Obseg dela na zagotavljanju sanitarnega poseka je bil že tretje leto močno povečan. V letu 
2016 je bilo zaradi sanitarnih vzrokov (izredni sanitarni posek oz. varstveno-sanacijska sečnja in 
posek oslabelega drevja med rednim posekom) posekanih 3,8 milijone m3 lesne mase dreves 
(leto 2016: 3.768.894 m3, leto 2015: 3.941.809 m3).  
 

Delež  sanitarnega poseka v celotnem poseku v letu 2016 je 62 % (leto 2015: 65 %). To je 
posledica nadaljevanja varstveno-sanacijskih sečenj zaradi žleda iz leta 2014 ter namnožitve 
podlubnikov v letu 2015, ki je pričakovano sledila žledolomu in se nadaljevala v letu 2016. V 
letih pred žledom (v obdobju 1994–2013) je bil delež sanitarnega poseka v povprečju 29 %. 
 

Sanitarni posek v skupaj posekani lesni masi v obdobju 1995-2016 po vzrokih poseka
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Grafikon 8: Sanitarni posek v posekani lesni masi v obdobju 1995–2016 po vzrokih poseka 
 
 

V skupnem obsegu sanitarnega poseka v letu 2016 zajema posek zaradi žuželk oz. podlu-
bnikov 62 % (leto 2015: 46 %), posek zaradi žleda iz leta 2014 pa 27 % (leto 2015: 39 %). 
Delež vseh drugih vzokov sanitarne sečnje je 12 % (leto 2015: 15 %). Podrobnejši podatki o 
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sanitarnem poseku v letu 2016 so navedeni v Poročilu ZGS o gozdovih za leto 2016. Delo na 
varstvu pred podlubniki je v omenjenem poročilu podrobneje predstavljeno v poglavju »Varstvo 
gozdov pred škodljivimi organizmi«. 
 

Največ dela na zagotavljanju sanitarnega poseka je bilo v OE Ljubljana in Postojna, sanitarni 
posek (v m3) pa se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 zelo povečal v OE Ljubljana in Bled, 
v OE Postojna se je zelo zmanjšal, v drugih območnih enotah pa je ostal približno enak. 
 
 
Preglednica 8: Količine skupnega in sanitarnega poseka v letu 2016 po GGO (v m

3
 in deležu) 

 

 Območna enota  

Skupaj posek  
2016 
m

3
 

Sanitarni posek  

2016  

m
3
  

Delež  
sanitarnega poseka 

%  
% Tolmin 580.352 470.480 81 

Bled 393.168 337.964 86 

Kranj 414.870 262.706 63 

Ljubljana 1.278.918 1.137.180 89 

Postojna 553.657 500.827 90 

Kočevje 568.220 302.642 53 

Novo mesto 530.025 147.533 28 

Brežice 251.105 75.643 30 

Celje 255.088 61.389 24 

Nazarje 256.324 107.771 42 

Sl. Gradec 303.708 110.751 36 

Maribor 478.794 152.920 32 

M. Sobota 133.699 38.871 29 

Sežana 104.702 62.218 59 

SKUPAJ 6.102.630 3.768.894 100 

 
  
 

Zagotavljanje sanitarnega poseka v žledu poškodovanih dreves v tretjem letu po 
žledolomu iz leta 2014 
 

V letu 2016 je bilo evidentiranih 1,0 milijonov m3 posekanih dreves zaradi žleda, od tega 27 % 
iglavcev in 73 % listavcev (leto 2014: 3,0 milijonov m3, leto 2015: 1,6 milijonov m3). V zasebnih 
in občinskih gozdovih je bilo zaradi žleda v letu 2016 posekanih za 0,87 milijona m3 dreves, v 
državnih gozdovih pa za 0,14 milijona m3. Na najbolj poškodovanih območjih bo veliko lesa 
ostalo v gozdu, prepuščenega naravni razgradnji, zato smo v letu 2016 začeli z ocenjevanjem 
količine tega lesa po gozdnih odsekih in ga doslej evidentirali za 0,87 milijona m3.. Evidentiranje 
tega lesa se bo nadaljevalo še najmanj v letu 2017. 
 
 

Preglednica 9: Realizacija predvidenega poseka zaradi poškodb od žleda iz leta 2014 po 
podatkih ZGS ob koncu leta 2016 
 

 

ŽLED – ocena 
predvidenega poseka 

iz načrta sanacije 
v mio m3 

Realizacija predvidenega 
poseka 

konec leta 2014 
% 

Realizacija predvidenega 
poseka 

konec leta 2015 
% 

Realizacija predvidenega 
konec leta 2016 

 
% 

Lastništvo Igl. List. Skupaj Igl. List. Skupaj Igl. List. Skupaj Igl. List. Skupaj 

Zasebni gozdovi 2,4 5,5 7,9 44  22 29 62  34  43  73 46 54 

Državni gozdovi 0,7 0,7 1,4 66  28  47  96  57  77  108 72 90 

SKUPAJ 3,1 6,2 9,3 49  23  32  70  37  48  81 49 60 
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1.2.2.2  VARSTVO GOZDOV PRED ŠKODLJIVIMI ORGANIZMI 
 
Varstvo gozdov  pred podlubnikov 
 

Zaradi prenamnožitve podlubnikov kot posledice poškodb gozdov v žledolomu iz leta 2014 je bil 
skozi celo leto 2016 močno povečan obseg dela na varstvu gozdov pred podlubniki. V prvi 
tretjini leta je bilo delo namenjeno odkrivanju zarišč podlubnikov in zagotavljanju sanitarne 
sečnje zarišč iz leta 2015, v naslednjih mesecih pa odkrivanju zarišč podlubnikov in 
zagotavljanju sanitarne sečnje žarišč tekočega leta in drugim varstvenim delom pred podlubniki. 
V letu 2016 je bilo po evidenci ZGS zaradi žuželk posekanih 2,3 milijonov m3 drevja oziroma 
2.321.287 m3 (leta 2015: 1.818.147 m3). Od te količine je bil skoraj ves posek izveden zaradi 
podlubnikov (99,8 %). Najpogostejša drevesna vrsta, ki je bila posekana zaradi škodljivih žuželk 
oziroma podlubnikov, je bila smreka (98,8 % poseka zaradi žuželk), predvsem zaradi 
osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typhographus). Jelke je bilo v poseku zaradi žuželk 
oziroma podlubnikov  za 1,0 %, borov za 0,1 %, drugih drevesnih vrst pa skupaj za 0,1 %. 
 

Obseg poškodb zaradi namnožitve podlubnikov in posledično obseg dela na varstvu pred 
podlubniki sta se v letu 2016 glede na leto 2015 močno povečala v OE Bled. Povečan obseg 
dela na varstvu pred podlubniki je bil tudi v OE Ljubljana, Tolmin, Kranj,  Kočevje in Sežana. V 
OE Novo mesto, Brežice in Celje se je obseg dela zmanjšal, v drugih območnih enotah pa je 
ostal na ravni iz leta 2015. 
 
 

Preglednica 10: Sanitarni posek zaradi škodljivih žuželk (v m
3
) ter delež od skupnega poseka 

po območnih enotah v letu 2016 
 

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

Skupaj 273.995 308.549 200.183 639.760 314.850 232.180 81.458 22.496 30.355 70.192 71.617 61.293 4.945 9.363 

%  47 78 48 50 57 41 15 9 12 27 24 13 4 9 

 

 
 

 
Grafikon 9: Evidentirana lesna masa za posek zaradi podlubnikov (odkazilo) v letu 2015 in 
2016 po območnih enotah 
 
  

Prioritete dela ZGS na varstvu pred podlubniki so bile izvajanje rednega nadzora nad 
ogrožemnimi sestoji, evidentiranje žarišč podlubnikov, zagotavljanje hitre izvedbe sanitarne 
sečnje s podlubniki napadenih dreves z izdajanjem odločb za posek lastnikom gozdov ter 
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kontrola izvajanja del po izdanih odločbah. Odločbe so praviloma določale rok za posek, 
spravilo in odvoz neolupljenih gozdnih sortimentov iz gozda v lupljenje ali predelavo oziroma, 
kot alternativa odvozu, lupljenje ali tretiranje gozdnih lesnih sortimentov s fitofarmacevtskimi 
sredstvi.  
 

ZGS je v letu 2016 izdal 35.058 odločb za posek zaradi podlubnikov, 1.401 sklepov o začetku 
postopka izvršbe in izvedel 108 izvršb (9 izvršb po drugi osebi in 99 izvršb s prisilitvijo). Odločbe 
za posek drevja zaradi napada podlubnikov so bile izdane približno 18.700 lastnikom gozdov 
oz. gozdnih posesti. Povprečna količina za posek izbranih dreves na odločbo je bila 63 m3. 
Izdanih je bilo 79 dovoljenj za uporabo fitofarmacevtskih sredstev v gozdu. Glede na leto 2015 
se je število izdanih odločb in število lastnikov, ki so jim bile izdane odločbe za posek zaradi 
podlubnikov, nekoliko zmanjšalo (leto 2015: 36.294 odločb izdanih približno 20.300 lastnikom), 
povečalo pa se je število izdanih sklepov o začetku postopka izvršbe (leto 2015: 611 sklepov) in 
število izvedenih izvršb (leto 2015: 11 izvršb, od tega 9 po drugi osebi, 3 s prisilitvijo). 
 
 

Preglednica 11: Pregled zaradi žuželk izbranega drevja za posek, posekanega drevja zaradi 
žuželk, izdanih odločb za varstvo pred podlubniki in vodenih postopkov upravne izvršbe 
odločb po območnih enotah ZGS v letu 2016 
 

 
Območne 

enote 

Zaradi žuželk 
izbrano drevje 

za posek  
 

(m3) 

Posek dreves, 
 izbranih zaradi 
žuželk v l. 2016 

 
(m3)* 

Realizacija 
poseka dreves, 

izbranih 
v letu 2016* 

% 

Posek v 
letu 2016  

  
 

(m3)** 

Izdane 
odločbe za 

posek  
 

(število) 

Izdani sklepi 
za upravno 

izvršbo   
 

(število) 

Izvedene 
izvršbe***  

 
 

(število) 

Tolmin 281.424 228.571 81 273.995 2.438 166 4 

Bled 329.641 260.402 79 308.549 4.082 232 14 

Kranj 182.641 163.147 89 200.183 3.953 136 8 

Ljubljana 557.039 479.461 86 639.760 8.304 475 52 

Postojna 271.014 252.256 93 314.850 3.152 244 25 

Kočevje 251.704 215.087 85 232.180 2.900 0 0 

Novo mesto 77.206 68.810 89 81.458 2.393 84 0 

Brežice 21.043 19.161 91 22.496 838 8 0 

Celje 24.874 23.527 95 30.355 1.151 17 0 

Nazarje 69.191 64.490 93 70.192 1.713 29 0 

Sl. Gradec 72.422 66.816 92 71.617 2.001 0 0 

Maribor 58.010 51.841 89 61.293 1.570 1 0 

M. Sobota 5.291 4.820 91 4.945 328 2 0 

Sežana 7.817 7.389 95 9.363 235 7 5 

Skupaj 2.209.316 1.905.781 86 2.321.287 35.058 1.401 108 
 

            Opombe:  *   Upoštevan je le posek drevja, ki je bil izbran v letu 2016. 

**   Vključen je tudi posek drevja, ki je bil za posek izbran v letu 2015. 
                            ***  Izvršbe po drugi osebi in s prisilitvijo. 
 
 

Za spremljanje številčnosti smrekovih podlubnikov smo postavili oz. vzdrževali 3.055 kontrolnih 
pasti (93 % od načrtovanih po programu del in vlaganj; leto 2015: 2.907 pasti). Na skladiščih 
gozdnih lesnih sortimentov (398 skladišč), ki smo jim v marcu 2016 izdali navodila za postavitev 
kontrolnih pasti, je bilo postavljenih dodatnih 494 feromonskih pasti za smrekove podlubnike 
(leto 2015: 471 pasti). Zagotovili smo postavitev in izdelavo 474 kontrolno-lovnih nastav (84 % 
od načrtovanih po programu del in vlaganj; leto 2015: 169 nastav). Druga preprečevalno-
zatiralna dela v gozdu (lupljenje debel, požig oz. drobljenje sečnih ostankov, uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev, vzpostavitev gozdne higiene) so bila po evidenci ZGS v letu 2016 
izvedena v obsegu 1.538 delovnih dni (leto 2015: 1.844 d.d.). Glede na leto 2015 je obseg teh 
izvedenih del manjši zaradi manjše potrebe po vzpostavitvi gozdne higiene v ujmah 
poškodovanih gozdov. Skupaj je bilo za varstvo pred podlubniki in drugimi škodljivimi žuželkami 
opravljenih 2.928 delovnih dni (leto 2015: 3.169 d.d.). V evidenco niso vštete ure za sečnjo in 
izdelavo lubadark. 
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Preglednica 12: V delovnih urah izražen obseg opravljenih del za preprečevanje širjenja in za 
zatiranje podlubnikov in drugih škodljivih žuželk v letu 2016 ter primerjava z letom 2016 
 

Varstvo pred 
žuželkami  

 
(ure) 

Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Občinski 
gozdovi 

SKUPAJ 
Indeks na  

realizacijo 2015 
% 

20.167 3.175 81 23.423 92 

 
 

Iz integralnih proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove je bilo v letu 2016 za varstvo gozdov 
pred podlubniki namenjenih 167.994 EUR, od tega za zagotovitev materialov 44 % (feromonske 
vabe, fitofarmacevtska sredstva), za so-financiranje prevzetih izvedenih del pa 56 %. 
 

Druga dela na področju varstva gozdov pred podlubniki v letu 2016: 
 

 sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 
77/2016), Pravilnika o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 31/2016) in Pravilnika o 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 86/2016), katerih cilj 
je bil povečati učinkovitost dela ZGS pri obvladovanju podlubnikov, 

 priprava predloga interventnega zakona in razglasitve namnožitve podlubnikov za 
naravno nesrečo (predlogi niso bili sprejeti), 

 sodelovanje pri pripravi in izvedbi dveh mednarodnih delavnic na temo obvladovanja 
podlubnikov, 

 priprava rednih dvomesečnih poročil o stanju in obvladovanju podlubnikov za seje 
Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora, 

 sodelovanje v Delovni skupini za obvladovanje biotskega ravnovesja in škodljivih 
organizmov v gozdovih, ustanovljeni na MKGP, 

 pridobitev začasnega dovoljenja za uporabo insekticida (Fastac Forst) za zatiranje 
podlubnkov, 

 sodelovanje s Slovensko vojsko (SV) pri pripravi na daljinsko zajemanje podatkov o 
poškodovanosti gozdov od podlubnikov z brezpilotnimi letali SV, 

 izračun ocene škode zaradi izgube vrednosti lesa zaradi namnožitve podlubnikov po 
žledolomu po sklepu URSZR (po podatkih iz novembra 2016: 100 milijonov EUR). 

 

 
Izvajanje programov preiskav škodljivih organizmov rastlin po Zakonu o 
zdravstvenem varstvu rastlin 
 
 

Preglednica 13: Število načrtovanih in izvedenih pregledov in vzorčenj v letu 2016, 
evidentiranih v informacijski sistem UVHVVR 
 

Škodljivi organizem 
Načrtovano št. 

pregledov 
Načrtovano št. 

vzorcev 
Izvedeno št. 
pregledov 

Izvedeno št. 
vzorcev 

Phytophthora ramorum fitoftorna sušica vejic 100 4 99 4 

Anoplophora chinensis  kitajski kozliček 100 0 104  

Anoplophora glabripennis azijski kozliček 100 0 105  

Bursaphelenchus xylophilus borova ogorčica 100 10 99 10 

Gibberella circinata borov smolasti rak 30 0 24  

Scirrhia acicola 
(sin. Mycosphaerella dearnessii) 

rjavenje borovih iglic 50 14 41 6 

Agrilus planipennis jesenov krasnik 15 0 13  

Agrilus anxius brezov krasnik 15 0 13  

Agrilus auroguttatus zlatopegasti krasnik 14 0 11  

Dendrolimus sibiricus sibirska svilena kokljica 14 0 15  

Polygraphus proximus sahalinski jelov ličar 14 0 13  

Xylosandrus crassiusculus 
azijski ambrozijski 
podlubnik 

14 0 14  

Skupaj  566 28 551 20 
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ZGS je bil v letu 2016 vključen v 12 programov preiskav karantenskih organizmov, v okviru 
katerih je opravil 551 pregledov ter 20 vzorčenj (leto 2015: 9 programov preiskav, 904 pregledi, 
17 vzorčenj). Vsi rezultati pregledov in vzorčenj ZGS v letu 2016 so bili negativni. Sodelovali 
smo pri uradnem vnosu osice Torymus sinensis (parazitoid kostanjeve šiškarice Dryocosmus 
kuriphilus) ter pri pripravi programov preiskav za leto 2017.  

 
 
1.2.2.3    POŽARNO VARSTVO 
 

ZGS je v sistemu varovanja naravnega okolja pred požari zadolžen za načrtovanje in gradnjo 
protipožarne infrastrukture, določanje stopenj požarne ogroženosti gozdov, nudenje strokovne 
pomoči pri gašenju požarov, 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. 
 

Protipožarni ukrepi so financirani iz sredstev proračuna RS, zato je obseg izvedenih del odvisen 
od razpoložljivih sredstev. V letu 2016 je ZGS zagotovil novogradnjo protipožarnih presek 
(intervencijskih prometnic) v dolžini 5,6 km (leto 2015: 9,7 km). Vzdrževalna dela so bila 
opravljena na 197,5 km protipožarnih presek (leto 2015: 166,1 km). Postavljenih je bilo 6 
opozorilnih tabel za protipožarno varstvo (leto 2015: 9 tabel), vzdrževalna dela so bila 
opravljena na 3 tablah. Da bi čimprej dosegli optimalno odprtost gozdov za namene 
protipožarnega varstva, bi bilo treba letno graditi ca. 30 km protipožarnih presek (protipožarnih 
intervencijskih prometnic). Za optimalno stanje protipožarnih presek (protipožarnih interven-
cijskih prometnic) bi bilo treba letno opraviti vzdrževalna dela na 270 km protipožarnih presek. 
 

Protipožarni ukrepi so bili izvedeni v OE Sežana (53 % vrednosti del), Tolmin (44 %) in Postojna 
(3 %). 
 

V avgustu 2016 je prišlo do velikega požara v naravnem okolju nad Kraškim robom v Kraškem 
GGO (OE Sežana). Požar, ki ga je zanetil vlak, je zajel 460 ha površine. ZGS je sodeloval pri 
gasilski intervenciji, izdelal karto požarišča in načrt sanacije ter sodeloval pri analizi uspešnosti 
intervencije. 
 

Skupno število gozdnih požarov v letu 2016 je bilo blizu povprečja v obdobju delovanja ZGS. 
Popisali smo 90 gozdnih požarov (leta 2015: 93 požarov). Skupne opožarjene površine je bilo 
526 ha (leta 2015: 65 ha), 71 požarov je bilo manjših od 1 ha. OE Sežana je popisala 70 % 
vseh požarov (63). Podrobnejši podatki so prikazani v Poročilu ZGS o gozdovih za leto 2016. V 
letu 2016 smo bili prek računalniškega programa »Varstvo gozdov«, ki je neposredno povezan 
z informacijskim sistemom URSZR (SPIN) za poročanje o intervencijah in nesrečah, obveščeni 
o približno 1.400 požarih v naravi oziroma na prostem). 
 
 

Preglednica 14: Pregled opravljenih del varstva pred gozdnimi požari v letu 2016 po vrstah del 
in kategorijah lastništev ter primerjava z realizacijo leta 2015 
 

UKREP 
Enota 
mere 

Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Občinski 
gozdovi 

SKUPAJ 
Indeks na 
leto 2015  

% 

Protipožarne preseke - novogradnja km 4,33 0,70 0,60 5,63 58 

Protipožarne preseke - vzdrževanje km 69,41 16,18 111,93 197,52 119 

Postavitev opozorilnih tabel PPV kos 1 3 4  9 89 

Vzdrževanje opozorilnih tabel PPV kos  - -  3 3 100 

SKUPAJ* ur 9.571 2.301 6.329 18.201 106 
 

  Opomba: * Zaradi različnih enot mere prikazujemo skupen obseg varstva pred požari v urah, ki so izračunane iz 
vrednosti del, upoštevajoč Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (78 €/delovni dan). 
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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 v prevladu-
jočih zasebnih gozdovih 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 
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 2016 prikazuje preglednica 15.  
 
 

Preglednica 15: Pregled opravljenih del varstva pred divjadjo v letu 2016 po vrstah del in 
oblikah lastništev ter primerjava z realizacijo leta 2015 
 

UKREP 
Enota 
mere 

Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Občinski 
gozdovi 

SKUPAJ 
Indeks na 
leto 2015 

% 

Zaščita vršičkov s premazom  ha 309 93 5 407 100 

Zaščita s količenjem ali tulci kos 52.890 14.940 550 68.380 98 

Zaščita z ograjo  m 6.845 5.008   11.853 129 

Druga dela varstva pred divjadjo* ura 4.422 5.189 42 9.653 105 

SKUPAJ ura 18.726 10.889 169 29.784 112 
 

* Opomba:  Vključena so naslednja dela: izdelava količkov, zaščita pred lupljenjem, vzdrževanje tulcev in zaščitnih 
ograj, obžetev tulcev, 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 2016 prevzeta in evidentirana še druga 
dela varstva gozdov, kot so obeleževanje sadik, vzpostavljanje gozdnega reda in ostalo varstvo, 
skupaj v obsegu 1.719 delovnih ur (v letu 2015: 2.227 delovnih ur). 
 
 

Druga dela 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 inšitutom Slovenije, 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 Gozdarskemu inštitutu 
Slovenije 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 2016 ni 
bilo posebnosti na tem področju dela. 
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Izdaja plomb za okrasna drevesa 
 

V letu 2016 smo lastnikom gozdov in lastnikom oz. najemnikom namenskih zemljišč za 
pridelavo okrasnih drevesc izdali 27.467 plomb (leto 2015: 26.756). Lastnikom gozdov smo 
plombe izdali na podlagi 609 odločb o določitvi usmeritev in pogojev za pridobivanje okrasnih 
dreves (leto 2015: 666 odločb). Največ plomb so izdale OE Kočevje (32 % vseh izdanih plomb), 
OE Celje (13 %) in OE Ljubljana (11 %). 

 
 
1.2.3  Financiranje in sofinanciranje gojitvenih in varstvenih del 
 

 

Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS 
 

V letu 2016 je financiranje in sofinanciranje gojitvenih in varstvenih del ter del za vzdrževanje 
življenjskega okolja prostoživečih živali v gozdovih potekalo skladno s pogodbo ter dodatkom k 
pogodbi o zagotavljanju izvedbe del med MKGP in ZGS ter Pravilnikom o financiranju in 
sofinanciranju vlaganj v gozdove (Ur. l. RS, št. 71/04 in nasl.). Na podlagi Programa del in 
vlaganj v gozdove za leto 2016 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 2016 smo spremljali, usmerjali in uravnavali dinamiko vlaganj v gozdove iz 
proračuna RS. Vsi zahtevki so bili v celoti izplačani. Tudi v letu 2016 smo izplačevali sredstva 
po pravilu »de minimis« in o tem poročali Ministrstvu za finance. Poleg tega smo zbirali številke 
MID kmetijskih gospodarstev, izjave upravičencev do sredstev o prejemu sredstev državne 
pomoči in po oddaji zahtevka na MKGP preverjali o višini izplačil državne pomoči na Ministrstvu 
za finance po pravilu »de minimis«. 
 

Iz sredstev proračuna RS je bilo za vlaganja v gozdove namenjenih 1,324 milijonov EUR (leta 
2015: 1,337; leta 2014: 1,288; leta 2013: 1,280 milijonov EUR, v nekoliko bolj oddaljenih letih 
2009 in 2010 pa po 2,750 milijonov EUR). Razpoložljiva sredstva so bila za ca. 50 % nižja od 
višine sredstev v letih 2009 in 2010. Za koriščenje sredstev za vlaganja v gozdove smo MKGP 
posredovali 32 zbirnih zahtevkov v vrednosti 1,305 milijonov EUR, od tega ca. 0,850 milijona 
EUR za sofinanciranje izvedenega dela (96 % za zasebne in občinske gozdove in 4 % za 
državne gozdove) in 0,450 milijona EUR za nabavo sadik in materialov za varstvo gozdov.  
 

Izkoriščenih je bilo 99 % razpoložljivih sredstev. Vlaganje v gozdove je bilo so-financirano 3.018 
lastnikom gozdov (leta 2015: 2.959; leta 2014: 2.204; leta 2013: 3.297, 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 2016 za opremo in nabavo materialov, potrebnih 
za izvedbo gojitvenih in varstvenih del v gozdovih, izvedel 9 javnih naročil. Za zagotovitev 
obnove gozdov so bile z javnimi naročili zagotovljene sadike (dva razpisa) in seme gozdnega 
drevja, za zagotovitev varstva gozdov pa so bila izvedena javna naročila za nabavo naslednjih 
materialov: za zaščito sadik (zaščitni tulci in zaščitne ograje s pomožnimi materiali), za zaščito 
vršičkov in debel (premazi in škropiva za zaščito vršičkov, premazi za zaščito debel), za varstvo 
pred podlubniki (feremonske vabe in insekticidna mreža Storanet). Izvedeno je bilo tudi javno 
naročilo za pridobitev izvajalcev izvršb gojitvenih in varstvenih del v gozdovih ter preventivnih 
varstvenih del ter javno naročilo za servis semenske hranilnice oziroma hladilne komore.  
 

Zagotovili smo tudi spreje za označevanje dreves za posek. V okviru javnega naročila za 
tiskovine smo zagotovili potrebno število plomb za označevanje okrasnih drevesc. Z javnim 
naročilom smo tudi zagotovili nabavo 135 kladiv za označevanje dreves za posek, s katerimi 
smo nadomestili iztrošena kladiva. 
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1.2.4   Druga dela na področju gojenja in varstva gozdov 
 
 

Prevzem del PRP 2014–2020  v letu 2016 
 

V jeseni 2016 je bilo prevzetih 255 objektov z možnostjo sofinanciranja iz sredstev PRP 2014–
2020. Največ objektov je bilo prevzetih za vrsto dela »Obnova s sadnjo«, in sicer 100 objektov s 
skupno površino 49,2 ha, ter »Priprava površin za obnovo gozda« – 97 objektov oz. 55,3 ha. 
 
 

Preglednica 16:  Obseg prevzetih del in število prevzetih objektov (ukrepov)  
  

Vrasta dela 
Enota 
mere 

Količina 
Število 

prevzemov 

Priprava površin na obnovo ha 55,25 97 

Obnova s sadnjo ha 49,19 100 

Premazi vršičkov ha 22,81 46 

Nega letvenjaka ha 0,66 1 

Zaščita mladja z  ograjo m 1.179 2 

Zaščita s količenjem kos 750 2 

Zaščita s tulci kos 1.210 6 

Posek in spravilo v varovalnih gozdovih m
3 

460,00 1 

SKUPAJ 255 

  

 
Preglednica 17: Obseg in vrednosti materialov, ki jih je zagotovil ZGS 
 

Material 
Enota 
mere 

Količina Vrednost EUR 

Sadike kos 139.035 125.345,95 

Zaščitni premazi vršičkov kg 172 1.357,15 

Žična  ograja (s pomožnimi.materiali) m 1.200 3.103,50 

Grobo mrežasti tulci 1,5 m kos 1.210 1.919,06 

SKUPAJ 131.725,66 

 
 

Oddelek za gojenje in varstvo gozdov je vodil izobraževanje in usposabljanje delavcev ZGS za 
prevzem ukrepov, sofinanciranih iz sredstev PRP, in pripravo vlog za izplačilo za podukrep 8.4 
Dela za odpravo škode in obnovo gozda. ZGS je pomagal pri pripravi in oddaji vlog vsem 
lastnikom, od katerih smo prevzeli dela. 

 

 

Izobraževanje lastnikov gozdov in delavcev ZGS  
 

S področja gojenja in varstva gozdov smo v letu 2016 za lastnike gozdov pripravili 52 delavnic s 
1.330 udeleženci, kar je približno dvajsetletno povprečje, s poudarkom na sanaciji posledic 
žledoloma in varstva gozdov pred podlubniki. Več je bilo tudi drugih oblik izobraževanja, 
predvsem ob predstavitvah osnutkov gozdnogojitvenih načrtov (223 dogodkov).  
V dvaindvajsetih letih, odkar deluje ZGS, se je udeležilo delavnic iz gojenja in varstva gozdov 
blizu 30.000 lastnikov gozdov. Več lastnikov gozdov pridobiva znanja o gozdu in usmerjanju 
razvoja gozdov z individualnim svetovanjem – ob izdelavi gozdnogojitvenih načrtov in predsta-
vitvah osnutkov gozdnogojitvenih načrtov, ob prejemu 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. 
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Preglednica 18: Število izvedenih delavnic iz gojenja in varstva gozdov za lastnike gozdov v 
letu 2016 
 

Območna enota 
Stevilo izvedenih 

delavnic 
Število 

udeležencev 

Tolmin 0 0 

Bled 0 0 

Kranj 1 9 

Ljubljana 8 643 

Postojna 2 41 

Kočevje 4 65 

Novo mesto 6 106 

Brežice 1 18 

Celje 14 102 

Nazarje 6 141 

Slovenj Gradec 0 0 

Maribor 6 147 

Murska Sobota 3 48 

Sežana 1 10 

SKUPAJ 52 1.330 

 
 
Z namenom informiranja in izobraževanja lastnikov gozdov in javnosti o gojenju in varstvu 
gozdov smo strokovni delavci ZGS pripravili tudi številne strokovne prispevke za medije s 
področja gojenja in varstva gozdov, kar je podrobneje prikazano v poglavju 1.5 Svetovanje 
lastnikom gozdov in razvoj podeželja. 
 

Za Teden gozdov, ki je imel naslov »Izzivi slovenskega gozda«, smo v maju 2016 na Oddelku 
za gojenje in varstvo gozdov pripravili 14 plakatov.  
 

 

Izobraževanje zaposlenih in stiki s strokovno javnostjo na področju gojenja in 
varstva gozdov  
 

Na področju gojenja in varstva gozdov smo v letu 2016 izvedli oziroma sodelovali pri 
organizaciji naslednjih izobraževanj oziroma smo pripravili gradiva in aktivno (z referati) 
sodelovali pri naslednjih dogodkih: 
 

 Izobraževanje in usposabljanje za uporabo GPS aparatov za prevzem del, ki so 
sofinancirana iz sredstev PRP – v soorganizaciji z Geodetskim zavodom Celje; iz ZGS 
udeleženih 30 oseb; 

 Predstavitev javnega razpisa za podukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda 
iz PRP 2014–2020 – v organizaciji  MKGP, sodeloval ZGS; iz ZGS udeleženih 25 oseb; 

 Izobraževanje za izvajanje in prevzem ukrepov PRP, iz ZGS udeleženih 20 oseb; 

 Izobraževanje za prevzem ukrepov PRP na GGO Postojna, iz ZGS udeleženih 15 oseb; 

 Izobraževanje in usposabljanje prevzemnikov ZGS za ukrepe PRP za zajemanje 
podatkov in uporabo aplikacije LUZ; GGO Postojna, iz ZGS udeleženih 12 oseb; 

 Izobraževanje za vnos vlog za PRP za podukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo 
gozda, (soorganizatorja ZGS in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja -
ARSKTRP), iz ZGS udeleženih 40 oseb; 

 Delavnica in seminar iz varstva gozdov (v soorganiziranju ZGS - GIS) s poudarkom na 
podlubnikih in programu preiskav škodljivih organizmov, na območju KE Logatec, iz ZGS 
udeleženih 68 oseb; 

 Delavnica o novostih na področju zdravja rastlin (izvedba – UVHVVR), iz ZGS 
udeleženih 30 oseb; 
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 Študijski dnevi 2016 na temo invazivnih tujih vrst – referata Zorana Grecsa, spec in mag. 
Živana Veseliča.  

 Pregledni članek o sanaciji od žleda in od podlubnikov poškodovanih gozdov v 
Gozdarskem vestniku, avtorjev Zorana Grecsa, spec. in Marije Kolšek; 

 Dopolnjevanje spletnega portala za varstvo gozdov – stalna dejavnost; 

 Objave na intranetni strani ZGS: Informacije in navodila za PRP za zaposlene na ZGS. 

 

 

Pomembnejši stiki ZGS s strokovno javnostjo na področju gojenja in varstva 
gozdov  
 

 Izdelava Poročila o poteku sanacijske obnove gozdov, poškodovanih zaradi žleda in 
namnožitve podlubnikov za MKGP, za Državni svet in za Svet ZGS, za novinarske 
konference) – redna dvomesečna poročila; 

 Regionalno srečanje strokovnjakov na temo uporabe daljinskega zaznavanja v 
gozdarstvu (MKGP); 

 Delavnica in posvet na temo podlubnikov – (GIS, MKGP) – mednarodna udeležba; 

 Izobraževanje kontrolorjev ARSKTRP – demonstracija ukrepov sanacije; izobraževanje 
je organiziral in vodil Oddelek za gojenje in varstvo gozdov; 

 Izobraževanje kontrolorjev ARSKTRP za prevzem ukrepov iz PRP, izobraževanje 
organiziral in vodil Oddelek za gojenje in varstvo gozdov; 

 60. Seminar biljne zaštite Hrvaške v Opatiji - sodelovanje z referatom; 

 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami: izvajanje Uredbe o 
varstvu pred požari v naravnem okolju; 

 MKGP, ARSKTRP:  izvajanje 1. javnega razpisa za aktivnost Dela za odpravo škode in 
obnovo gozda iz PRP 2014-2020; 

 Gozdarska inšpekcija – tema: prenamnožitev podlubnikov in izdajanje odločb; 

 Notranji revizor: Revizija za področje vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS; 

 Geodetski zavod Celje: terenske meritve na temo primernosti GPS aparatov ZGS 
(Garmin 64s) za validacijo; 

 Obisk Drevesnice LIECO v Avstriji: predstavitev kontejnerske vzgoje sadik; 

 Uprava za varno hrano, veterino in varstvo rastlin (UVHVVR): sofinanciranje  izvajanja 
programov preiskav za karantenske organizme; 

 UVHVVR, GIS, MKGP, GI: posvetovanje o najdbi karantenskega organizma  Candidatus 
phytoplasma ulmi v Sloveniji; 

 KGZ Nova Gorica:  dodatni vnos parazitoida kostanjeve šiškarice; 

 Ljubljanski urbanistični zavod – priprava računalniške podpore prevzemu izvedbenih del 
po PRP; 

 ARSKTRP: redni sestanki na temo prevzema in kontrole ukrepov iz PRP, izobraževanje 
kontrolorjev ARSKTRP in koordinacija PRP; 

 Uprava za zaščito in reševanje, MKGP:  prenova ocene tveganja za žled; 

 Registrirane drevesnice v Sloveniji, MKGP, GIS: problematika drevesničarstva v 
Sloveniji in zagotavljanje sadik; 

 MKGP, GIS, BF, GI: redni sestanki od MKGP imenovane Skupine za obvladovanje 
biotske raznovrstnosti in škodljivih organizmov; 

 Slovenske železnice: priprava skupnega programa izgradnje protipožarnih pasov ob 
železniški progi Divača – Koper; 

 Gasilsko poveljstvo občine Koper: posvetovanje o analizi požara na lokaciji Kraški rob; 

 UVHVVR: Posvet o programih preiskav škodljivih organizmov. 
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Izobraževalne aktivnosti za zaposlene so potekale tudi na ravni območnih enot.Območne enote 
redno sodelujejo pri izvedbi terenskih vaj študentov s področja gojenja in varstva gozdov.  

 
Projektne in druge razvojne naloge 
 

Strokovni delavci ZGS smo bili v letu 2016 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 njim -  
nadgradnja sistema X -aplikacij; 

 Strategija obnove gozda, poškodovanega od žleda in od podlubnikov; 

 sodelovanje pri izdelavi nove aplikacije LUZ za potrebe prevzemov iz PRP; 

 sodelovanje z GIS pri nadgradnji elektronskega sistema za varstvo gozdov; 

 priprava učnega poligona v gozdu GIS za prevzemnike ZGS in kontrolorje ARSKTRP za 
prevzem ukrepov iz PRP; 

 razvoj daljinskega zajemanja podatkov o poškodovanosti gozdov od podlubnikov – 
sodelovanje pri CRP z GIS in sodelovanje s Slovensko vojsko; 

 Sodelovanje pri Life projektu ARTEMIS (2016–2020) o invazivnih tujerodnih vrstah v 
gozdu; ZGS je partner v projektu; 

 Sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov: Zakon o gozdovih, Uredba 
PRP, Pravilnik o varstvu gozdov, Pravilnik  o metodah merjenja zemljišč in o tehničnih 
tolerancah meritev. 

 
Objave v medijih za lastnike gozdov in javnost 
 

Pomembnejši rispevki in gradiva za popularizacijo gozda in gozdarstva: 
 
 

 Kmečki glas: 

- članek o prenamnožitvi podlubnikov, 

- »Sanacija v ujmah poškodovanih gozdov«; 

- »Sanacija žledoloma se bo nadaljevala z obnovo tudi od podlubnikov 
poškodovanih gozdov«; 

 Slovenske novice: Zakaj v Sloveniji ni kontejnerskih sadik?; 

 Radio Ognjišče:  

-   »Napad podlubnikov v slovenskih gozdovih ne pojenja«; 

-   »Možnost izkoriščanja naravne nasemenitve za obnovo gozdov«; 

 Sejem v Komendi – tema podlubniki; 

 Okrogla miza ob Tednu gozdov v Mojstrani – Gozdovi za jutri – ohranimo jih; aktivna 
udeležba s predstavitvijo problematike in 14 posterjev na temo Tedna gozdov; 

 Objave na spletni strani ZGS: Informacije o PRP za lastnike 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 je v letu 2016 obsegalo 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 PRP 2014–2020 ter pri 
poročanju za obdobje PRP 2007–2013; 

 sodelovanje pri pripravi dokumentov za programsko perspektivo PRP 2014–2020; 

 izvedba javnega naročila za izvedbo naloge usposabljanja za varno delo v gozdu v 
okviru PRP 2014–2020; 

 izdelava tehnoloških delov gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov; 

 delo na vzdrževanju gozdnih cest; 

 vodenje postopkov pri pripravi, gradnji in rekonstrukciji gozdnih prometnic; 

 sodelovanje pri razvoju spletnih aplikacij, ki se nanašajo na gozdne prometnice; 

 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 sanaciji po ujmah poškodovanih gozdov in sanaciji škod na gozdnih 
prometnicah. 

 

 

 

 

 

Planirano in realizirano v letu 2016 
 

Dejavnost 
Planirano Realizirano 

Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Izdelava tehn. delov goj. n. 62.727 ha 0,15 ur/ha 9.409 62.464 100 6.894 73 

Nadzor sečišč 5.000.000 m
3
 7,0 ur/1000 m

3
 35.000 6.102.630 122 62.132 178 

Trasiranje vlak 450 km 30 ur/km 13.500 682 152 20.948 155 

Vzdrževanje gozdnih cest 5.000 km 4 ure/km 20.000 5.000 100 22.700 114 

Skupaj: 77.909  118 112.674 154 
 

 
Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Druga dela na področju gozdne tehnike 39.500 18.630 47 

    

Skupaj gozdna tehnika 117.409 131.303 112 
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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. Skupno smo 
v letu 2016 opravili 64.118 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.  
 
 

Preglednica 19: V letu 2016 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 2.573 2.215 4.788 2.244 47 4 1 

Bled 1.155 4.159 5.314 4.631 87 7 4 

Kranj 2.359 3.842 6.201 5.234 84 0 0 

Ljubljana 3.490 8.015 11.505 16.080 140 14 1 

Postojna 1.731 2.824 4.555 4.483 98 0 0 

Kočevje 1.761 2.704 4.465 3.941 88 1 0 

Novo mesto 4.450 2.222 6.672 6.192 93 0 4 

Brežice 3.126 765 3.891 3.900 100 1 0 

Celje 4.165 917 5.082 4.004 79 34 1 

Nazarje 1.858 1.437 3.295 1.559 47 4 0 

Slov. Gradec 1.912 1.917 3.829 4.024 105 0 1 

Maribor 5.932 976 6.908 5.301 77 11 8 

M. Sobota 4.577 454 5.031 1.379 27 0 0 

Sežana 1.876 434 2.310 1.146 50 5 0 

SKUPAJ 40.965 32.881 73.846 64.118 87 81 20 

Leto 2015 37.418 36.165 73.583 59.033 80 108 18 

2016/15 (%) 109 91 100 109 109 75 111 

 
 

V letu 2016 je ZGS izdal 73.846 odločb A in C. Pisno zabeleženi pregledi so bili izvedeni na    
87 % števila sečišč, za katera so bile izdane odločbe. Deleži opravljenih pregledov od izdanih 
odločb v obdobju 2000–2016 (grafikon 11), kažejo, da delež zabeleženih pregledanih odločb oz. 
sečišč narašča, kar je tudi posledica sanacij žledoloma in sanacij napada podlubnikov. 
 
 

Preglednica 20: Deleži pregledanih odločb v letih 2000–2016 
 

Območna enota 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tolmin 18 30 42 39 45 32 38 33 55 59 53 48 31 18 57 43 47 

Bled 67 78 58 56 50 54 74 59 67 44 83 84 90 64 62 87 87 

Kranj 29 25 33 24 32 35 38 49 53 68 65 58 57 66 131 70 84 

Ljubljana 26 28 20 22 21 34 36 47 74 99 86 80 86 76 177 126 140 

Postojna 25 39 34 31 28 32 40 54 69 66 67 94 84 71 250 86 98 

Kočevje 50 55 52 60 65 69 101 70 116 106 114 110 107 96 124 95 88 

Novo mesto 27 33 36 31 29 57 47 27 41 52 67 58 55 48 92 88 93 

Brežice 60 54 55 50 51 48 42 61 49 89 77 60 91 94 98 103 100 

Celje 41 43 34 51 49 49 54 51 56 67 76 67 54 50 75 77 79 

Nazarje 20 27 21 19 17 26 24 25 32 37 42 38 37 34 39 47 47 

Slov. Gradec 39 45 43 43 43 48 44 43 63 99 96 100 100 102 100 123 105 

Maribor 37 34 47 42 47 52 39 53 40 56 83 60 79 40 56 59 77 

M. Sobota 36 42 73 32 38 37 37 44 35 37 40 38 29 19 10 17 27 

Sežana 46 57 68 60 52 49 50 41 63 46 37 28 38 23 24 44 50 
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Največji delež pregledanih odločb so zabeležili na OE Ljubljana in OE Slovenj Gradec, 
najmanjšega pa na OE Murska Sobota.  
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Grafikon 10: Deleži pregledanih odločb za posek v letih 2000–2016 
 
 
 

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 so potekale v 
sklopu rednih del in tržne dejavnosti ZGS, kjer je večji delež usposabljanj potekal v okviru 
javnega naročila PRP 2014–2020. 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. 
 

Svetovali smo v obliki tečajev, usposabljanj, demonstracij, seminarjev, predavanj, prispevkov v 
medijih, ekskurzij, prek interneta, sodelovanja na sejmih in z organiziranjem tekmovanj.  

 
 
Tečaji in usposabljanja 
 

Večino usposabljanj za lastnike gozdov smo izvedli kot tržno dejavnost v okviru razpisa MKGP 
»Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014–2020 za leto 2016«. Poleg teh aktivnosti smo izvedli še nekaj dodatnih 
izobraževanj v obliki tečajev. 
 
 

Preglednica 21: Pregled tečajev za lastnike gozdov in druge udeležence v letu 2016 
 

Vsebina   

Varno delo s traktorjem 1 19 

Krojenje 4 70 

Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu 3 38 

Vzdrževanje gozdnih cest 2 38 

Varno delo z motorno žago (2 dni) – drugi naročniki 15 296 

Priprave na NPK - sekač 3 27 

SKUPAJ 28 488 
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Izvedba javnega naročila »Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v 
gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2016« 
 

V okviru ukrepa »Prenos znanja in dejavnosti usposabljanja« PRP 2014–2020 je MKGP v 
januarju 2016 objavilo javno naročilo za usposabljanja na področju gozdarstva, kjer je bil kot 
izvajalec izbran ZGS, ki je nalogo izvedel v okviru tržne dejavnosti. 
 

Usposabljanja so se nanašala na varno delo v gozdu, obravnavala pa so tudi vsebine 
trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdom (naravovarstveni vidik), podnebno 
okoljski vidik dela v gozdu ter primere dobrih praks iz Slovenije in tujine. Namenjena so bila 
lastnikom, zakupnikom in uporabnikom gozdov ter zaposlenim pri pravnih ali fizičnih osebah, ki 
so registrirane za gozdarsko dejavnost in potrebujejo znanja s področja varnega dela v gozdu. 
Usposabljanja so bila za udeležence brezplačna.  
 

Cilji usposabljanja so bili povečanje varnosti pri delu v gozdu z motorno žago in traktorjem s 
poudarkom na zmanjšanju števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi izvajalci del 
v gozdovih ter povečanje njihove učinkovitosti pri delu v gozdu. Udeleženci so lahko izbirali med 
tremi vrstami usposabljanj: 
 

 varno delo z motorno žago (16 ur) – dvodnevni tečaj, 40 usposabljanj; 

 varno delo s traktorjem (teoretični in praktični del) – enodnevni tečaj, 16 usposabljanj. 
 
 

 
 

Slika 1: Usposabljanje za varno delo z motorno žago 

 
Projekt je financiral Evropski kmetijski sklad v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 
2014–2020 za leto 2015. Naročnik je bilo MKGP, izvajalec pa ZGS v sodelovanju s SGLŠ iz 
Postojne kot podizvajalcem. 
 
 

Preglednica 22: Izvedeni tečaji v okviru javnega naročila »Usposabljanje na področju 
gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za 
leto 2016« 
 

 
Varno delo z  

motorno žago (16 ur) 
Varno delo s 

traktorjem 
Skupaj 

Planirano število udeležencev 710 400 1.110 

Število prijavljenih 733 394 1,127 

Število udeleženih 705 375 1.080 

Planirano število usposabljanj 40 16 56 

Izvedeno število usposabljanj 40 16 56 
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Preglednica 23: Skupno število tečajev in usposabljanj za varno delo v gozdu v letu 2016 
 

 Št. dogodkov Št. udeležencev 

Tečaji za lastnike gozdov  28 488 

Usposabljanja PRP 2014–2020 za leto 2016 56 1.080 

Skupaj 84 1.568 

 

 
Gibanji števila udeležencev in števila dogodkov sta razvidni iz grafikona 12. Naj ponovno 
poudarimo, da je izvajal ZGS tako tečaje kot usposabljanja v okviru tržne dejavnosti.  

 

 
 

Grafikon 11: Število usposabljanj za lastnike gozdov in število udeležencev v obdobju 1995–
2016, področje gozdne tehnike 
 
 

Iz grafikona je vidno znižanje tako števila usposabljanj kot števila udeležencev, kar je predvsem 
posledica dejstva, da usposabljanja potekajo v času, ki ne omogoča ustrezno udeležbo 
(najustreznejši čas za izvedbo usposabljanj je konec jeseni, pozimi in zgodaj spomladi), ter 
dejstva, da se usposabljanja izvajajo predvsem v okviru programa PRP, ki omogoča brezplačno 
udeležbo, kar posledično pomeni, da je za plačljiva usposabljanja, ki jih izvaja ZGS, pri lastnikih 
manj zanimanja. 

 
 

Sekaška tekmovanja lastnikov gozdov 
 

Državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ki smo ga pripravili koncem avgusta 2016 na 
sejmu AGRA v Gornji Radgoni, je bilo 18. po vrsti. Na državnem tekmovanju je sodelovalo 16 
ekip (14 moških, 1 ženska in 1 mešana) oziroma 52 udeležencev, od tega so štirje tekmovali 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. 
 

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 z nakladalno napravo na traktorski prikolici. Ocenjujemo, da si je tekmovanja ogledalo 
okoli 5.000 obiskovalcev.  
 
 

Preglednica 24: Izvedba sekaških tekmovanj po območnih enotah v letu 2016 
 

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

Število tekmovanj 1 2 0 1 1 0 0 1 3 2 1 2 1 1 1 17 

Število udeležencev 10 24 0 8 17 0 0 10 83 56 6 28 32 4 52 330 
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Sejmi, demonstracije, okrogle mize 
 

Na sejmih in 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 izvedli več predstavitev 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 vrednega 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. 
  
 

Mediji in tisk  
 

Medijske aktivnosti so bile usmerjene predvsem v poročanje in ozaveščanje vseh pomembnih 
ciljnih javnosti o varnem delu v gozdu, predvsem pa o možnostih udeležbe na usposabljanjih v 
okviru PRP 2014–2020 ter o ostalih ukrepih tega programa. 

 
 
1.3.1.3   PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA  
 
V okviru pretekle programske perspektive (PRP 2007–2013) smo vlagateljem pomagali pri 
poročanju, v okviru PRP 2014–2020 pa smo izvajali aktivnosti v okviru info-točk, upravičencem 
smo pripravljali ustrezno dokumentacijo, jim pomagali pri pripravi in vnosu vlog, izvajali pa smo 
tudi prevzeme izvedenih del v okviru posameznih podukrepov. Več o tem je predstavljeno v 
poglavju »Svetovanje lastnikom gozdov in razvoj podeželja«. 
 
Za potrebe izvedbe PRP 2014–2020 smo z MKGP in ARSKTRP sodelovali pri pripravi 
zakonodaje in strokovnih podlag, potrebnih za objavo razpisov posameznih ukrepov, 
podukrepov in operacij. Stalno smo sodelovali na sestankih koordinacije PRP, ki jo je 
organiziralo MKGP in na katerih so bili udeleženi vsi pomembni akterji izvajanja programa. 

 
 
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. Pri tem smo dajali poseben poudarek možnostim uvajanja 
sodobnih tehnologij v Sloveniji.  

 
 
1.3.1.5    SODOBNE TEHNOLOGIJE  
 
ZGS v okviru pristojnosti spodbuja oziroma uravnava rabo sodobnih tehnologij. Poleg strojev za 
sečnjo moramo omeniti tudi sodobne žične naprave s procesorskimi glavami, s katerimi se dela 
niso izvajala le na strminah, ampak tudi v manj dostopnih predelih visokega krasa in v bolj 
položnih predelih, kjer gradnja gozdnih vlak ni bila možna (npr. območja vodnih zajetij).  
 
ZGS je bil aktivno vključen v pripravo dela, spremljanje dela in prevzem, v zasebnih gozdovih 
pa tudi v povezovanje lastnikov gozdov in promocijo uporabe sodobnih tehnologij. 
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1.3.1.6   PRIDOBIVANJE IN RABA LESA ZA ENERGIJO 
 
Pomen lesa kot obnovljivega vira energije v Sloveniji ni več novost. ZGS že dolgo zelo aktivno 
deluje tudi na tem področju tako, da 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 podlaga za odločanje o ukrepih energetske politike na 
lokalni, regionalni in nacionalni ravni. 
 
 

Svetovanje pri pridobivanju in učinkoviti rabi lesa za energijo 
 

Aktivnosti na področju rabe lesa za energijo v letu 2016 so bile usmerjene v pridobivanje lesne 
biomase, v njeno učinkovito rabo in v posredovanje informacij o njenih potencialih. Izvedli smo 
81 dogodkov, ki so bili neposredno vezani na rabo lesne biomase.  
 
 

Projekti, ki obravnavajo lesno biomaso 
 

V zvezi z lesno biomaso smo na ZGS kot partner izvajali dva projekta. V letu 2016 se je zaključil 
projekt VarBiom (Zagotavljanje varnosti in zdravja pri pridobivanju, predelavi in rabi lesnih 
goriv), ki ga je financiral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), vodlilni partner pa 
je bil Gozdarski inštitut Slovenije.  
 

Projekt Bio4Eco je mednarodni projekt EU programa Interreg, ki se je začel v letu 2016, trajal 
pa bo do leta 2020. Vodilni partner projekta je Katalonski center gozdarskih znanosti (CTFC) iz 
Solsone, ZGS pa je partner projekta. Glavni cilj projekta izboljšanje stanja in politik na področju 
rabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti stavb, 
 
 
 

1.3.2   Gozdne prometnice 
 

Osnovna aktivnosti na področju gozdnih prometnic so bile v letu 2016 usmerjene predvsem v 
zagotavljanje vzdrževanja gozdnih cest, v pomoč upravičencem pri vlogah za pridobitev 
sredstev PRP 2014–2020, vodenje evidence o gozdnih cest (EGC) in protipožarnih presek, 
oblikovanje enotne informacijske plasti evidence gozdnih vlak (EGV) in načrtovanje 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 in 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, 
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 popis škod 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 prometnicah 

 izdelava spletne aplikacije za načrtovanje, spremljanje in prevzem del pri vzdrževanju 
gozdnih cest, 

 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. 

 

 
1.3.2.1    GOZDNE CESTE 

 
Vzdrževanje gozdnih cest 
 
V okviru vzdrževanja gozdnih cest je ZGS izvajal naslednje aktivnosti:  
 

 izdelava programov vzdrževanja gozdnih cest po občinah, 

 popis škod na gozdnih cestah, 

 uskladitev programov z razpoložljivimi sredstvi in pripombami občin,  

 uskladitev že sprejetih programov v luči izvajanja sanacij škod na gozdnih cestah, 

 usmerjanje nujnih del pri odpravi posledic naravnih ujm, 

 pomoč občinam pri izvedbi javnih natečajev za izbiro ponudnikov za izvajanje del,  

 izdelava operativnih programov del (oddaja del), 

 nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih del, 

 prevzem in obračun del v sodelovanju z občinami. 
 
 

Gradnja gozdnih cest 
 

Delo ZGS v zvezi z gradnjo gozdnih cest zajema 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. 
 
V letu 2016 smo izdelali 4 elaborate ničelnic oz. elaboratov rekonstrukcij. To kaže na zelo 
prenizko pripravljenost potencialnih investiorjev za gradnjo, kar je glede na finančno zahtevnost 
gradenj v zaostrenih ekonomskih razmerah razumljivo, žal pa to odstopa od usmeritev, 
določenih v območnih načrtih za obdobje 2011–2020. 
 
 

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.  
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1.3.2.2   GOZDNE VLAKE 
 

Pri pripravi, rekonstrukciji ali gradnji gozdnih vlak smo težišče dela usmerili v informiranje 
lastnikov gozdov o postopkih v zvezi z izdelavo vlak prvenstveno na območjih, poškodovanih 
zaradi žledoloma, a tudi drugod, ter jim nudili pomoč pri načrtovanju novih vlak, ki je obsegala: 
 

 opredelitev vlak v gozdnogojitvenih načrtih in načrtih sanacije,  

 izdelavo elaboratov vlak, 

 postavitev (trasiranje) oziroma kontrolo postavitve vlak na terenu, 

 kontrolo izvedenih del.  

 
Preglednica 25: Število izdelanih elaboratov vlak in dolžine trasiranih gozdnih vlak v letu 2016  
 

Območna 
enota 

Elaborat vlak Trasiranje (m) 

ZG DG Skupaj ZG DG Skupaj 

Tolmin 180 41 221 93.604 27.254 120.858 

Bled 119 8 127 36.980 3.781 40.761 

Kranj 187 16 203 91.242 8.809 100.051 

Ljubljana 247 34 281 79.125 8.664 87.789 

Postojna 4 2 6 4.863 0 4.863 

Kočevje 38 80 118 15.515 13.494 29.009 

Novo mesto 26 28 54 18.062 63.276 81.338 

Brežice 62 33 95 32.126 7.637 39.763 

Celje 57 30 87 15.250 8.196 23.446 

Nazarje 117 7 124 46.237 986 47.223 

Slovenj Gradec 96 33 129 58.137 12.221 70.358 

Maribor 50 17 67 14.928 11.852 26.780 

Murska Sobota 0 0 0 0 0 0 

Sežana 10 3 13 4.312 5.350 9.662 

SKUPAJ 1.193 332 1.525 510.381 171.520 681.901 
  

                           ZG - Zasebni gozdovi, DG - Državni gozdovi 

 
 

V letu 2016 so strokovni delavci ZGS strasirali 681 km gozdnih vlak, od tega 510 km v zasebnih 
in 171 km v državnih gozdovih. Za vse na novo zgrajene ali pripravljene vlake smo izdelali 
elaborate vlak.  

 

 
1.3.2.3   INFORMACIJSKI SISTEM ZA GOZDNE PROMETNICE 
 
Informacijski sistem za gozdne prometnice tvorijo evidenca gozdnih ceste (EGC), evidenca 
protipožarnih presek (EPP) in evidenca gozdnih vlak (EGV) ter modul za načrtovanje, 
spremljanje in prevzem vzdrževanja na gozdnih cestah (VZD). Vse evidence in moduli se 
obdelujejo prek spletnega urejevalnika v obliki posebnih samostojnih aplikacij. V letu 2016 smo 
oblikovali in preizkusili modul VZD, ki bo v uporabi od leta 2017, oblikovali smo enotno 
informacijsko plast EGV, vse linijske objekte pa smo pričeli prilagajati informacijski plasti LiDAR. 
 
V letu 2016 smo nadaljevali z usklajevanji informacijske plasti gozdnih cest s podatki 
posameznih občin, ki so vključevali občinske ceste v Zbirni kataster javne gospodarske 
infrastrukture (ZKGJI). V skladu z zakonodajo smo poslali informacijsko plast gozdnih cest na 
Geodetsko upravo, ki bo poskrbela za vključitev le teh v ZKGJI.  
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1.3.3   Druge dejavnosti 

 
Interno izobraževanje zaposlenih v ZGS s področja gozdne tehnike 
 

Izobraževanje zaposlenih smo usmerili v izvajanje podukrepov PRP 2014–2020 ter v uporabo 
različnih aplikacij v okviru informacijskega sistema za gozdne prometnice.  
 
 

Sodelovanje z drugimi institucijami in mednarodno sodelovanje 
 

Na področju gozdne tehnike in gozdnih prometnic stalno sodelujemo z Gozdarskim inštitutom 
Slovenije in Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive vire na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.  
 

Z MKGP smo veliko sodelovali pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov ter pri pripravi 
Programa razvoja podeželja 2014–2020. 
 

Planinski zvezi Slovenije smo pripravili aplikacijo, s katero je lažje določala gozdne vlake, ki bi 
bile primerne za kolesarjenje. 
 

Oddelek za gozdno tehniko intenzivno sodeluje na mednarodnem področju, največ na področjih 
gozdarskega svetovanja, rabe lesa za energijo ter gozdnih prometnic. Mednarodno sodelovanje 
je najbolj intenzivno v mednarodnih projektih. Tesno je tudi sodelovanje z izobraževalnim 
centrom v Osojah, Avstrija. 
 
 

Drugo 
 

Na mednarodnem področju smo aktivno sodelovali na področju gozdnih prometnic, svetovanju 
in participaciji v gozdarstvu, gozdni tehniki in učinkoviti rabi lesne biomase. Sodelovali smo pri 
izdaji publikacij ter s prispevki na posvetih in simpozijih doma in v tujini:  
 

 Beguš, J., Grum, A.: »Predstavitev spletne aplikacije evidence gozdnih prometnic«, 
Zbornik 1. Konference s področja interdisciplinarnega raziskovanja nepremičnin, Inštitut 
za nepremičninske vede, Ljubljana 2016. 

 Šturm, T., Pisek, R., Kobler, A., Beguš, J., Matijašić, D.: Možnosti uporabe lidarskih 
podatkov na Zavodu za gozdove Slovenije, GIS v Sloveniji, Digitalni podatki, Ljubljana 
2016 
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1.4   GOZDNE ŽIVALI IN LOVSTVO 
 

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

 

 

 
Na področju gozdnih živali in lovstva smo v ZGS v letu 2016 izvedli naslednje naloge: 
 

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

 nadaljevali smo z izvajanjem nalog, ki jih določa Zakona o divjadi in lovstvu ter  sodelovali 
z lovskimi organizacijami na vseh ravneh – z Lovsko zvezo Slovenije (LZS), območnimi 
združenji upravljavcev lovišč (OZUL), lovskimi družinami ter lovišči s posebnim namenom, 

 zaključili smo obsežno analizo popisa objedenosti gozdnega mladja od rastlinojede 
parkljaste divjadi po prenovljeni metodi za celotno območje Slovenije; 

 nadaljevali smo z vsemi že utečenimi aktivnostmi, ki neposredno oz. posredno zadevajo 
zavarovane živalske vrste, primarno velike zveri. Najpomembnejše od teh so prav gotovo 
priprava strateških dokumentov za upravljanje z velikimi zvermi, monitoring volka, priprava 
strokovnih osnov za poseganje v populacije velikih zveri, izvajanje projektov, ki 
obravnavajo velike zveri, ocenjevanje škod od zavarovanih živalskih vrst, delo 
intervencijske skupine za velike zveri, mednarodno sodelovanje in delo z javnostjo. 

 
 

1.4.1 Izdelava letnih načrtov območij za upravljanje z divjadjo 
 
Na začetku leta 2016 smo izdelali analizo letnih lovsko upravljavskih načrtov območij za leto 
2015 in pripravili strokovne podlage za letne upravljavske načrte območij za leto 2016. Pri tem 
smo sodelovali z vsemi lovskimi organizacijami – lovskimi družinami in lovišči s posebnim 
namenom, LZS in OZUL. 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, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Omenjenemu 
inšpektoratu smo ob zahtevah po strokovni opredelitvi do realizacije načrtov odvzema 
posameznih lovskih organizacij (LD/LPN) v sklopu inšpekcijskih obravnav nudili potrebne 
odgovore in utemeljitve. 
 

Priprave na načrtovalsko sezono 2016 so bile tudi z upravljavci lovišč oziroma območnimi 
lovskimi organizacijami pravočasno dogovorjene in na podlagi izkušenj iz preteklih let tudi dobro 

 

Planirano in realizirano v letu 2016 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 

Količina Neto 
normativ 

Neto ure Količina % Neto ure % 

Izdelava letnih LN LUO 15 400 ur/LN 6.000 15 100 4.972 83 

Skupaj:     6.000 100 100 4.972 83 

 
 Planirane 

neto ure 
Realizirane 

neto ure 
Realizacija 

% 

Delo na vzdrževanju življenjskega okolja, škode 2.000 939 53 

Druga dela na področju gozdnih živali in lovstva 16.700 9.662 108 

    

Skupaj gozdne živali in lovstvo 24.700 15.573 63 
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izvedene. V januarju 2016 so bili v okviru vseh LUO izvedeni pregledi odstrela in izgub divjadi 
po loviščih. Člani vseh območnih komisij LUO za tovrstne preglede so tudi strokovni 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 2016, prek evidenčnega 
programa LISJAK, ki ga je razvila LZS v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, ZGS in OZUL. 
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, pa tudi vsi drugi deležniki, ki smo jih glede na vsebino zaznali na območnih ravneh. 
Na nekaterih OE ZGS so nosilci načrtovanja že v preliminarni fazi priprave načrtov 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. Vsebino načrtov 
je obravnaval tudi Strokovni svet ZGS. Na vsebino osnutkov je za tri letne načrte LUO dal pisne 
pripombe Sektor za lovstvo in ribištvo na MKGP, ki so bile vsebinsko upoštevane v fazi od 
osnutka do predloga. ZGS je obravnaval tudi vse druge prispele pripombe deležnikov ter jih 
smiselno vgradil v načrte, morebitno neupoštevanje pripomb(e) pa podrobno obrazložil. Vsebino 
načrtov LUO je tudi v letu 2016 zaznamovalo obvezno Navodilo MKGP, zlasti za poglavje divji 
prašič, siva vrana in šakal za vsa LUO v Sloveniji in za poglavje navadna jelenjad za nekatera 
LUO. Pri izdelavi letnih načrtov LUO v letu 2016 smo ponovno, sedaj že utečeno, upoštevali 
cilje, ukrepe in usmeritve, določene v lovskem delu 10-letnih območnih načrtih za vseh 15 LUO. 
Načrti so bili v roku, do 10. aprila, oddani v potrditev na MKGP.  
 

Ob določitvi predlogov načrtov na svetih OE ZGS je bilo za približno polovico le-teh zaznati 
odločno nasprotovanje lovske organizacije ob povečanju načrtovanega odvzema jelenjadi, kar 
se je izkazalo tudi ob glasovanju za sprejem načrtov. Zaradi neugodnega izida glasovanja za 
predlog predloženega letnega načrta za Kamniško-Savinjsko LUO le-ta v prvem krogu ni bil 
sprejet in je bilo treba sejo Sveta OE Nazarje zaradi tega ponoviti. 
 

Vseh petnajst letnih načrtov za LUO je MKGP s sklepi sprejelo/potrdilo že 12. 4. 2016, na ZGS 
pa smo jih prejeli 14. in 15. 4. 2016. 
 

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

Sodelovanje ZGS z lovskimi organizacijami na terenu je bilo v letu 2016 dokaj konstruktivno, 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 in pri reševanju 
skupnih operativnih težav v lovstvu, ki nastajajo tekom leta.  
 

V zvezi z izdelavo letnih lovsko upravljavskih načrtov za 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 
institucijami in organizacijami 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 določena nerealno velika povečanja načrtovanih odvzemov, kar 
negativno vpliva na dejanska prizadevanja lovcev pri uresničevanju načrtov. 
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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 2016 smo zato nadaljevali z izvajanjem njegovih (spremenjenih) določil, ki s svojimi 
vsebinami bistveno širijo dosedanjo dejavnost ZGS. 
 

Naj omenimo le nekatere od teh aktivnosti v letu 2016: 
 

 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;  

 ZGS je opravljal naloge in zadolžitve javne službe s področja divjadi in lovstva; 

 ZGS je opravljal tudi druge naloge, kot mu jih določa veljavni Zakon o divjadi in lovstvu. 
 
ZGS je pri izvajanju določil Zakona o divjadi in lovstvu tudi v letu 2016 sodeloval s pristojnimi 
državnimi organi, predvsem MKGP pa tudi z drugimi institucijami in organizacijami – z ZRSVN, 
s KGZS, z nevladnimi organizacijami (Lovska zveza Slovenije, OZUL, lovske družine, Sindikat 
kmetov Slovenije, Zveza lastnikov gozdov idr.), civilnimi iniciativami, združenji, lokalnimi 
skupnostmi ter številnimi posamezniki, ki jih zadeva zakon. 
 
 

Priprava podzakonskih aktov k Zakonu o divjadi in lovstvu 
 

ZGS je v letu 2016, skladno z dopisi MKGP, Sektorja za lovstvo in ribištvo, sodeloval s 
pripombami, mnenji, predlogi in javnimi razpravami pri pripravi naslednjih podzakonskih aktov: 
 

 pri spremembi »Pravilnika o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja in 
usmrtitve ranjene živali ter višini odškodnine na divjadi, ki je povzročena s protipravnim 
lovom« – predpis je bil izdan (Ur.l. RS, št. 50/16) in velja; 

 pri pripravi novega podzakonskega akta – »Pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito 
posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi« – predpis je bil izdan (Ur.l. RS, št. 
42/16) in velja. 

 
Predstavnik ZGS je s predstavnikom aktivno sodeloval tudi v komisiji MKGP za znižanje 
koncesijskih dajatev, še pred tem pa smo se na poziv MKGP kot institucija pisno opredelili do 
sedmih prispelih vlog upravljavcev lovišč za znižanje koncesnine. 
 

Dva predstavnika ZGS sta ponovno sodelovala tudi v komisiji Ministrstva za notranje zadeve za 
pripravo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju in Uredbe o tehničnih pogojih 
varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, tehničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati strelišče za 
izvajanje dejavnosti, redu in varnosti na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja. Postopek 
izdelave/spremembe predpisa je bil naknadno odložen oz. ustavljen. 
 
 

Sodelovanje z lovskimi organizacijami 
 

Vzpostavljeno sodelovanje z LZS v preteklih letih se je nadaljevalo tudi v letu 2016. Z vodstvom 
LZS smo sodelovali pri pripravah na izvedbo štetja rjavega medveda v letu 2016 in številnih 
drugih aktivnostih, ki zadevajo divjad in lovstvo. Z dvema referatoma (avtorja Marko Jonozovič 
in Matija Stergar) smo sodelovali na 8. t.i. »Lovskih dnevih«, ki jih je organizirala LZS v Jablah 
pri Mengšu na temo »Monitoring v lovstvu: pomen, možnosti in priložnosti«. Večkrat smo se  
srečali ob odprtih vprašanjih s področja divjadi, lovstva in prostoživečih živali. 
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Za lovske organizacije (LZS, OZUL) in pristojne državne organe (MKGP, MOP, IRSKGLR) smo 
na ZGS v juniju mesecu organizirali strokovni posvet na temo (ne)izdajanja odločb resornega 
ministrstva za izredno poseganje v populacije divjadi. Kasneje smo se na to temo na MKGP 
sestali še trikrat in obravnavali splošna in konkretna vprašanja/vloge za izredno poseganje v 
populacije divjadi. 
 

Skupaj z LZS in IRSKGLR smo se periodično srečevali tudi na sestankih, ki jih je sklicevalo 
MKGP, in smo na njih obravnavali številna nerešena vprašanja skupnega sodelovanja pri 
pravno-organizacijskih in operativnih zadevah s področja divjadi in lovstva. 
 

Po potrditvi letnih načrtov LUO smo sodelovali pri pregledih letnih načrtov za lovišča 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 čim bolj usklajeno, pravilno in 
dosledno 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 lovišč s posebnim namenom 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 izvedbe 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 posameznih 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.. 
 

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

 v letu 2016 smo vzdrževali stike z obmejnimi lovskimi organizacijami v Italiji, z Distretto 
venatorio n. 1 »Tarvisiano« in naravnim parkom »Prealpi Giuglie«; namen stikov je bil 
poenotenje gospodarjenja s populacijo kozorogov na Kaninu (OE Tolmin); 

 sodelovali smo na dveh rednih 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, v okvirih kot je bilo to mogoče, 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 ter na srečanjih s predstavniki resornega 
ministrstva, s katerimi smo se dogovarjali o urejanju problematike škod od divjadi (OE 
Murska Sobota, Centralna enota); 

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

 

Skupaj s predstavniki Komisije za lovsko kulturo/t.i. »Sekcijo oponaševalcev jelenjega rukanja« 
pri LZS smo sodelovali pri izvedbi 9. državnega prvenstva Slovenije in 3. mednarodnega 
odprtega prvenstva Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja v Črni na Koroškem. ZGS je za 
prireditev nudil glavnemu organizatorju pomoč pri organizaciji in sodeloval v sodniških komisijah 
na samem tekmovanju. 
 

Vodja oddelka in vodje odsekov za gozdne živali in lovstvo so v skladu s sklepom MKGP, št. 
012-24/2007 sodelovali v izobraževalnih dejavnostih za lovske pripravnike na temo upravljanja 
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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 
nejasnostih 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 Ljubljani (v so-organizaciji ZLD 
Ljubljana) ter v državnih izpitnih komisijah za opravljanje lovsko čuvajskega izpita.  
 

ZGS je skupaj s koordinatorjem aktivnosti LZS in drugimi organizacijami in institucijami 
sodeloval pri navodilih lovskim organizacijam in spremljanju razmer v zvezi z začasnimi 
tehničnimi ovirami na meji med Slovenijo in Hrvaško, ki so bile postavljene zaradi varnostnih 
vprašanj prehoda migrantov čez državno mejo, nedvomno pa vplivajo in bodo negativno 
vplivale na živalski svet. 
 

Odsek za gozdne živali in lovstvo na OE Postojna je sodeloval z regijskimi lovskimi 
organizacijami (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 (razstava Radeljskega lovsko- 
upravljavskega bazena (LUB) v Radljah in razstava LUB Slovenj Gradec na letališču Slovenj 
Gradec, s predavanjem na temo »Upravljanje z gamsom na Pohorju«, OE Sežana pa za 
Primorsko LUO (razstava je bila v Dekanih). Ob teh pregledih oziroma razstavah so bile izdane 
tudi priložnostne brošure/zborniki, katerih nosilci ali/in (so)avtorji pri oblikovanju, urejanju ter 
pisanju analiz in tekstov so bili tudi delavci ZGS – Odseka za gozdne živali in lovstvo. 
 

V letu 2016 je bila prvič, od kar so bile leta 2009 podeljene 20-letne koncesije za trajnostno 
upravljanje z divjadjo, odvzeta koncesija za lovišče. ZGS (Centralna enota, OE Tolmin) se je 
vključil v vse aktivnosti, ki jih je v imenu koncendenta (RS) vodilo MKGP. Obsežni 
administrativni postopki za prevzem in začasno upravljanje z loviščem Anhovo, do podelitve 
nove koncesije in oddaje lovišča novemu koncesionarju so trajali skoraj štiri mesece. ZGS je 
sodeloval tudi v državni komisiji za izbor novega koncesionarja. 
 
 

1.4.3 Evidentiranje odstrela in izgub divjadi 
 

Podatke o odstrelu in izgubah divjadi za lovsko leto 2016 smo pridobili z zakonsko določenim 
sodelovanjem na ocenjevanjih in kategorizacijah odstrela in izgub divjadi za preteklo lovsko leto 
v vseh LUO, ki so potekale v januarju 2017. Dokončno usklajeni in preverjeni podatki o 
realizaciji z načrti lovskoupravljavskih območij določenih ukrepov v populacijah divjadi in 
njihovem življenjskem okolju za leto 2016 bodo dokončno znani po uskladitvi evidenc in 
posredovanju podatkov lovskih organizacij za nove letne načrte LUO in vnosu v računalniško 
bazo ZGS.  
 

V preglednici 26 so prikazani podatki o odvzemu za vse vrste divjadi in tudi podatki o odvzemu 
velikih zveri, katerih centralno bazo za celo Slovenijo vodimo na ZGS že od leta 1994. Podatki 
iz preglednice so podrobneje obravnavani in obrazloženi v Poročilu o gozdovih za leto 2016. 
 

Načrtovanju in realizaciji posegov v populacije parkljaste divjadi, še posebej v populacije 
srnjadi, jelenjadi in divjega prašiča, smo skupaj z lovskimi organizacijami v zadnjih letih posvetili 
veliko pozornosti, saj smo se v posameznih regijah soočali in se regijsko/lokalno še soočamo z 
neusklajenostmi teh populacij divjadi z njihovim življenjskim okoljem, na katere čedalje 
intenzivneje opozarjajo različne stanovske organizacije s področja kmetijstva. 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.  
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Pri večini vrstah velike divjadi (jelenjad, damjak, muflon, gams, divji prašič, alpski kozorog) je 
odvzem v letu 2016 večji od tistega v letu 2015, nekoliko manjši odvzem pa je bil zabeležen pri 
srnjadi (za 2 %). Pri jelenjadi je bil v absolutnem številu že drugo leto zapored zabeležen nov 
»rekord« odvzema v zgodovini Slovenije. Realizacija načrtovanega odstrela je bila v povprečju 
za celo Slovenijo pri vseh vrstah v mejah dopustnih odstopanj, navedenih v letnih lovsko 
upravljavskih načrtih za LUO. 
 
 

Preglednica 26: Odstrel in ugotovljene izgube divjadi in velikih zveri za leto 2016 v Sloveniji 
 

Vrsta divjadi 

Načrt  
odvzema 

v letu 2016 

Ocena 
odstrela 

v letu 2016 

Ocena 
izgub 

v letu 2016 

Delež 
izgub v 

odvzemu 

Ocena  
odvzema  

v letu 2016 

Realizacija 
načrta 

Primerjava 
odvzema v letu 

2016 z odvzemom  
v letu 2015 

 Število Število Število % Število % % 

srna 42.278 33.918 7.030 0,17 40.948 97 98 

navadni jelen 7.701 6.652 449 0,06 7.101 92 108 

damjak 152 223 11 0,05 234 153 103 

muflon 618 543 41 0,07 584 94 101 

gams 2.576 2.329 167 0,07 2.496 97 103 

alpski kozorog 17 11 7 0,39 18 106 120 

divji prašič 8.993 8.821 226 0,02 9.047 101 105 

lisica 12.225 12.413 1.205 0,09 13.615 111 111 

jazbec 1.460 912 567 0,38 1.479 101 111 

kuna zlatica 210 115 42 0,27 157 75 108 

kuna belica 1.595 883 443 0,33 1.326 83 97 

alpski svizec 44 21 2 0,09 23 52 110 

pižmovka 97 32 4 0,11 36 37 106 

poljski zajec 2.898 1.870 405 0,18 2.275 79 92 

fazan 15.212 16.405 45 0,00 16.450 108 104 

poljska jerebica 1.547 1.870 0 0,00 1.870 121 127 

raca mlakarica 3.613 2.626 16 0,01 2.642 73 88 

sraka 1.035 779 1 0,00 780 75 98 

šoja 4.183 3.735 2 0,00 3.737 89 103 

siva vrana 10.356 10.745 10 0,00 10.755 104 114 

nutrija neomej. 437 5 0,01 442 0 116 

polh neomej. 62.296 2 0,00 62.296 0 5115 

rakunasti pes neomej. 0 0 0,00 0 0 0 

šakal 0 0 3 1,00 3 0 43 

medved 89* 33 14 0,30 47 - 42 

volk 7* 0 2 1,00 2 - 29 

ris - 0 2 1,00 2 - 200 
 

Opomba: * Pravilnik o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis 
lupus) iz narave (Ur. list RS, št. 78/15) je predvidel odstrel (izredni in redni) in ne odvzem, za razliko od 
načrtovanja pri divjadi, 89 osebkov rjavega medveda ter odvzem (vsa registrirana smrtnost – odstrel in vse 
izgube) 7 osebkov volka. Pravilnik je veljal od 17. 10. 2015 – 30. 9. 2016. 

 

 
 

1.4.4 Delo na izboljšanju 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 in 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 27 so prikazana tista opravljena dela za vzdrževanje življenjskega okolja prosto 
živečih divjih živali, ki so jih v letu 2016 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 
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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).  
 

 
Preglednica 27: V letu 2016 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. 5,98 57 286,22 566 0,30 1 0 0 84,60 173 

Indeks 
2016/2015 

0,64 0,73 1,08 1,05 - - 0,00 0,00 0,99 0,97 

Državni g. 13,44 71 144,71 235 1,23 25 0 0 155,17 320 

Indeks 
2016/2015 

1,44 1,87 0,97 1,00 1,50 6,25 0,00 0,00 1,01 1,01 

SKUPAJ 19,42 128 430,93 801 1,53 26 0 0 239,77 493 

Indeks 
2016/2015 

1,13 1,10 1,04 1,03 1,87 6,50 0,00 0,00 1,00 0,99 

           

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. 98 95 11 55 960 24 100 6 0 0 

Indeks 
2016/2015 

0,77 0,83 0,85 0,85 0,98 0,89 1,47 1,20 0,00 0,00 

Državni g. 99 95 2 10 100 2 92 6 0 0 

Indeks 
2016/2015 

0,85 0,86 0,67 0,67 0,44 0,33 0,84 1,00 0,00 0,00 

SKUPAJ 197 190 13 65 1.060 26 192 12 0 0 

Indeks 
2016/2015 

0,81 0,85 0,81 0,81 0,88 0,79 1,08 1,09 0,00 0,00 

           

LASTNIŠTVO 
  

Ohranjanje 
biotopov - 
zatočišč 

Izdelava stez Vzdrževanje stez 
Druga 

biomeliorativna 
dela 

DELO 
SKUPAJ 

 

 
ha dni m dni m dni ha Dni dni  

Zasebni g. 4,99 15 0 0 0 0 0 0 992  
Indeks 
2016/2015 

3,24 1,36 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 
 

Državni g. 0 0 0 0 2.500 11 21,60 56 831  
Indeks 
2016/2015 

0,00 0,00 - - 0,31 0,28 72,00 56,00 1,07 
 

SKUPAJ 4,99 15 0 0 2.500 11 21,60 56 1.823  
Indeks 
2016/2015 

2,44 1,00 - - 0,31 0,28 72,00 56,00 1,02 
 

 
 

Iz preglednice 27 je razvidno, da je obseg izvedenih ključnih ukrepov za izboljšanje 
življenjskega okolja prosto živečih živali v letu 2016 stagniral ali le rahlo napredoval, kar je 
posledica nekoliko ugodnejših indeksov pri nekaterih ukrepih v državnih gozdovih.  
 

Za zasebne gozdove je bilo za izboljšanje življenjskega okolja divjadi za celo Slovenijo 
namenjenih 50.000,00 EUR. Realizacija porabe je bila skoraj 100 %, finančna sredstva pa so 
zadoščala za izvedbo najnujnejših del; potrebe so večje. Vložek – količinski, kakovostni in 
nenazadnje finančni – v letu 2016, podobno kot že leta poprej, ocenjujemo kot zgolj (komaj) 
zadovoljiv. V skladu s pogodbo med ZGS in MKGP o financiranju in sofinanciranju vlaganj v 
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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 69.996,99 
EUR. V letu 2016 smo za postavko 6328 skupaj z Oddelkom za gojenje in varstvo gozdov 
pripravili Program vlaganj v gozdove za leto 2017. 

 
 

1.4.5 Druge dejavnosti 
 

Izdelava analize drugega popisa objedenosti gozdnega mladja od rastlinojede 
parkljaste divjadi po prenovljeni metodi 
 

Prvi popis po prenovljeni in racionalnejši metodi smo na območju cele Slovenije izvedli v letih 
2009 in 2010, ponovili pa leta 2013 (samo na OE Kranj in le v 3 popisnih enotah) in 2014 (na 
vseh ostalih OE ZGS in popisnih enotah). Popisi objedenosti gozdnega mladja se opravljajo po 
t.i. popisnih enotah (v nadaljevanju: PE), ki ob upoštevanju težko prehodnih ovir in populacijskih 
območij rastlinojede parkljaste divjadi, združujejo glede na območne rastiščno-gojitvene tipe 
med seboj si podobne gozdnogospodarske enote. Sistematično spremljanje vpliva parkljaste 
divjadi na gozd je ena od pomembnih oblik monitoringa, ki ga izvajamo v ZGS, rezultati analize 
popisa pa pomembni pri odločanju o višini in načinih poseganja v populacije rastlinojedih vrst. 
 

V letu 2016 je delovna skupina Oddelka za gozdne živali in lovstvo v sodelovanju s Strokovnim 
svetom ZGS izvedla temeljito analizo objedenosti gozdnega mladja z obširnimi statističnimi 
analizami popisov 2010 in 2014. Analiza je bila obravnavana na več kolegijih Oddelka in tudi 
širše v ZGS, ob koncu leta 2016 pa je bila javno objavljena na spletni strani ZGS - 
http://www.zgs.si/slo/aktualno/novice/news_article/933/index.html. Izsledki analize bodo pri delu 
koristili vsaj trem oddelkov v ZGS – za gozdnogospodarsko načrtovanje, za gojenje in varstvo 
gozdov ter za gozdne živali in lovstvo. 
 

 

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

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.  
 

 

Preglednica 28: 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 2016 
 

Območna enota Načrti GGE Gozdnogojitveni načrti Soglasja 

 število število število 

Tolmin 2  8 

Bled 1 4 8 

Kranj 1  2 

Ljubljana 3  3 

Postojna 4   

Kočevje 2   

Novo mesto 2  3 

Brežice 1  5 

Celje 2 58 5 

Nazarje 1  2 

Slovenj Gradec 1  1 

Maribor 2   

Murska Sobota 1  2 

Sežana 1   

SKUPAJ 24 62 39 
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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 podlagi odločbe MKGP 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 MKGP. Velja omeniti, da gre pri tem za nalogo, ki je relativno novejše narave in 
jo ZGS izvaja iz svojih rednih proračunskih sredstev, poraba delovnega časa in materialnih 
sredstev pa sta tu precejšnja. V letu 2016 smo tako evidentirali 136 škodnih dogodkov, kar je za 
43 % več kot v letu 2015 (95 primerov). Število škodnih dogodkov se je v letu 2016 od prejšnjih 
let povečalo kljub uveljavitvi izdanega Pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito posameznih 
nelovnih površin pred škodo od divjadi, ki določa kriterije, kdaj se škode od divjadi na nelovnih 
površinah sploh obravnavajo in posledično izplača odškodnina za nastalo škodo. 
 

V letu 2016 so sodelavci ZGS po presoji MKGP sodelovali s podatki, pojasnili ali/in terenskimi 
ogledi ugotavljanja škod od divjadi v LUO, kot to določa Zakon o divjadi in lovstvu za primere, 
ko se upravljavec lovišča oz. LPN in oškodovanec ne uspeta dogovoriti za ustrezno 
odškodnino. Delo dosedanjih komisij za lovskoupravljavska območja je prevzelo MKGP. Prijav 
na ministrstvo je bilo v letu 2016 le 31, kar je primerljivo s številom komisijskih obravnav v letih 
2015 in 2014 (27 oz. 35 primerov), kar lahko štejemo za uspeh, saj so se upravljavci lovišč oz. 
LPN sposobni uspešno dogovarjati za odškodnine z oškodovanci. Od 31 primerov sta bila 
opravljena le dva terenska ogleda, in sicer oba v Zahodno visoko kraškem LUO. 
 

Na območnih enotah smo, skladno z utečenim načinom dela že od ustanovitve ZGS, uredili 
evidenco o odstrelu in izgubah divjadi za preteklo lovsko leto 2015 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 2015 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 MKGP smo izdelali t.i. »Zeleno poročilo« s statističnimi podatki za leto 2015 o odstrelu in 
izgubah divjadi, o izvedenih delih v življenjskem okolju in škodah od divjadi za celotno Slovenijo. 
 

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. V letu 2016 je 
bilo ponovno posebej izraženo mentorstvo pripravnikom na ZGS, delavcem javnih del in 
praktikantom srednje gozdarske šole iz Postojne. 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: 
 

 pripravili smo članke, razprave in strokovne prispevke z naslovi: 
 

o Urejanje grmišč za rastlinojedo parkljasto divjad. Strokovni prispevek. Lovec 99, 
št. 2, Avtor Miran Hafner, spec. (OE Kranj). 
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o Vplivi ekoloških dejavnikov na mase rogovja srnjakov (Capreolus capreolus L.) v 
Gorenjskem lovskoupravljavskem območju. Izvirni znanstveni članek. Zlatorogov 
zbornik, št. 4. Avtorja sta Miran Hafner, spec. (OE Kranj), Blaž Černe (OE Bled). 

o Mufloni na Gorenjskem – 50 let upravljanja (v dveh skupinah kolonij). Strokovni 
prispevek. Lovec 99, št. 6. Avtor prispevka Miran Hafner, spec. (OE Kranj). 

o Nekaj misli o lovu na jelenjad. Strokovni prispevek. Lovec 99, št. 7-8. Avtor mag. 
Janko Mehle (CE ZGS). 

o Jesenska dela v lovišču. Strokovni prispevek. Lovec 99, št. 9. Avtor Miran Hafner, 
spec. (OE Kranj). 

o V Španijo smo poslali še enega medveda. Strokovni prispevek. Lovec 99, št. 9. 
Avtor Marko Jonozovič (CE ZGS). 

o Sestava skupin navadne jelenjadi v vzhodnih Karavankah in Kamniško Savinjskih 
Alpah. Strokovni prispevek. Lovec 99, št. 12. Avtor Miran Hafner, spec. (OE Kranj). 

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

 vodili smo naravoslovni dan za otroke OŠ Sodražica na temo sobivanja z rjavim 
medvedom (OE Kočevje); 

 sodelovali smo z DOPPS in širšo javnostjo na vsakoletnem januarskem štetju vodnih ptic 
IWC (OE Brežice, OE Murska Sobota); 

 izvedli smo vzdrževalna dela na Gozdni učni poti Hrastje in lovski učni poti Rinka v Občini 
Žalec (OE Celje) ter vodili več skupin otrok po teh poteh; 

 sodelovali smo pri vodenju osnovnošolske mladine OŠ Griže v dneh UNESCA (OE Celje); 

 sodelovali smo na okrogli mizi »Predstavitev lovstva« v knjižnici Žalec (OE Celje); 

 sodelovali smo z društvom Mladi veter v skupini za interpretacijo narave v Zgornje 
Savinjski dolini (OE Nazarje); 

 skupaj z občino Zreče smo organizirali že deveto tradicionalno prostovoljno akcijo 
čiščenja zarasti na Volovici, ki se je je udeležilo preko 50 članov različni društev in lokalnih 
skupnosti (OE Slovenj Gradec); 

 vodili smo študente BF – Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na terenskih 
vajah – na temi upravljanje z živalskim svetom in problematika škod od zavarovanih 
živalskih vrst (OE Sežana). 

 

Za upravljanje z živalskim svetom je potrebno izvajati kontrolno metodo v najširšem pomenu 
besede in nenehno iskati in ugotavljati zakonitosti, ki sprožajo spremembe v sestavi, demografiji 
in populacijski dinamiki posameznih vrst. Če smo prve načrte pred več kot 20 leti izdelali 
skorajda brez dodatnih kvalitativnih podatkov – zgolj s podatki lovskih organizacij, v znatni meri 
na podlagi izkustev, imamo danes na voljo bistveno več podatkov, znanja in tudi orodij, s 
katerimi podatke pridobivamo in obdelujemo ter jih uporabljamo ne le za potrebe lovskega 
načrtovanja, temveč tudi za številne druge. Razširjanju in poglabljanju poznavanja življenja 
divjadi določenih vrst, poznavanju njenega okolja ter odnosov med divjadjo in njenim okoljem so 
zato namenjene različne strokovne analize in raziskave. Skupaj z raziskovalnimi institucijami in 
državnimi ter lokalnimi institucijami smo sodelovali pri številnih raziskovalnih in drugih nalogah, 
ki zadevajo prosto živeče živali. Nekatere od njih posebej izpostavljamo: 
 

 za Smučarsko zvezo Slovenije smo izvedli podroben popis rastišč divjega petelina na 
krožni površini s polmerom 2 km okrog biatlonskega centra na Pokljuki ter izdelali 
zaključno poročilo (OE Bled); 

 nadaljevali smo zbiranje podatkov za raziskavo o značilnostih rasti in razvoja muflonjih 
rogljev na Gorenjskem, za proučevanje asimetrije rogljev pri muflonu ter izvajali 
monitoring muflonov v Gorenjskem LUO (OE Kranj, OE Bled); 

 sodelovali smo pri aktivnostih projekta LIFE+ »Ohranjanje območij Natura 2000 
Kočevsko«, ki obravnava aktivno varstvo območja Natura 2000 Kočevsko (OE Kočevje);  

 sodelovali smo pri pripravi prijave mednarodnega projekta (SLO, HR) o divjem petelinu 
(CE, OE Kočevje, OE Postojna); 
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 sodelovali smo z DOPPS pri vsakoletnem nočnem štetju kosca v rezervatu Jovsi in z 
ZRSVN pri popisu srednjega detla v Dobravi (OE Brežice); 

 na pobudo podjetja Savaprojekt, ki opravlja naravovarstveni nadzor vzpostavitve 
»ekocelic in nadomestnih habitatov« na območju HE Brežice, smo sodelovali pri 
terenskem ogledu le teh in dali mnenje o ustreznosti ukrepov (OE Brežice); 

 v lovišču Cerklje ob Krki smo sodelovali pri izpeljavi poskusnega monitoringa poljskega 
zajca (OE Brežice); 

 pri projektu SUPORT – Trajnostno upravljanje Pohorja smo kot strokovni koordinatorji 
projekta opravili prek 430 ur dela; glavne aktivnosti so bile povezane s koordinacijo 
zaključevanja akcij na terenu in pripravo poročil (OE Slovenj Gradec); 

 sodelovali pri pripravi prijave projekta »Vizija Pohorje 2030« (OE Maribor); 

 sodelovali smo pri aktivnostih projekta Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v 
izbranih območjih Natura 2000 v Prekmurju - »GoForMura« – izdelava upravljavskega 
načrta za izbrana območja in udeležba na zaključni konferenci (OE Murska Sobota). 

 spomladi 2016 smo skupaj z zaposlenimi iz LPN Fazan Beltinci sodelovali pri monitoringu 
poljske jerebice in poljskega zajca na območju LPN (OE Murska Sobota); 

 v obliki monitoringa smo skupaj z revirnimi gozdarji in s člani lovskih družin spremljali 
velike zveri, ujede (planinskega orla) ter eno vrsto sov; uspešno smo izvedli tudi popis 
opažanj šakala na območju celotnega Primorskega LUO (OE Sežana). 

 z referati na delavnicah, z razpravo in oblikovanjem zaključkov smo sodelovali pri projektu 
CRP »Škode na travinju zaradi paše divjadi«, ki so ga vodili BF - Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire, Inštitut ERIC-o iz Velenja in Kmetijski inštitut Slovenije in ZGS 
(CE ZGS, OE Ljubljana, OE Postojna, OE Kočevje, LPN na Kočevskem in LPN Jelen). 

 

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 za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin RS (UVHVVR) udeležili predstavitvenega sestanka, pozneje pa – 
zaradi priprave dokumentacije za vzorčenje po loviščih in zbiranja 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 LUO za leto 2016. 
 

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. V jesenskem 
obdobju smo skupaj z Veterinarsko fakulteto in Nacionalnim veterinarskim inštitutom v LPN v 
ZGS preizkušali nove oblike zbiranja podatkov o prisotnosti virusa stekline v krvi lisic. S 
strokovnim prispevkom smo se udeležili posveta »Svetovni dan boja proti steklini«, ki ga je 
organizirala UVHVVR.  
 

Skupaj z UVHVVR in drugimi institucijami in organizacijami smo sodelovali pri vzpostavitvi 
sistema monitoringa in nadzora nad aviarno influenco (ptičja gripa) in klasično ter afriško 
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 LPN. 
Prizadevali smo si pridobiti geokodirane podatke o odvzemu omenjenih vrst za leto 2015 tudi iz 
drugih lovišč (LD) v Sloveniji. 
 

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

Skladno z dopisi MKGP smo v letu 2016 izdelali 14 (v letu 2015: 28, 2014: 19) strokovnih mnenj 
ter pojasnilnih odgovorov glede prispelih vlog OZUL, upravljavcev lovišč in LPN, ZLD ter 
individualnih oseb v zvezi dovoljevanja izrednega odstrela v lovopustu/dovolitev podaljšanja ali 
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predčasne lovne dobe (damjak, navadni jelen, muflon, divji prašič, siva vrana, sraka) ter 
možnosti začasne odprave prepovedanih načinov lova (navadni jelen, divji prašič). MKGP smo 
nudili strokovno pomoč in pojasnila v zvezi s poslanskimi vprašanji na temo divjadi in lovstva, v 
zvezi z nastalimi težavami z mejami posameznih lovišč, škodnimi dogodki ipd.. 
 

Organizirali smo več sestankov med vodstvom ZGS in Inšpektoratom RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo - lovsko inšpekcijo, na katerih smo pregledali nekatere 
zakonodajne podlage, ugotavljali pomanjkljivosti in se dogovarjali za usklajeno sodelovanje na 
področju divjadi in lovstva. 
 

Zaradi racionalizacije poslovanja ZGS smo izvedli samo štiri kolegije Oddelka za gozdne živali 
in lovstvo, kjer so bila obravnavana vsa pomembna vprašanja in tekoče naloge s področja 
divjadi in lovstva. Znotraj Oddelka za gozdne živali in lovstvo je bilo oblikovanih več delovnih 
skupin, ki so obravnavale določena strokovno-razvojna vprašanja, za katera je bilo treba poleg 
uporabe drugih komunikacijskih orodij organizirati tudi delovne sestanke. Na odseku za gozdne 
živali in lovstvo na OE Maribor smo v oktobru izvedli redno notranjo kontrolo. 
 

Z LPN v sestavi ZGS smo sodelovali pri vseh odprtih vprašanjih in pomembnejših nalogah s 
področja divjadi in lovstva: 
 

 v zvezi z delom za LPN smo v letu 2016 ponovno iskali možnosti za vsaj delno 
financiranje LPN iz javnih sredstev, možnosti za racionalizacijo ter izboljšanje finančnega 
poslovanja LPN ter za zaposlitev za nadomestitev zaposlenih v LPN, ki odhajajo v pokoj 
ali pa so jim prenehale pogodbe o zaposlitvi za določen čas; 

 skupaj s pristojnimi in vodstvom ZGS smo uredili nekatera finančna vprašanja do 
zaposlenih v LPN (nabava osebne varovalne opreme – zimski komplet hlač in jakne, 
terenski čevlji); 

 iskali smo možnosti za prenovo sistema trženja storitev LPN, vključno s pripravo gradiva 
za spletno, sejemsko in drugo oglaševanje ter povezavami s ponudniki in koristniki 
storitev lovnega turizma v Sloveniji in tujini. Na to temo je bilo z zunanjo strokovnjakinjo 
izvedenih več tematskih sestankov in organizirani delavnici za vse vodje LPN v ZGS; 

 iskali smo možnosti za sodelovanje pri projektnem delu v LPN in ga po podpisih 
partnerskih pogodb z nosilci tudi usmerjali; 

 izvedli smo več neformalnih in formalnih srečanj ter številne telefonske pogovore z družbo 
NIMROD d.o.o. o medsebojnem poslovnem sodelovanju; 

 sodelovali smo pri razreševanju težavnih razmerij nekaterih LPN z lovskimi društvi, ki 
nimajo svojega lovišča; 

 sodelovali smo pri razreševanju problematike škodnih dogodkov (škoda od divjadi) na 
območjih LPN; 

 sodelovali smo pri pojasnjevanju okoliščin in s strokovnimi argumenti ob uvedbah 
nekaterih inšpekcijskih postopkov v LPN; 

 v oktobru in decembru 2016 smo izvedli dve redni notranji kontroli v LPN Kozorog Kamnik 
in LPN Pohorje. 

 

Zaradi pomanjkanja kadra ali začasne odsotnosti zaposlenih so nekateri zaposleni na 
Oddelku in odsekih za gozdne živali in lovstvo na območnih enotah poleg navedenih del 
opravljali tudi druga dela, kot so: vodenje zbirke podatkov odvzema za celotno 
Slovenijo, vodenje nekaterih LPN, pomoč pri delu in strokovno usmerjanje dela v 
nekaterih LPN, nadomeščanje vodje oddelka, vodenje območne enote, delo na 
projektih, pomoč strankam pri pripravi in vnosu poročil za programe PRP, vzdrževanje 
gozdnih cest, priprava programov dela in poročil o delu s področja dela za lastnike 
gozdov in odnosov z javnostjo, posegi v gozd in gozdni prostor, pomoč na krajevni enoti 
pri izbiri drevja za posek, terenski popis gozdnih fondov, vodenje in koordiniranje 
dejavnosti na gozdni učni poti, skrb za vzdrževanje premičnega in nepremičnega 
premoženja ZGS ipd. 
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1.5   SVETOVANJE LASTNIKOM GOZDOV IN RAZVOJ PODEŽELJA 
 

 

         

 
 
Poglavji 1.5 Svetovanje in razvoj podeželja in 1.6 Odnosi z javnostmi se deloma prepletata, ker 
so lastniki gozdov kot največja skupina deležnikov (organizacij, skupin, posameznikov, s 
katerimi ZGS sodeluje formalno ali neformalno) tudi ena od oblik javnosti, ki pa se od drugih 
javnosti vendarle bistveno razlikuje zaradi lastninskih pravic in dolžnosti v zvezi z gozdovi. 
 

Svetovanje lastnikom gozdov in dejavnosti s področja razvoja podeželja so v letu 2016 obsegali 
zlasti naslednje vsebine: 
 

 varno delo v gozdu, zlasti pri sečnji in spravilu lesa, primeri dobrih praks doma in v tujini 
ter naravovarstveni in okoljski vidik gospodarjenja z gozdovi (v okviru 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 sredstev iz PRP, 

 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 usposabljanja lastnikov gozdov s tečaji, predstavitvami, 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, 

 izdaja gradiv za izobraževanje lastnikov gozdov, 

 izbira in podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2016, 

 organiziranje tematskih razstav in drugih prireditev v različnih okoljih, 

 

Planirano in realizirano v letu 2016 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 

Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Tečaji, delavnice 59 40 ur/tečaj, delav. 2.360 136 231 5.964 253 

Individualno svetovanje 75.000 0,5 ura/odločbo 37.500 86.082 115 38.569 103 

Prireditve za lastnike gozdov 88 80 ur/prireditev 7.040 89 101 5.383 76 

Prispevki v medijih za 
lastnike gozdov 

175 8 ur/prispevek 1.400 138 79 442 32 

Študijski krožki 7 120 ur/št. krožek 840 5 71 241 29 

Skupaj: 49.140  109 50.599 102 

 
 Planirane 

neto ure 
Realizirane 

neto ure 
Realizacija 

% 

Druga dela na področju svetovanja in razvoja podeželja 12.000 16.916 162 

   
Skupaj Svetovanje in razvoj podeželja 61.140 67.515 110 
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 priprava predstavitev različnih vsebin in prireditev na sejmih, 

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

 

 

1.5.1.  Program razvoja podeželja 
 
V okviru aktivnosti, ki se nanašajo na program razvoja podeželja, je ZGS kot info-točka in v 
okviru svetovanja potencialnim upravičencem nudil potrebno pomoč, kar je podrobneje 
prikazano v preglednici 29. 
 

 

Preglednica 29: 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 

Pomoč pri poročanju 23 0 29 0 3 4 2 36 30 0 67 6 0 4 204 

namen B mehanizacija in oprema 

Pomoč pri poročanju 5 0 3 0 0 0 5 14 0 0 10 5 3 1 46 

 
 
Preglednica 30: Število aktivnosti, ki jih je opravil ZGS v okviru gozdarskih podukrepov PRP 
2014–2020 
 

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

Podukrep 4.3 Ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016 

izdelava dokumentacije 27 16 5 1     36 39 35 6   165 

izdelava in e-vnos vloge 27  49 2   2 22 35 14 35 3  1 190 

prevzem (m)                

pomoč pri poročanju                

Podukrep 8.4 Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 

izdelava dokumentacije 47 5 2 3     18 6 4    85 

izdelava in e-vnos vloge 47  15 3     18 6 3    92 

prevzem (m) 40.453 741 17.364 574     8.125 5.654 4.411    77.322 

pomoč pri poročanju                

Podukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda 

izdelava in e-vnos vloge    1 28          29 

Podukrep 8.6 Podpora za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa 

izdelava dokumentacije 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 4 0 20 

izdelava in e-vnos vloge 3 0 18 2 0 3 12 16 6 10 22 2 4 2 100 

pomoč pri poročanju                

 
Ena vloga za podukrep 8.4 – Dela za odpravo škode in obnovo gozda za aktivnost nakup 
materialov za obnovo in varstvo gozdov, ki jo izvaja ZGS, končni upravičenci pa so lastniki 
gozdov, je bila izdelana in oddana na Centralni enoti ZGS. 
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1.5.2.  Skupinske oblike svetovanja lastnikom gozdov 

 
Svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov za gozdno tehniko 
 

Skupno je bilo v letu 2016 izvedenih 84 tečajev (leta 2015: 128), vseh tečajev pa se je udeležilo 
skupno 1.568 udeležencev (realizacija 2015: 2.874). Število tečajev za gozdno tehniko po 
vrstah in po območnih enotah je prikazano v poglavju 1.3 Gozdna tehnika.  
 

Tečaje in usposabljanja smo izvajali samostojno in v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in 
lesarsko šolo (SGLŠ) iz Postojne. Izvedbo teh aktivnosti smo načrtovali v okviru terminskih 
načrtov, ki smo jih objavili v medijih in na spletu. K sofinanciranju tečajev smo pritegnili nekatere 
občine in združenja lastnikov gozdov.  
 

Poleg tečajev smo v letu 2016 za lastnike gozdov pripravili tudi predavanja in predstavitve v 
različnih medijih, kjer smo veliko pozornost posvečali varnemu delu v gozdovih. Promoviranju in 
usposabljanju lastnikov gozdov za varno delo pri delu v gozdovih so namenjena tudi sekaška 
tekmovanja lastnikov gozdov ter predstavitve na sejmih. Podrobnejši podatki o navedenih 
dejavnostih s področja gozdne tehnike za lastnike gozdov so prikazani v poglavju 1.3 Gozdna 
tehnika.  
 

 

Svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov za gojenje in varstvo gozdov  
 

Aktivnosti iz tega področja so bile v letu 2016 večinoma usmerjene v sanacijo škod po 
žledolomu in napadu podlubnikov ter v varstvo gozdov na teh območjih. V letu 2016 smo za 
lastnike s področja gojenja in varstva gozdov pripravili 52 delavnic s 1.330 udeleženci. 
Podrobnejši podatki o navedenih dejavnostih s področja gojenja in varstva giozdov so prikazani 
v poglavju 1.2 Gojenje in varstvo gozdov. 
 
 

Preglednica 31: Predavanja za lastnike gozdov v letu 2016 
 

Organizacijska 
enota 

Število predavanj Število udeležencev 

Centralna enota 0 0 

Tolmin  0 0 

Bled 7 184 

Kranj  1 9 

Ljubljana  4 80 

Postojna 0 0 

Kočevje 8 79 

Novo mesto  16 354 

Brežice 3 170 

Celje  7 266 

Nazarje  3 170 

Slovenj Gradec 0 0 

Maribor 2 97 

M. Sobota  1 13 

Sežana  2 70 

Skupaj 54 1.492 
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Predavanja za lastnike gozdov 
 

V letu 2016 je ZGS izvedel 54 predavanj (leta 2015: 55) o različnih temah s strokovnih področij 
delovanja ZGS. V to niso všteta predavanja s področja gojenja in varstva gozdov ter gozdnih 
prometnic in varnega dela v gozdu, izvedena v okviru tečajev oziroma delavnic. 
 

Predavanj v letu 2016 se je udeležilo skupno 1.492 lastnikov gozdov (leta 2015: 1.217). Največ 
predavanj je bilo na OE Novo mesto. Teme predavanj so bile: varno delo pri sanaciji v ujmah 
prizadetih gozdov, sanacija podlubnikov, gozdne prometnice, gozdna tehnika in varno delo v 
gozdu, nove tehnologije, povezovanje lastnikov gozdov, škode zaradi divjadi in upravljanje z 
njo, ekonomika in trženje na kmetiji in podobno. Nekatera predavanja so bila izvedena v okviru 
predavanj drugih organizatorjev. 
 
 

Ekskurzije za lastnike gozdov 
 

Območne enote so v letu 2016 izvedle 35 ekskurzij za lastnike gozdov (leta 2015: 20). Skupno 
se je ekskurzij udeležilo 1.279 lastnikov gozdov (leta 2015: 734). Največ ekskurzij sta izvedli OE 
Novo mesto in Brežice.  
 
 

Preglednica 32: Ekskurzije za lastnike gozdov v letu 2016 
 

 Območna enota Število ekskurzij 
Število 

udeležencev 

Tolmin 1 132 

Bled 1 36 

Kranj 1 44 

Ljubljana 3 112 

Postojna 0 0 

Kočevje 1 38 

Novo mesto 8 254 

Brežice 8 364 

Celje 5 46 

Nazarje 2 81 

Slovenj Gradec 4 150 

Maribor 0 0 

Murska Sobota 1 40 

Sežana 0 0 

SKUPAJ 35 1.297 

 

 
 

1.5.3   Individualno svetovanje lastnikom gozdov 
 

ZGS je v letu 2016 izdal lastnikom gozdov 81.500 odločb v upravnem postopku. Ob tem 
so strokovni delavci ZGS, večinoma revirni gozdarji, svetovali lastnikom gozdov o izbiri 
drevja za posek, o varnem izvajanju sečnje in spravila, gozdnem redu, načinu izvajanja 
gojitvenih in varstvenih del in drugem.  
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1.5.4   Druge dejavnosti, namenjene lastnikom gozdov 
 
Predstavitve na sejmih  
 

Predstavitve ZGS na sejmih so razen lastnikom gozdov namenjene tudi drugim javnostim. V 
letu 2016 je ZGS sodeloval na naslednjih sejmih, kjer je bil velik poudarek na promociji varnega 
in zdravega dela v gozdovih, ki jih je poškodoval žled: 
 

 na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, 

 na sejmu Lovstva in ribolova v Gornji Radgoni, 

 na obeh Kmetijskih sejmih v Komendi. 
 

Največji sejem je bil 54. sejem AGRA v Gornji Radgoni. ZGS se je na njem tradicio-nalno 
predstavil s svojimi dejavnostmi, ki obsegajo državno sekaško tekmovanje, tokrat že 18. po 
vrsti) demonstracije varnega dela, tekmovanje v atraktivnih gozdarskih disciplinah, v brunarici 
pa so potekale aktivnosti na temo izzivi slovenskega gozda. Organizirali smo tudi okroglo mizo 
o izboljšanju dostopa do podatkov o gozdovih. 
 

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. Prispevki so bili v letu 2016 večinoma povezani z odpravljanjem posledic 
žledoloma v slovenskih gozdovih, sanacijo gozdov, napadenih po podlubnikih in s Programom 
razvoja podeželja. 
 

V medijih širšega dosega so bili izobraževalni prispevki namenjeni predvsem lastnikom gozdov, 
ki sami opravljajo dela v gozdovih. Objavljeni so bili na Radiu Slovenija (v oddaji Kmetijski 
nasveti), 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 Kmečkem glasu, Delu, Dnevniku in lokalnih časopisih.  
 
 

Preglednica 33: Število izobraževalnih prispevkov v medijih  
 

Organizacijska 
enota 

Lokalni mediji 
Mediji širšega 

dosega 

Centralna enota  20 

Tolmin 3  

Bled 12  

Kranj 11  

Ljubljana 13 2 

Postojna 3 3 

Kočevje 9 2 

Novo mesto 9 1 

Brežice  16 

Celje 6  

Nazarje 7 1 

Slov. Gradec 3  

Maribor 3  

M. Sobota 2 1 

Sežana 11  

SKUPAJ 92 46 



 

 

59 

Skupno je ZGS v letu 2016 v medijih objavil 138 izobraževalnih prispevkov, namenjenih 
predvsem lastnikom gozdov (leta 2015: 153). V medijih širšega dosega je bilo objavljenih 46 
prispevkov, v lokalnih medijih pa 92 prispevkov, največ s področij gozdne tehnike in varnega 
dela, varstva gozdov, divjadi in lovstva, razvoja podeželja, gojenja in varstva gozdov, varstva 
narave in rabe lesa. Število prispevkov po organizacijskih enotah je zelo različno (preglednica 
31), kar je delno gotovo posledica subjektivnih razlogov, delno pa tudi posledica različne 
kadrovske zasedenosti ter obremenitve na drugih področjih dela.  
 
 

Študijski krožki 
 

Študijski krožki so namenjeni krepitvi odnosov s širšo javnostjo in obravnavi tem, povezanih z 
gozdom, ki so zanimive tudi za širšo javnost, ne le za lastnike gozdov. ZGS s študijskimi krožki 
prispeva k razvoju podeželja in motiviranju lastnikov gozdov za gospodarjenje z gozdovi. Vodijo 
jih usposobljeni mentorji. V posamezni študijski krožek je praviloma vključeno 8 do 15 
udeležencev. Mentorji opravljajo svoje delo zunaj rednega delovnega časa. V letu 2016 je 
delovalo pet študijskih krožkov. 
 
 

Preglednica 34: Študijski krožki, ki so delovali v ZGS v letu 2016 
 

Študijski krožek (ime) 

Učni gozdiček Sovodenj 

Človek v gozdu gost 

Sodelovanje med mentorji KŠK v ZGS 

Slovenski gorski les od drevesa do izdelka 

Od vznika do Evra 

 
 

Spodbujanje združevanja lastnikov gozdov  
 

Spodbujanje združevanja lastnikov gozdov smo uresničevali samostojno, v povezavi z drugimi 
institucijami in 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 2016 smo jo izvedli sedemnajstič. 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 mnogo namenske 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 v Slovenskem planinskem 
muzeju v Mojstrani 23. novembra 2016.  
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1.6   ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 

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

         

 
 

Stiki in komuniciranje z različnimi javnostmi so glavno orodje za informiranje splošne javnosti, za 
popularizacijo gozdov in gozdarstva, za prenos znanja in za osveščanje javnosti. V letu 2016 
smo dali v ZGS glavni poudarek na področju stikov z javnostmi obveščanju javnosti o stanju in 
posledicah obsežnega napada podlubnikov, ki je po žledolomu v letu 2014 prizadel v letu 2015 
in 2016 slovenske gozdove, o nujnih ukrepih, ki jih morajo izvesti lastniki gozdov za sanacijo 
žarišč podlubnikov in omejitev nadaljnjega širjenja podlubnikov ter o drugih naravnih ujmah in 
boleznih, ki ogrožajo gozdove. Po žledolomu so javnost, mediji in deležniki zelo pozorni na gozd 
in gozdarstvo, kar smo izkoristili za posredovanje ključnih informacij o gospodarjenju z gozdovi v 
Sloveniji. Popularizacijske dejavnosti smo zasnovali različno za različne ciljne skupine in za 
različne načine posredovanja informacij. Pri tem smo se povezali in sodelovali z drugimi 
inštitucijami na področju gozdarstva in varstva narave, z deležniki v gozdarstvu nasploh in 
izkoriščali sinergije pri izvedbi aktivnosti. Podoben pristop smo uporabili tudi pri delu na gozdnih 
učnih poteh, pri vzdrževanju evropskih pešpoti, aktivnostih gozdne pedagogike in pri tisku gradiv 
za izvedbo popularizacije in informiranja javnosti. Komunikacijske načrte smo med letom 
dopolnjevali z aktualnimi temami na področju gozda, gozdarstva in javne gozdarske službe.   
 

Naloge ZGS na področju informiranja različnih javnosti so zakonsko določene in obsegajo 
komuniciranje s celotnim družbenim in socialnim okoljem ZGS, torej z organizacijami, 
interesnimi skupinami in posamezniki, ki so formalno ali neformalno povezani z delom ZGS. 
Področje informiranja je v ZGS urejeno s Pravilnikom o obveščanju ZGS, koordinirajo pa ga 
pooblaščene osebe na Centralni enoti in na območnih enotah. V delo z javnostmi so vključeni 
vsi oddelki in območne enote oz. praktično vsi zaposleni. 
  

Informiranje splošne javnosti in lastnikov gozdov se prepletata, saj je velik del informacij 
namenjen tako javnosti kot lastnikom gozdov.  
 

Na področju odnosov z javnostmi je ZGS v letu 2016 uporabljal naslednje načine komuniciranja 
in informiranja:  
 

 obveščanje javnosti po medijih o aktualnih dogodkih in delu javne gozdarske službe, 

 sprotno in stalno obveščanje javnosti prek spletnih medijev, 

 spremljanje objav v medijih in odzivov na posredovana sporočila, 

 organizacija javnih razgrnitev in javnih obravnav gozdnogospodarskih oziroma lovsko-
upravljavskih načrtov, 

 komuniciranje ZGS z deležniškimi organizacijami v gozdarstvu in naravovarstvu,   

 komuniciranje v zvezi z upravljanjem območij Nature 2000, 

 

Planirano in realizirano v letu 2016 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 

Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Prireditve za mladino 480 10 ur/prireditev 4.800 447 93 3.669 76 

Prireditve za drugo javnost 250 32 ur/prireditev 8.000 306 122 4.121 52 

Prispevki v medijih za javnost 300 16 ur/prispevek 4.800 333 111 1.166 24 

Skupno: 17.600  111 8.956 58 
 

 Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Druga dela na področju Odnosov z javnostmi 6.000 4.407 73 
   

Skupaj Odnosi z javnostmi 23.600 13.363 57 
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 popularizacija gozdov in gozdarstva – informiranje javnosti o pomenu gozda in 
gozdarstva, 

 dejavnosti za osveščanje otrok in mladine, 

 razvoj področja gozdne pedagogike, 

 predstavitve na sejmih in javnih prireditvah, 

 obeležitev Tedna gozdov 2016, Mednarodnega dneva gozdov (21. marec) in Dneva 
Zemlje (22. april), 

 izdajanje popularizacijskih gradiv za različne ciljne skupine javnosti, 

 sodelovanje pri razvoju področja tematskih poti in pohodništva, 

 obveščanje interne javnosti o aktualnih informacijah (intranet, prek socialnih omrežij), 

 dejavnosti na področju turizma v gozdu in gozdnem prostoru (vzdrževanje gozdnih učnih 
in drugih tematskih poti, evropskih pešpoti, sodelovanje pri natečajih, vodenje ekskurzij), 

 udeležba na športnih prireditvah, ki jih organizirajo gozdarske organizacije. 

 
 
 

1.6.1   Stiki s strokovno javnostjo 
 
Komuniciranje ZGS z déležniškimi organizacijami 
 

ZGS pri izvajanju nalog javne gozdaske službe sodeluje z vrsto deležnikov na področju 
gozdarstva. Učinkovito komuniciranje z déležniškimi organizacijami je osnovni predpogoj za 
doseganje skupnih ciljev na področju gozdarstva in celotne gozdno lesne verige. Pri odpravi 
posledic naravnih ujm je tovrstno sodelovanje še posebej pomembno. Med ključne deležnike 
ZGS sodijo ministrstva Vlade RS (MKGP, 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 lastnikov gozdov 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, Lesarska šola Maribor, 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, drugi uporabniki prostora (vodarstvo, kmetijstvo, energetika itd.), 
mladinske organizacije, nevladne okoljske organizacije, mednarodne organizacije (IUFRO, 
FAO). 
 

Odnosi z deležniki so tudi v letu 2016 potekali v obliki usklajevalnih sestankov in posvetov ter 
strokovnega sodelovanja pri razvojnih nalogah ali projektih. Zabeležili smo sodelovanje oziroma 
stike z več kot 60 različnimi organizacijami iz Slovenije in tujine. 
 

 

Javne razgrnitve in obravnave načrtov za gospodarjenje z gozdovi 
 

ZGS je v letu 2016 izvedel 13 javnih razgrnitev in javnih obravnav osnutkov gozdno-
gospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot in 15 javnih obravnav letnih lovsko-
upravljavskih načrtov lovskoupravljavskih območij. Izvedli smo tudi 223 predstavitev osnutkov 
gozdnogojitvenih načrtov, na katerih je bilo predstavljenih po več gozdnogojitvenih načrtov. 
Skupaj je torej ZGS v letu 2016 izvedel 258 javnih obravnav načrtov za gospodarjenje z gozdovi 
(leta 2015: 271; leta 2014: 407; leta 2013: 296; leta 2012: 572).  
 
 

Delo ZGS za strokovno javnost (strokovni članki in referati) 
 

V letu 2016 so strokovni delavci ZGS objavili ali predstavili skupno 127 strokovnih prispevkov 
(leta 2015: 171; leta 2014: 131; leta 2013: 111; leta 2012: 133) v obliki strokovnih člankov, 
referatov, predstavitev na posvetih in strokovnih srečanjih.  
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Vsebina strokovnih prispevkov je bila v glavnem povezana s predstavitvami aktualnega stanja v 
gozdovih in z varstvom gozdov pred podlubniki. V največ prispevkih so bili predstavljeni načini 
varstva gozdov in ukrepi za čimbolj učinkovito obnovo poškodovanih gozdov.  
 

 

Preglednica 35: Prispevki in dogodki za strokovno javnost v letu 2016 
 

Območna enota 
Število prispevkov / 
dogodkov lokalno 

Število prispevkov / 
dogodkov regionalno 

Centralna enota - 93 

Tolmin 7 5 

Bled - 2 

Kranj - 5 

Ljubljana 1 - 

Postojna - 2 

Kočevje - - 

Novo mesto 3 1 

Brežice - - 

Celje 2 2 

Nazarje - - 

Slovenj Gradec - - 

Maribor - 2 

Murska Sobota - 1 

Sežana 1 - 

SKUPAJ 14 113 

 

 

Na spletni strani ZGS (http://www.zgs.si/) smo redno vzdrževali rubriko za objavo prispevkov s 
področja varstva pred podlubniki, tako za strokovno kot za splošno javnost. Rubrika je 
vsebovala tudi mesečne objave stanja glede napada podlubnikov v Sloveniji.  
 

Pomemben del izmenjave strokovnih izkušenj so bile strokovne ekskurzije iz Slovenije in tujine 
ter športna srečanja gozdarjev, ki imajo tudi strokovni program. V letu 2016 smo pripravili 
strokovni program za 39 skupin iz Slovenije in za 40 skupin iz tujine s skupna 2021 udeleženci. 
Udeležili smo se nekaterih zimsko športnih gozdarskih prireditev in sicer 48. Evropskega 
gozdarskega prvenstva v nordijskih smučarskih disciplinah (EFNS) na Norveškem, zimsko-
športne prireditve Alpe Adria za gozdarje v Pliberku (Avstrija) in slovenskega gozdarskega 
smučarskega prvenstva na Treh kraljih na Pohorju. Sodelovali smo tudi na dveh teniških 
tekmovanjih – na hrvaškem državnem prvenstvu inženirjev gozdarstva in lesarstva v Vinkovcih 
in na gozdarskem turnirju Slovenija - Hrvaška v Ljubljani. V aprilu 2016 je gozdarsko društvo 
Medved iz Kočevja organiziralo gozdarsko košarkarsko prvenstvo Slovenije. Turnirja so se 
udeležile 4 ekipe, med njimi tudi kar nekaj zaposlenih iz ZGS. Stroške udeležbe zaposlenih na 
gozdarskih športnih priredivah so krili udeleženci sami.  
 
 

1.6.2   Popularizacija gozdov in gozdarstva 
 

Pozornost javnosti do vprašanj, povezanih z gozdom in gozdarstvom je velika zaradi vse 
pogostejših naravnih ujm, ki povzročajo škodo v gozdovih. To se zrcali v številu prispevkov v 
medijih in v odzivu javnosti na aktualne dogodke v gozdarstvu. Veča se tudi število javnih 
dogodkov, ki so povezani z gozdom in gozdarstvom. Osrednji namen popularizacijskih 
dejavnosti ZGS je širjenje znanja in informacij o gozdovih, o gospodarjenju z gozdom ter 
osveščanje javnosti o pomenu gozdov, s čemer želimo podpreti uresničevanje nalog javne 
gozdarske službe.  
 

 
 

http://www.zgs.si/
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Preglednica 36: Oblike in število popularizacijskih dejavnosti v letu 2016 
 

 

Organizacijska 

enota 

Teden 
gozdov 

Dan Zemlje 
Dan 

gozdov 

Okrogle 
mize 

posveti, 
delavnice 

Predsta-
vitev 

Ekskurzije 
iz 

Slovenije 

Ekskurzije 
iz tujine 

Razstava 
samost. 

Razstava 
na sejmu 

Vodenje 
po gozdu 

Drugo 

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

Centralna e. 2 120 1 50   16 978   1 5 3 50 4 120000 2 270 4 450 

Tolmin     2 120   1 22       19 419   

Bled 2 500     1 20 5 270 6 150     8 180 1 30 

Kranj 2 23   1 27 1 23         5 120 1 59 

Ljubljana     4 67           20 678 5 377 

Postojna       2 520 2 74 4 95     5 120 5 410 

Kočevje 5 85 1 500 5 125 7 730 5 68 12 185   2 1000 2 62 6 380 

Novo mesto 4 85 6 160     4 161 4 111     4 164   

Brežice 3 250 1 5 7 130 9 200 5 122 4 53 2 60 1 500 5 360 3 160 

Celje 2 60 4 170 7 153 3 816 12 327 5 170 3 1550 3 135000 55 1315 9 2131 

Nazarje 1 30     1 100 2 55   1 40   35 730 5 570 

Sl. Gradec 1 40   5 168     1 36     12 276 4 177 

Maribor 1 40       1 9     1 300 26 630 13 270 

M. Sobota 3 85 1 40 2 121           7 219 1 200 

Sežana 3 1750 1 45 1 25   2 37 3 71   2 800 3 85 8 750 

SKUPAJ 29 3068 15 970 34 936 40 3387 39 1145 40 876 9 1700 13 257600 208 5628 65 5964 
            

       Opomba: * V preglednici 33 so združena vsa vodenja po gozdu. Vodenja za šolsko mladino so prikazana v preglednici 35. 
 

  Legenda: Nd = dejavnosti, Nu = število udeležencev 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

Grafikon 12: Dejavnosti popularizacije v zadnjih petih letih, brez dejavnosti za šolsko mladino 
 
 

V letu 2016 je bilo za različne ciljne skupine, tako za splošno javnost kot za otroke in mladino, 
izvedenih 753 različnih dejavnosti za popularizacijo gozdov, ki se jih je po oceni skupaj 
udeležilo skoraj 300.000 udeležencev. Največ udeležencev je bilo na razstavah in sejmih, na 
katerih je ZGS predstavil ključne in aktualne teme s področja gozdarstva, demonstriral ključna 
načela varnega dela v gozdovih in predstavil delo javne gozdarske službe. 
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Vseh dogodkov, brez dejavnosti za šolsko mladino, je bilo v letu 2016 izvedenih 306, kar je 
nekoliko več kot v letu 2015 (245).  
 

Ogroženost slovenskih gozdov v zadnjih letih vpliva tudi na odnos javnosti do gozda in na 
družbeno odgovornost posameznikov in skupin, ki pogosto predlagajo sodelovanje z ZGS pri 
obnovi in negi slovenskih gozdov.  
 

Zveza tabornikov Slovenije in ZGS sta v oktobru 2016 pripravila akcijo "Gremo v naravo! – 
Neguj gozd, neguj sebe". Na sedmih lokacijah po Sloveniji je več kot 500 prostovoljcev izvajalo 
ukrepe nege mladega gozda, se učilo in spoznavalo gozd kot del življenjskega okolja. Akcija je  
nadaljevanje uspešne in odmevne kampanje iz leta 2014 »Obnovimo slovenske gozdove« in je 
bila namenjena vsem, ki si želijo sodelovati pri nadaljnjem odpravljanju posledic katastrofalnega 
žleda v gozdovih.  
 

Poleg akcije z Zvezo tabornikov Slovenije smo sodelovali pri izvedbi več drugih družbeno 
odgovornih akcij, v katerih so sodelovali družba Lek Novartis, Ekošole, podjetje T2, mestna 
občina Ljubljana in distribucijsko podjetje UPS Adria. Tako je bilo izvedenih tudi več lokalnih 
akcij sadnje sadik, ki so jih koordinirale območne enote.  
 

Na temo nege mladega gozda smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi družbeno-odgovornega 
dneva banke NLB v Laškem rovtu pri Bohinju, ki se ga je udeležilo več kot 50 zaposlenih iz  
vseh podružnic te banke.  
 
Z namenom osveščanja javnosti o pomenu gozda za turistično gospodarstvo Slovenije smo ob 
Svetovnem dnevu turizma, 27. septembra, sodelovali v akciji odpiranja t.i. »zelenih oken«, s 
katero so organizatorji želeli opozoriti na pomen lokalnih posebnosti za turistično ponudbo kraja.  
 

Predstavitve ZGS na sejemskih in drugih javnih prireditvah v Sloveniji smo v letu 2016 izkoristili 
za predstavitev izzivov, ki so zaradi naravnih ujm, bolezni in škodljivcev postavljeni pred 
slovenski gozd. Predstavili smo se na petih osrednjih sejemskih prireditvah s področja 
kmetijstva in gozdarstva: na Kmetijskem sejmu v Komendi, tako v pomladanskem kot v 
jesenskem času, na mednarodnem sejmu AGRA 2016 (Kmetijsko živilski sejem v Gornji 
Radgoni), na 48. Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v Celju in na sejmu Narava Zdravje 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na sejmu AGRA 2016 je ZGS pripravil obsežen 
program aktivnosti: v okviru gozdarskega dne je potekalo 18. državno sekaško tekmovanje 
lastnikov gozdov, strokovni program ZGS na sejmu je bil posvečen možnostim za izboljšanje 
dostopa lastnikov gozdov do podatkov o gozdovih, na demonstracijskem prostoru sejma sta bili 
izvedeni dnevno po dve demonstraciji varnega dela v gozdu, na razstavnem prostoru smo 
predstavili razstavo Izzivi slovenskega gozda, za mlajše obiskovalce pa smo pripravili aktivnosti 
gozdne pedagogike. Sodelovali smo tudi na nekaterih lokalnih sejemskih prireditvah.  
 
ZGS je prispeval tudi k izvedbi prireditev Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016 in sicer v 
oktobru 2016, ki je bil posvečen gozdu in lesu. Pri različnih predstavitvah smo izpostavili  
pomen gozda, lesa in zelenih površin za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter za zdravo okolje 
za bivanje ljudi in živali. Tako se je v sodelovanju ZGS pri Točki Zate v središču Ljubljane 
zvrstilo več dogodkov:  
 

 Predstavitev dela krožkov tretje univerze na temo lesa in gozda, 

 Razstava plakatov Izzivi slovenskega gozda, 

 Splavarjenje na Savi nekoč in danes, 

 Študijski krožki, oblika neformalnega izobraževanja, Razstava izdelkov in produktov 
članov študijskih krožkov, ki delujejo na Zavodu za gozdove Slovenije in KTRC Radeče, 

 V poslanstvu dreves: predavanja, predstavitve na stojnicah, 

 Tematske in gozdne učne poti (razstava, predavanja, filmi), 

 Gozd in les v očeh umetnika, razstava lesenih skulptur Braneta Žuniča, oglarjenje in 
predstavitev Dežele kozolcev v Šentrupertu,  

 Nega gozda (film in predstavitev). 
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Mednarodni dan gozdov in Dan Zemlje 
 

Ob 21. marcu, Mednarodnem dnevu gozdov, ki je bil letos na pobudo Združenih narodov 
posvečen pomenu gozdov za zagotavljanje čiste pitne vode, smo pripravili več dogodkov za 
splošno javnost. Uvodna prireditev »Spoštujmo povezanost gozda in vode« je potekala na 
Magolniku pri Radečah, v galeriji GIS je bila pripravljena razstava ilustracij Sama Jenčiča, v 
galeriji Muzeja gozdarstva in lesarstva Vrbovec v Nazarjah je bila fotografska razstava, 
organizirali smo prostovoljske akcije obnove gozdov po žledu in zaradi podlubnikov 
poškodovanih gozdov, in sicer v Prestranku (Slovenske železnice), v Novem mestu (učenci 
lokalnih šol) in v gozdovih v okolici Logatca (zaposleni LEK d.d.).  
 

Dan Zemlje, 22. april, smo izkoristili za opozarjanje javnosti na pomen odgovornega odnosa do 
narave, okolja in gozda – v obeležitev tega dneva smo pripravili več kot 24 dogodkov po vseh 
območnih enotah ZGS, predvsem za predšolsko in šolsko mladino. Na Verdu pri Vrhniki je 
potekala prostovoljska akcija sadnje sadik gozdnega drevja, ki jih je donirala družba T2. 
 

 

Teden gozdov 2016 
 

Teden gozdov smo v letu 2016 obeležili z več kot 60 prireditvami, ki so pod krovno temo 
»Gozdovi za jutri – ohranimo jih!« potekale med 20. majem in 2. junijem 2016, nekateri dogodki 
pa so se zvrstili tudi v prvi polovici meseca junija. V razmerah, ko različne naravne ujme bolj kot 
kdajkoli prej ogrožajo gozd, je pomemben načrten in strokoven pristop pri gospodarjenju z 
gozdovi, predvsem pa sodelovanje vseh, katerih dejavnost je povezana z gozdom. Celoten 
pregled dogodkov ob letošnjem Tednu gozdov je na voljo na spletni strani ZGS.  
 

Uvodno prireditev Tedna gozdov 2016 z naslovom »Izzivi slovenskega gozda« smo pripravili v 
Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani in je potekala v okviru celotedenskega festivala 
gozda, varstva narave, Alp, pohodništva in drugih oblik aktivnosti v naravi pod skupnim imenom 
Pomlad pod Triglavom. Na Brdu pri Kranju je bila konferenca koordinacijskega mehanizma za 
področje gozdarstva med državami Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske (16 + 1), v 
Biološkem središču v Ljubljani pa je potekal Dan očarljivih rastlin. Pripravljene so bile različne 
razstave, kot npr. »Gozdovi Kranjske industrijske družbe« v galeriji Gozdarskega inštituta 
Slovenije in razstava »500 let celjskih mestnih gozdov« v Pečovniku pri Celju. Mlajšim 
generacijam in aktivnostim gozdne pedagogike je bil namenjen Dan odprtih vrat GIS in ZGS na 
Večni poti 2 v Ljubljani. Krog prireditev smo sklenili z zaključno prireditvijo v parku Hotemež na 
tradicionalnem Srečanju na Savi.   
 
 

Odmevnejše dogodki popularizacije gozdov v letu 2016 na območnih enotah ZGS 

 

Med odmevnejšimi prireditvami in dogodki v letu 2016, ki so bili izvedeni po posameznih 
območnih enotah, izpostavljamo naslednje: 

 
OE Tolmin 
 

 Predstavitve posledic naravnih ujm v gozdovih območne enote za različne ciljne skupine 
 

OE Bled 
 

 Likovna razstava v Tednu gozdov 

 Terenske ekskurzije za različne ciljne skupine 

 Tečaji za varno delo z motorno žago 

 
OE Kranj 
 

 Smučarska prireditev za lastnike gozdov 

 Literarni večer v gozdu 
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OE Ljubljana 
 

 Vodenje družbeno odgovornih akcij obnove in nege gozdov 

 Prireditev "Gozd, voda in mlinček"  

 Delavnice na Taborniškem »feštivalu«  
 

OE Postojna 
 

 Družbeno odgovorne akcije obnove v poškodovanih gozdovih 

 Predstavitev za evalvatorja IUCN o vpisu bukovih gozdov Snežnika v UNESCO 

 Predstavitev sanacije poškodovanih gozdov za ministra mag. Dejana Židana 
 

OE Kočevje 
 

 Očistimo kočevsko – prostovoljska akcija 

 Smrečica za vaš dom – razdeljevanje novoletnih smrečic občanom Kočevja 

 Prireditev Po medvedovih stopinjah  
 

OE Novo mesto 
 

 Akcija obnove s sadnjo v gozdu, poškodovanem zaradi podlubnikov 

 Srečanje deležnikov Stari tabor 

 Novinarska konferenca v Kočevskem rogu 
 

OE Brežice 
 

 Prireditev ob svetovnem dnevu turizma in odpiranje zelenih oken 

 Obeležitev mednarodnega dneva gozdov na Magolniku 
 

OE Celje 
 

 Mednarodna strokovna konferenca Evropski forum o urbanem gozdarstvu (EFUF) 

 Sodelovanje na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju 

 Prireditev in ekskurzija: Človek v gozdu gost (Log)  
 

OE Nazarje 
 

 Izbirno gozdarsko sekaško tekmovanje za lastnike gozdov 

 Tekmovanje "Pokal za svinjsko glavo« 
 

OE Slovenj Gradec 
 

 Delavnica in pohod po Pahernikovih gozdovih - PROSILVA 

 Pohod v Vorančev Pekel v okviru Festivala Solzic 

 Vodenje po GUP Rahtelov vrh za zaposlene Centra za poklicno izobraževanje iz 
Ljubljane – za udeležence iz vse Slovenije 

 

OE Maribor 
 

 Otvoritev gozdarskega poligona na srednji lesarski šoli 

 Prireditve ob vaškem prazniku v Žetalah 
 

OE Murska Sobota 
 

 Zaključna konferenca projekta GoForMura v Radencih 

 Vključevanje deležnikov pri pripravi upravljavskih načrtov za določena območja in vrste 
Natura 2000 (Gornja Bistrica) 

 

OE Sežana 
 

 Razstava trofej jelenov, divjih prašičev in srnjakov Primorskega LUO uplenjenih v letu 
2015 – Brez divjadi ni gozda 

 Stojnica Hiti počasi – od Strunjana do Kilpisjärvija (FIN) po E6, v okviru Tedna mobilnosti 
v Kopru  

 Gozdarsko tekmovanje za pokal Demetra v Ilirski Bistrici 
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Delo s šolsko mladino 
 

Šolska mladina je ena od ključnih ciljnih skupin pri popularizaciji in osveščanju javnosti, vse bolj 
pa se osredotočamo tudi na otroke v vrtcih. Cilj dela s šolsko mladino 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 je ZGS 
dejaven pri dopolnjevanju učnih programov v šolah in vrtcih. ZGS sodeluje s šolami z različnimi 
dejavnostmi: z vodenimi sprehodi v gozd, z vodenjem po gozdnih učnih poteh in gozdovih, 
naravoslovnimi dnevi, predavanji, likovnimi, fotografskimi in literarnimi natečaji, razstavami, 
delavnicami itd. 
 
 

Preglednica 37: Pregled dejavnosti za šolsko mladino v letu 2016 
 

Območna 
enota 

Vodenje po 
GUP, gozdu 

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. 2 270               

Tolmin 19 419 10 314             

Bled 8 180 7 340 1 50 1 420         

Kranj 5 120 1 27 1 19         5 123 

Ljubljana 19 658 35 828           9 3.508 

Postojna 5 120 2 42 1 6       1 20   

Kočevje 1 50   2 76         3 47 

N. mesto 2 102 6 193 2 44       2 80   

Brežice 1 60 9 460 1 120         1 20 

Celje 45 1.195 39 1.041 13 394       35 818   

Nazarje 35 730 15 309 2 50     1 127   2 50 

Sl. Gradec 9 185 22 450 11 394     1 33     

Maribor 26 630 1 35 1 22         2 30 

M. Sobota 6 139 7 156 1 10     1 150   1 40 

Sežana 3 85 2 79           4 225 

SKUPAJ 186 4.943 156 4.274 36 1.185 1 420 0 0 3 310 38 918 27 4.043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafikon 13: Dejavnosti za šolsko mladino v zadnjih petih letih 

Dejavnosti za šolsko mladino v zadnjih petih letih
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Število pobud za sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami na področju gozdne pedagogike v 
zadnjih letih vztrajno narašča, realizacija teh aktivnosti v ZGS pa ostaja približno na enaki ravni 
zaradi omejenih kadrovskih in finačnih virov v ZGS. V okviru zasnove projekta »Šumijo gozdovi 
domači«, ki ga ZGS pripravlja skupaj z društvom Naša zemlja, smo koncept našega dela na 
področju gozdne pedagogike za otroke in mladino predstavili na Ministrstvu za znanost, šolstvo 
in šport in Zavodu za šolstvo RS.  
 

Število izvedenih dejavnosti po posameznih vrstah dejavnosti je prikazano v preglednici 37. 
Skupno je bilo v letu 2016 izvedenih 447 različnih dejavnosti (leta 2015: 481, leta 2014: 478, 
leta 2013: 496; leta 2012: 528), ki se jih je udeležilo 16.093 otrok in mladine (leta 2015: 15.380, 
leta 2014: 15.117; leta 2013: 16.254; leta 2012: 17.305). Med izvedenimi dejavnostmi prevladu-
jejo vodenje skupin otrok po gozdu in gozdnih učnih poteh, ki jih je bilo 186 in se jih je udeležilo 
4.943 učencev in dijakov. Aktivnosti ZGS na področju gozdne pedagogike postajajo del rednih 
izobraževalnih programov nekaterih šol, sodelovanje s posameznimi šolami pa stalna praksa.  
 

 

1.6.3   Obveščanje javnosti po medijih 
 

Posledice naravnih ujm v gozdovih so zelo povečale zanimanje slovenskih medijev za 
gozdarstvo in delo javne gozdarske službe. Pozornost medijev smo zadovoljili z verodostojnimi 
in pravočasnimi informacijami. Redno smo objavljali vse nove informacije glede stanja gozdov in 
ukrepov za odpravo posledic žleda v gozdovih ter o potrebnih ukrepih varstva pred podlubniki. 
Javnost smo redno obveščali s sporočili za javnost, z novinarskimi konferencami, s prispevki za 
medije, izjavami za javnost in s strokovnimi članki. Sodelovali smo skoraj z vsemi medijskimi 
hišami v Sloveniji, odgovori na novinarska vprašanja pa smo pripravili v roku dveh do treh dni.  
  
 

Preglednica 38: Obveščanje javnosti po medijih v letu 2016 
 

Organizacijska 
enota 

Novinarska 
konferenca 

Sporočilo za 
javnost 

Centralna enota 5 11 

Tolmin - - 

Bled 2 - 

Kranj - 3 

Ljubljana  6 

Postojna - 1 

Kočevje 2 3 

Novo mesto 1 - 

Brežice 2 2 

Celje - 7 

Nazarje - 25 

Slov. Gradec - 2 

Maribor - - 

Murska Sobota - 1 

Sežana - - 

SKUPAJ 12 61 

 
 

V zvezi aktualnim stanjem v gozdovih, posebnimi dogodki in akcijami je bilo v letu 2016 
pripravljenih, samostojno ali s partnerji, 5 novinarskih konferenc na osrednji ravni in 7 
novinarskih konferenc na lokalni ravni. Medijem je bilo poslanih 11 osrednjih sporočil za javnost 
na temo sanacije posledic napada podlubnikov, divjadi, zveri, prireditev ZGS in aktualnih 
dogodkov. Območne enote so vzdrževale svoje načine celovitega obveščanja medijev v 
lokalnem okolju in v ta namen pripravile 50 sporočil za javnost. 
 

V letu 2016 je bilo skupaj izvedeno 73 dejavnosti sistematičnega obveščanja medijev (leta 
2015: 68; leta 2014: 110; leta 2013: 126; leta 2012: 155). 
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Prispevki v medijih 
 

V zadnjih dveh letih opažamo veliko pozornost medijev do aktualnih informacij o gozdovih, ki se 
zrcali v velikem številu novinarskih vprašanj in poizvedb, ki jih prejmemo. Tem potrebam 
skušamo zadostiti s prispevki za medije, poročili, intervjuji in odgovori na novinarska vprašanja. 
Prispevke so pripravili zaposleni, odgovorni za posamezna strokovna področja v ZGS. V tem 
poglavju navajamo poročilo o prispevkih, ki jih je ZGS pripravil za splošno javnost z namenom 
posredovanja aktualnih informacij o stanju v gozdovih in o delu javne gozdarske službe. Število 
prispevkov se je v primerjavi z letom 2015 nekoliko zmanjšalo, glavna tema prispevkov pa so 
bili še vedno ukrepi za zmanjšanje negativnih posledic obsežne gradacije podlubnikov v 
gozdovih. Tako je bilo v letu 2016 objavljenih skupno 333 prispevkov (leta 2015: 471; leta 2014: 
608; leta 2013: 284; leta 2012: 223).  

  
Preglednica 39: V medijih objavljeni prispevki na področju popularizacije v letu 2016 
 

Območna enota Število prispevkov 

Centralna enota 167 

Tolmin  1 

Bled - 

Kranj  19 

Ljubljana  8 

Postojna 31 

Kočevje 12 

Novo mesto  5 

Brežice 21 

Celje  38 

Nazarje  9 

Slovenj Gradec - 

Maribor 2 

Murska Sobota 2 

Sežana  18 

SKUPAJ 333 

 

1.6.4    Gradiva za javnost, ki jih je izdal ZGS  
 

V letu 2016 je ZGS izdelal in izdal ali sodeloval pri izdaji 24 različnih gradiv ali pripomočkov za 
popularizacijo gozdov (leta 2015; 18, leta 2014: 22, leta 2013: 13; leta 2012: 11) v skupno 
83.270 izvodih (leta 2015: 28.270, leta 2014: 64.393, leta 2013: 55.906; leta 2012: 5.957). 
Gradiva so bila v glavnem pripravljena z namenom osveščanja in informiranja javnosti in 
lastnikov gozdov. Večina gradiv je bila financirana iz zunanjih virov (projekti, lokalne skupnosti 
in Mreža za podeželje). 
 
 

 Preglednica 40: Vrste in količina gradiv, izdanih v letu 2016 
 

Organizacijska 
enota 

Naslov in vrsta gradiva 
Število 
izvodov 

Centralna enota 

Poročilo ZGS za leto 2015 250 

LIFE Dinalp Bear projekt - zloženka 9.000 

LIFE Dinalp Bear projekt – brošura 4.000 

LIFE Dinalp Bear projekt – priročnik 1.000 

LIFE Dinalp Bear projekt – bilten 1.000 

Plakat teden gozdov 2016 1.000 

Zloženka Nasveti lastnikom gozdov 50.000 

SUPORT – promocijska tiskovina 100 
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Organizacijska 
enota 

Naslov in vrsta gradiva 
Število 
izvodov 

Tolmin 30 let gozdarskih srečanj 100 

Kočevje 

Interaktivni infomat za projekt LIFE Kočevsko 1 

Zgibanka: 3. vzdržljivostni pohod Po medvedovih stopinjah 1.000 

Koledar 2016 LIFE Kočevsko 500 

Film - predstavitev projekta LIFE Kočevsko 1 

Novo mesto 

Zgibanka Črmošnjiška jelka  1.000 

Zgibanka Smreka pod Kunčem  1.000 

Zloženka Turistična karta  z zanimivostmi Kočevska roga 10.000 

Velika informacijska tablaz zanimivostmi Kočevska roga 2 

Mala informacijska tabla pri izjemnih drevesih v Kočevskem rogu 4 

Celje 
Plakat "Evropski forum za urbano gozdarstvo" 4 

Razglednica -vabilo na prireditev: Človek v gozdu gost 130 

Nazarje Izdelava plakatov za prireditve na OE  28 

Sl. Gradec Brošura »Ženske in gozd«, gradivo ŠK kmetic Sv. Antona na Pohorju 150 

Sežana 
Razglednica Navadna jagodičnica - Primorsko drevo leta 2016 1.500 

Razglednica Koprivovec - Primorsko drevo leta 2006 1.500 

Skupaj 83.270 

 

1.6.5   Učne poti in evropske pešpoti 

 

Vzdrževanje gozdnih učnih poti 
 

Gozdne učne poti so pomembna infrastruktura za osveščanje javnosti o pomenu gozdov in 
gozdarstva, v zadnjih letih pa jih v veliki meri nadomeščajo bolj interaktivne metode 
posredovanja znanja v obliki aktivnosti gozdne pedagogike, ki jih izvajajo usposobljeni gozdni 
pedagogi.  
 

Gozdne učne poti se prepletajo z drugimi tematskimi potmi. Vseh skupaj je v Sloveniji prek 150, 
ZGS pa jih upravlja 49 in soupravlja 6. V upravljanje in soupravljanje spada redno vzdrževanje, 
investicijsko vzdrževanje, izdaja vodnikov v obliki brošure ali zgibanke. Novih poti v zadnjih letih 
ZGS praviloma ne postavlja, aktivno pa sodeluje pri pobudah lokalne skupnosti za njihovo 
zasnovo in postavitev v prostor.  
 

V letu 2016 je bilo na gozdnih učnih poteh izvedenih skupno 32 vzdrževalnih in drugih opravil, 
od tega je bilo na 15 poteh opravljeno redno vzdrževanje, na treh investicijsko vzdrževanje 
(večja vzdrževalna dela), sodelovali smo pri izdaji enega novega vodnika, pri 13-tih poteh pa 
smo opravili strokovna svetovanja upravljavcem poti. Pri rednem in investicijskem vzdrževanju 
so v poročilu upoštevane le tiste poti, ki jih upravlja ali soupravlja ZGS.  
 

V letu 2016 opravljena dela na gozdnih učnih poteh so podrobneje prikazana v preglednici 41. 
 

Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z ZGS izvedla izbor najboljše tematske poti v 
Sloveniji za leto 2016. Poti so tekmovale v privlačnosti, upravljanju, vzdrževanju, možnostih 
strokovnega vodenja, dodatni ponudbi, dostopnosti, varnosti in sporočilnosti. Priznanja za prve 
tri najbolj zanimive pohodniške poti so bila podeljena na Dnevih slovenskega turizma v 
Radencih.  
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Preglednica 41: V letu 2016 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 rob X X    

Ob Hublju X     

Bled Predtrški gozd X     

Kranj GUP Kres X     

Ljubljana 
Blata - Mlake X     

Šumberk X     

Kočevje GUP Rožni studenec X     

Novo mesto 
GUP Zaplaške stezice X     

GUP Rožek     X 

Celje 

GUP Dobrna         X 

GUP Celjska koča         X 

Ekosistemska učna pot 
Šmartinsko jezero         X 

Hrastje Griže X X     X 

Lovska učna pot Rinka X       X 

Gozdna učna pot Pekel X       X 

Ekološka učna pot Vrbje         X 

Gozdna učna pot "Zelena 
učilnica" Vransko         X 

Gozdna učna pot Tabor         X 

Gozdna učna pot Trje         X 

Sl. Gradec 
Zelena pot  z zgodbo od 
Podgorja do Wiederdreisa  

X     

GTP Plešivec     X 

Sežana 
GUP tabor X     

Kozina     X 

Maribor Slovenska Bistrica - Bojtina X     

M. Sobota GUP Blaguš  X X   

SKUPAJ 15 3 1  13 

 
 
 

Vzdrževanje evropskih pešpoti 
 

Pohodništvo je način spoznavanja gozda in gozdnega prostora, ki je naravi prijazno in omogoča 
pristen stik z naravnim okoljem. V letu 2016 smo sodelovali pri več pohodniških prireditvah, in 
sicer pri trasiranju nove pešpoti E12 na slovenski obali, pohodniških prireditvah na tem odseku 
in pri svečanem odprtju poti E12 v decembru 2016, pri izvedbi Evropohoda 2016 in pri prireditvi 
EURORANDO v Mojstrani, ki je dopolnila niz dogodkov v okviru Tedna gozdov 2016.  
   

V okviru Komisije za evropske pešpoti ZGS v skladu s svojimi možnostmi sodeluje tudi pri 
vzdrževanju evropskih pešpoti. V letu 2016 so bila opravljena vzdrževalna dela na naslednjih 
odsekih evropskih pešpoti: OE Tolmin: Kneške Ravne – Grant (5km); OE Kranj: E7 Govejek 
Tošč (3 km); OE Ljubljana: E6 Medvedica – Blečji vrh (22 km); OE Postojna: E6 Knežja njiva – 
grad Snežnik; OE Kočevje: E6 Krvava peč – Lužarji (8 km) in E7 Kamen vrh – Podpeč (3 km); 
OE Novo mesto: E7 Gospodična – Javorovica (2 km), E7 Smuk – Gospodična (4 km), E7 
Dolenjske toplice – Smuk (2 km) in Žužemberk – Dolenjske Toplice (1 km); OE Slovenj Gradec: 
E6 Kope – Vodriž (10 km), E6 Prelaz Radelj – Kope (10 km), E6 Prelaz Radelj – Radlje 
(sanacija plazu) in E6 Vodriž (opisne table); OE Murska Sobota: E7 Beltinci – Jeruzalem        
(25 km). Vzdrževanje koordinira Komisija za evropske pešpoti, poteka pa s sodelovanjem ZGS 
in v organizaciji lokalne skupnosti ter različnih nevladnih organizacij na lokalni ravni. 
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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.  
 

V letih 2013–2015 gozdarskega nadzora nismo uveljavili zaradi obsežnih nalog v zvezi s 
saniranjem gozdov zaradi žleda in podlubnikov. V letu 2016 smo pripravili organizacujsko 
shemo izvajanja gozdarskega nadzora in osnutek navodil za njegovo izvajanje. 
 
 
 

1.8   RAZVOJNO RAZISKOVALNA DEJAVNOST  
 
Poleg izvajanja tekočih nalog smo si v ZGS tudi v letu 2016 prizadevali delovati razvojno. 
Razvojno smo delovali v dveh smereh, z dvema ciljema: 
 

 izboljšanje delovanja ZGS zlasti v smislu racionalnosti javne gozdarske službe in LPN, 

 pridobitve novih spoznanj o gozdu, vključno z gozdnimi živalmi, z namenom večje 
strokovnosti dela z gozdom in gozdnimi živalmi in izboljšanja njihovega stanja.    

 
Prvi cilj zasledujemo z izboljševanjem organizacije dela in razvojem informatike. Podrobnejši 
podatki o opravljenem razvojnem delu na področju informatike so prikazani v poglavju 
Informatika.  
 
Drugi cilj pa tako kot že več let uresničujemo predvsem s sodelovanjem pri domačih in 
mednarodnih projektih in s sodelovanjem pri pri raziskovalnih nalogah, ki so jih izvajale 
znanstveno raziskovalne inštitucije, predvsem Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
na BF, Oddelek za biologijo na BF, Veterinarska fakulteta in GIS. Sodelovanje pri raziskovalnih 
nalogah so podrobneje opisane v poglavjih, ki obravnavajo posamezna področja delovanja 
ZGS, projekti pa so v poglavjih, ki obravnavajo posamezna področja delovanja ZGS, le 
omenjeni kot del dejavnosti teh področij, zaradi preglednosti pa jih na tem mestu obravnavamo 
skupaj z nekaj osnovnimi podatki in kratkim opisom dela, ki je bilo izvedeno v letu 2016.  
 
Razen dela na projektih je veliko strokovnih delavcev, tudi poklicnih lovcev v LPN, kot vsako 
leto tudi v letu 2016 sodelovalo pri raziskovalnih nalogah, ki so jih izvajale znanstveno 
raziskovalne inštitucije, predvsem Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na BF, 
Oddelek za biologijo na BF, Veterinarska fakulteta in GIS. Te dejavnosti so podrobneje opisane 
v poglavjih, ki obravnavajo posamezna področja delovanja ZGS. 
 
 

DELO NA RAZVOJNIH PROJEKTIH 

 
LIFE DINALP BEAR 
 

Projekt iz programa LIFE+ z naslovom »Population management and conservation of brown 
bears in northern Dinaric Mountains and the Alps« in akronimom »LIFE DINALP BEAR«; julij 
2014 - oktober 2017. Nosilec projekta je ZGS, partnerji so iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in 
Italije. 
 

Projekt LIFE DINALP BEAR je projekt v okviru programov EU, s katerim želimo upravljanje z 
rjavim medvedom prenesti na populacijsko raven in zmanjšati konflikte zaradi medvedov, 
predvsem nastajanje škode na premoženju, zahajanje medvedov v naselja in prometne 
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nesreče, v katerih so udeleženi medvedi. V projektu sodeluje skupaj 9 partnerjev iz Slovenije, 
Avstrije, Italije in Hrvaške. Vodilni partner je ZGS. Projekt smo začeli izvajati v juliju 2014.  
 

Nekaj najpomembnejših izvedenih del v letu 2016, pri katerih je imel pomembno vlogo ZGS: 
 

- izdelali smo mednarodne smernice za protokole intervencijskih skupin pri soočenju s 
posameznimi konfliktnimi dogodki na ravni treh držav (Italija, Slovenija in Hrvaška); 

- nadgradili in izboljšali smo protokol nacionalnega obveščevalnega centra za zbiranje 
informacij o konfliktnih dogodkih med človekom in medvedom; 

- izdelujemo smernice za upravljanje s populacijo rjavega medveda na mednarodni ravni, s 
poudarkom na alpskem območju; 

- izvajamo poskus krmljenja medvedov z ostanki prostoživečih parkljarjev (mrhovino); 

- kot prvi na svetu smo izdelali medovarne kompostnike in jih razdelili na najbolj konfliktna 
območja v Sloveniji ter izdelali medovarne smetnjake in se uskladili z lokalno pristojnimi 
komunalnimi podjetji o njihovi namestitvi in uporabi; 

- čebelarjem smo zagotovili zaščitne ograje za čebelnjake, rejcem drobnice pa donirali 
električne ograje; uporabo obojega nadzoruje predvsem terenski kader ZGS; 

- vzpostavili smo delovne linije pastirskih psov; v letu 2016 se je že skotilo leglo tornjakov; 

- izboljšujemo programsko opremo za dostop do zbirk podatkov in same zbirke podatkov; 

- na področju odnosov z javnostmi smo izvedli številna predavanja za lokalne skupnosti na 
območju medveda in za druge ciljne skupine, pripravili veliko člankov (Kmečki glas, 
Slovenski čebelar, Lovec) in izdelali več publikacij (brošure, zloženke);  

- organizirali in izvedli smo mednarodno srečanje projektne delovne skupine v Ljubljani; 

- izvedli smo usposabljanja za pooblaščene cenilce škod in člane intervencijske skupine; 

- Udeležili smo se mednarodne konference IBA (International Bear Association) na Aljaski 
(ZDA), kjer smo predstavili naše izkušnje z upravljanjem rjavega medveda in projekt; 

- gostili smo obisk projektne skupine iz Španije, izmenjali znanja in izkušnje ter se dogovorili 
za preselitev odraslega samca iz Slovenije v Pireneje; 

- v sodelovanju s pooblaščenci za cenjenje škod in člani intervencijske skupine smo skupaj z 
zunanjim strokovnjakom Sethom Wilsonom pripravili in natisnili Priročnik za razumevanje in 
reševanje konfliktov med človekom in velikimi zvermi.  

 
 

LifeGenMon 
 

Projekt iz programa LIFE+ z naslovom »Life for European forest genetic monitoring system« in 
akronimom »LIFEGENMON«; julij 2014 - junij 2020. Nosilec projekta je Gozdarski inštitut 
Slovenije, partnerji so iz Slovenije, Nemčije in Grčije. Cilj projekta je izdelati strokovno podlago 
za vzpostavitev genetskega monitoringa za gozdne drevesne vrste v Evropi – v povezavi z 
vplivom klimatskih sprememb na njihovo genetsko pestrost in nekatere druge lastnosti. Projekt 
sofinancira MKGP. 
 

ZGS je v letu 2016 sodeloval pri dokončni določitvi dveh raziskovalnih ploskev – za bukev in 
jelko, sodelovali smo na strokovnem srečanju vseh partnerjev v Ljubljani in pri vzdrževanju 
spletne strani projekta. 
 
 

LIFE Kočevsko 
 

Projekt iz programa LIFE+ »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« ali krajše LIFE 
Kočevsko celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko; september 2014 
– februar 2019. Nosilec projekta je občina Kočevsko, partnerji projekta pa so ZGS, ZRSVN in 
Ljudska univerza Kočevje. Projekt sofinancira MOP.   
 

Projekt celovito obravnava aktivno varstvo tega območja, ki je največje in najbolj gozdnato 
območje Natura 2000 v Sloveniji. Glavna cilja projekta sta izboljšati habitatne razmere za pet 
vrst ogroženih gozdnih ptic: divji petelin (Tetrao urogallus), gozdni jereb (Bonasa bonasia), 
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belohrbti detel (Dendrocopos leucotos) in triprsti detel (Picoides tridactylus) in za edini par orla 
belorepca (Haliaeetus albicilla) na Kočevskem ter ohraniti zelo ranljiv podzemni ekosistem s 
človeško ribico.  
 

V letu 2016 smo projektnim aktivnostim posvetili preko 4.400 delovnih ur, največ za pripravo 
načrtov za izvedbo konkretnih akcij na terenu. Načrtovane ukrepe za posamezne tarčne vrste 
smo s sodelovanjem revirnih gozdarjev umestili na območja pred tem oblikovanih upravljalskih 
con na 273 prostorsko ločenih parcelah.  
 

Za načrtovane dejavnosti smo pridobili soglasja upravljalca državnih gozdov, po dogovorih z 
lastniki gozdov v GGE Kolpska dolina pa nam je uspelo naravnemu razvoju prepustiti ca. 28 ha 
biotopov ter zakupiti 300 habitatnih dreves.  
 

Z vzpostavljeni prvim zimskim krmiščem za ujede v Sloveniji smo orlu belorepcu ponudili 
dodaten vir hrane (mrhovino), z vzpostavitvijo inovativnega sistema za opazovanje in nadzor 
gnezda in krmišča orla belorepca pa smo pomembno prispevali k varovanju te vrste. 
 
 

SIMWOOD 
 

Projekt iz 7. okvirnega programa »Sustainable Innovative Mobilisation of Wood« z akronimom 
»SIMWOOD«; november 2013 – oktober 2017. Cilj projekta je priprava novih celostnih 
pristopov k mobilizaciji gozdnih virov v vseh evropskih gozdnih regijah.  
 

V letu 2016 je projektna skupina ZGS, ki izvaja naloge v okviru projekta, realizirala in zaključila  
predvidene projektne naloge, in sicer je dokončala predloge za dopolnitev internetnega portala 
za lastnike gozdov (slovenski-gozdovi.org), prilagodila dostop do gozdarskih podatkov po meri 
lastnika gozda skupaj s izdelanim konceptom posestnega načrta in pripravila koncept programa 
svetovanja za javno gozdarsko službo, ki bo v letu 2017 predstavljen v priročniku za gozdarske 
svetovalce. Rešitve, razvite v okviru projekta, so bile predstavljene na sejmu AGRA 2016 v 
obliki posterske predstavitve in na delavnici za različne deležnike.  
 

 

CIA2SFM  
 

Projekt v okviru programa Erasmus+ »Cooperation for innovative approach in sustainable forest 
management training« z akronimom »CIA2SFM«; september 2015 – avgust 2018. ZGS 
sodeluje v projektnem konzorciju, ki ga sestavljajo raziskovalne in razvojne inštitucije iz 
Slovenije, Hrvaške in Avstrije.   
 

V letu 2016 smo pripravili analizo dobrih praks v Sloveniji, izvedli usposabljanje trenerjev v 
Ljubljani in Radljah ob Dravi in pripravili koncept izobraževalnega programa na temo 
prilagajanja gospodarjenja z gozdovi podnebno spreminjajočemu se okolju. V projektu je bilo v 
slovenščino prevedenih več projektnih izdelkov.  
 
 

SUPORT 
 

Projekt v okviru norveškega finančnega mehanizma »Trajnostno upravljanje Pohorja« z 
akronimom »SUPORT«; februar 2015 – april 2016. Nosilec projekta je ZGS, sodelujejo še 4 
partnerji iz Slovenije. Glavni cilj projekta je zagotoviti Učinkovitejše upravljanje in spremljanje 
stanja območij Natura 2000. 
 

Neposredne aktivnosti projekta so se zaključile 30. 4. 2016. Do tega časa se je v letu 2016 
intenzivno nagovarjalo deležnike v prostoru ter iskalo rešitve in poti za učinkovito upravljanje 
projektnega območja. Skupaj s partnerji (ZRSVN, Regionalna razvojna agencija za Koroško 
d.o.o., Občini Zreče in Ribnica na Pohorju) so do konca aprila izvedli vse načrtovane dejavnosti 
projekta. 
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GoForMura 
 

Projekt v okviru norveškega finančnega mehanizma »Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst 
v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri« z akronimom »GoForMura«; februar 2015 – januar 
2017. Nosilec projjekta je Gozdarski inštitut Slovenije, partnerji ZGS in Lutra iz Slovenije, Nina 
(Norveška). Cilj projekta je bilo učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 
2000, s poudarkom na dveh študijskih območjih v Bistrici in v Murski šumi. Znotraj teh območij 
projekt podrobneje obravnava dva gozdna habitatna tipa (GHT), ki sta v neugodnem stanju: 
GHT 91E0 Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja in GHT 91F0 Poplavni hrastovo-jesenovi-
brestovi gozdovi, hkrati pa stanje populacij in habitate več živalskih vrst. 
 

V okviru projekta so bili izvedeni tudi posebni varstveni ukrepi za krepitev in izboljšanje stanja 
omenjenih gozdnih habitatnih tipov, krepitev in izboljšanje habitatov saproksilnih hroščev in 
nekaterih drugih vrst ter odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst (negundovec japonski 
dresnik). Na osnovi spoznanj je bil izdelan tudi prvi upravljavski načrti za testni območji Natura 
2000 v Murski šumi in Gornji Bistrici. 
 
 

VarBiom 
 

Projekt »Zagotavljanje varnosti in zdravja pri pridobivanju, predelavi in rabi lesnih goriv« z 
akronimom VarBiom«; se je zaključil v letu 2016. Nosilec projekta je bil Gozdarski inšitut 
Slovenije. Cilj projekta je bil pripraviti program izobraževanja na področju zagotavljanja varnosti 
in zdravja tako za proizvajalce lesnih goriv kot tudi upravljavce večjih skladišč lesnih goriv ter 
uporabnike oziroma lastnike kotlovnic. Projekt je financiral Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) 
 
 

Spremljanje varstvenega stanja volkov v sloveniji 
 

V sezoni 2016/2017 (julij 2016 – junij 2017) poteka že drugič zapored spremljanje varstvenega 
stanja volkov v Sloveniji (monitoring). Nosilec projekta je ZGS, sodelujejo še trije partnerji. 
Naročnik monitoringa volkov je MOP. 
 

V letu 2016 je bilo izvedenih več vrst spremljanja volčje populacije (genetsko vzorčenje, 
izzivanje s tuljenjem) tudi izvajanje priložnostnega genetskega vzorčenja (pobiranje vzorcev 
iztrebkov, urina, sline in dlake za genetsko prepoznavo osebkov), v post-reproduktivnem 
obdobju pa tudi intenzivno vzorčenje volčjih tropov.  
 

Monitoring volkov po metodi izzivanja tuljenja je bil izveden v treh zaporednih nočeh ob koncu 
avgusta. Pri njem so poleg prostovoljcev sodelovali tudi poklicni lovci LPN Medved, Snežnik 
Kočevska Reka, Žitna gora, Ljubljanski vrh in Jelen.  
 

V Kočevju in na Mašunu sta bila izvedena seminarja za zaposlene na ZGS, ki sodelujejo pri 
monitoringu volkov (zaposleni v JGS in LPN, pooblaščenci za oceno škod po zavarovanih 
vrstah in nekateri revirni gozdarji). 

 
 
Več projektov je bilo odobrenih prav v letu 2016 in so bili v okviru njih v glavnem izvedeni le 
začetni sestanki. Ti projekti so:   

 
ECO KARST 
 

Projekt iz programa Interreg Donava »Ecosystem services of karst protected areas – driving 
force of local sustainable development«z akronimom »ECO KARST«; januar 2017 – junij 2019. 
Nosilec projekta je ZGS, sodelujejo partnerji iz 9 držav. V projektu se bo znotraj sedem 
zavarovanih kraških območij (v sedmih različnih državah) izdelal sistem optimalne rabe 
ekosistemskih storitev za povečanje razvojnih možnosti na regionalni ravni.  
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ARTEMIS 
 

Projekt iz programa Life+ »Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste 
v gozdovih« z akronimom LIFE ARTEMIS; julij 2016 – oktober 2020. Nosilec projekta je 
Gozdarski inštitut Slovenije, v projektu sodelujejo 4 partnerji. Cilj projekta je prispevati k 
zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost gozdov, s 
povečevanjem zavedanja javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega zgodnjega odkrivanja in 
opozarjanja ter hitrega odzivanja na pojavnost invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih. 
 

Cilj projekta LIFE ARTEMIS z naslovom »Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne 
tujerodne vrste v gozdovih« je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih 
vrst na biotsko raznovrstnost gozdov, s povečevanjem zavedanja javnosti in z vzpostavitvijo.  
 
 

BIO4ECO 
 

Projekt iz programa Interreg EUROPE »Sustainable regional bioenergy policies: a game 
changer« z akronimom »BIO4ECO«; april 2016 – september 2020.  Nosilec projekta je 
Katalonski center gozdarskih znanosti (CTFC) iz Solsone. Cilj projekta je izboljšati pravne 
okvire, za učinkovito rabo biomase v energetske namene in izboljšanje pogojev za dosego ciljev 
EU direktive o deležu obnovljivih virov energije v energetski bilanci posameznih partneric.  
 
 

Links4Soils 
 

Projekt iz programa Alpine Space »Linking Alpine Soil Knowledge for Sustainable Ecosystem 
management and Capacity Building« z akronimom Links4Soils; november 2016 – oktober 2019. 
Nosilec projekta je Kmetijski Institut Slovenije (KIS), partnerji so iz petih držav. Cilj projekta je 
pripraviti uporabne informacije informacij o tleh za potrebe trajnostnega upravljanja z naravnimi 
viri in varovanjem narave. 
 
 

ALP.BIO.NET2030 
 

Projekt iz programa Alpine Space »Integrative Alpine wildlife and habitat management for the 
next generation« z akronimom »ALP.BIO.NET2030«; november 2016 – oktober 2019. Nosilec 
projekta je Alparc (Francija), sodelujejo partnerji iz 6 držav alpskega prostora. Glavni cilj 
projekta je usklajevanje odnosov gozd - prostoživeče živalske vrste in izboljšanje ekološke 
povezljivosti alpskega prostora. 
 
 

RockTheAlps 
 

Projekt iz programa Alpine Space  »Harmonised Rockfall protection forest ecosystems service 
mapping in the Alpine Space« z akronimom »RockTheAlps«; november 2016 – oktober 2019. 
Nosilec projekta je IRSTEA, sodeluje še 15 partnerjev iz alpskega prostora. Projekt bo prispeval 
k enotnem pristopu držav alpskega prostora k kartiranju in izdelavi kart dejanskih in potencialnih 
področij ogroženih zaradi padajočega kamenja in k določitvi varovalne vloge gozdov pred 
omenjeno nevarnostjo.  

 
V letu 2016 smo sodelovali tudi pri pripravi gradiv za prijavo na številne kohezijske projekte v 
podporo uresničevanju Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji ter za prijavo na 
projekt iz programa Interreg Donava (Urbani gozdovi prestolnic). 
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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 2016 je ZGS izdal 86.082 upravnih dokumentov (leta 2015: 83.746, leta 2014: 78.073 (po 

popravku zaradi tiskovne pomote pri soglasjih za posege v prostor), leta 2013: 85.253 (po popravku 

dvojnega štetja odločb K), leta 2012: 74.772), od tega odločb 81.648 (leta 2015: 80.847, leta 2014: 
75.842, leta 2013: 83.072, leta 2012: 72.503), soglasij k posegom v gozd in gozdni prostor 
(vključno z odločbami za krčitev gozda v kmetijske namene in z zavrnitvijo soglasja) 2.680 (leta 
2015: 2.411, leta 2014: 2.243, leta 2013: 2.442, leta 2012: 2.350), projektnih pogojev 209 (leta 
2015: 224, leta 2014: 204, leta 2013: 237, leta 2012: 351), sklepov za izvršbo po drugi osebi pa 
1.668 (leta 2015: 662, leta 2014: 82, leta 2013: 82, leta 2012: 95).                                 
 

V letu 2016 je bilo izvedenih 11 izvršb po drugi osebi in 107 sklepo za izvršbo s prisilitvijo, 
skupaj 118 sklepov za izvršbo (leta 2015: 19, leta 2014: 4, leta 2013: 10, leta 2012: 3, leta 
2011: 10, leta 2010: 16). Število izvršb je vselej majhno, saj lastniki gozdov po prejemu Sklepa 
o izvršbi po drugi osebi praviloma zahtevano hitro izvedejo sami. 
 

 

Preglednica 42: Pregled števila upravnih dokumentov, ki jih izdal ZGS v letu 2016 
 

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 

81.648* 1.668 699 2.680* 209 86.082 
  

Opomba: * Oba podatka vključujeta odločbe za krčitev gozda v kmetijske namene (822 odločb K ). 

 
Preglednica 43:  Pregled števila v letu 2016 izdanih odločb - po vrstah odločb  
 

OE A B C D E F G H I J K L M N O P U SKUPAJ 

Tolmin 2.573 262 2.215 40       110  5 3 16  2 5.226 

Bled 1.115 347 4.159 3      4 7  3  6   5.684 

Kranj 2.359 905 3.842 41  1     21 13 4 2 3 1 1 7.193 

Ljubljana 3.490 601 8.015 64  1 1   21 143 1 1  18  5 12.398 

Postojna 1.731 419 2.824 39       25    11  6 5.055 

Kočevje  1.761 347 2.704 97      2 3 7   3   4.924 

N. mesto 4.450 287 2.222 41      1 75    1  19 7.096 

Brežice 3.126 347 765 24      4 83 21  1 14  5 4.390 

Celje 4.165 350 917 65       102 4     2 5.605 

Nazarje 1.858 437 1.437 12      1 45     1  3.791 

Sl. Gradec 1.912 573 1.917 123      4 29 39   7   4.604 

Maribor 5.932 537 976 46  7    6 51 3    2 7 7.567 

M. Sobota 4.577 559 454 7       44       5.641 

Sežana 1.876 109 434 7       84      1 2.511 

SKUPAJ 40.965 6.080 32.881 609  9 1   43 822 88 13 6 79 4 48 81.648 
 
 

   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 
Odločba N 
Odločba O 
Odločba P 

Dovoljenje za začasno zaporo ceste  
Odločba za gradnjo gozdnih prometnic 
Dovoljenje za uporabo fitofarmacevtskih sredstev 
Dovoljenje za prevoz neobeljenih sortimentov na skladišče 

 Odločba U Ugotovitvena odločba o krčitvi gozda zaradi gradnje objekta (za izgradnjo katerega je izdano gradbeno dovoljenje) 
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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 2016 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,  

 delo intervencijske skupine ob težavah z velikimi zvermi, 

 monitoring velikih zveri v LPN, 

 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 vendarle izboljšala, k 
čemur je poleg financerja MOP z aktivnostjo in prizadevnostjo v veliki meri prispeval tudi ZGS, 
bodisi v okviru rednega dela bodisi z vodenjem ali sodelovanjem v različnih projektih, ki 
zadevajo zavarovane živalske vrste. Z MOP smo v letu 2016 pripravili in podpisali 2 pogodbi (za 
delo in za investicije) in en aneks k pogodbi za delo ZGS na zavarovanih živalskih vrstah, za 
nekaj večmesečnih obdobij v letu 2016. 
 
 

2.1 Ocenjevanje škod od zavarovanih živalskih vrst 
 
Za premoženjske in nepremoženjske škode, ki jih povzročijo zavarovane vrste prostoživečih 
živali, je odgovorna Republika Slovenija. Do 1. 1. 2005 je bilo za to področje pristojno MKGP, 
od navedenega datuma dalje pa MOP, oziroma organ v njegovi sestavi - Agencija Republike 
Slovenije za okolje (ARSO), od 4. 2. 2012 septembra 2014 združeno Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje, od septembra 2014 dalje pa spet MOP in v njegovem okviru že navedena ARSO. 
 

Nastale škode od leta 1994 dalje ocenjujejo pooblaščenci – strokovni delavci ZGS), ki so bili za 
ta dela pooblaščeni z odločbo oz. sklepom resornega ministra. Direktor ZGS je po prenosu 
pristojnosti na MOP v novembru 2005 s sklepom št. 67/2005 imenoval 61 pooblaščencev za 
ocenjevanje škode od zavarovanih vrst, tak sklep je bil nato na novo izdan v letu 2009 (št. 025-
29/2009), danes pa skladno z dopolnitvami osnovnega sklepa to delo opravlja 72 
pooblaščencev ZGS. Število je naraščalo skladno s povečanjem obremenitev na tem področju 
dela. Strokovni delavci ZGS vodijo postopek skladno s Pravilnikom o primernih načinih 
varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju (Ur. l. 
RS, št. 74/05) in na njegovi podlagi izdanih (noveliranih) Navodil za ravnanja v zadevah 
uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih prosto 
živečih vrst (številka 007-124/2015/2 z dne 5. 3. 2015). Listine (prijava škodnega dogodka, 
zapisnik in sporazum) se poleg enega oddanega izvoda ARSO in stranki-oškodovancu (oba 

Planirano in realizirano v letu 2016 
 
 

Dejavnost 
Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

    

Javna služba s področja varstva narave 4.595 3.098 67 
    

Lovišča s posebnim namenom 3.509 5.973 170 
    

Skupaj ZGS na področju varstva narave 8.104 9.071 112 
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dobita le zapisnik in sporazum) hranijo na pristojni območni enoti ZGS, na Centralni enoti ZGS 
pa vodimo osrednjo zbirko podatkov o ocenjenih škodah na podlagi mesečnih pošiljanj 
podatkov iz območnih enot ZGS. 
 
Opravila, ki so vključena v delo ZGS na področju ocenjevanja škod od zavarovanih vrst: 
 

 vodenje postopka (sprejem prijave 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 zbirko podatkov, mesečno pošiljanje podatkov na Central-
no enoto ZGS ter arhiviranje listin (prijava škodnega dogodka, zapisnika in sporazuma); 

 pomoč ARSO pri odpravi morebitnih nejasnostih ali listinskih pomanjkljivosti pri 
posameznem škodnem primeru; 

 sodelovanje na tematskih delavnicah za namen izobraževanja pooblaščencev; 

 vodenje osrednje zbirke podatkov ocenjenih škod na Centralni enoti ZGS na podlagi 
mesečnih pošiljanj podatkov iz območnih enot; 

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

 vodenje postopkov za nabavo potrebnega investicijskega in/ali 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; 

 sodelovanje s pristojno institucijo (BF - Oddelek za biologijo) v zvezi z zbranim 
materialom za vzorčenje DNA, analizo materiala in plačilom za te storitve. 

 
 

Opravljeno delo na področju ocenjevanja škod, ki so jih povzročile zavarovane 
vrste prostoživečih živali v letu 2016 
 

V letu 2016 je bilo na vseh 14 organizacijskih enotah ZGS izvedenih skupaj 779 cenitev 
prijavljenih škodnih primerov od zavarovanih vrst prostoživečih živali, od tega je bila v 772 
primerih kot povzročitelj potrjena zavarovana živalska vrsta. Največ škodnih primerov je bilo 
prijavljenih in ocenjenih na OE Sežana (244; 30,7 % vseh škodnih primerov) in OE Kočevje 
(158; 20,3 % vseh škodnih primerov). V obeh območnih enotah je bil glavni povzročitelj škod 
rjavi medved (v OE Sežana v 99 primerih, v OE Kočevje pa v 97 primerih). V skupnem je bil 
rjavi medved prepoznan kot povzročitelj škode v 48,1 % škodnih primerih. 
 
 

 
 

Grafikon 14: Obravnavani škodni primeri od zavarovanih živalskih vrst v obdobju 1994–2016 
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Na zakonodajnem področju škod od zavarovanih vrst ZGS sodeluje pri prenovi Zakona o 
ohranjanju narave, predvsem v delu, ki se nanaša na varovanje premoženja pred napadi zveri 
in sistemom ocenjevanja škod in izplačevanja odškodnin po zavarovanih vrstah 
 

V letu 2017 smo pooblaščence za ocenjevanje škod opremili tudi z merilci napetosti v ograjah 
za varovanje domačih živali.  

 
 

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. Sklep se je vseskozi 
dopolnjeval, zadnja bistvena sprememba se je zgodila v letu 2016. Na podlagi tega sklepa 
direktor ZGS izdaja tudi notranje sklepe o delovanju intervencijske skupine.  
 

Intervencijska skupina se odziva na vse klice s Policije (113) in centra za obveščanje (112), 
pogosto pa tudi na neposredne klice občanov ali pristojnih državnih organov, in sicer v primerih 
preverjenih informacij, da gre za neposredno ogrožanje prebivalstva oz. njihovega imetja s 
strani velikih zveri, kot je: 
 

 neposreden napad na človeka,  

 napad na živino oz. drugo imetje prebivalstva,  

 ob trkih 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 tvori 17 delavcev ZGS, od tega je 9 članov iz JGS, 7 članov pa iz LPN v 
sestavi ZGS. Skupina je organizirana po teritorialnem principu, tako da ena področna skupina 
deluje na območju kočevske in dolenjske regije (7 članov), druga na območju notranjske in 
obalno-kraške regije (7 članov), tretja pa severno od avtoceste Ljubljana-Divača (2 člana). 
Skupina ima tudi koordinatorja na Centralni enoti ZGS. 
  

Intervencijska skupina pri svojem delu uporablja metode neposrednega reševanja težav z 
medvedi v okviru zakonskih in strokovnih pooblastil v primeru konkretne intervencije, odvisno od 
okoliščin: plašenje s tehničnimi sredstvi in gumijastimi izstrelki, zasledovanje ranjene živali s 
psom krvoslednikom, odlov žive živali in uspavanje s puško za imobilizacijo ter prevoz na novo 
lokacijo, druge oblike reševanja konkretnih primerov ter ne nazadnje najmanj priljubljen, a 
večkrat potreben ukrep odstrela konfliktne živali s strelnim orožjem. V teh primerih 
Intervencijska skupina sodeluje z upravljavci lovišč, oziroma so vodje odsekov za gozdne živali 
in lovstvo na območnih enotah ZGS predlagajo izjemni odvzem z odstrelom, katerega izvedbo 
se v celoti prepusti krajevno pristojnemu upravljavcu lovišča. Pogosto ni potrebno drugega, kot 
da intervencijska skupina s svojo navzočnostjo le pomiri občane in jim svetuje. V kolikor 
sredstva proračuna RS dopuščajo, se občanom zagotovi tudi kemične repelente in tehnični 
material za zaščito imetja. Intervencijska skupina opravi tudi številne stike in pogovore s 
prizadetimi občani, predstavniki lokalnih oblasti, državnih organov in šol ter medijev. 
 
 

Opravljeno delo intervencijske skupine v letu 2016 
 

Intervencijska skupina se je v letu 2016 odzvala na 217 klicev prebivalcev Slovenije (indeks 
0,81 glede na leto 2015, ko je bilo 265 klicev), ki so prosili za posredovanje ob težavah z 
velikimi zvermi. 214 klicev je bilo zaradi medveda (98,6 %), 2 klica zaradi risa (0,9 %) in eden 
zaradi šakala (0,5 %). 135 klicev za intervencijsko skupino se je nanašalo na območje 
Kočevske in Dolenjske regije, 79 klicev na območje Notranjske in Obalno-kraške regije in 3 klici 
na območje severno od avtoceste Ljubljana - Razdrto - Nova Gorica. 
 

Ukrepanje intervencijske skupine je bilo v večini primerov (45,2 %) omejeno na telefonski 
pogovor. V 33,6 % primerov so člani intervencijske skupine odšli na teren in se pogovorili s 
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prizadetimi občani, v 5,1 % primerov je bilo izvedeno posredovanje s plašenjem živali, v 8,8 % 
primerov je intervencijska skupina zasledovala ranjeno žival (pretežno posledica trkov z vozili), 
v 4,6 % primerov je intervencijska skupina izvedla druge oblike reševanja konfliktnih dogodkov 
(npr. razdelitev repelentov). V šestih primerih (2,8 %) je bila žival odlovljena živa in preseljena 
na drugo območje. 
 
 

 

Grafikon 15: Oblike ukrepanja intervencijske skupine ob težavah z velikimi zvermi v letu 2016 

 
 

 

Grafikon 16: Število prejetih klicev intervencijske skupine v primerih težav z velikimi zvermi v 
obdobju 2007–2016 
 
 

Večletna dinamika števila prejetih klicev kaže nihanje, ki je posledica predvsem ponudbe 
naravne hrane v gozdovih, kar se pri rjavem medvedu neposredno odraža v iskanju lahko 
dostopne hrane v človekovi bližini. Trend sovpada tudi z nihanjem škodnih primerov 
povzročenih od rjavega medveda. 
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2.3 Monitoring velikih zveri 
 

LPN imajo med drugim tudi nalogo ohranjanja in doseganja 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 sočnimi krmili. Poleg tega izvajajo navedena 
lovišča v okviru spremljanja populacije rjavega medveda v Sloveniji tudi tri krat na leto štetje 
rjavega medveda na stalnih števnih mestih, ki ležijo na njihovem območju. 
 
  

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 izvajanju 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 iste živali (npr. plen in sled), vendar se šteje to kot en podatek. 
Podatek je opremljen z datumom in enotno šifro kvadranta velikosti 1.000 x 1.000 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 izvajajo monitoring še 
Žitna gora, Ljubljanski vrh in Snežnik Kočevska Reka. Podatki se v okviru LPN zberejo enkrat 
na mesec in se vnesejo v elektronsko zbirko podatkov in posredujejo na Centralno enoto ZGS, 
kjer se vodi enotna elektronska zbirka podatkov za vsa LPN, ki izvajajo monitoring.  
 
 

Opravljeno delo na beleženju znakov prisotnosti velikih zveri v letu 2016 
 

V letu 2016 je bilo v petih LPN zbranih 3.754 podatkov o prisotnosti velikih zveri. Največ 
podatkov so zabeležili v LPN Jelen, sledijo LPN Medved z Žitno goro, LPN Snežnik-Kočevska 
reka in LPN Ljubljanski vrh. 74 % vseh podatkov se nanaša na prisotnost medveda, 24 % na 
prisotnost volka in 1 % na prisotnost risa. 
 
 

Preglednica 44: Število zabeleženih znakov prisotnosti po vrstah velikih zveri in LPN v l. 2016 
 

LPN / vrsta Rjavi medved Volk Ris SKUPAJ 

Medved in Žitna gora 901 226 17 1.144 

Snežnik-Kočevska Reka 421 246 3 670 

Jelen 1.200 374 28 1.602 

Ljubljanski vrh 270 61 7 338 

SKUPAJ 2.792 907 55 3.754 

 
 

Znaki prisotnosti rjavega medveda so bili zabeleženih v 495 kvadrantih, volka v 332 in risa v 50 
kvadrantih.  
 
 

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 sistematična mreža 
167 stalnih števnih mest, ki ležijo predvsem v osrednjem in robnem življenjskem območju 
rjavega medveda. 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 



 

 

83 

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 2016 
 

Medvede se je v letu 2016 preštevalo sočasno na celotni mreži stalnih števnih mest, in sicer 
enkrat v pomladanskem času (20. 5. 2016, od 19.30 do 24.00 ure) in dvakrat v poletno-
jesenskem času (19. 8. 2016 od 19.00 do 24.00 ure in 14. 10. 2016 od 17.00 do 24.00 ure).  
 
 

Preglednica 45: 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 

 
 

Opravljeno delo je v okviru ZGS, tako kot v preteklih letih, potekalo v 6 LPN v sestavi ZGS in 
sicer na 52 števnih mestih od skupno 167. 
 
 

2.4 Druga dela na področju zavarovanih vrst prostoživečih živali 
 

Med druga dela na področju zavarovanih vrst prostoživečih živali ZGS spadajo strokovna 
mnenja za odvzem z odstrelom, beleženje odvzetih velikih zveri in zbiranje njihovih vzorcev ter 
ostala dela, ki vključujejo predvsem sodelovanje pri pripravi predpisov in drugih dokumentov, 
sodelovanje pri različnih državnih in mednarodnih dogodkih, sodelovanje v slovenskih in 
mednarodnih »ekspertnih skupinah«, pomoč pri znanstveno raziskovalni dejavnosti, delo z 
mediji, pripravo poročil idr.. 
 
 

2.4.1 Strokovna mnenja za odvzem z odstrelom v populacijah velikih zveri 
 

Poseganje v populacijo velikih zveri poteka na podlagi strokovnih mnenj, ki jih pripravljajo 
strokovne službe ZGS, in so: 
 

 strokovno mnenje za t.i. »redno« poseganje v populacije velikih zveri (upravljanje s 
populacijo v primeru zagotavljanja ugodnega stanja vrste) in se izda enkrat letno;  

 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, ko ogrožajo njihovo premoženje in/ali ko v primerih trkov z njimi na cestah 
ali železnicah živali ranjene odidejo s kraja nesreče. 

 
 

Opravljeno delo na področju priprave strokovnih mnenje za odvzem z odstrelom 
v populacijo velikih zveri v letu 2016 
 

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 septembru 2016 pripravili strokovno 
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mnenje za obdobje 1. 10. 2016 - 30. 9. 2017 (s Sektorjem za ohranjanje narave na MOP je bila 
dogovorjena odložitev priprave zaradi prispele sodbe Upravnega sodišča RS o volku). 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 pripravili še dopolnitev strokovnega mnenja in odgovor k pisnemu stališču 
ZRSVN in vso dokumentacijo posredovali na MOP. MOP je pred dokončno odločitvijo o 
poseganju v populacije zveri nato vse od septembra 2016 do izdaje Odloka Vlade RS januarja 
2017 ter ob hkratnem postopku javnega zbiranja pripomb zainteresirane javnosti sklical dva 
sestanka ožje strokovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi ter en sestanek 
širše deléžniške komisije. Na vseh sestankih in predstavitvah je sodeloval tudi ZGS. Odločitev o 
velikosti posega v populaciji rjavega medveda in volka je bila izdana v obliki »Odloka o ukrepu 
odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 
2017 (Ur. l. RS, št. 3/2017)« dne 19. 1. 2017. Po izdanem Odloku smo za rjavega medveda 
skupaj z lovskimi organizacijami izdelali razdelilnik načrtovanega odstrela po življenjskih 
območjih rjavega medveda, LUO, loviščih in LPN. 
 

Skladno z Zakonom 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 2016 
posredoval na ARSO 8 strokovnih mnenj za izredni odvzem z odstrelom za osem rjavih 
medvedov in 1 strokovno mnenje za izredni odvzem z odstrelom za enega risa. Pred pripravo 
dovoljenj smo pridobili potrebne pisne in ustne informacije o posameznih primerih, opravili ogled 
terena, strokovnemu mnenju pa priložili tudi potrebno kartno gradivo ter pisna stališča ZRSVN, 
kjer je bilo to potrebno. Poročila o (ne)realizaciji izdanih dovoljenj ARSO za izjemno poseganje 
v populacijo z odstrelom so bila posredovana izdajatelju v predpisanih rokih. 
 
 

Preglednica 46: Strokovna mnenja za izredni odstrel rjavega medveda po območnih enotah 
ZGS v letu 2016 
 

Območna 
enota 

Vrsta 
Število 

vlog 
Število 
živali 

Vzrok 
REALIZIRANO  
Število živali 

Kočevje Rjavi medved 3 3 
Dnevno pojavljanje v gosto naseljenih območjih, 

neboječe živali, ponavljajoča se škoda 
1 

Novo mesto Rjavi medved 1 1 Napad na človeka - 

Brežice Rjavi medved 1 1 
Dnevno pojavljanje v naseljenih območjih, 

neboječe živali, ponavljajoča se škoda 
- 

Bled Rjavi medved 1 1 Ponavljajoča se škoda na premoženju 1 

Kranj Rjavi medved 1 1 
Dnevno pojavljanje v naseljenih območjih, 

neboječe živali, ponavljajoča se škoda 
- 

Centr. enota Rjavi medved 1 1 Odlov žive živali in doselitev v Španijo 1 

Int. skupina Ris 1 1 Bolezen 1 

 

 

Grafikon 17: Število izdanih strokovnih mnenj za rjavega medveda, volka in risa v l. 2009–2016 
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2.4.2   Beleženje odvzetih velikih zveri in zbiranje njihovih vzorcev 
 

Opravila, ki so vključena v delo ZGS na področju beleženja odvzetih velikih zveri, izvedbe 
meritev in zbiranja vzorcev, so naslednja: 
 

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

 tekoče pošiljanje zapisnikov na Centralno enoto ZGS ter arhiviranje kopij obrazcev na 
območnih enotah; 

 vnos podatkov v elektronsko zbirko podatkov na Centralni enoti in vodenje »Osrednje 
zbirkov podatkov odvzema velikih zveri v Sloveniji«: 

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

 poročanje državnim organom, institucijam idr.; 

 vodenje postopkov za nabavo potrebnega potrošnega materiala in opreme. 
 

 

Opravljeno delo na beleženju odvzetih velikih zveri in zbiranju vzorcev v letu 2016 
 

Za obdobje od 17. 10. 2015 do 30. 9. 2016 je veljal za odvzem rjavega medveda in volka 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavi medved (Ursus 
arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Ur.l. RS, št. 78/2015) ter za obdobje od 1. 10. 2016 
dalje Odlok Vlade RS o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka 
(Canis lupus) iz narave za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 3/2017), ki je bil izdan šele v januarju 2017. 
Odstrela velikih zveri tako v jeseni 2016 ni bilo. 
 

V letu 2016 je bilo na podlagi obeh pravnih aktov iz narave odvzetih 47 rjavih medvedov in 2 
volka. Zabeležena je bila tudi smrtnost dveh risov. Po izvedenih odstrelih velikih zveri, oziroma 
najdbah povoženih ali poginulih živali, so bile skladno s posebnim protokolom opravljene vse 
meritve izločenih velikih zveri, odvzeti potrebni vzorci za genetske raziskave, odvzeti zobje za 
natančno določanje starosti z brušenjem ter napisana poročila na pristojne institucije. Podatki o 
odvzetih velikih zvereh so bili vneseni v meritvene obrazce ter nato še v osrednji računalniški 
register odvzema velikih zveri v Sloveniji, ki ga vodi ZGS. Skladno s pravilnikom smo redno (po 
vsakem trimesečju) poročali o odvzemu pristojnim institucijam, na zahtevo MOP, ARSO ali 
inšpekcijskih organov pa smo večkrat letno še individualno posredovali podatke in pisne 
informacije iz osrednjega registra odvzema velikih zveri, ki ga vodimo na ZGS. 
 

Oddelek za gozdne živali in lovstvo je skupaj z nosilcem Oddelkom za biologijo BF in drugimi 
partnerji (BF - Oddelek za zootehniko, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire), 
nadaljeval z delom na projektu proučevanja DNK pri velikih zvereh. V ta namen so bili v letu 
2016 zbrani vzorci tkiva vseh odvzetih velikih zveri (od medvedov, volkov in risov), ki smo jih 
posredovali v nadaljnjo obdelavo Oddelku za biologijo BF. Za potrebe projekta BF - Oddelka za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire smo odvzeli tudi posebne vzorce za proučevanje stabilnih 
izotopov v tkivih rjavih medvedov. 
 

Zaradi pridobitve populacijskih parametrov velikih zveri smo pripravili vzorce zbranih in odvzetih 
zob ob izločitvah medvedov in volkov – z namenom brušenja za določitev dejanske starosti 
osebkov. 
 
 

2.4.3   Sodelovanje pri projektih 
 

LIFE DINALP BEAR - Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v Severnih 
Dinaridih in Alpah  
 

Projekt LIFE DINALP BEAR je projekt v okviru programov EU, s katerim želimo upravljanje z 
rjavim medvedom prenesti na populacijsko raven in zmanjšati konflikte zaradi medvedov, 
predvsem nastajanje škode na premoženju, zahajanje medvedov v naselja in prometne 
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nesreče, v katerih so udeleženi medvedi. V projektu sodeluje skupaj 9 partnerjev iz Slovenije, 
Avstrije, Italije in Hrvaške. Vodilni partner je ZGS. Projekt smo začeli izvajati v juliju 2014. 
Podrobnejše informacije o delu na projektu so navedene v poglavju 1.8 Razvojno raziskovalna 
dejavnost. 
 
 

LIFE Links Lynx - Upravljanje z risom na populacijskem nivoju ter njegova ohranitev v 
Severnih Dinaridih in Alpah 
 

V letu 2016 je ZGS kot vodilni partner pripravil in oddal drugo prijavo LIFE+ projekta 
»Upravljanje z risom na populacijskem nivoju ter njegova ohranitev v severnih Dinaridih in 
Alpah« z akronimom »Life Lynx«. Cilj projekta je ohranitev Dinarsko - JV Alpske populacije risa 
z doselitvijo risov iz Karpatske populacije. V projekt je vključenih 11 partnerjev iz Slovenije, 
Hrvaške, Italije, Slovaške in Romunije. Začetek prijave tega projekta sega v 2014, ko smo že 
oddali primerljiv projekt. Ker projekt ni bil sprejet, smo dopolnjeno prijavo oddali v letu 2016. 
Pričakujemo, da bo Komisija EU projekt potrdila in da bomo z delom na projektu pričeli v sredini 
leta 2017. 
 
 

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji 
 

V letu 2016 smo končali projekt monitoringa volkov iz sezone 2015/2016 in napisali poročilo o 
njegovi izvedbi in pridobljenih rezultatih. Ponovno smo bili izbrani na razpisu MOP-a za 
izvajanje monitoringa volkov v sezoni in 2016/2017.  
 

Konzorcij partnerjev poleg ZGS sestavljajo še Biotehniška fakulteta, Veterinarska fakulteta in 
Društvo Dinaricum. Vloga ZGS pri izvajanju projekta je koordinacija izvajanja monitoringa, 
zbiranje podatkov in vzorcev DNK na terenu, vodenje podatkovnih zbirk podatkov, 
posodabljanje spletnega portala, komunikacija z naročnikom projekta in koordinacija sestave 
poročil o izvedenem delu. Podrobneje je delo na projektu prikazano v poglavju 1.8 Razvojno 
raziskovalna dejavnost. 
 
 

Razvoj sodobnih metodoloških pristopov za preučevanje vedenja prostoživečih živali: 
raziskava nastanka problematičnih medvedov v kontrastnih okoljih Evrope  
 

V letu 2016 smo v sodelovanju z nosilcem projekta Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire BF in drugimi partnerji – Oddelkom za biologijo BF, Inštitutom Jožef Štefan in 
Gozdarskim inštitutom Slovenije začeli sodelovati pri pripravi projekta ter začeli z zbiranjem 
tkivnih vzorcev odvzetih rjavih medvedov (odstrel, vse izgube) za preučevanje stabilnih 
izotopov. Cilj raziskave je celovito preučiti vzroke nastanka konfliktnega vedenja pri medvedih. 
 
 

2.4.4  Drugo 
 

ZGS je v letu 2016 izvajal številne domače in mednarodne aktivnosti v zvezi z zavarovanimi 
živalskimi vrstami, primarno na velikih zveri. Navajamo najpomembnejše: 
 

 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 2015; 

 v aprilu smo pripravili sporazum med LZS in ZGS glede izvedbe trikratnega štetja rjavega 
medveda na mreži stalnih števnih mest; pred dogovorjenimi datumi štetja smo pripravili in 
poslali dogovorjene obrazce za vse sodelujoče upravljavce lovišč in LPN na OZUL-e in 
vodili elektronsko zbirko prejetih podatkov monitoringa; 

 v juniju smo izvedli odlov in preselitev večjega medvedjega samca iz Slovenije v Španijo 
(sodelovanje Centralne enote ZGS, OE Postojna in LPN Jelen); predhodno smo po 
napotilu MOP opravili strokovni pregled območja in projekt doselitve v španskem delu 
Pirenejev ter organizacijsko (poročila, strokovna mnenja, dovoljenja, certifikati) pripravili 
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vse za projekt doselitve; po izvedeni preselitvi je bila izdana izjava za javnost in številne 
obveznosti do domačih in tujih medijev; 

 v mesecu avgustu smo na Kočevskem in Notranjskem organizirali 2 izobraževanji, v 
okviru katerih smo zaposlenim na OE, ki delujejo na področju prisotnosti medvedov in 
volkov v Sloveniji predstavili delo na področju monitoringa teh zavarovanih vrst in njihovo 
aktivno vključitev v zbiranje neinvazivnih - genetskih vzorcev; 

 za MOP smo pripravili vsa tekoča mesečna poročila o izvedenih delih ZGS na področju 
zavarovanih vrst v 2016 ter štiri trimesečna poročila o odvzemu velikih zveri v letu 2016; 

 redno smo se udeleževali s strani MOP - Sektorja za varstvo narave sklicanih sestankov 
ožje strokovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi in pripravili ustrezne 
dokumente, oziroma pripombe na pripravljeno gradivo; 

 redno smo se udeleževali (samostojno ali skupaj s predstavniki resornega ministrstva) 
razprav na temo sobivanja med človekom in velikimi zvermi, ki so bila organizirana bodisi 
na pobudo KGZS bodisi na pobudo lokalnih skupnosti, njihovih županov ali interesnih 
skupin s področja kmetijstva; večje izredno zasedanje z razpravo pa je bilo organizirano 
tudi na pobudo Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo v Državnem zboru RS; 

 sodelovali smo pri pripravi strokovnih podlag za izdelavo za spremembo Zakona o 
ohranjanju narave; 

 na pobude in za potrebe občin ter nekaterih posameznikov v osrednjem življenjskem 
območju rjavega medveda smo izdajali številna strokovna mnenja o potrebnih prevozih 
otrok v izobraževalne ustanove (vrtci, šole) in t.i. varnostne ocene šolskih poti v povezavi 
s pojavnostjo rjavega medveda; 

 v sklopu aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo izdelali priročnik 
o varovanju drobnice pred velikimi zvermi; 

 za ARSO smo pripravili letno poročilo o izvajanju izdanega dovoljenja za poseganje v 
populacijo velikega kormorana po lovsko upravljavskih območjih; 

 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 tiskane, kot za radijske in televizijske prispevke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

88 

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 okviru 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 opravljajo skladno z veljavno zakonodajo številne naloge s področja upravljanja z divjadjo 
ter z nekaterimi zavarovanimi živalskimi vrstami in njihovim življenjskim okoljem. Glavni 
poudarek je na nalogah, ki so v Zakonu o divjadi in lovstvu (ZDLov-1, ZDLov-1a) v svojem 21. 
členu opredeljene kot naloge, ki jih upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom opravljajo 
pod pogoji javne službe s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.  
 

Pri tem so čedalje pomembnejše naloge, ki niso neposredno povezane z izvajanjem lova in 
izboljšanjem življenjskih razmer za divjad, kot so varovanje in monitoring različnih, tudi 
zavarovanih živalskih vrst,  osveščanje, obveščanje ter izobraževanje javnosti, vodenje različnih 
zainteresiranih 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... 
 

Za delovanje in upravljanje LPN je še vedno odločilnega pomena izvajanje lovnega turizma, kjer 
tržimo predvsem odstrel divjadi in meso uplenjene divjadi. LPN se namreč še vedno financirajo 
sama, v glavnem iz prodaje odstrela trofejne divjadi in mesa uplenjene divjadi, manjši del 
sredstev pa pridobimo s sodelovanjem v projektih in trženjem prej omenjenih dejavnosti.  
 

Opravljanje omenjenih javnih nalog s področja divjadi in lovstva naj bi se, skladno z veljavno 
zakonodajo, sofinanciralo tudi iz proračuna RS, kar pa se žal ne izvaja. Kakovost opravljanja 
vseh predpisanih nalog, pa tudi vzdrževanje objektov, sta brez dvoma odvisna od finančnega 
položaja LPN, zato bi bilo uresničevanje tega določila Zakona o divjadi in lovstvu vsekakor 
izjemno pomembno. 
 

V letu 2016 (in deloma že v letu 2015) smo končno, po nekaj letih, uspeli z manjšim številom 
nadomestnih zaposlitev v LPN, potem, ko se je število zaposlenih zaradi upokojevanja in 
nezmožnosti zaposlovanja zmanjšalo iz 73 na začetku leta 2011 na vsega 57 v letu 2014. To je 
seveda izjemnega pomena za kakovostno delovanje in izpolnjevanje predpisanih nalog, ne 
nazadnje pa tudi omogoča večjo izkoriščenost potencialov, tudi pri trženju svojih storitev. 
 

LPN za zmanjšanje stroškov izvajajo tudi številne druge notranje varčevalne ukrepe, pri čemer 
pa se moramo zavedati, da sta zadostna pokritost terena z usposobljenim in primerno 
opremljenih kadrom nujna za kakovostno izvajanje zgoraj omenjenih nalog. 
 

Prepričani smo, da je vloga LPN pri aktivnem varstvu in upravljanju z divjadjo ter nekaterimi 
zavarovanimi živalskimi vrstami ter njihovim življenjskim okoljem, kamor spadajo tudi izredno 
pomembno področje znanstveno-raziskovalnega dela in dela z javnostmi, za državo dovolj 
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pomembna, da se omogoči normalno, če že ne vzorno delovanje LPN, kar ne nazadnje 
predstavlja tudi 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 jo LPN v sestavi ZGS prejela leta 2009 v Parizu. 
 
 

Realizacija odvzema divjadi 
 

V preglednici 47 je predstavljena realizacija načrta odvzema različnih vrst divjadi v letu 2016 za 
vsa LPN, ki delujejo v ZGS ter primerjava z letom 2015. Prodaja uplenjene trofejne divjadi je 
bila izvedena v skladu s cenikom LPN v ZGS. 
 
 

Preglednica 47: Realizacija odstrela in ugotovljenih izgub (odvzem) divjadi in zveri za leto 2016 
v LPN v ZGS 
 

 
Vrsta divjadi 

  

Načrt 
odvzema 

2016 

Odstrel 
2016 

Izgube 
2016 

Delež 
izgub v 

odvzemu 
2016 

Odvzem 
2016 

Realizacija 
odvzema 

Odvzem 2016 
/ odvzem2015 

Gostota 
odvzema 
na 100 ha 
lovne pov. 

število število število % število % %  število 

Srna 1.895 1.454 329 0,19 1.783 94,1 109,5 0,90 

Nav.jelen 3.319 2.631 394 0,14 3.025 91,1 115,3 1.53 

Damjak 22 18 3 0,14 21 95,4 100 0,01 

Muflon 88 72 9 0,00 81 92,0 130,6 0,04 

Gams 499 460 55 0,06 515 103,2 143,1 0,26 

Kozorog 8 4 6 1,00 10 125 500 0,01 

Divji prašič 797 630 23 0,03 653 81,9 94,1 0,33 

Lisica 503 445 51 0,05 496 98,6 108,1 0,25 

Jazbec 48 41 26 0,18 67 139,6 171,8 0,03 

Kuna zlatica 13 4 3 0,00 7 53,8 100 0,004 

Kuna belica 48 33 12 0,24 45 93,7 109,8 0,02 

Alpski svizec 16 3 0 0,00 3 18,7 60 0,002 

Pižmovka 1 0 0 0,00 0 0 0  

Poljski zajec 157 125 12 0,06 137 87,3 88,6 0,07 

Fazan 10.510 11.949 0 0,00 11.949 113,7 96,5 6,04 

Poljska jerebica 1.500 1.868 0 0,00 1.868 124,5 127,4 0,94 

Raca mlakarica 444 289 0 0,00 289 65,1 63,4 0,15 

Sraka 12 8 0 0,00 8 66,7 44,4 0,004 

Šoja 28 24 0 0,00 24 85,7 141,2 0,01 

Siva vrana 250 365 0 0,00 365 146 106,4 0,18 

Nutrija  2 0 0,00 2  40 0,001 

Polh  26.796 0 0,00 26.796   13,5 

Rakunasti pes    0,00     

 
 

 
Vrsta velike 

zveri 
  

Načrt 
odvzema 

2016 

Ocena 
odstrela 

2016 

Ocena 
izgub 
2016 

Delež 
 izgub v 

odvzemu 
2016 

Ocena 
odvzema 

2016 

Realizacija 
odvzema 

Ocena  
odvzema 2016 
 / odvzem2015 

Gostota 
odvzema na 
100 ha lovne 

pov. 

število število število % število % %   

rjavi medved  5 2  7   0,01 

volk 0 0 0 / 0 / / 0,00 

ris 0 0 0 / 0 / / 0,00 

 
Analiza opravljenega odvzema uplenjene divjadi v LPN v letu 2016 kaže, da je bil odvzem pri 
večini temeljnih vrst divjadi v okviru načrtovanih vrednosti. 
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Odvzem srnjadi, jelenjadi, muflona in damjaka je bil malenkost nižji od načrtovanega, pa vendar 
v absolutnih številkah višji kot v letu 2015, odvzem gamsa pa višji tudi od načrtovanega. 
 

Še največja razlika med načrtom in realizacijo je bila pri odvzemu divjih prašičev, kjer je 
realizacija znašala 82 %, kar je tudi absolutno nekaj manj kot v letu 2015. Omenjeno znižanje je 
vsekakor posledica upada številčnosti te vrste, saj je praktično enako stanje tudi pri drugih 
upravljavcih lovišč v Sloveniji, opazno pa je tudi znižanje izplačanih odškodnin lastnikom 
kmetijskih zemljišč zaradi škod, ki so jih povzročili divji prašiči. Tudi sicer se pri tej vrsti v 
zadnjem obdobju opaža razmeroma velike in časovno hitre prerazporeditve v prostoru.Tako so 
se divji prašiči množično pojavljali v območjih, kjer prej niso bili pogosti in obratno ali pa je bilo 
njihovo pojavljanje časovno zelo omejeno, kar predvsem otežuje realizacijo odvzema in tudi 
izvedbo ukrepov za preprečevanje škod. 
 

Realizacija odvzema vseh vrst parkljaste divjadi je bila torej razmeroma 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 zveri (LPN Snežnik Kočevska reka, LPN Medved, LPN Žitna gora, 
LPN Jelen, LPN Ljubljanski vrh), predvsem v zimskem obdobju, pomemben. Pri tem moramo 
poudariti, da vseh izgub zaradi velikih zveri nikakor ni mogoče najti in tako tudi evidentirati. 
 

V letu 2016 Pravilnik o odvzemu velikih zveri ni bil izdan, zato jesenske realizacije odvzema 
(odstrela) ni bilo. Zaradi zapleta smo izgubili tudi lovske goste, ki so imeli rezervirane odstrele.  
 

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 razmeroma izrazito povečanje, in sicer skupno na več kot 100.000 EUR, v letu 
2012 na 130.000 EUR, v letu 2013 na okroglo 150.000 EUR, v letu 2014 pa skoraj na     
170.000 EUR. V letu 2015 se je znesek izplačanih odškodnin končno znižal, na približno 
130.000 EUR, v letu 2016 pa spet nekoliko povečal, na 139.000 EUR. Poudariti je potrebno, da 
so bili praktično vsi škodni primeri rešeni sporazumno z oškodovanci. 
 

Zaradi velikih škod po letu 2010 smo se v letih 2012, 2013 in 2014 odločili za drastično 
povečanje odvzema jelenjadi. Tako se je načrt odvzema povečal iz 200 živali v letu 2011 na 
330 v letu 2013, v letu 2014 na 360, v letu 2015 na 410 živali, v letu 2016 pa na 460 živali. 
Realizacija odvzema je v letih 2013 in 2014 znašala praktično 100 %, v letu 2015 101 %, v letu 
2016 pa 92 %, kar je v absolutnih številkah več kot leto poprej in kar priča o izjemnih prizade-
vanjih zaposlenih, pa tudi drugih (lovski pomočniki, člani LD Krka Goričko in LD Kompas).  
 

Tako kot v letu 2015 je bila tudi v letu 2016 v LPN Kompas Peskovci ravno jelenjad glavni 
povzročitelj škod na kmetijskih površinah, zato je bila pri realizaciji odvzema posebna pozornost 
namenjena odstrelu rodnega dela populacije, torej predvsem košut. Povečanje odvzema 
jelenjadi v zadnjih nekaj letih bi se moralo odražati tudi na stanju v populaciji (številčnost) in v 
življenjskem okolju (škode) ob predpostavki, da dotok jelenjadi iz sosednje Madžarske ni 
prevelik oz. omembe vreden, o čemer pa, glede na še bistveno višjo številčnost te vrste v 
sosednji Madžarski, nikakor ne moremo biti prepričani. 
 

Odvzem divjega prašiča je bil v letu 2016 ponovno razmeroma nizek, kar je posledica 
zmanjšane številčnosti oziroma redkejšega pojavljanja te vrste v lovišču. Odvzem je bil 
realiziran zgolj 79 %. Dokaz nižje številčnosti te vrste v LPN Kompas v tem letu so bile tudi nižje 
škode zaradi divjih prašičev. 
 

Pri divjem prašiču ostaja problem škod podoben kot v minulih letih – razmeroma velik delež 
površin, posejanih 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, pa tudi bivalne 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 
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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 v minulem letu tudi bogat obrod želoda, poleg tega pa v tem času na 
drugi strani meje zelo intenzivirajo krmljenje zaradi izvajanja in trženja skupnih lovov na divje 
prašiče. Tako so pogoni v LPN v obdobju pred novim letom praviloma manj uspešni.  
 
 

Preglednica 48: Struktura lovskih gostov po državah in število nočitev v objektih LPN v ZGS v 
letu 2016 
 

Struktura lovskih gostov - po državah Število gostov Število dni v LPN Število nočitev v LPN 

Slovenija 591 729 60 

Avstrija 640 765 266 

Nemčija 255 544 626 

Italija 306 1.213,5 723 

Španija 12 12 0 

Rusija 2 2 0 

Velika Britanija 12 16 0 

Madžarska 63 29 7 

Češka 7 14 6 

ZDA 6 7 0 

Belgija 6 16 5 

Švica 21 12 7 

Danska 13 31 39 

Bahrein 6 4 0 

Francija 5 6 0 

Lichtenstein 5 11 0 

Nizozemska 4 7 17 

Ukrajina 4 12 0 

Norveška 3 6 2 

Finska 3 9 6 

Romunija 2 3 2 

Švedska 1 2 1 

Hrvaška 1 3 0 

Srbija 1 1 0 

Savdska Arabija 1 2 0 

SKUPAJ 1972 3.459,5 1.767 

 
Večino mesa uplenjene divjadi prodajamo v skladu s pogodbo, največjemu in praktično 
edinemu slovenskemu odkupovalcu mesa uplenjene divjadi, podjetju NIMROD d.o.o. Aneksi k 
pogodbi upoštevajo gibanje cen na evropskih trgih in jih sklepamo praviloma dvakrat letno. 
Posebnih težav pri prodaji divjačine ni bilo, cene pa so se pri nekaterih kategorijah mesa 
malenkostno povišale, znižale pa so se pri divjem prašiču.  
 

Manjši del uplenjene divjadi odkupijo lovski gosti, ki so uplenili divjad, 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 dejstva, 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. Predvsem zaradi izjemno visokih 
odstrelov divjega prašiča v večini evropskih držav so cene mesa te divjadi nizke. Ker odstreli še 
vedno naraščajo, pričakujemo nižanje odkupnih cen mesa divjih prašičev tudi v prihodnje. 
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Preglednica 48 prikazuje število lovskih gostov, ki so v letu 2016 koristili usluge v LPN ZGS po 
narodnosti, koliko časa so lovili v LPN ter koliko nočitev so opravili v objektih LPN. Kot vidimo, 
med lovskimi gosti, ki koristijo usluge LPN, prevladujejo tujci (zlasti Avstrijci, Italijani in Nemci), 
pomemben pa je tudi delež domačih lovskih gostov. Iz te preglednice je tudi razvidno, da ti 
lovski gosti precejšen delež nočitev opravijo zunaj nastanitvenih možnosti LPN, predvsem 
zaradi nezadostnega vlaganja v objekte zaradi slabega finančnega stanja LPN. Preglednica tudi 
kaže, na katerih trgih bi bilo potrebno okrepiti naše pojavljanje in reklamiranje svojih storitev. 
 
 

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 2016 je prikazan v preglednici 49. 
 
 

Preglednica 49: Ukrepi za izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za divjad, izvedeni v LPN 
v  ZGS v letu 2016 
 

Vrsta ukrepa Enota mere 
Načrtovan 

obseg 
Realiziran 

obseg 
Realizacija 

(%) 

Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi ure 6.923 6.841 99 

Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja) ha 579 555 96 

Spravilo sena z odvozom ha 25 24 96 

Priprava pasišč za divjad ha 329 334 102 

Gnojenje travnikov ha 81 21 25 

Vzdrževanje grmišč ha 10 12 119 

Vzdrževanje remiz za malo divjad ha 4 4 100 

Vzdrževanje gozdnega roba ha 31 45 144 

Izdelava in vzdrževanje kaluž število 347 218 63 

Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira število 22 18 82 

Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja število 20 46 230 

Postavitev in vzdrževanje gnezdnic število 25 32 128 

Zimsko krmljenje kg 600.600 566.490 94 

Preprečevalno krmljenje kg 242.520 238.818 98 

Privabljalno krmljenje kg 318.423 294.372 92 

Krmne njive ha 57 57 100 

Pridelovalne njive ha 0 0 100 

Solnice število 1.456 1.330 91 

Sol kg 10.403 9.703 93 

 
 

Pri izvajanju ukrepov za izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za divjad v LPN, ki delujejo v 
ZGS, ponovno opozarjamo na 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 in 
izboljšujemo ponudbo hrane v naravnem okolju, vplivamo na zmanjšanje škod v okolju (na 
gozdnem mladju ter 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 travnih površin in pridobimo krmo za zimsko 
krmljenje rastlinojede divjadi (seno in travna silaža). Ne nazadnje pomenijo te površine tudi 
okoljsko obogatitev krajine, kar je pomembno za številne druge rastlinske in živalske vrste, tudi 
zavarovane in ogrožene, in tudi prispevek k lepšemu videzu krajine. Ukrep košnje travnih 
površin je še posebej pomemben v tistih okoljih, kjer takih površin primanjkuje, zato si LPN 
prizadevajo za pridobitev novih tovrstnih površin, še posebej tam, kjer jih primanjkuje. 
 

V skladu z letnimi načrti v LPN izvajamo tudi druga dela za izboljšanje življenjskih razmer za 
divjad. Vrsta in količina položene krme je vsako leto vsaj deloma odvisna tudi od razmer na 
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trgu, predvsem to velja za sočno krmo, saj  si LPN prizadevajo za čim nižje stroške. Če je v 
določenem letu veliko sadja, lahko LPN pretežni del sočne krme dobijo s sadjem in sadnimi 
tropinami in 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 zgoraj omenili, dajemo čedalje 
večji poudarek pripravi sočne travne krme oz. travne silaže, kjer se istočasno urejajo in 
vzdržujejo travne površine, ki so namenjene tudi paši rastlinojede divjadi.  
 

LPN v ZGS imajo na podlagi najemne pogodbe s SKZG RS v najemu 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. Žal se cene najema vsako leto 
dvigujejo, kar vpliva na poslovni rezultat LPN. 
 

Z vzdrževanjem kmetijskih površin LPN sodelujejo tudi pri izvedbi ukrepov kmetijske politike. Na 
ARSKTRP oddamo vsako leto vlogo za neposredna plačila v kmetijstvu. 
 
 

Druge dejavnosti lovišč s posebnim namenom 
 

Med pomembne naloge, ki jih opravljajo LPN v sestavi ZGS, spada 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 BF, Oddelek za biologijo in Oddelek za agronomijo BF, Gozdarski inštitut Slovenije, 
Veterinarska fakulteta, VURS (oz. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) s 
svojimi izpostavami, ERICO Velenje itd.), ki so bile opredeljene tudi v Programu dela za leto 
2016 in od katerih velja še posebej omeniti: 
 

 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, zbiranje različnih 
vzorcev, 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 so v okviru različnih projektov tudi 
spremljali odlovljene živali. Sodelujemo v projektu LIFE DinAlp Rjavi medved, katerega 
nosilec je ZGS – v letošnjem letu je bil pri delu na projektu poudarek predvsem na 
zbiranju tkiv in iztrebkov rjavega medveda za ugotavljanje številčnosti te vrste na podlagi 
genetskih analiz; 

 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 telemetričnem spremljanju nekaterih vrst divjadi in 
velikih zveri ter zbiranju vzorcev za različne genetske analize; 

 LPN so z zbiranjem vzorcev sodelovala pri projektih monitoringa klasične svinjske kuge, 
TBC pri divjih prašičih in stekline pri lisicah;  

 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 Sloveniji in 
pri odločanju o polaganju vab za peroralno vakcinacijo lisic ter pri pripravi programa 
ukrepov ob morebitnem pojavu afriške prašičje kuge; 

 v LPN Jelen smo 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 Pohorje smo, skupaj z fakulteto iz Gradca (Avstrija), sodelovali pri zbiranju rodil 
pri gamsovih kozah; 

 v LPN Kozorog Kamnik smo spremljali številčnost in prostorsko prisotnost alpskega 
svizca in alpskega kozoroga; populacija svizca je stabilna in se celo prostorsko širi, 
medtem ko populacija kozoroga stagnira, opaža pa se tudi pojav podpovprečno razvitih 



 

 

94 

osebkov, kar je lahko posledica genetske osiromašenosti in bi bilo potrebno razmisliti o 
dodajanju novih osebkov iz drugih alpskih držav; 

 v LPN Kozorog Kamnik smo zbirali materiale za spremljanje prisotnosti virusa pasje 
kuge pri divjih mesojedih, skupaj z Veterinarsko fakulteto smo razvili posebne lizalne 
mineralno-vitaminske kamne, predvsem za gamse, z namenom izboljšanja preskblje-
nosti rastlinojede divjadi z makro in mikroelementi ter boljšega zdravstvenega stanja; 

 v LPN Medved in LPN Snežnik Kočevska Reka smo nadaljevali s sodelovanjem z 
Univerzo v Ljubljani, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF ter 
Veterinarsko fakulteto, saj smo pomagali pri izvedbi terenskih vaj za študente pri 
različnih predmetih; 

 v LPN Medved smo začeli z izjemno obsežno sanacijo popolnoma dotrajane ograje na 
obori Stari log, ki jo bomo zaključili predvidoma v letošnjem letu; 

 v LPN, ki ležijo v območju razširjenosti gozdnih kur in planinskega zajca, poteka reden 
monitoring teh vrst; podobno spremljamo tudi prisotnost 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 Peskovci je nadaljevalo sodelovanje z inštitutom Lutra pri projektu 
spremljanja vidre na Goričkem; 

 LPN Fazan Beltinci je nadaljevalo spremljanje številčnosti poljskega zajca z reflektorji 
(enako LPN Ljubljanski vrh), ocenjevanje starostne in spolne strukture uplenjenih 
poljskih zajcev ter nameščanje in oskrbovanje umetnih vodnih virov v poletnem času z 
namenom  izboljšanja življenjskih razmer za to vrsto in druge vrste male divjadi v 
kmetijskem prostoru, nadaljevali pa smo tudi z rednim spomladanskim monitoringom 
številčnosti poljskih jerebic v LPN; 

 Z reflektorji so šteli popukacijo zajca tudi v LPN Ljubljanski vrh; 

 LPN so, v sodelovanju z GIS, pri zbirali rodila ženske srnjadi; 

 LPN so nudila tudi 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. 
Opravljenih je bilo precej televizijskih snemanj in drugih prispevkov za različne medije. 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. Na tem področju še posebej izstopa 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 lovskimi družinami smo v t.i. »osrednjem življenjskem 
območju medveda« izvedli trikratno štetje medvedov na krmiščih, mesečno smo na podlagi 
pogodbe z MOP poročali o stalnem spremljanju (monitoringu) znakov prisotnosti velikih zveri, 
redno pa izvajamo tudi monitoring prisotnosti volkov in ugotavljanja prisotnosti tropov volkov. 
 

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 zainteresiranih skupin. 
 

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. 
 

LPN Jelen je skupaj z Odsekom za gozdne živali in lovstvo na OE Postojna 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 2016. 
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LPN so sodelovala pri izvedbi slovenskega državnega prvenstva v oponašanju jelenjega ruka in  
pri izvedbi različnih strokovnih delavnic (na temo škod po rastlinojedi divjadi na travinju, 
različnih projektov idr.), pa tudi različnih prireditev s področja lovske kinologije. 
 

Skupaj z Oddelkom za gozdne živali in lovstvo smo se na Madžarskem udeležili strokovnega 
posveta na temo škod v kulturni krajini od divjadi, zlasti jelenjadi in divjega prašiča, s 
predstavniki pristojnega madžarskega ministrstva pa smo se pogovarjali tudi o problematiki 
škod na kmetijskih površinah v obmejnih loviščih in možnostih za zmanjševanje le-teh. Tovrstne 
razgovore nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje, saj nam trenutno stanje pri naših sosedih, 
kot so nam ga predstavili, nakazuje nadaljevanje tovrstnih problemom v tem območju.  
 

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 ipd.). 
 

LPN sodelujejo z Območnimi združenji upravljavcev lovišč (OZUL), s posameznimi upravljavci 
lovišč pri različnih dejavnostih, tudi pri izvedbi nekaterih aktivnosti, ki jih organizira LZS ali druge 
sorodne organizacije (sodelovanje pri delu komisije za opravljanje lovsko čuvajskih izpitov, 
sodelovanje v različnih izobraževalnih procesih s področja lovstva, sodelovanje pri izvedbi 
lovsko-kinoloških prireditev, vodenje skupin lovskih pripravnikov, udeležba na strelskih 
prireditvah in prvenstvih LZS idr.). V LPN omogočamo, skupaj z oddelkom oziroma odseki za 
gozdne živali in lovstvo, zainteresiranim posameznikom tudi opravljanje praktičnega dela 
lovskega izpita.  
 

LPN sodelujejo tudi pri pripravi osnutkov letnih lovsko upravljavskih načrtov. 
 

LPN v ZGS so opravila tudi vsa druga dela, ki so bila določena s Programom dela ZGS za leto 
2016 in ki jim jih določa Zakon o divjadi in lovstvu, posebej naj pri tem omenimo 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, kar je zaradi zelo omejenih finančnih sredstev zelo težavno. 
 
 

 
3.2   DELO ZA VEČJE LASTNIKE GOZDOV 
 
Delo za družbo Slovenski državni gozdovi 
 

Z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 9/2016, z dne 
12. 2. 2016 je upravljanje gozdov v lasti Republike Slovenije prešlo iz Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov na s citiranim zakonom ustanovljeno družbo Slovenski državni gozdovi. ZGS je  
naredil vse, da bi ob tej spremembi delo v državnih gozdovih potekalo nemoteno. Med ZGS in 
omenjeno družbo je bilo takoj vzpostavljeno sodelovanje.  
 
 

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 2016 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 2016 izvajali za 
Mestno občino Celje.  
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4   Interne dejavnosti ZGS 
 
4.1    INFORMATIKA  
 

 Odgovoren: Žiga Lipar, univ. dipl. inž. rač. in inf. 

 
Oddelek za informatiko je v letu 2016 izvajal svoja dela s poudarkom na digitalizaciji in 
optimizaciji poslovanja. Postavljamo nove temelje za nadaljnji razvoj, kjer posebno skrb 
namenjamo skalabilnosti sistema (možnosti enostavne razširitve kapacitet in povečanja 
zmogljivosti sistema). Hkrati v okviru razpoložljivih sredstev zagotavljamo posodabljanje in 
delovanja sistema. 
  

Vsebinsko smo poročilo za področje informatike v letu 2016 razčlenili v naslednje v naslednje 
vsebinske sklope: 
 

 glavne novosti v informatiki ZGS; 

 izvajanje računalniških obdelav; 

 razvijanje lastnih računalniških rešitev; 

 vzpostavljanje standardov pri računalniški obravnavi podatkov; 

 usposabljanje delavcev ZGS za delo s strojno in programsko opremo; 

 pridobivanje in vzdrževanje strojne in programske opreme; 

 pridobivanje in vzdrževanje zbirk podatkov; 

 sodelovanje na projektih; 

 kadri na Oddelku za informatiko. 
 
 

Novosti v informatiki 
 

V letu 2016 smo pripravili naslednje izboljšave: 
 

 na Centralni enoti smo uredili nov strežniški prostor, kamor bomo v letu 2017 preselili 
strežniško infrastrukturo; 

 nadgradili smo ERP sistem, ki omogoča elektronsko potrjevanje e-računov in e-predloga 
za izdajo naročilnice; 

 uvajamo smo sistem za popis osnovnih sredstev s črtno kodo; 

 namestili smo nov strežnik za e-pošto; 

 prenovili smo grafično podobo spletne strani. 
 
 

Izvajanje računalniških obdelav 
 

V letu 2016 smo izvedli naslednje naloge: 
 

 ob kadrovskih spremembah (sklenitev delovnega razmerja, prekinitev delovnega 
razmerja) smo uredili vse potrebno za dostop do omrežnih sredstev, elektronskih poštnih 
predalov in do drugih storitev (certifikati);  

 uredili smo naročniška razmerja z mobilnim operaterjem za vse službene mobilne 
telefonske aparate; 

 obdelali smo podatke o stanju gozdov, dopolnjene s podatki gozdnogospodarskih 
načrtov, ki so bili izdelani v letu 2015, ter podatke o poseku in opravljenih gojitvenih in 
varstvenih delih v gozdovih v letu 2015 za potrebe poročila o delu ZGS za leto 2015 in 
poročila ZGS o gozdovih za leto 2015; 

 izvajali smo obdelave za potrebe oddelkov; 

 obdelali smo podatke Zemljiškega katastra, ki smo jih dobili od GURS-a, in jih 
posredovali območnim enotam v uporabo; 
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 redno smo posodabljali protivirusno in spam zaščito vse do ravni krajevnih enot; 

 izvajali smo vsa administrativna opravila v sistemu EDČ (evidenca delovnega časa) in 
redne mesečne obračune podatkov ter prenos podatkov iz EDČ v aplikacijo za izračun 
plač (GRAD); 

 redno smo pripravljali podatke za prenos v sistem za obračun plač (GRAD); 

 na internetu smo objavljali navodila, priročnike, razpisane tečaje o varnem delu, vse 
potrebne informacije ob gradaciji podlubnikov, javna naročila, obvestila in aktualne 
informacije. 

 
Poleg navedenega so sodelavci Oddelka za informatiko in vodje služb na območnih enotah ZGS 
nudili pomoč pri obravnavi in obdelavi podatkov pri:  
 

 izdelavi Finančnega poročila in Zaključnega računa za leto 2015; 

 izračunavanju osebnih dohodkov in drugih obdelav s področja računovodstva; 

 arhiviranju podatkov na ravni uporabnika; 

 delu z aplikacijo za izdelavo gozdnogojitvenih načrtov; 

 uporabi in delu z aplikacijo za evidenco delovnega časa; 

 pripravi podatkov za potrebe sodišč, inšpekcij in druge zunanje uporabnike. 

 
 

Razvijanje lastnih računalniških rešitev 
 

V letu 2016 smo na tem področju izvedli naslednje naloge: 
 

 dodali smo modul GIS, kjer lahko uporabnik s klikom na karto izbere lokacijo 
(koordinato) odstrela ali izgub divjadi (v aplikaciji xLp); 

 nudili smo informacijsko podporo pri pripravi evidenci o odstrelu in izgubah divjadi za 
leto 2015 (v aplikaciji xLp, Lisjak); 

 nudili smo informacijsko podporo pri pripravi planov odstrela divjadi za leto 2016 (Lisjak); 

 pripravili smo zbirke podatkov SQLite s šifranti in podatki starih meritev sestojev za vnos 
na tablici (xPl); 

 izdelali smo modula za sinhronizacijo podatkov med tablico in zbirko podatkov ZGS 
(xPl); 

 na novo smo izračunali prirastne nize po metodologiji, kot je opisana v priročniku o 
izdelavi gozdnogospodarskih načrtov (xPl); 

 izračunali smo regresijske krivulje prirastnih nizov po inverzni, logaritemski eksponentni 
in kvadratni funkciji (xPl); 

 izdelali smo grafikone in izračune s parametri regresijskih krivulj prirastnih nizov (xPl); 

 v podatkovno zbirko programa za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov smo prenesli  
izravnane prirastne nize (xPl); 

 aplikacije xTi, xGj, xPd smo prilagodili novemu načina dela v državnih gozdovih; 

 v aplikaciji xGj smo dopolnili modul za subvencije po evropski shemi PRP; 

 v aplikaciji xGj smo dodali modul za povezavo s strežnikom LUZ in samodejnim 
prenosom podatkov; 

 v aplikaciji xPd smo dodali modul za izdajo in evidenco sklepov o izvršbi; 

 dodali smo modul za prenos vseh odločb (pdf), ki se ne generirajo v sistemu gozdarskih 
evidenc v skupno bazo izdanih odločb (xPd); 

 izdelali smo spletni servis za prenos podatkov med ZGS in LUZ (php); 

 posodobili smo in glede izvršb dopolnili pregledovalnik izdanih odločb (php); 

 posodobili smo pregledovalnik odstrela in izgub divjadi v LPN in TNP (php); 

 dopolnili smo program HGIS za izpisa tabel za potrebe izdelave GGN (fox); 

 za potrebe Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo smo dograjevali 
spletno rešitev za vpogled v zbirko podatkov o izdanih odločbah; 

 dopolnili smo programsko orodje za sistemsko vzdrževanje podatkov na strežniku (xAd); 
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 dopolnili smo program GjN (gojitveno načrtovanje) in program za evidenco vlak v okviru 
gojitvenega načrtovanja; 

 redno smo prilagajali sistem gozdarskih evidenc zahtevam uporabnikov; 

 redno smo vzdrževali programski in podatkovni del sistema gozdarskih evidenc; 

 v program za izračun subvencij smo dodali modul za vnos članstva agrarnih skupnosti; 

 izdelali smo spletni servis za izmenjavo podatkov med portaloma GjN in LUZ. 
 
 

Vzpostavljanje standardov pri računalniški obravnavi podatkov, 
 

V letu 2016 smo pri vzpostavljanju standardov pri računalniški obravnavi podatkov nadaljevali z 
začetimi aktivnostmi za postavitev podatkovnega skladišča in povezavo atributnih podatkov in 
grafike. Izvedli smo naslednje: 
 

 posodobili smo podatkovni model za novo skladišče podatkov; 

 pripravili smo arhitekturo sistema za vse virtualne strežnike; 

 z LUZ-om smo sodelovali pri razvoju in testiranju spletnih aplikacij za grafično obdelavo 
podatkov; 

 več razdrobljenih grafičnih slojev smo združili v enoten sloj, ki je dostopen prek spletne 
aplikacije; 

 pri vseh rešitvah smo zasledovali usmeritev v spletne aplikacije. 
 
 

Usposabljanje delavcev ZGS za delo s strojno in programsko opremo, 
 

V letu 2016 smo pri usposabljanju delavcev ZGS izvedli naslednje dejavnosti: 
 

 na intranetu smo sproti posodabljali navodila za uporabo računalniških rešitev; 

 na intranetu smo objavili in dopolnjevali navodila za namestitev certifikata za uporabo e-
pošte na mobilnih napravah; 

 zaposlenim na ZGS smo nudili podporo pri uporabi aplikacije EDČ in tajnicam pomoč pri 
dodatnih kontrolah in nadzorih pravilnosti podatkov zaposlenih v EDČ ob koncu meseca; 

 sodelavci v Oddelku za informatiko so se udeležili različnih strokovnih srečanj; 

 zaposlene ZGS smo usposabljali za uporabo aplikacije EDČ – pomoč uporabnikom, 
pomoč tajnicam, razčiščevanje različnih nejasnih situacij, kontrole dogodkov, 
obrazložitve dogodkov, razporejanje ur dopustnikom, itd; 

 dopolnjevali in posodabljali smo interni forum na NAS-u; 

 pomagali smo pri uporabi varnega elektronskega predala za elektronsko izmenjavo 
dokumentov skladno z zahtevami ZUP-a, pri nameščanju in zamenjavi certifikatov, ki 
omogočajo dostop do e-pošte prek telefona ali računalnika, ki ni v omrežju LAN; 

 Sodelovali smo pri dopolnjevanju spletnega pregledovalnika, na katerem so javnosti in 
zaposlenim dostopne prostorske informacije o gozdovih in gozdnogospodarskih načrtih 
http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/;   

 z navodili za zaposlene smo dopolnjevali rešitev Helpdesk. 
 
Sodelavci Oddelka za informatiko in vodje služb na območnih enotah ZGS so se sami 
izobraževali na področjih Windows 10, Linux in drugih aktualnih zadevah. 
 
 

Pridobivanje in vzdrževanje strojne in programske opreme 
 

V letu 2016 smo na tem področju izvedli naslednje naloge: 
 

 v sistem elektronske pošte smo dodali nov poštni strežnik Zimbra, ki deluje vzporedno z 
obstoječima strežnikoma, dokler ne bo končana migracija vseh uporabnikov; 
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 odstranjen je bil MS Exchange strežnik 2003, ki je služil za migracijo uporabnikov na 
strežnik Exchange 2010; 

 namestili smo računalniško opremo, ki je bila pridobljena z javnim naročilom v letu 2015 
in 2016; 

 domenske strežnike Windows server 2000 smo izločili ali jih degradirali v navadne 
članske strežnike; 

 v sistemu aktivnega imenika smo Domain Functional Level dvignili na raven 2008R2; 

 z novimi verzijami smo nadgradili strežnika ArcGIS in Postgress SQL; 

 izvedli smo pregled skladnosti programske opreme z licenčnimi pravili, ki še ni v celoti 
zaključen in ga bomo nadaljevali še v letu 2017; 

 izvedli smo več javnih naročil za nabavo strojne opreme; nabavljeno je bilo (skupaj 
sredstva ZGS in projekti): 80 delovnih postaj, 10 prenosnikov, 47 tabličnih računalnikov; 

 po območnih in krajevnih enotah smo nadgradili naprave NAS s tekočimi verzijami 
operacijskega sistema; 

 konfigurirali in nastavili smo nove aparate GPS in jih opremili s kartami za GPS aparate; 

 izvedli smo vse potrebne posodobitve na poslovnem paketu MAOP in e-račun; 

 zamenjali smo pretečene kartice SecID in potekle certifikate SigenCA za zaposlene, 
preklicali certifikate za sodelavce, ki niso več zaposleni na ZGS in postorili vse potrebno 
za pridobitev novih certifikatov;  

 odpravili smo težave ob odpovedi diskov na NAS-ih na različnih območnih enotah in 
sistem usposobili za nadaljnje delovanje brez izgube podatkov; 

 redno smo nadgrajevali in sproti posodabljali vse uporabljene vtičnike na intranetnem 
portalu, ki deluje na Typo3 CMS; 

 dopolnjevali smo rešitev HELP DESK; 

 nadgradili smo strežnike Linux (Centos); 

 zaradi povečanja hitrosti delovanja omrežij LAN omrežja in dodatnih delovnih postaj smo 
dogradili omrežja na krajevnih enotah; 

 na večini delovnih postaj z operacijskim sistemom Windows 7 je bil izveden prehod na 
Windows 10, 

 v sodelovanju s Telekomom smo skrbeli za delovanje telekomunikacijskega omrežja, 
sistema IP, wi-fi in mobilne telefonije ter ukrepali v primeru nedelovanja ali sistemskih 
težav; 

 dokupili smo manjkajoče licence za sistem EDČ (spletni operaterji); 

 kupili smo 150 licenc za pisarniški paket MS Office 2016 standard. 
 
 

Pridobivanje in vzdrževanje zbirk podatkov 
 

V letu 2016 smo na tem področju izvedli naslednje naloge: 
 

 dnevno smo izvajali izmenjavo podatkov med strežnikom GIS in ZGS za potrebe 
osrednjega slovenskega lovsko-informacijskega sistema – OSLIS in sistema E-varstvo; 

 obdelali smo podatke Zemljiškega katastra, ki smo jih dobili od GURS-a, in jih 
posredovali območnim enotam v uporabo; 

 pripravili, obdelali in dali v uporabo smo nove sloje grafičnih podlag za MapInfo in MPX, 
in sicer DOF25 ter LIDAR; 

 v pregledovalniku http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik smo posodabljali načrte in 
druge sloje, ki jih uporabljamo v ZGS in jih potrebujejo tudi zunanji uporabniki; 

 pregledovalnik http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik je bil v celoti zamenjan in na novo 
postavljen z odprtokodno rešitvijo na distribuciji Debian linux in rešitvi Geoserver. 

 
 

http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik
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Sodelovanje na projektih. 
 

V letu 2016 smo pri projektih izvedli naslednje: 
 

 sodelavcem, ki delajo na projektih, smo zagotavljali ustrezno informacijsko podporo; 

 poskrbeli smo za namestitev dobavljene opreme, kupljene s sredstvi projektov; 

 za projekt Life Kočevsko smo se s Telekomom dogovorili za dodatno opremo in antene 
in tako omogočili prenos video signala za opazovanje orla belorepca v naravnem okolju. 

 
 

Kadri na oddelku za informatiko 
 

 Konec maja 2016 je vodenje oddelka prevzel novi vodja informatike; 

 Informatiki se večinoma samoizobražujejo zaradi pomanjkanja sredstev, nujno bi bilo 
potrebno zagotoviti vsaj dva strokovna tečaja za vsakega informatika na leto; 

 Informatiki po območnih enotah opravljajo tudi dela, ki ne sodijo na področje informatike 
in opravljajo dela, ki so sistematizirana za revirne gozdarje, tajnice ipd. 

 

 

 
4.2  FINANČNO - RAČUNOVODSKE  ZADEVE 
 

 Odgovorna: Maja Dremelj, univ. dipl. ekon. 
 

 

4.2.1   Splošne finančne in računovodske zadeve 
 
Delo Oddelka za finančne zadeve obsega vodenje predpisanih in drugih evidenc, ki so potrebne 
za vodenje in poslovanje ZGS ter za poročanje zunanjim in notranjim uporabnikom informacij. 
 

Oddelek za finančne zadeve je odgovoren za področje finančnega poslovanja in računovodstva 
ZGS. Poslovanje poteka na 14 območnih enotah, Centralni enoti in 10 loviščih s posebnim 
namenom. V Oddelku za finančne zadeve je bilo na dan 31. 12. 2016 vključno z vodjo 
zaposlenih 5 delavk, saj se je delavka na delovnem mestu Računovodja VII/1 upokojila s 30. 
12. 2016. Nadomestna zaposlitev za delavko na delovnem mestu Analitik VII/2 (I), ki je s 30. 11. 
2015 prekinila delovno razmerje, je bila realizirana 1. 4. 2016. Nadomestna zaposlitev za 
delavko na delovnem mestu Vodja oddelka I, ki se je upokojila s 3. 11. 2016, je bila realizirana 
31. 12. 2016. Narava dela v Oddelku zahteva tekoče spremljanje sprememb predpisov s 
finančnega, računovodskega in davčnega področja. Oddelek na svojem delovnem področju 
koordinira in kontrolira delo na organizacijskih enotah ter jih obvešča o spremembah, ki vplivajo 
na finančno in računovodsko poslovanje. Navedeno zahteva pridobivanje novih znanj, ki pa jih v 
Oddelku, razen nujnih strokovnih seminarjev in posvetovanj, zaradi časovnih in finančnih 
omejitev pridobivamo predvsem iz strokovne literature.  
 

V prvih dveh mesecih leta 2016 je bilo delo prioritetno usmerjeno v pripravo in usklajevanje 
podatkov ter izdelavo zaključnega računa in poslovnega poročila za leto 2015. V februarju je 
bila zaključena inventura sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2015. Z 
MKGP smo sodelovali pri pripravi in usklajevanju proračuna Republike Slovenije za leto 2016. V 
marcu smo na podlagi prejetih izhodišč pripravili Finančni načrt ZGS za leto 2016. 
 

V avgustu je bilo izdelano polletno poročilo o finančnem poslovanju ZGS, vključno z oceno 
realizacije za leto 2016. Izdelana so bila poročila in analize za potrebe MKGP, vodstva ZGS in 
druge organe. Takoj po potrditvi Rebalansa Finančnega načrta ZGS in podpisu pogodbe o 
financiranju z MKGP smo sodelovali pri izvedbi načrtovanih večjih nabav opreme in storitev. V 
decembru 2016 smo delovali na pripravi predloga Finančnega načrta za leto 2017.   
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Sodelovali smo tudi pri izvedbi javnih naročil. V letu 2016 je bilo za nabavo materialov, opreme 
in storitev opravljenih 37 postopkov oddaje javnih naročil, za katere je po zakonu o javnem 
naročanju potrebna objava na portalu. 
 

Oddelek za finančne zadeve tudi nakazuje subvencije lastnikom gozdov. Podrobnejši podatki o 
tem so navedeni v poglavju 1.2.3. Financiranje in sofinanciranje gojitvenih in varstvenih del.  
 

Podrobnejši podatki o realizaciji nalog, finančnem poslovanju in računovodskih izkazih ZGS za 
leto 2016  so prikazani v Finančnem poročilu – zaključnem računu ZGS za leto 2016.   
 
 

 4.2.2  Gospodarjenje s premoženjem 
 
V letu 2015 je bil izdelan Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leti 2016 in 2017. Vanj so 
vključeni predlogi za prodajo in oddajo v najem prostorov in objektov, ki jih ZGS ne potrebuje za 
opravljanje dejavnosti. V letu 2016 je bil ZGS pri realizaciji načrta prodaje delno uspešen. V  
Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2016 je bilo za prodajo predvidenih 10 
objektov s pripadajočimi zemljišči, prodanih pa je bilo 6 objektov. Skupna pogodbena vrednost 
od prodanih nepremičnin je znašala 289.215,53 EUR in je bila nakazana na posebno postavko 
proračuna Republike Slovenije, kjer se zbirajo sredstva, ki so namenjena investicijam v objekte 
in opremo ZGS.    
 

V  nadaljevanju je prikazana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev po inventurnem stanju 
na dan 31. 12. 2016. 
 
 

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. 2016 
 

Organizacijska enota Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost 

Centralna enota 1.663.712,74 799.967,45 863.745,29 

OE Tolmin 2.528.997,98 2.012.945,16 516.052,82 

OE Bled 3.114.783,28 2.460.221,49 654.561,79 

OE Kranj 1.096.003,64 757.764,75 338.238,89 

OE Ljubljana 2.349.285,94 1.687.862,16 661.423,78 

OE Postojna 1.970.480,16 1.707.560,08 262.920,08 

OE Kočevje 2.461.358,24 2.021.560,47 439.797,77 

OE Novo mesto 1.630.340,97 1.351.612,79 278.728,18 

OE Brežice 700.138,65 558.746,86 141.391,79 

OE Celje 1.078.957,01 761.041,47 317.915,54 

OE Nazarje 379.028,44 311.275,02 67.753,42 

E Slovenj Gradec 1.351.778,98 1.094.442,87 257.336,11 

OE Maribor 1.741.989,63 1.331.351,09 410.638,54 

OE Murska Sobota 484.639,21 374.919,08 109.720,13 

OE Sežana 732.301,64 598.421,44 133.880,20 

LPN Fazan Beltinci - F13 19.165,71 3.539,13 15.626,58 

LPN Razor-Prodi 20.627,33 18.704,55 1.922,78 

LPN Jelen 1.225.006,14 1.143.503,01 81.503,13 

LPN Medved 5.801.750,55 5.275.921,02 525.829,53 

LPN Pohorje 50.311,14 36.608,09 13.703,05 

LPN Kozorog 798.461,44 553.668,94 244.792,50 

LPN Kompas Peskovci 218.260,93 94.163,75 124.097,18 

LPN Fazan Beltinci 631.597,11 487.517,65 144.079,46 

LPN Snežnik Kočevska Reka 3.532.258,50 3.316.973,86 215.284,64 

LPN Žitna gora 4.720,66 4.720,66 0,00 

LPN Ljubljanski vrh 0,00 0,00 0,00 

A2H 57.628,84 11.512,01 46.116,83 

SKUPAJ 35.643.584,86 28.776.524,85  6.867.060,01  
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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.) 
so bila v letu 2016 na pravnem področju opravljena še naslednja pomembnejša opravila: 
 

 pripravljeni so bili interni splošni pravni akti ZGS in drugi pomembnejši akti: 

o nova Obvezna navodila o oddaji javnih naročil ZGS; 

o sklep o določitvi spremnega obrazca in drugih formalnosti pri sklenitvi pravnega 
posla; 

 pravno sodelovanje na področju javnih naročil pri vseh naročilih male in velike vrednosti;  

 objavljeni so bili trije javni razpisi ter izvedena pogajanja za odprodajo 13 nepremičnin, 
prodanih je bilo 7 nepremičnin,  

 zastopanje ZGS kot tožene stranke v novem pravdnem postopku zaradi izbrisa gozdne 
ceste; 

 sodelovanje z Državnim pravobranilstvom RS v nepravdnem postopku ustanovitve 
etažne lastnine v korist RS na območju OE Slovenj Gradec; 

 sodelovanje z Državnim pravobranilstvom RS v postopkih denacionalizacije; 

 pravnomočno v korist ZGS zaključen delovni spor zaradi odpovedi delovnega razmerja;  

 izvedeni sta bili dve redni seji Sveta ZGS  

 pravno sodelovanje pri obravnavani pritožb nad delom uslužbencev ZGS, skladno z 
internimi pravili ZGS; 

 pravno sodelovanje pri obravnavi zahtev za dostop do informacij javnega značaja in 
pripravi novega Kataloga informacij javnega značaja ZGS; 

 pravno sodelovanje pri obravnavi zadev v pristojnosti Komisije ZGS za vprašanja 
nezdružljivosti del, konkurenčne prepovedi in nasprotij interesov. 

 
 

4.3.2  Kadrovske zadeve       
 
Delo na področju kadrovskih zadev v letu 2016 je obsegalo predvsem naslednje naloge: 
 

 skrb za izvajanje načrta zaposlovanja javnih uslužbencev v ZGS v skladu z zakonodajo in 
sprejetim Kadrovskim načrtom ZGS;    

 vodenje postopkov in priprava pisnih dokumentov z delovno pravnega področja skladno z 
zakonodajo;  

 sodelovanje pri izvedbi ukrepov aktivne politike zaposlovanja po Zakonu o ukrepih za 
odpravo posledic žleda med 30. 1. in 10. 2. 2014 (Ur. l. RS, št. 17/2014, ZUOPŽ);  

 vodenje postopkov v zvezi z uveljavljanjem priznanih pravic zaposlenim javnim uslužbencem 
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; 

 priprava pisnih podlag za uveljavljanje pravic zaposlenih s področja Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
idr; 

 vodenje postopkov napredovanj po določbah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju;  
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 koordinacija 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 ZGS 
 

Ob zaključku leta 2016 je bilo v ZGS zaposlenih na področju javne gozdarske službe 655 javnih 
uslužbencev, plačanih iz državnega proračuna (kar je pomenilo 91,1 % od sistemiziranih 
delovnih mest po Pravilniku o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v ZGS). Na projektih 
je konec leta 2016 delalo 10,3 uslužbencev. V desetih loviščih s posebnim namenom pa je bilo 
31. decembra 2016 zaposlenih 61,7 javnih uslužbencev (70,9 % od sistemiziranih).  
 

 

Preglednica 51: Pregled števila zaposlenih javnih uslužbencev ZGS na dan 31. 12. 2016*  
 

 
Organizacijska 

enota 
 

Število 
sistemiz.  

delovnih mest 
v JGS  

Število 
sistemiz. 

lovcev 

Število 
zaposlenih  

v JGS 

Število 
zaposlenih 
na projektih 

Število 
zaposlenih 

lovcev 
 

Število 
zaposlenih 

pripravnikov 
 

Centralna  e. 41  33 6   

Tolmin 56 1 52  1  

Bled 38  38 1   

Kranj 48 16 44  12  

Ljubljana 74 1 70  1 1 

Postojna 49 14 41  8  

Kočevje 57 28 53 3 21  

Novo mesto 60  56    

Brežice 42  40 1   

Celje 48  44   1 

Nazarje 34  30    

Sl. Gradec 47  46    

Maribor 60 8 55  4 1 

M. Sobota 30 19 23  15 1 

Sežana 35  30   1 

Skupaj 719 87 655 11 62 5 
 

Opomba: * Zaposleni za krajši delovni čas so v preglednici upoštevani celem številu, zaposleni preko 
različnih virov financiranja so prikazani zgolj enkrat.    

 
 

Z 20 javnimi uslužbenci smo sklenili pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, za delo v okviru 
javne gozdarske službe. S 6 javnimi uslužbenci smo sklenili pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas, zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja za delo ter priprave na strokovni izpit. S 6 javnimi 
uslužbenci smo sklenili pogodbe o zaposlitvi za določen čas, za delo v okviru javne gozdarske 
službe, zaradi začasno povečanega obsega dela. S 5 javnimi uslužbenci smo sklenili pogodbe 
o zaposlitvi za določen čas, za delo v okviru javne gozdarske službe, zaradi nadomeščanja 
začasno odsotnih javnih uslužbencev. Z enim javnim uslužbencem smo sklenili pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas, za vodenje območne enote. S 5 javnimi uslužbenci smo sklenili 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi dela na projektu. S 6 javnimi uslužbenci smo sklenili 
pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za delo v loviščih s posebnim namenom. Z 1 javnim 
uslužbencem je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas za delo v lovišču s 
posebnim namenom. Z 1 udeležencem javnih del je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za 
določen čas za delo v lovišču s posebnim namenom.  
 

Z enajstimi javnimi uslužbenci imamo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas. Ti 
javni uslužbenci so opravili tedensko 260 ur dela od možnih 440 ur na teden.  
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ZGS je sodeloval pri izvedbi ukrepa aktivne politike zaposlovanja po ZUOPŽ, in sicer pri Ukrepu 
Program javnih del: Na podlagi tripartitne pogodbe med ZGS, Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in Zavodom RS za zaposlovanje so bili izvedeni izbirni postopki za 
zaposlitev 50 udeležencev javnih del (delo od 25. 7. 2016 - 30. 11.  2016).  
 

V ZGS je bilo 31. 12. 2016 zaposlenih 15 invalidov, od teh jih ima 7 pravico do dela s krajšim 
delovnim časom (4 ure dnevno), drugi so zaposleni na delovnih mestih, ki so ustrezna njihovi 
preostali delovni zmožnosti.  
 

Delovno razmerje je – brez ukrepov po ZUOPŽ – v letu 2016 prenehalo 30 javnim 
uslužbencem, od tega 20 v okviru javne gozdarske službe, 5 v LPN in 5 za delo na projektih. V 
okviru javne gozdarske službe je bilo 9 upokojitev, 1 invalidska upokojitev, 8 sporazumnih 
razveljavitev pogodb o zaposlitvi, 1 prenehanje pogodbe po Zakonu o ukrepih na področju plač 
in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 907/2015) 
in 1 potek pogodbe za določen čas.  
 

V letu 2016 je bilo 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 za težje kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega 
razmerja izrečenih dvanajst opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.  
 

Postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje so bili v letu 2016 izpeljani skladno 
z določbami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09, UPB in nasl.) in Zakona o ukrepih na področju plač 
in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 95/14).  Javni uslužbenci, ki 
so v letu 2016 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred, so pridobili pravico do plače 
v skladu z višjim plačnim razredom s 1. 12. 2016.   
 
 
 

4.4   IZOBRAŽEVANJE   
 

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

 
4.4.1   Izobraževanje zaposlenih v ZGS 
 

Neformalno izobraževanja zaposlenih v ZGS je v letu 2016 potekalo v skladu s programom in 
zastavljenimi izobraževalnimi cilji, ki so določeni na podlagi izobraževalnih potreb zaposlenih. 
Izobraževalne potrebe zaposlenih so tesno povezane z aktualnimi delovnimi nalogami in se 
lahko med letom spremenijo. Glavni vir znanja so lastne izobraževalne kapacitete ZGS, pri 
določenih izobraževalnih temah, predvsem s področja javnih razpisov za Program razvoja 
podeželja, naravovarstva, novih metod daljinskega zaznavanja podatkov, informatike, 
računovodstva in poslovanja pa se še vedno obračamo na zunanje izvajalce. Pomemben 
prispevek pri izvedbi izobraževalnega programa ZGS zagotavljajo tudi druge gozdarske 
inštitucije, predvsem Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, MKGP, Agencija 
republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Zavod RS za varstvo narave. Prav 
tako za izobraževanje izkoriščamo projekte iz evropskih razvojnih programov, v katerih sodeluje 
ali jih vodi ZGS ali pa potekajo pri zgoraj omenjenih strokovnih inštitucijah. V okviru 
raziskovalnega in razvojnega projektnega dela se namreč oblikuje veliko novih spoznanj, ki so 
neposredno uporabna pri realizaciji delovnih nalog javne gozdarske službe. 
 

Izobraževalni proces v ZGS temelji predvsem na dveh oblikah izobraževanja, in sicer na 
internem neformalnem izobraževanju zaposlenih (seminarji, posveti, delavnice, demonstracije, 
predavanja in ekskurzije) in na zagotavljanju potrebne strokovne literature. 
 

V preteklih letih smo v ZGS nudili podporo tudi formalnemu izobraževanju zaposlenih – študiju 
ob delu, v zadnjih letih pa se na tem področju posvečamo le realizaciji še nezaključenih pogodb 
o formalnem izobraževanju iz prejšnjih let. Konec septembra 2016 se je iztekel rok za 
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dokončanje študija po starih programih pred uvedbo bolonjskega sistema v visokem šolstvu. Do 
tega roka je v letu 2016 študij uspešno zaključilo 8 zaposlenih, in sicer en zaposleni  na 
podiplomskem študiju krajinske arhitekure (znanstveni magisterij), dva zaposlena na 
podiplomskem študiju bioloških in biotehniških znanosti (znanstveni magisterij), en zaposleni na 
podiplomskem študiju varstva okolja (znanstveni magisterij), en zaposleni na visokošolskem 
strokovnem programu geodezije (stari program), en zaposleni na visokošolskem strokovnem 
programu informatike (stari program), en zaposleni na visošolskem strokovnem programu 
gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri (stari program) in en zaposleni na višješolskem 
strokovnem programu gozdarstva in lovstva.  
 

Interno (neformalno) izobraževanje v ZGS usmerjajo strokovni oddelki ZGS in območne enote v 
skladu z zahtevami delovnega procesa in v skladu z dolgoročnimi razvojnimi cilji. Obseg 
neformalnega izobraževanja zaposlenih v letu 2016 po posamenih organizacijskih enotah in po 
posameznih strokovnih področjih 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. Tako se je v letu 2016 različnih oblik neformalnega 
izobraževanja udeležilo 1.863 zaposlenih. 
 

Posamezne izobraževalne vsebine po strokovnih področjih dela ZGS so podrobneje opisane v 
poročilih teh področij, na tem mestu navajamo le njihov skupni pregled.  
 

Glede na število udeležencev izobraževanja je bil obseg izobraževanja v letu 2016 največji na 
področju gojenja in varstva gozdov (599 udeležencev), gozdnogospodarskega načrtovanja (457 
udeležencev) in gozdne tehnike (378 udeležencev). 
 

Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja je bila glavna pozornost pri izvedbi 
izobraževalnih aktivnosti posvečena sodobnim pripomočkom zajema podatkov o gozdovih, še 
posebej na podlagi tehnologije LIDAR, gospodarjenju z gozdovi v območjih Natura 2000 in 
varstvu narave,  naravovarstvenemu nadzoru, fitocenološkim vsebinam in funkcijam gozda. 
Pomemben vir znanja in informacij na področju trajnostnega upravljanju habitatov sta bila 
projekta SUPORT in GoForMura, ki sta bila v letu 2016 v zaključni fazi. S tremi terenskimi 
delavnicami smo zagotovili tudi prenos rezultatov projekta Life + ManFor C.BD v prakso. Več  
načrtovalcev se je udeležilo posveta o kazalnikih realizacije nacionalnega gozdnega programa.    
 

Na področju gojenja in varstva gozdov je bilo izobraževanje zaposlenih namenjeno predvsem 
sanaciji posledic naravnih ujm, zatiralnim ukrepom na področju varstva pred podlubniki, 
ukrepom ob izbruhu karantenskih in drugih škodljivih organizmov ter obnovi in negi gozdov. 
Posebno intenzivno je bilo izobraževanje za izvedbo ukrepov PRP 2014–2020 v okviru del za 
odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov. V aprilu 2016 so v Ljubljani potekali Gozdarski 
študijski dnevi z naslovom Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov vpliv na trajnostno 
rabo gozdnih virov, ki se jih je udeležilo 30 zaposlenih iz ZGS.  
 

Na področju tehnologije gozdne proizvodnje in gozdnih prometnic smo se pri izobraževanju 
zaposlenih osredotočili na usposabljanja za vzpostavitev evidence gozdnih prometnic in na 
postopke izvedbe ukrepov PRP 2014–2020 na področju gozdarske mehanizacije, gozdne 
infrastrukture in usposabljanja lastnikov gozdov. Več zaposlenih se je udeležilo 10. jubilejne 
licitacije visokovrednega lesa v Slovenj Gradcu. Pomembne izobraževalne teme so bile tudi 
nove tehnologije v gozdarstvu, pridobivanje in raba lesnih kuriv ter vzdrževanje gozdnih cest.  
 

Izobraževalni dogodki na področju informatike so bili namenjeni predvsem rabi novih 
programskih rešitev.  
  

Na področju gozdnih živali in lovstva so bile glavne teme izobraževanj ocenjevanje škode po 
zavarovanih vrstah, monitoring velikih zveri in zmanjševanje škode od rastlinojedi divjadi. 
Sodelovali smo tudi na 8. slovenskih lovskih dnevih v Jabljah, kjer sta bila predstavljena dva 
referata iz ZGS.  
 

Izobraževanje zaposlenih na področju odnosov z lastniki gozdov in javnostmi je bilo namenjeno 
predvsem gozdni pedagogiki, razvoju gozdnih učnih in tematskih poti v naravi ter etiki v vodenju 
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in poslovanju. V začetku junija je v soorganizaciji ZGS potekal v Ljubljani in Celju 19. Evropski 
forum za urbano gozdarstvo (EFUF), z naslovom »Urbani gozdovi za prilagodljiva mesta«, ki so 
se ga udeležili zaposleni, ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavano tematiko.  
  

Na področju varstva pri delu smo tudi v letu 2016 izvedli zakonsko predpisane seminarje in 
preizkuse znanja, tako za novozaposlene kot za že zaposlene sodelavce.   
 

Na kadrovskem in finančnem področju so bila izobraževanja namenjena predvsem uvajanju  
poslovnega in računovodskega programskega paketa in ravnanju z arhivskim gradivom.  
 
 

Preglednica 52: Število izobraževalnih dogodkov po organizacijskih enotah (Nd) in število 
udeležencev neformalnega izobraževanja (Nu) za zaposlene v ZGS v letu 2016 

 

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. 10 19 6 14 20 151 12 46 8 15 15 50 71 295 

Tolmin   6 25 4 11 8 57   7 91 25 184 

Bled     3 6 4 20 1 3 4 38 12 67 

Kranj 1 2 4 13 3 6 13 40   0 0 21 61 

Ljubljana 1 3 7 35 3 18 1 1   1 7 13 64 

Postojna 2 4 10 30 7 15 10 32   1 4 30 85 

Kočevje   3 128 6 64 8 28 1 12 3 5 21 237 

N. mesto 1 1 10 75 9 44 6 21 1 8 5 73 32 222 

Brežice 1 1   10 75 14 23 1 1 0 0 26 100 

Celje 3 6 7 27 3 3 15 24   6 7 34 67 

Nazarje   7 40 9 112 2 9   0 0 18 161 

Sl. Gradec   1 10 3 10 4 6   0 0 8 26 

Maribor   3 27 9 57 10 56   1 58 23 198 

M. Sobota   4 33 5 9 4 8 1 1 0 0 14 51 

Sežana     7 18 3 7 2 19 1 1 13 45 

SKUPAJ  36  457  599  378  59  334  1.863 

 
 

V letu 2016 smo zaposlenim zagotovili najnujnejšo strokovno literaturo, ki je pomembna zaradi 
spremljanja novosti strokovnega in znanstvenega dela. Za vse območne enote je bil naročen 
Zbornik Acta Silvae et Ligni, ki je v letu 2016 izšel v treh številkah.  
 

Razvojne potrebe na področju izobraževanja zaposlenih trenutno pokrivamo tudi z dvema 
evropskima projektoma, in sicer s projektom SIMWOOD v okviru 7. okvirnega programa EU, ki 
se zaključuje v letu 2017, in s projektom CIA2SFM v okviru programa Erasmus+. Namen 
projekta SIMWOOD je razvoj kapacitet zaposlenih na področju svetovanja za večjo mobilizacijo 
gozdnih virov oziroma motivacijo lastnikov gozdov za bolj aktiven pristop k gospodarjenju z 
gozdovi, rezultat projekta CIA2SFM pa bodo novi, inovativni izobraževalni programi za 
gozdarske strokovnjake in lastnike gozdov.   
 
 

4.4.2   Praktično usposabljanje študentov in dijakov 
 
ZGS je v letu 2016 pokril vse potrebe po praktičnem usposabljanju dijakov in študentov 
gozdarstva, ki je predvideno v študijskih programih izobraževalnih inštitucij s področja 
gozdarstva. Sodelovanje izobraževalnih ustanov in ZGS poteka na podlagi individualnih in 
kolektivnih učnih pogodb.  
 

Tako je v letu 2016 zaključilo predviden program usposabljanja 34 rednih študentov 
višješolskega strokovnega študija gozdarstva in lovstva (1. in 2. letnik) na Višji strokovni šoli v 
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Postojni in 15 študentov visokošolskega strokovnega študija gozdarstva na BF - Oddelku za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Prav tako je praktično usposabljanje v okviru programa 
gozdarski tehnik na ZGS opravilo 70 dijakov Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni in 5 
dijakov Lesarske šole Maribor.  
 

Praktično usposabljanje smo izvajali tudi za dijake, ki se šolajo po programu naravovarstveni 
tehnik, in sicer za tri dijakinje Biotehniške šole Maribor in enega dijaka Biotehniškga 
izobraževalnega centra Ljubljana.  
 

V okviru mednarodne izmenjave študentov smo na praktično usposabljanje na ZGS sprejeli  2 
študenta iz Španije (visoka šola IES El Escorial). Usposabljanje sta opravljala na OE Ljubljana 
in OE Postojna. 
 

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 so bila tudi v letu 2016 omejena na sodelovanje ZGS v 
mednarodnih projektih, strokovno sodelovanje s tujimi inštitucijami, tržno dejavnost na področju 
lovstva in na vabljene predstavitve s strani mednarodnih organizacij in inštitucij s področja 
gozdarstva. V preglednici 53 so navedena vsa potovanja zaposlenih v tujino in njihov namen. 
Skupaj je bilo v letu 2016 opravljenih 40 potovanj v tujino, ki se jih je udeležilo 85 zaposlenih.  
 
 

Preglednica 53: Pregled službenih potovanj zaposlenih v tujino v letu 2016 
 

Zap. 
Št. 

Država 
Št. 

potovanj 
Št.  

udel. 
Nameni potovanj 

1 Madžarska 3 19 Delavnica o parkljarjih, sestanek na temo škod po divjadi, strokovna ekskurzija*  

2 Avstrija 7 12 
Sejem lovstva, ogled drevesnice LIECO, odbor za monografije**, sestanek projektne 
skupine Interreg Alpine space*, projekt CIA 2SFM**, simpozij o gamsih*  

3 Hrvaška 4 11 
Konferenca projekt Holistic**, seminar varstva rastlin Opatija, sestanek projektne skupine 
DinAlpBEAR**, sestanek projekta CIA2SFM** 

4 Norveška 2 8 Evropsko prvenstvo gozdarjev*, bilateralno partnerstvo  

5 Italija 4 8 
Udeležba na delavnici o rjavem medvedu**, mreženje za 4FE projekt**, konferenca Natura, 
nabava pastirskih psov** 

6 Španija 4 7 
Sestanek strokovne skupine**, sestanek o preselitvi medvedov**, sestanek projekta 
FORCIP**, sestanek projekt BIO4ECO** 

7 Nemčija 4 4 
Delavnica COST*, sestanek projekt ALP BIO NET**, ekskurzija Varbiom*, delavnica o 
urbanih gozdovih* 

8 ZDA 2 2 IBA konferenca** 

9 Švica 2 3 Sestanek mreže gozdarskih komunikatorjev*, projektna delavnica** 

10 Nizozemska 1 2 Sestanek projekta SIMWOOD** 

11 Bolgarija 1 2 Sestanek projekta BIO4ECO** 

12 Slovaška 1 1 Sestanek projektne skupine** 

13 Japonska 1 1 Konferenca LIFEGENMON** 

14 BiH 1 1 Zaključek konference COST* 

15 Črna gora 1 1 Konferenca COST* 

16 Romunija 1 1 Izmenjava izkušenj – rjavi medved** 

17 Grčija 1 1 Delovni sestanek FORCIP** 

  40 85  
 

           Opomba: * Stroški potovanja niso bremenili ZGS; ** Stroški službene poti so bili plačani iz sredstev projekta 

 
Največ službenih potovanj v tujino je bilo v sosednje države: Avstrija, Italija, Hrvaška, 
Madžarska. Stroški potovanj v tujino so v glavnem plačani iz projektov, v katerih sodeluje ZGS, 
delno s strani tržne dejavnosti, delno pa so jih krili tuji organizatorji. Potovanja, katerih materialni 
stroški niso bremenili sredstev javne gozdarske službe ZGS, so v preglednici 47 označena z 
eno ali dvema zvezdicama (*; **).  
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4.5   VARNOST  IN  ZDRAVJE  PRI  DELU 
 

           Odgovorni: mag. Tomaž Gerl, univ. dipl. inž. gozd., strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu 
 
 

V letu 2016 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 2016.   
 
Najpomembnejše opravljene naloge so bile: 
 

 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 dodatno zaposlenih delavcev na javnih delih za 
dokončanje sanacije posledic žleda; 

 praktična izvedba izobraževanj ter preizkusa znanja s področja varnosti in zdravja pri 
delu (VZD) za dodatno zaposlene delavce; 

 organiziranje in napotitev na novo zaposlenih delavcev na zdravstvene preglede; 

 izvedba periodičnih zdravstvenih pregledov za redno zaposlene v tistih območnih 
enotah, ki teh pregledov niso izvedle v 2015; 

 izvedba preventivnih cepljenj proti klopnemu meningoencefalitisu in steklini ter nabava 
repelentov proti klopom in insektom; 

 nabava osebne varovalne opreme za delavce ZGS skladno z rednimi roki menjave, 
določenimi v Izjavi o varnosti in zamenjava izrabljene osebne varovalne opreme v 
primerih, ko je bilo to potrebno zaradi neprimernega stanja opreme; 

 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 analiza nezgod pri delu v zasebnih gozdovih. 
 
 

Nezgode pri delu zaposlenih v ZGS – 2016 
 

V letu 2016 se je pri delu v gozdu pripetilo 13 nezgod, pri čemer se je poškodovalo 12 
zaposlenih, saj se je enemu nezgoda pripetila dvakrat. Število nezgod je precej pod desetletnim 
povprečjem (2007-2016), ki znaša 19 nezgod na leto. 

 
Preglednica 54:  Število nezgod pri delu po organizacijskih enotah v desetletnem obdobju 
 

Organizacijska 
enota 

2007 2008 2009 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SKUPAJ 

Centralna enota 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Tolmin 2 1 0 2 0 1 0 1 1 3 11 

Bled 2 0 2 4 0 3 0 7 1 1 20 

Kranj 1 1 2 2 2 2 0 1 1 0 12 

Ljubljana 6 1 1 0 3 3 1 3 3 2 23 

Postojna 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 7 

Kočevje 3 1 0 2 2 0 0 3 0 0 11 

Novo mesto 2 1 1 5 1 1 2 3 3 0 19 

Brežice 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 

Celje 1 1 1 6 5 1 2 4 3 0 24 

Nazarje 1 1 1 0 4 4 0 2 2 1 16 

Slovenj Gradec 2 1 1 0 0 0 1 0 1 2 8 

Maribor 3 2 3 1 2 3 2 2 3 4 25 

Murska Sobota 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 

Sežana 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 7 

SKUPAJ 23 11 13 24 23 21 13 30 19 13 190 
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Pogostnost nezgod, ki se izraža s številom nezgod v enem letu na 100 zaposlenih, ima v letu 
2016 vrednost 1,8 (( = število nezgod na delu v letu 2016/število zaposlenih) x 100). Tukaj so 
upoštevani vsi delavci v pogodbenem razmerju z ZGS, torej stalno zaposleni, pa tudi začasno 
zaposleni in delavci na javnih delih (pri slednjih smo upoštevali dejanski čas trajanja zaposlitve). 
Nezgode študentov in dijakov na obvezni praksi v zgornji tabeli niso prikazane, ker niso bili v 
delovnem razmerju z ZGS. Vendar takšnih nezgod v letu 2016 nismo zabeležili. 
 
 

Preglednica 55: Število poškodb zaposlenih na ZGS v letu 2016 po kraju nezgode, opravilu, 
načinu nastanka poškodbe, vrsti poškodbe in poškodovanemu delu telesa 
 

Kraj 
nezgode 

Št. Opravilo Št. 
Način 

nastanka 
poškodbe 

Št. 
Vrsta 

poškodbe 
Št. 

Poškodba – 
telesni del 

Št. 

Cesta 1 
Prehod skozi 

sestoj 
2 Zdrs in padec 6 

Udarec pri 
padcu 

1 Prst na roki 1 

Gozd 12 
Označevanje 

drevja za posek 
6 Spotik in padec 1 

Nateg sklepnih 
vezi 

4 
Ramenski 

sklep 
2 

  Nadzor sečišča 1 
Zdrs brez 

padca 
3 

Površinska 
poškodba 

1 Koleno 1 

  
Označevanje 

drevja za 
sanitarni posek 

2 Udarec veje 2 Zlom 3 Oko 1 

  
Prevzem gojitv. 

ali varstvenih del 
1 

Premagovanje 
strmine 

1 
Mišična 

raztrganina 
4 

Več delov 
telesa 

1 

  
Trasiranje 

gozdnih vlak 
1     Roka 4 

        Gleženj 1 

        Noga 2 

Skupaj 13         

 

 

12 nezgod se je pripetilo revirnim gozdarjem ter 1 nezgoda vodji krajevne enote. Večina nezgod 
se je zgodila v prvi polovici leta, in sicer 8, medtem ko se je v drugih šestih mesecih pripetilo pet 
nezgod. To povezujemo z bistveno ugodnejšimi razmerami za terensko delo v drugi polovici leta 
– zelo toplo poletje in podaljšana jesen. V mesecih maj, september in oktober nismo zabeležili 
nobene nezgode. Zelo topla jesen je omogočila nadaljevanje dela na terenu vse do konca leta, 
posledično pa so se tri nezgode pripetile v novembru in decembru. Glede ur znotraj delovnega 
časa nismo zaznali posebnosti. 
 

Iz analize nezgod ugotavljamo, da je daleč največja verjetnost za nastanek nezgode pri delu na 
terenu, v prvi vrsti pri označevanju drevja za posek in takoj za tem pri prehodu skozi gozd z 
namenom opravljanja določenih delovnih nalog. V slednjem primeru strogo gledano ne gre za 
nezgodo med opravljanjem delovne naloge, ampak za nezgodo med premikom na kraj naloge. 
Največ poškodb se zgodi pri hoji po brezpotju, zlasti na strmih in skalovitih terenih ter pri 
premagovanju naravnih ovir na terenu. Najpogosteje prihaja do zdrsov s padci ali spotikov s 
padci. Razmeroma pogosto nastopijo poškodbe tudi pri zdrsu brez dejanskega padca, ko 
delavec poskuša preprečiti padec s tem, da si pomaga z rokami, kar povzroči poškodbe 
sklepnih vezi ali površinske rane zaradi ostrih predmetov. Včasih pa takšni nenadni gibi 
povzročijo preobremenitev nekaterih mišic ali sklepnih vezi in posledično njihove poškodbe. Iz 
opisanih razlogov v letu 2016 ugotavljamo največ poškodb na rokah, tudi ramenskih sklepih in 
potem dlaneh ter prstih. Šele na drugem mestu so bile poškodbe na nogah. Samo v enem 
primeru je prišlo do poškodbe očesa zaradi udarca veje. 
 

V celoti gledano smo lahko s stanjem na področju varnosti in zdravja pri delu v letu 2016 
zadovoljni. Število nezgod se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za tretjino. To 
dokazuje, da smo kljub izjemnemu obsegu terenskega dela uspeli usmeriti primerno energijo v 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, med drugim tudi z nakupom nove osebne varovalne 
opreme, ki so jo delavci prejeli konec leta 2016. Kljub dejstvu, da obseg terenskega dela ostaja 
približno enak kot v letih 2015 in 2014, kar pomeni več kot 100 % povečanje v primerjavi z leti 
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pred 2014, se je število nezgod v letu 2016 zmanjšalo občutno pod desetletno povprečje. Glede 
na leto 2014 se je celo več kot prepolovilo (13 nezgod v primerjavi s 30 v letu 2014). Iz tega 
razloga upravičeno trdimo, da se je varnost delavcev ZGS ponovno izboljšala. 
 
 

Nezgode pri delu v zasebnih gozdovih 
 

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. Zbrani podatki so pridobljeni na podlagi 
informacij, ki jih delavci ZGS pridobijo na terenu oziroma iz sredstev javnega obveščanja. Na 
podlagi teh informacij se izdelajo poročila o nezgodah v zasebnih gozdovih. Kljub dejstvu, 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 nesreče pripetijo, kako resne so poškodbe in kaj je 
vzrok tem nesrečam. V poročilih o nezgodah naj bi bile zajete vsaj vse smrtne nezgode.  
 

V letu 2016 smo do 31. 12. 2016 evidentirali 56 nezgod pri delu v zasebnih gozdovih, in sicer 8 
smrtnih, 35 težjih in 13 lažjih. Pri slednjih je potrebno omeniti, da je tukaj naša evidenca najmanj 
zanesljiva, saj večina lažjih delovnih nezgod pri delu v zasebnem gozdu ni nikjer zabeleženih. 
 

Varnost pri delu v gozdu se je v letu 2016 v primerjavi s prejšnjim letom bistveno popravila. 
Smrtnih primerov je bilo za dobrih 40 % manj kot v 2015, vseh evidentiranih nezgod pa za 
slabih 30 % manj. Pri tem je potrebno poudariti, da se obseg dela v gozdu ni nič zmanjšal, tudi 
skupni posek je ostal približno enak, saj se je nadaljevanju sanacije žledoloma pridružila še 
sanacija sestojev, ki so jih napadli podlubniki. Razmerje med kategorijami poškodovancev je 
bilo dokaj uravnoteženo, s tem da je delež polkmetov nekoliko nižji: kmetje 39%, nekmetje 38% 
in polkmetje 23%. Skupno število nesreč v letu 2016 je nekoliko pod desetletnim povprečjem, 
kar še zlasti velja za smrtne nesreče. Tokrat je bilo največ poškodovancev v starostnih 
kategorijah od 50 do 59 let ter od 60 do 69 let. Smrtni primeri so se približno enakomerno 
pojavljali v vseh starostnih obdobjih nad 30 let. Najmanjšo pogostost nesreč pa smo ponovno 
ugotovili v starostnem obdobju od 30 do 39 let, ki ga štejemo za najprimernejše za delo v 
gozdu. 
 

Podrobnejša analiza nezgod v letu 2016 pokaže, da se je po pričakovanjih največ nezgod 
pripetilo pri sečnji dreves (61%), sledi spravilo (30 %), pri čemer prevladuje traktorsko spravilo, 
temu sledi priprava na delo, zlasti premiki po delovišču, nega ter izdelava drv. Pri smrtnih 
nezgodah je prišlo do poškodb glave oziroma trupa, medtem ko pri težjih in lažjih nezgodah 
prevladujejo poškodbe nog in trupa.  
 

Kar 78 % ponesrečencev je uporabljalo osnovno osebno varovalno opremo, 20 % pa ne. Za 
ostale nismo uspeli pridobiti podatka o tem. Iz tega posredno ugotavljamo, da večina pri delu v 
gozdu uporablja osebno varovalno opremo ter da se njena uporaba postopno še povečuje. Žal 
pa osebna varovalna oprema učinkovito ščiti le pri manj hudih nesrečah in pred urezom z 
motorno žago, ne more pa delavca zaščititi pred poškodbami zaradi udarcev drevesa ali 
drevesnih delov, oziroma pred padci na terenu. Tudi sicer je motorna žaga kot vzročno sredstvo 
pri nastanku poškodbe najnižje, praktično na dnu (3%). Daleč najpogostejše vzročno sredstvo 
je drevo oziroma njegovi odžagani ali odlomljeni deli. 39% udeležencev nesreč ni imelo nobene 
gozdarske izobrazbe, kar je bistveno manj kot lansko leto, ko je bilo takšnih 55%. Od ostalih pa 
se je največ udeležilo tečaja varnega dela v organizaciji ZGS (34%) ali pa pridobilo nacionalno 
poklicno kvalifikacijo (13%). Od 8 smrtnih nezgod večina žrtev ni imela nobene gozdarske 
izobrazbe (6), eden je imel nacionalno poklicno kvalifikacijo, eden pa se je udeležil 
izobraževanja pri drugi organizaciji.  
 

Pri analizi opisov nesreč ugotavljamo povečevanje deleža nesreč pri delu s traktorjem, oziroma 
nesreč zaradi nestrokovne ali neprevidne uporabe traktorja pri delu v gozdu. Medtem ko zlasti 
lastniki gozdov razmeroma dobro uporabljajo motorno žago, pa se kaže veliko pomanjkanja 
znanja na področju pravilne in varne uporabe traktorja. 
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Preglednica 56: Število evidentiranih delovnih nezgod lastnikov gozdov v letu 2016 po fazi 
dela, resnosti poškodbe in vzročnem sredstvu. 
 

Resnost 
poškodbe 

Št. Faza dela % 
Vzročno 
sredstvo 

% 
Uporaba var. 

opreme 
% 

gozdarska 
izobrazba 

% 

Lažja 13 Sečnja 61 Drevo 54 Da 78 Brez 39  

Težja 
35 

Spravilo 
30 

Hlod 
21 

Ne 
20 Tečaj varnega 

dela 
34  

Smrt 8 Priprava 5 Veja 7 ni podatka 2 NPK 13  
  Nega 2 Okolje 4   Drugo 3  

 
 

Izdelava drv 
2 

Panj 
2 

 
 Strokovna 

izobrazba 
2  

    Traktor 9   Ni podatka 9  
    Motorna žaga 3      

 
 
Preglednica 57: Število evidentiranih delovnih nezgod s smrtnim izidom lastnikov gozdov v 
obdobju od 2007 do 2016. 
 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število 9 9 13 9 18 10 15 18 14 8  

 
 

 
 

Grafikon 18: Število nezgod s smrtnim izidom v obdobju 2007–2016 in količina poseka v m
3
 na 

eno smrtno nezgodo 
 
 

V letu 2016 je ZGS organiziral redna izobraževanja s področja varnega dela v gozdu v okviru 
evropske sheme Programa razvoja podeželja. Za tečaje je vladalo močno zanimanje in so bili 
polno zasedeni.  
 

ZGS je aktiven na področju izobraževanja in promoviranja varnega ter učinkovitega dela v 
gozdu že od leta 1995 dalje. Skozi tečaje, ki jih izvajamo, gre letno v povprečju 2.000 
udeležencev. Poleg tega izdajamo publikacije, sodelujemo z mediji, sodelujemo s prikazi na 
sejmih ipd. Vendar se stanje na področju varnosti pri delu v gozdu doslej ni popravilo toliko, kot 
bi si želeli ali pričakovali. Medtem ko ugotavljamo zmanjšanje števila nesreč, ki so v vzročni 
zvezi z uporabo orodja za delo v gozdu (z izjemo mehaniziranega spravila), kar je nedvomno 
posledica boljše opremljenosti za delo, pa hkrati ugotavljamo vse pogostejše nesreče, ki jih 
povezujemo z nezadostno usposobljenostjo oziroma nepoznavanjem pravilnih tehnik dela v 
gozdu, pa tudi z neprevidnostjo in podcenjevanjem nevarnosti. Zato menimo, da bi bilo treba pri 
usposabljanjih in tečajih varnega dela še več časa in energije nameniti učenju pravilnih tehnik 
varnega dela v gozdu, s poudarkom na traktorskem spravilu, medtem ko je promocija nakupa 
sodobne opreme manj prioritetna, saj je doseženo stanje v tem pogledu že precej zadovoljivo. 
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Varstvo pred požarom 
 

Glavne aktivnosti na področju varstva pred požarom v letu 2016 so bile: 
 

 nadaljevanje izvajanja programa usposabljanja zaposlenih iz varstva pred požarom, 

 sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih s področja varstva pred požarom, 

 evidentiranje gasilne opreme ter opozorilnih znakov in tabel, 

 vzdrževanje in servisiranje gasilne opreme, 

 nakup javljalnikov CO skladno z ugotovljenimi potrebami. 

 
 
 
 

4.6   DELO  ORGANOV  ZGS  IN  NJIHOVIH  KOMISIJ 
 
V letu 2016 se je Svet ZGS sestal na 2 rednih sejah. Sveti območnih enot so se sestali na 
skupno 23 rednih sejah, 1 seja je bila izredna, 3 seje pa so bile dopisne.  
 

Strokovni svet ZGS se je sestal na 2 sejah.  
 

Direktor ZGS je sklical 8 sestankov vodij območnih enot in oddelkov (kolegijev ZGS).  
 

Strokovni kolegij Centralne enote ZGS, ki se ga udeležujejo vodilni delavci gozdarskih 
strokovnih področij, se je v letu 2016 sestal na 14 sejah. Seje vodi Vodja Sektorja za strokovne 
zadeve, zapisniki sej pa so redno posredovani na vse območne enote in objavljeni na Intranetu.  
 

Vodje oddelkov so sklicali 20 sestankov kolegijev oddelkov. 

 
 
4.7   NOTRANJI  NADZOR 
 

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

 
Na podlagi sklepa direktorja ZGS (sklep št. 109 z dne 12. 11. 2015 o določitvi odgovornih oseb 
in načina izvedbe nadzornih pregledov) naj bi vodje območnih enot oziroma vodje odsekov 
opravili strokovne preglede (kontrole) vsaj dveh krajevnih enot in vseh 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 78 rednih in 5 izrednih pregledov, 
12 pregledov na podlagi pritožb in 611 kontrol ukrepov in postopkov za zatiranje podlubnikov. O 
odpravi ugotovljenih nepravilnostih so morale območne enote pisno obvestiti direktorja ZGS.  
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5  Struktura porabljenega delovnega časa v l. 2016  
 
Zaposleni v ZGS so tudi v letu 2016 evidentirali delovni čas po posameznih nalogah. V 
preglednici 58 navajamo porabljeni čas in njegovo strukturo po temeljnih področjih dela v ZGS.  
 
 

Preglednica 58: Število porabljenih neto ur in struktura delovnega časa po temeljnih opravilih 
v letu 2016, vključno z LPN  
 

Dejavnost 
Porabljen 

 čas v 2015 - 
ure 

Delež 
2015 

% 

Porabljen 
čas v 2016 - 

ure 

Delež 
2016 

% 

Indeks 
na 2016/15 

Gozdnogospodarsko načrtovanje 150.214 16,1 134.518 16,1 90 

Gojenje in varstvo gozdov 455.905 48,8 394.820 47,3 87 

Gozdna tehnika 134.724 14,5 131.303 15,8 97 

Gozdne živali in lovstvo 24.290 2,6 15.573 1,9 64 

Svetovanje in razvoj podeželja 55.172 5,9 67.515 8,1 122 

Odnosi z javnostmi 14.046 1,5 13.363 1,6 95 

Gozdarski nadzor 1.152 0,1 102 0 9 

Informatika 41.694 4,5 30.021 3,6 72 

Izobraževanje 18.117 1,9 16.685 2,0 92 

Javne naloge s področja varstva narave 9.269 1,0 3.164 0,4 34 

Projekti 29.314 3,1 27.027 3,2 92 

SKUPAJ JAVNA SLUŽBA 933.897 100 834.092 100 89 

Tržna dejavnost 129.225  107.734  83 

          Lovišča s posebnim namenom 115.483  105.472  92 

          Naročniki 13.742  2.262  16 

Režija 181.868  277.430  153 

Prazniki, dopusti, bolniške v breme ZGS 258.943  250.653  97 

SKUPAJ 1.533.158  1.577.643  103 

 
 

Skladno s t.i. »Interventnim zakonom« za odpravo posledic žleda  je ZGS v letu 2016 še lahko 
koristil sredstva za program javnih del in je od julija do novembra 2016 zaposlil 50 udeležencev 
javnih del. Vendar delovnih čas javnih delavcev ni vključen v preglednico (kot niso bile vključene 
niti v enako lansko preglednico), ker ne gre za zaposlene v ZGS. 
  

Močno povečanje indeksa porabljenega časa za režijo glede na predhodno leto je posledica 
letošnje odločitve, da v režijo vključimo tudi delovno nalogo »Urejanje evidenc ter priprava 
programov in poročil«, ki je vsako leto obsežna; v letu 2016 je bilo zanjo porabljenih 79.039 
delovnih ur.  
 

 
 
Na podlagi podatkov o delu iz območnih  
enot in poročil oddelkov je predlog Poročila  
o delu ZGS uredil mag. Živan Veselič. 
 
 

      Damjan Oražem     

             

 direktor 
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Priloga  
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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, gozdarstvo in 
prehrano  

 financiranje ZGS 

 vzdrževanje in gradnja gozdnih promentic 

 potrjevanje gozdnogospodarskih načrtov 

 potrjevanje lovskoupravljavskih načrtov 
–  vlaganja v gozdove iz sredstev proračuna RS 

2 Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin  

 varstvo gozdov, posebni nadzori 

3 Ministrstvo za okolje in prostor  zavarovane živalske vrste, velike zveri; 

 gozdnogospodarski načrti – CPVO; 

 gozdne gradnje 

4 Ministrstvo za kulturo  prijava projekta ESRR za Naturo 2000 

 mnenje h gozdnogospodarskim načrtom  

5 Agencija Republike Slovenije za okolje   protipožarne preseke 

 zavarovane živalske vrste, velike zveri 

6 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja 

 sofinanciranje vlaganj v gozdove na podlagi PRP  

7 Ministrstvo za obrambo  
Uprava RS za zaščito in reševanje 

 ujme v gozdovih 

 gospodarjenje z gozdovi v upravljanju MORS 

8 Ministrstvo za finance   finančni načrti 

9 Direkcija RS za ceste  usklajevanje omrežja gozdnih in javnih cest 

10 Direkcija RS za vode  mnenje h gozdnogospodarskim načrtom 

11 Statistični urad RS  posredovanje podatkov za statistični letopis 

12 Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje  gojenje in varstvo gozdov, divjad in lovstvo 

13 Veterinarska uprava RS  monitoring svinjske kuge pri d.prašiču, stekline pri 
lisicah in aviarne influence pri racah mlakaricah;  

 projekti 

14 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 

15 Andragoški center Slovenije    –   študijski krožki 

16 Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive vire 

 strojna sečnja, les za energijo, prometnice; 

 gozdnogospodarsko načrtovanje; 

 gojenje in varstvo gozdov, divjad in lovstvo;  

 projekti  

17 Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna –  tečaji za lastnike gozdov  

18 Gozdarski inštitut Slovenije  les za energijo, prometnice;  

 gozdnogospodarsko načrtovanje;  

 gojenje in varstvo gozdov, divjad in lovstvo;  

 projekti 

19 Kmetijski inštitut Slovenije  varstvo gozdov 

 projekti 

20 Inštitut za naravno dediščino LUTRA  projekti 

21 Biotehniška fakulteta – Oddelki za zootehniko, 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,  
biologijo 

 divjad in lovstvo;  

 projekti; 

 določanje DNA zveri; 

 določanja starosti medvedov z brušenjem zob 

22 Veterinarska fakulteta  divjad in lovstvo 

23 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko, Univerza v Mariboru  

 pregledovalnik podatkov ZGS 

 priprava enotne relacijske baze podatkov  

JAVNI ZAVODI, SKLADI IN AGENCIJE 

24 Triglavski narodni park   podatki o gozdovih  

 gozdnogospodarski načrti, prometnice 

 divjad in lovstvo 

25 Zdravstveni domovi   varnost in zdravje pri delu – zdravniški pregledi 

26 Geodetski zavod RS  zbirni kataster javne gospodarske infrastrukture 

27 Prirodoslovni muzej Slovenije  zavarovane živalske vrste 
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LOKALNE SKUPNOSTI 

28 Zavod RS za varstvo narave  velike zveri  

 Natura 200 (načrtovanje) 

 projekti 

29 Ljubljanski urbanistični zavod  računalniške aplikacije 

30 Občine  vzdrževanje gozdnih cest; določanje režima prometa 
na gozdnih cestah; gradnja gozdnih prometnic 

 izmenjava podatkov o cestah 

 projekti 

PODJETJA 

31 Gozdarske gospodarske družbe  uvajanje novih tehnologij v gozdno proizvodnjo. 

 gradnja gozdnih prometnic. 

32 Slovenski državni gozdovi  sodelovanje med upravljavcem državnih gozdov in 
ZGS kot izvajalcem javne gozdarske službe 

33 Krim d.o.o.  ocena gozdne ceste na parceli 

 podatki Zemljiškega katastra 

34 Metropolitana d.o.o.  strokovne storitve - gozdarstvo 

35 Pomurski sejem  udeležba na sejmu AGRA; 

 udeležba na sejmu Lov 

36 ERIC-o Velenje  projekti  

 organizacija posvetov 

NEVLADNE ORGANIZACIJE 

37 Zveza strojnih krožkov Slovenije  gozdna tehnika 

38 Zveza lastnikov gozdove Slovenije, 
Društva lastnikov gozdov 

 gozdne prometnice; energetsko svetovanje; 

 licitacija vrednega lesa. 

39 Gasilska Zveza Slovenije  varnost in zdravje pri delu 

 požarna varnost v naravnem okolju  

40 Lovska zveza Slovenije, OZUL, LD  divjad in lovstvo 

41 Društvo za osvoboditev živali in njihove 
pravice 

 velike zveri  

 načrti upravljanja z divjadjo 

42 Čebelarska zveza Slovenije, čebelarska 
društva 

 čebelarski pašni redi, mnenja ZGS 

 strokovno sodelovanje 

43 Turistična zveza Slovenije  tematske pohodniške poti v Sloveniji 

44 Planinska zveza Slolvenije  tematske pohodniške poti v Sloveniji 

45 Agencija Spirit  tematske pohodniške poti v Sloveniji 

46 Lokalne akcijske skupine LAS   razvoj podeželja 

47 Društvo Planet Zemlja  anketiranje občin o trajnostnem razvoju 

ZBORNICE 

48 Gospodarska zbornica Slovenije  strojna sečnja 

 gozdno gospodarsko načrtovanje 

49 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  varno delo v gozdu 

 svetovanje lastnikom gozdov 

 divjad in lovstvo; škode od divjadi; velike zveri 

ORGANIZACIJE EU IN DRUGIH DRŽAV 

50 IUFRO (International Union of forest research 
organisations – Mednarodna zveza 
gozdarskih raziskovalnih organizacij) 

 izmenjava strokovnih spoznanj; 
 

51 FAO (Food and agricultural organisation –  
organizacija OZN za hrano in kmetijstvo) 

 les za energijo 

 izmenjava strokovnih spoznanj 

52 Izobraževalni center Osoje v Avstriji  izobraževanje lastnikov gozdov. 

53 Parco Naturale Adamello Brenta (R Italija)  rjavi medved 

54 EU, Komisija  Direktiva o habitatih, pticah; Natura 2000; velike zveri 

55 WWF Austria  rjavi medved 

56 IBA (International Bear Association)  velike zveri – rjavi medved 

57 LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe)  velike zveri 

58 SCALP (Status and Conservation of Alpine 
Lynx Population) 

 velike zveri – ris; 

59 Šumarski fakultet iz Zagreba  Dnevi zdravstvenega varstva rastlin Hrvaške 

60 Pro Silva Europe  priprava letne konference Pro Silva v Sloveniji 

61 Joint Research Centre Institute for 
Environment and Sustainability, Ispra 

 poročila o gozdnih požarih 

62 Urad za UNESCO  priprava nominacije za dva gozdna rezervata 

 


