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Povzetek 
 

Delo ZGS v letu 2021 je močno zaznamovala epidemija SarS-CoV-2, zato je ZGS glede na 
specifično naravo dela javne gozdarske službe in delovnih obvez, predvidenih s Programom dela 
ZGS za leto 2021, organiziral delovne procese tako, da je prednostno izvajal nujna področja 
delovanja na terenu, kar je v prvi vrsti obsegalo dvoje: zagotovitev izvedbe sadnje v gozdovih in 
vodenje postopkov v zvezi s sanitarnimi sečnjami (preprečevanje gradacije podlubnikov) in 
izdelavo območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov za obdobje 2021-2030.  

Ne glede na razmere smo v ZGS skušali varno in v največjem možnem obsegu izvajati vse 
aktivnosti, predvidene s Programom dela ZGS za leto 2021. Najpomembnejše med njimi v 
nadaljevanju povzemamo po posameznih področjih.  

Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja so bili v letu 2021 izdelani predlogi 16 
gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot z obdobjem veljavnosti 2021-2030 in dve 
spremembi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot. Izveden je bil celoten 
postopek sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot 2021-2030 in 
oddan na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar pa zaradi nesprejetja 
nadrejenih načrtov (gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih območij (GGN GGO) 
načrti GGE še niso bili sprejeti s pravilniki. ZGS je v letu 2021 izdal 2.013 soglasij za posege v 
gozdni prostor (vključno z negativnimi) in 1.540 mnenj za gradnjo objektov. Skupna površina 
krčitev v kmetijske namene je v letu 2021 znašala 356 ha (od tega je bilo 3,5 ha nelegalnih). 

Na področju lovskega načrtovanja je bilo težišče dela na izdelavi osnutkov dolgoročnih lovsko 
upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030, izvajanju nalog v zvezi z ocenjevanjem 
škod od divjadi na nelovnih površinah in izvajanju biomeliorativnih del, ki so pomembna tako za 
izboljšanje okolja za prostoživeče živali kot tudi za doseganje gozdnogojitvenih ciljev.  

Na področju gojenja gozdov je bilo delo usmerjeno predvsem v nujno zagotavljanje obnove s 
sadnjo in nujnih sanitarnih sečenj. Obnovo s sadnjo in setvijo je bila zagotovljena na 420 ha (99 
% od načrtovanih del). Negovalna dela so bila izvedena na 5.696 ha (85 % od načrtovane 
vrednosti). V gozdovih vseh lastništev je bilo skupaj za posek izbranih za 4,65 milijona m3 dreves 
(26 % zaradi sanitarnih vzrokov), kar predstavlja 93 % od načrtovanega. Gozdnogojitveni načrti 
so bili posodobljeni za 74.224 ha gozdov, kar pomeni 101 % od načrtovanega za leto 2021. 
Delo ZGS na področju varstva gozdov je bilo tudi v letu 2021 v največjem obsegu vezano na 
zagotavljanje sanitarne sečnje zaradi različnih škodljivih dejavnikov. V letu 2021 je bilo zaradi 
varstveno-sanacijskih vzrokov posekanih 1,04 milijonov m3 drevja, kar je 26 % celotnega poseka 
(leto 2020: 1,76 mio m3 oz. 42 % celotnega poseka). V letu 2021 je tako prvič po letu 2014 (leto 
žledoloma) delež poseka zaradi sanitarnih vzrokov padel pod eno tretjino celotnega letnega 
poseka. 
Na področju gozdne tehnike so v vseh gozdovih potekale običajne aktivnosti, povezane s kontrolo 
izvedbe gozdnih del in zagotavljanju vzdrževanja gozdnih cest. V letu 2021 so bile notranje 
kontrole usmerjene v izvajanje poseka, spravila lesa in urejenosti sečišč po opravljenem delu, 
zato je bilo opravljeno 1.243 popolnih prevzemov sečišč. Skupno s popolnimi prevzemi smo tako 
v lanskem letu opravili okoli 59.604 pregledov sečišč. 
 
Izvedba programa dela ZGS na področju gozdarskega svetovanja lastnikom gozdov in dejavnosti 
razvoja podeželja je bila v letu 2021 močno odvisna od ukrepov za omejitev širjenja epidemije 
SarS-CoV-2, zaradi katerih je bilo veliko načrtovanih dogodkov odpovedanih. Ne glede na to je 
bilo izvedenih 50 delavnic, 53 ostalih prireditev in 102 prispevka v medijih za lastnike gozdov. 
 
V letu 2021 je ZGS izdal lastnikom gozdov 72.705 odločb v upravnem postopku. Ob tem so 
strokovni delavci ZGS, večinoma revirni gozdarji, svetovali lastnikom gozdov o izbiri drevja za 
posek, izvedbi sečnje in spravila, gozdnem redu, izvedbi gojitvenih in varstvenih del.  
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Aktivnosti na področju stikov in komuniciranja z različnimi javnostmi, ki predstavljajo krog 
deležnikov ZGS, so bile v letu 2021 močno zaznamovane z nadaljevanjem epidemije SarS-CoV-
2. Osrednje teme odnosov z javnostmi ZGS v letu 2021 so bile: proces obnove 10-letnih 
gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov (Teden gozdov 2021), obnova gozdov 
(Mednarodni dan gozdov 2021); ukrepi za obnovo gozdov s sadnjo in nega gozda (Dan Zemlje 
2021), slovensko gozdarstvo in Evropa (predsedovanje Slovenije Svetu EU), gozdne učne poti, 
pohodništvo in turizem v gozdnem prostoru, podnebne spremembe in njihovi vplivi na gozd; 
prilagajanje gozdarstva na podnebne spremembe, biotska in genetska pestrost gozdov ter gozd 
in Natura 2000. 
V letu 2021 smo nadaljevali z intenziviranjem dela na domačih in zlasti mednarodnih projektih ter 
pripravi programskih dokumentov za pričetek izvajanja projekta e-gozdarstvo.  
Povečan pritisk na gozdove s strani obiskovalcev v času epidemije SarS-CoV-2 se je odrazil v 
intenziviranju aktivnosti na gozdarskem nadzoru. V letu 2021 smo za potrebe gozdarskega 
nadzora (nadzor, izobraževanje) opravili 9.196 ur, kar je za 9 % več kot v letu 2020. 
Lovišča s posebnim namenom, ki delujejo v okviru ZGS, so izvajala večino nalog, določenih s 
Programom dela in finančnim načrtom 2021. Tržne dejavnosti LPN z nudenjem lovskih storitev 
so bile zaradi epidemije SarS-CoV-2 močno omejene, kar je vplivalo zlasti na bistveno zmanjšanje 
števila lovskih gostov.  
 
Podrobni podatki o gozdovih za leto 2021 bodo predstavljeni v Poročilu ZGS o gozdovih za leto 
2021. 
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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 
GGN Gozdnogospodarski načrt 
GGO Gozdnogospodarsko območje 
GIS Gozdarski inštitut Slovenije 
GLS Gozdno lesni sortiment 
KE Krajevna enota 

KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
LUO Lovsko upravljavsko 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 
PPD Poročevalsko, prognostična-diagnostična služba 
PPV Protipožarno varstvo 
PRP Program razvoja podeželja 
SiDG Slovenski državni gozdovi d.o.o. 

SKZG RS Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
SVP Stalna vzorčna ploskev 
TNP Triglavski narodni park 
TZS Turistična zveza Slovenije 

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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A: Izvajanje javne gozdarske službe 
 

1 Načrtovanje razvoja gozdov 
 
1.1 GOZDNOGOSPODARSKO NAČRTOVANJE 
 
           Odgovorna: mag. Matjaž Guček, univ. dipl. inž. gozd., in Miha Marenče, univ. dipl. inž. gozd. 
 

 
Planirano in realizirano v letu 2021 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 
Količina Neto normativ Neto 

ure 
Količina % Neto 

ure 
% 

Opis sestojev 114.479 ha 0,15 ure/ha 17.172 119.465 ha 104 19.015 111 
Meritve sestojev 10.058 pl. 1,60 ure/ploskev* 16.093 10.691 pl. 106 15.117 94 
Podatki, tekst, postopek  18 načrtov** 1.500 ur/načrt 27.000 18 načrtov 100 39.934 148 
Obnova mej 3.669 km 4,0 ure/km*** 14.676 2.687 km 73 9.833 67 
Posegi v prostor 4.100 presoj 5,0 ur/dokument 20.500 5.160 presoj 126 20.492 100 
Območni 
gozdnogospodarski 
načrti (ON GGO) 

14 načrtov 2.000 ur/načrt 28.000 14 100 40.145 143 

Skupaj 123.441  
 

144.535 117 
   Opomba: *    Normativ za strokovnega delavca, če ima pomočnika.  
                    **  Upoštevane so tudi ure, potrebne za načrt iz drugih strokovnih področij. 
                    *** Pri izračunu smo upoštevali normativ iz Standardov za opravljanje nalog javne gozdarske službe, ki jih je 

izdelal Gozdarski inštitut Slovenije, in sicer 4 ure/km. 
                     
 

 Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Delo v zvezi z gozdnim prostorom (z izjemo presoj posegov v 
prostor) – prostorski plani, raba zemljišč, funkcije gozdov ...  16.000 6.301 39 

Razvojno delo, delavnice s področja fitocenologije 5.000 1.371 27 
Druga dela (evidence, poročila, programi, nadzor idr.) 20.000 14.030 70 
    
Skupaj gozdnogospodarsko načrtovanje 164.441 166.237 101 
    

 

 
 

1.1.1 Izdelava gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot 
 
Delo na izdelavi gozdnogospodarskih načrtov (v nadaljevanju GGN) gozdnogospodarskih enot (v 
nadaljevanju GGE) je v letu 2021 potekalo večinoma skladno s programom dela.  
 
V letu 2021 je bilo izdelanih vseh 16 osnutkov načrtov predvidenih s programom dela za leto 
2021. Izveden je bil tudi celoten postopek sprejemanja GGN GGE 2021-2030, vendar pa zaradi 
nesprejetja nadrejenih načrtov (gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih območij (GGN 
GGO) načrti GGE še niso bili sprejeti s pravilniki o GGN GGE. Izdelani in sprejeti sta bili dve 
spremembi GGN GGE in en letni načrt. Prav tako sta bila sprejeta dva GGN GGE za obdobje 
veljavnosti 2020-2029.  
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Preglednica 1: Stanje na področju izdelave in sprejemanja GGN GGE ob koncu leta 2021 ter primerjava s 
stanjem ob koncu prejšnjih let 

Stanje GGN GGE 1999 … 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Načrt je izdelan ter sprejet oz. 
potrjen 131  208 232 228 229 220 225 226 229 228 214 

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

62  24 0 2 2 2 6 3 1 3* 16 

Načrt je v izdelavi – začetek 
veljavnosti v tekočem letu   22  0 0 2 1 10 0 0 0 0 0 

Načrt je v izdelavi – v zamudi več 
kot leto dni 35  1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 1* 0 1* 

   

Opomba:  *GGN GGE Šentjernej, za katerega je bilo določeno, da je potrebno izvesti postopek CPVO. Za ta načrt bo potrebno 
izdelati okoljsko poročilo in dodatek za varovana območja. 
 
Dolgotrajni postopki sprejemanja načrtov, številna usklajevanja z ostalimi institucijami in 
pomanjkanje ustreznih računalniških aplikacij za obdelavo podatkov so vzrok za večje število 
porabljenih ur za izdelavo načrtov kot je bilo načrtovano. 
Preglednica 2: V letu 2021 izdelani GGN GGE  

OE 

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

Določen osnutek  Sprejet načrt 
Načrt GGE 1. leto Načrt GGE 1. leto 

Tolmin Tolmin 2021   
Most na Soči 2021   

Bled Bled 2021 Bohinj - sprememba 2014 
 Mežakla – sprememba 2015 Mežakla - sprememba 2015 
Kranj Cerklje 2020 Cerklje 2020 
 Jelendol 2020 Jelendol 2020 
 Kokra 2021   

Ljubljana Ravnik 2021   
Čemšenik-Kolovrat 2021   

Postojna   Logatec-Zagora - letni 2021 

Kočevje Vrbovec 2021   
Draga 2021   

Novo mesto Trebnje I 2021   
Stari trg 2021   

Brežice Senovo 2021   
 Zreče 2021   
Celje Podčetrtek 2021   
Nazarje /    
Slovenj Gradec /    
Maribor  Ruše 2021   
 Ribnica na Pohorju 2021   
Murska Sobota Zahodno Goričko 2021   
Sežana /    

 

1.1.2 Opravljena dela na meritvah sestojev in na obnovi mej ureditvenih enot 
 
Glede na količino razpoložljivih sredstev je bil tudi v letu 2021 velik poudarek na zagotovitvi 
izvedbe meritev stalnih vzorčnih ploskev (v nadaljevanju SVP), ki so ključen in zanesljiv vir 
informacij o razvoju gozdov in jih je prioritetno treba izvesti. Izvedba meritev na SVP je v veliki 
meri vezana na pomoč pomožnih delavcev. 
Nadaljevali smo z izvedbo obnove oddelčnih in odsečnih mej, katerih obnova je bila v preteklih 
letih osredotočena na najnujnejše predele, v zadnjih treh letih pa je bila posvečena temu opravilu 
posebna pozornost, kar se odraža tudi v večjih dolžinah obnovljenih mej (Slika 1). Za orientacijo 
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na terenu se sicer uporabljajo GPS aparati, vendar pa so meje na terenu pomembne za lažjo 
orientacijo.  
Zaradi racionalizacije smo posodobitve sestojne karte izvedli pretežno s kabinetno predpripravo 
na podlagi gozdnogojitvenih načrtov, na terenu pa se preveri le del sestojev.  
 
Meritve gozdnih sestojev so bile v letu 2021 izvedene skoraj celoti. Realizirano je bilo 92 % 
programa, upoštevajoč površine s SVP, oziroma 94 %, upoštevajoč število SVP (Preglednica 3). 
 

Preglednica 3: V letu 2021 izvedena dela na meritvah sestojev in obnovi mej ureditvenih enot  

OE 

Meritve sestojev Obnavljanje mej ureditvenih enot 

Program 
2021 
ha 

Izvedeno 
l. 2021 

ha 

Delež 
realiz. 

% 

Program 
2021 

število 

Realiz. 
2021 

število 

Delež 
realiz. 

% 

Program 
2021 
ha 

Izvedeno 
l. 2021 

ha 

Delež 
realiz. 

% 

Program 
2021 
km 

Realiz. 
2021 
km 

Delež 
realiz. 

% 

Tolmin 13.700 13.700 100,0 407 442 108,6 1.380 878 63,6 180 118 65,5 
Bled 4.380 4.367 99,7 1.096 1.095 99,9 6.300 54 0,9 210 2 0,9 
Kranj 11.970 12.638 105,6 960 1.011 105,3 3.920 3.569 91,0 196 178 91,0 
Ljubljana 24.072 16.807 69,8 1.916 1.337 69,8 5.100 4.742 93,0 320 265 83,1 
Postojna 3.133 2.631 84,0 364 431 118,4 8.889 9.345 105,1 456 579 127,0 
Kočevje 8.028 8.028 100,0 1.281 1.282 100,1 9.378 5.569 59,4 485 289 59,5 
N. mesto 10.888 10.888 100,0 1.088 1.134 104,2 5.080 5.490 108,1 250 292 117,0 
Brežice 8.100 8.202 101,3 645 645 100,0 5.888 4.201 71,3 249 176 70,8 
Celje 7.235 4.500 62,2 595 360 60,5 2.955 2.556 86,5 182 162 89,0 
Nazarje 4.090 3.120 76,3 409 312 76,3 2.560 2.920 114,1 135 160 118,3 
Sl. 
Gradec 5.500 5.500 100,0 333 334 100,3 5.807 1.471 25,3 357 94 26,4 

Maribor 18.798 18.798 100,0 1.618 1.662 102,7 6.622 3.643 55,0 356 200 56,2 
M. Sobota 4.400 4.300 97,7 320 320 100,0 1.080 710 65,7 95 66 69,3 
Sežana 5.987 5.987 100,0 321 326 101,6 7.626 2.950 38,7 261 105 40,3 
SKUPAJ 130.281 119.465 91,7 11.353 10.691 94,2 72.585 48.098 66,3 3.732 2.687 72,0 

 

 
 
Prav tako so bila dela na obnovi mej ureditvenih enot opravljena 66 % glede na predvideno 
površino gozdov in 72 % glede na načrtovano dolžino mej. Glede na letno povprečje obnovljenih 
mej (površina) v obdobju od 2012-2021, je bilo v letu 2021 obnovljenih več kot 4 kratnik letnega 
povprečja obnovljenih mej v tem obdobju. 
 

 
Slika 1: Pregled obsega obnove mej ureditvenih enot v obdobju 2011–2021 
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1.1.3 Presoja posegov v gozd in gozdni prostor ter izdajanje soglasij zanje 
 
V letu 2021 je ZGS prejel 5.160 vlog za soglasja in dovoljenja za posege v gozd in gozdni prostor. 
Količina prejetih vlog za izdajo soglasij in dovoljenj za posege v prostor se zadnjih nekaj let 
konstantno povečuje (Slika 2, vir podatkov: Poročilo o delu ZGS). To pomeni veliko povečanje 
obsega ur na področju gozdnogospodarskega načrtovanja za obravnave posegov v prostor. 
Upoštevajoč izdana soglasja, mnenja (po Gradbenem zakonu; Ur. l. RS, 61/17 in nasl.) in 
dovoljenja za posege v gozd in gozdni prostor, brez nezakonitih posegov, je v letu 2021 znašala 
skupna površina vseh posegov v gozdove 602 ha. 
 

 
Slika 2: Pregled števila prejetih vlog za izdajo soglasij in dovoljenj za posege v prostor 2008-2021 

 
ZGS v 33 primerih, v skupni površini 3,6 ha, s posegi v prostor ni soglašal. Ob tem smo leta 2021 
zabeležili 76 nezakonitih posegov v gozd in gozdni prostor s skupno površino 12,0 ha, kar je po 
številu in površini nekaj manj kot v preteklem letu. Največ nezakonitih posegov je bilo na področju 
urbanizacije (33 % po številu in 54 % po površini), kar se je zgodilo prvič odkar spremljamo ta 
podatek. Pred tem so prevladovali nezakoniti posegi na področju kmetijstva, ker lastniki gozdov 
niso upoštevali določil Zakona o gozdovih, ki predpisuje, da je za vsako krčitev v kmetijske 
namene treba pridobiti dovoljenje ZGS. 
 
V strukturi vzrokov za posege v gozdove v letu 2021 je po površini močno na prvem mestu 
kmetijstvo (62 %), sledita infrastruktura (17 %) in urbanizacija (16 %). Pod posege za 
infrastrukturo smo v letošnjem letu šteli tudi soglasja za gradnjo gozdnih vlak. Druge kategorije 
posegov so bile v letu 2021 po površini sorazmerno manj pomembne.  
 
Po spremembi zakonodaje na področju gradenj (Gradbeni zakon, Ur. l. RS, 61/17 in nasl.) ZGS 
izdaja mnenja za nezahtevne oz. zahtevne objekte in soglasja za enostavne objekte. V letu 2021 
je ZGS izdal 1.540 mnenj (za 144 ha) in 919 soglasij (za 19 ha), skupno torej 2.459. Tudi obseg 
dela s strankami na področju izdajanja različnih strokovnih mnenj o posegih v gozd in gozdni 
prostor v letu 2021 ostaja velik.  
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Preglednica 4: Opravljeno delo ZGS v letu 2021 v zvezi s posegi v gozd in gozdni prostor  

Način posega 
Vrste posegov 

Urbanizacija Infrastruktura Kmetijstvo Rudarstvo Energetika Drugo Skupaj 
št. ha št. ha št. ha št. ha št. ha št. ha št. ha 

1 Soglasje 79 1,13 638 1,57 70 2,60 9 7,77 52 0,00 71 5,55 919 18,62 
2 Mnenja za objekte 863 50,91 349 57,90 202 15,46 7 14,51 61 0,29 58 5,14 1.540 144,21 
3 Projektni pogoji 163 7,76 171 134,68 5 0,07 2 6,30 38 0,41 9 5,70 388 154,92 
4 Smernice k prost. načrtom                     83   83   
5 Mnenja k prost. načrtom                     316   316   
6 Ostala strokovna mnenja 52 1,91 42 2,57 60 26,64 2 0,00 5 0,03 130 1,21 291 32,36 
7 Dovoljenja za krčitev 30 37,59 28 43,73 978 356,12 3 1,47 0 0,00 11 0,08 1.050 438,99 
8 Odklonilna soglasja 2 0,00 0 0,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,00 11 0,00 
9 Odklonilne odločbe 0 0,00 0 0,00 33 3,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 3,56 

10 Ostali dokumenti 25 6,48 7 0,33 22 3,47 0 0,00 1 0,30 21 1,43 76 12,01 
11 Nezakonit poseg 72 0,00 27 0,00 398 0,00 3 0,00 5 0,00 24 0,00 529 0,00 

SKUPAJ                
Presoje (1-10)  1.261 99,30 1.255 240,45 1.752 404,45 26 30,05 30,05 0,73 705 17,68 5.160 792,66 
Soglasja (1, 7, 8, 9) 111 38,72 666 45,30 1.087 362,28 12 9,24 9,24 0,00 85 5,63 2.013 461,17 
Skupaj posegi v  gozd in g. 
prostor (1, 2, 7, 11) 997 96,11 1.022 103,53 1.272 377,65 19 23,75 23,75 0,59 161 12,20 3.585 613,83 

 
 
V letu 2021 je bilo izdanih 1.050 dovoljenj za krčitev v skupni površini 439 ha, pri čemer največji 
delež predstavljajo krčitve v kmetijske namene. Skupna površina krčitev v kmetijske namene je v 
letu 2021 znašala 356 ha (ob tem pa še 3,5 ha nelegalnih), kar nekaj več kot v letu 2020. Največje 
število odobrenih krčitev za kmetijske namene je bilo v OE Sežana (153), OE Tolmin (140), OE 
Celje (96) in OE Novo mesto (96). Površine odobrenih krčitev za kmetijske namene pa so bile 
prav tako najvišje v OE Sežana (85 ha), z manjšimi površinami sledita OE Tolmin (60 ha) in OE 
Novo mesto (35 ha) (Slika 2). 

 
Slika 3: Površina (ha) in število odobrenih krčitev v kmetijske namene po OE ZGS v letu 2021 
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Slika 4: Površina posegov v prostor za potrebe različnih rab od leta 1995 do leta 2021   
 

1.1.4 Ostale dejavnosti 
 
Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja smo v letu 2021 izvedli še več drugih dejavnosti. 
V nadaljevanju navajamo pomembnejše med njimi: 
 
Območni načrti 
Med najpomembnejše naloge v letu 2021 štejemo izdelavo območnih gozdnogospodarskih 
načrtov za obdobje 2021-2030, ki bodo usmerjali razvoj slovenskih gozdov v naslednjih desetih 
letih.  
V začetku leta so bile zaključene strokovne podlage, katere smo začeli pripravljati že v preteklem 
letu: Usmeritve za gospodarjenje z gozdovi po skupinah gozdnih rastiščnih tipov, Smernice za 
načrtovanje prilagajanja gospodarjenja z gozdovi na podnebne spremembe, Usmeritve za 
zagotavljanje funkcij gozdov, Izračun razvojnih starosti gozdnih sestojev za določitev proizvodne 
dobe in modelnega razmerja razvojnih faz, Usmeritve za gospodarjenje z mestnimi gozdovi. Za 
poenoteno pripravo območnih gozdnogospodarskih načrtov je bilo ključno tudi oblikovanje 
predloge. 
Sledila je priprava osnovnih podatkov iz podatkovnega skladišča, na podlagi katerih smo lahko 
pripravili analitičen del območnih načrtov.  
Zaradi usklajevanja številnih interesov, ki jih ima družba do gozdov, smo dali velik poudarek 
sodelovanju deležnikov v postopku priprave in sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov. 
Postopek participacije smo osnovali z dvema sklopoma delavnic. Prvi sklop delavnic je obsegal 
14 delavnic, ki so zaradi omejitev pri širjenju SarS-CoV-2 potekale prek spletne konference. 
Glavni namen prvih delavnic je bil poleg predstavitve procesa, predstavitev opravljenih analiz 
(stanje gozdov, analiza preteklega gospodarjenja, presoja trajnosti) in z uporabo SWOT analize 
dopolnitev s strani ZGS zaznanih glavnih problemov in priložnosti v GGO. Glavni nameni drugega 
sklopa delavnic, (ki so bile organizirane skupaj za gozdnogospodarske in lovsko upravljavske 
načrte) so bili: predstavitev ciljev in temeljnih strategij upravljanja z gozdovi ter temeljnih vidikov 
in strateških ciljev upravljanja s prostoživečimi živalmi, presoja temeljne strategije upravljanja z 
gozdovi, strateški cilji in prednostne naloge upravljanja z divjadjo, cilji po živalskih vrstah in 
tveganje za uresničevanje načrtov. 
Dodatno pa smo pripravili kratko anketo, s katero smo želeli v širšem krogu deležnikov ovrednotiti 
pomembnost ciljev gospodarjenja z gozdovi v izbranem gozdnogospodarskem območju.   
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Na takšen način smo poleg formalno predvidenega vključevanja javnosti v pripravo območnih 
gozdnogospodarskih načrtov aktivno vključili širšo strokovno javnost in pridobili širši pogled na 
problematiko gospodarjenja z gozdovi. 
Območni gozdnogospodarski načrti za obdobje 2021-2030 bodo presojani v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje, zato smo po pripravi osnutkov pripravili še okoljsko poročilo in dodatek 
na varovana območja. Osnutki območnih gozdnogospodarskih načrtov so bili z okoljskim 
poročilom in dodatkom za varovana območja v decembru 2021 poslani na Ministrstvo za okolje 
in prostor.  
 
Razvoj aplikacije za opise sestojev: 

• Dopolnjevali smo aplikacijo za zbiranje podatkov pri opisih sestojev GISMATRIX, izvedli 
smo spletno izobraževanje. Aplikacijo smo dopolnili z možnostjo vnosa tudi za podatke o 
odsekih in z dodajanjem poljubnih slojev, ki bodo močno olajšali delo z aplikacijo. 

 
Usklajevanje naravovarstvenih smernic: 

• Skladno s Programom upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020), katerega veljavnost 
je bila podaljšana, je ZGS v sodelovanju z ZRSVN v letu 2021 nadaljeval z izdelavo vsebin 
v načrtih GGE s prvim letom veljavnosti 2022. Na podlagi projekta ZRSVN Izdelava 
naravovarstvenih smernic za GGN GGE v letu 2021 smo med letom izvedli delavnice ter 
usklajevali in uskladili smernice in ukrepe za izboljšanje določenih habitatnih tipov in vrst.  

 
Posredovanje podatkov: 

• 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. 

• Tekom celega leta smo skrbeli za pripravo in posredovanje podatkov o gozdovih številnim 
pravnim osebam in posameznikom (izobraževalnim in raziskovalnim inštitucijam, javnim 
službam, odvetniškim družbam, lastnikom gozdov …). 

 
Ukrepi za izboljšanje habitatov: 

• V letu 2021 so bile aktivnosti usmerjene tudi k iskanju primernih objektov za izvedbo in 
financiranje ukrepov za območja Natura 2000 v zasebnih gozdovih, predvsem na podlagi 
finančnih virov iz Gozdnega sklada. V letu 2021 je bilo na podlagi ukrepa 653 tako 
sklenjenih 24 pogodb za izločitev 130,0 ha gozda, ki bo 20 let prepuščen naravnemu 
razvoju, za kar je bilo iz gozdnega sklada namenjenih 256.031,60 €. Prav tako so bile 
sklenjene štiri pogodbe iz nacionalne sheme za ukrep 653 v vrednosti 906 €. Sklenjenih 
je bilo tudi 21 pogodb za načrtno puščanje stoječe biomase v gozdu, za kar je bilo 
namenjenih 8.448,20 € iz gozdnega sklada. Poleg tega je bilo sklenjenih še 18 pogodb iz 
sredstev nacionalne sheme v vrednosti 2.852,50 €.  

 
Sodelovanje pri spremembi predpisov: 

• V okviru medresorskega usklajevanja smo podali pripombe k spremembam zakonodaje: 
sprememba Zakona o urejanju prostora, sprememba Zakona o varstvu okolja, 
sprememba Gradbenega zakona itd. 

 
Prispevki: 

• V okviru organizacije FAO smo pripravili prispevek o vplivu gozda na varstvo pred 
poplavami v gorskih povodjih in se udeležili 33. srečanja delovne skupine za 
gospodarjenje gozdov v gorskih povodjih, ki je bila preko spletne konference organizirana 
14. in 15. oktobra 2021;  

• z Oddelkom za gozdarstvo BF Univerze v Ljubljani in Biološkim inštitutom ZRC SAZU smo 
sodelovali pri pripravi monografije Gozdni rastiščni tipi Slovenije – vegetacijske, sestojne 
in upravljavske značilnosti; 

• z avtorji z GIS smo v Gozdarskem vestniku objavili znanstveni prispevek Ocena stanja 
ohranjenosti habitatnega tipa 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja v območju 
Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah  
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• z avtorji z GIS smo za Trdoživ (bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave) 
pripravili članek Kartiranje prednostnih gozdnih habitatnih tipov v območjih Nature 2000  

• z avtorjem z Biološkega inštituta ZRC SAZU smo v reviji Folia biologica et geologica 
objavili znanstveni članek Nahajališča in rastišča prezrte kobulnice Physospermum 
verticillatum (Apiaceae) na Slavniku v jugozahodni Sloveniji.  

 
V okviru projekt LIFE IP, ki je izrednega pomena zaradi priprave novega Programa upravljanja 
območij Natura 2000 smo:  
• sodelovali pri delavnicah načrta priprave državne sheme monitoringa vrst in habitatnih 

tipov; 
• sodelovali pri delavnici za pripravo nabora ekosistemskih storitev za spremljanje učinkov 

projekta nanje z aktivno udeležbo s predavanjem Gozdni habitatni tip (v nadaljevanju HT) 
9180* Javorovi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih v Natura območju Boč-Haloze-
Donačka gora;  

• skupaj s kolegi z GIS smo za prednostna gozdna HT 9180* v Natura območju Boč-Haloze-
Donačka gora in HT 91EO* v območjih Ličenca pri Poljčanah in Kamniško-Savinjske Alpe: 

· pripravili zasnovo protokola monitoringa stanja ohranjenosti prednostnih gozdnih 
HT;  

· postavili okoli 100 ploskev za testiranje protokolov monitoringa stanja ohranjenosti 
HT in učinkov umeščanja ukrepov, kjer smo pričeli z ocenjevanjem in merjenjem 
nabora kazalnikov stanja ohranjenosti HT na terenu (sestojni, naravovarstveni in 
floristično-vegetacijski znaki). 

 
V okviru kohezijskega projekta Pohorka (Vizija Pohorje 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, 
vodnih in manjšinskih gozdnih habitatnih tipov) smo: 

• kartirali bukove, smrekove, barjanske in javorjeve gozdne habitatne tipe in njihove 
združbe; 

• na delavnicah smo z revirnimi gozdarji pripravili predloge lokacij ukrepov za ohranjanje 
izbranih gozdnih HT na Pohorju in pripravili akcijski načrt za izvajanje v državnih gozdovih 
s SiDG. 

 
Izobraževanja in delavnice: 

• sodelovali smo pri pripravi dveh delavnic po sledeh ukrepov nature 2000 v gozdovih 
Kočevske in Pohorja; 

• sodelovali smo pri izvedbi GeoBioBlitz 2021 delavnice z naslovom Changing Mountain 
Ecosystems v organizaciji ameriške ambasade v Sloveniji (Planica, september 2021). 

 
Predavanja študentom: 
V letu 2021 smo izvedli več predavanj za študente gozdarstva: 

• Predavanje 1: Prostorski informacijski sistem ZGS  - primeri napredne uporabe tehnologij, 
(marec 2021); 

• Predavanje 2: Postopek izdelave in sprejemanja gozdnogospodarskega načrta 
gozdnogospodarske enote (maj 2021); 

• Predavanje 3: Upravljanje z gozdnim prostorom: Gozdna zemljišča: stanje, raba in 
spremembe (oktober 2021). 
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1.2 LOVSKO NAČRTOVANJE 
 
            Odgovorna: dr. Matija Stergar univ. dipl. inž. gozd. in Miha Marenče, univ. dipl. inž. gozd. 

  
Planirano in realizirano v letu 2021 

  
  

Dejavnost Planirano Realizirano 
Količina Neto 

normativ 
Neto 
ure 

Količina % Neto 
ure 

% 

Izdelava območnih 
načrtov LUO 

 15 1500 
ur/načrt  22.500  15 100  8.274   37 

Izdelava dvoletnih 
načrtov LUO 

 15  1500 
ur/načrt 9.000  15 100  3.379   38 

Skupaj:     31.500       11.653  37 
  

  Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Izvajanje določil Zakona o divjadi in lovu  2.000  2.697  135 
Sooblikovanje življenjskega prostora 
prostoživečih živali  1.500  473   32 

Razvojno delo 3.000  943   31 
Druge dejavnosti (evidence, poročila, programi, 
nadzor idr.) 3.000  4.046   135 

        
Skupaj gozdne živali in lovstvo 41.000  19.812   48 

 

  

1.2.1 Izvajanje določil Zakona o divjadi in lovstvu 
 
ZGS je v okviru Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov) in pripadajočih podzakonskih aktov izvajal 
predvsem naslednje aktivnosti: 

• priprava strokovnih podlag v okviru priprave območnih/dolgoročnih načrtov, sodelovanje 
pri pripravi strokovnih podlag v zvezi z obravnavo tujerodnih invazivnih vrst, prenova 
operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa itd.; 

• sodelovanje pri organizaciji in izvedbi tečajev za lovske pripravnike in lovske čuvaje (kot 
predavatelji in člani izpitnih komisij zaposleni na ZGS); 

• sodelovanje v komisijah (za delno priznavanje lovskih izpitov, za znižanje koncesijskih 
dajatev, za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi itd.); 

• ostale naloge in zadolžitve javne službe s področja divjadi in lovstva. 
 
ZGS je pri izvajanju določil ZDLov tudi v letu 2021 sodeloval s pristojnimi državnimi organi, 
predvsem MKGP in drugimi institucijami in organizacijami – z ZRSVN, KGZS, z nevladnimi 
organizacijami (LZS, OZUL, lovskimi družinami, Sindikatom kmetov Slovenije, Zvezo lastnikov 
gozdov…), civilnimi iniciativami, združenji, lokalnimi skupnostmi ter številnimi posamezniki. 
 
Predstavnik ZGS je deloval v skupini za koordinacijo lovskih služb, ki jo je vzpostavilo MKGP in 
v njej sodelujeta tudi lovska inšpekcija in LZS. 

1.2.2 Izdelava območnih (dolgoročnih) načrtov LUO 
 
Priprava osnutkov 15 dolgoročnih načrtov LUO je bil osrednji poudarek dela službe za lovsko 
načrtovanje v letu 2021. Priprava osnutkov načrtov je potekala v več fazah. Najprej je bila 
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oblikovana enotna predloga načrtov, ki je definirala strukturo in obseg poglavij vseh načrtov LUO. 
Načrti so strukturno sledili predlogi, vsebinsko pa so temeljili na dveh internih strokovnih podlagah 
oz. strateških dokumentih (Smernice za upravljanje divjadi 2021-2030 in Cilji upravljanja divjadi 
2021-2030) ter na Naravovarstvenih smernicah, ki smo jih ločeno za vsak načrt prejeli od ZRSVN. 
Lovski načrtovalci so najprej pripravili uvodna poglavja in predstavitev analiz okolja in populacij 
vrst divjadi. Po pregledu vseh načrtov s strani centralne enote je sledila priprava drugega dela 
načrtov, ki obsega določanje ciljev, usmeritev in ukrepov za prihodnje obdobje. Po ponovnem 
pregledu s strani centralne enote je sledilo dokončno oblikovanje osnutkov načrtov. 
 
Eden izmed poudarkov v postopku priprave lovsko upravljavskih načrtov je bila tudi participacija 
zunanjih deležnikov. V okviru priprave vsakega od 15 načrtov sta bili pripravljeni dve participativni 
delavnici za zunanje deležnike: na prvi je bil predstavljen analitski del načrtov in na drugi osnutek 
načrtovanih ciljev, usmeritev in ukrepov za prihodnje obdobje. Zaradi Covid-situacije je bil prvi 
krog delavnic izveden preko spleta, medtem ko je bil drug krog delavnic izveden pretežno v živo. 
Mnenja in predlogi glede načrtov, ki so jih deležniki podali že v obliki pobud konec leta 2020 in 
preko delavnic, so bila v največji možni meri upoštevana že v osnutkih lovsko upravljavskih 
načrtov. 
 
Po dogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor ter skladno z zakonodajo je vzporedno s 
postopkom priprave načrtov potekal postopek Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). To 
pomeni, da je ZGS v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripravil Okoljsko poročilo in Dodatek k 
okoljskemu poročilu o vplivih načrtov na varovana območja.  
 
Osnutke načrtov in oba navedena dokumenta v sklopu CPVO je obravnaval Strokovni svet ZGS, 
nato pa so bili poslani na Ministrstvo za okolje in prostor, ki jih je posredovalo naprej 
mnenjedajalcem v postopku CPVO. 
 

1.2.3 Izdelava dvoletnih načrtov LUO 
 
Skladno z novelama ZDLov (Ur.l. RS št. 65/20) in Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi 
in upravljanje z divjadjo (Ur.l. RS št. 200/20) je ZGS prvič pripravil dvoletne načrte LUO (pred tem 
so bili operativni načrti letni). Skladno z navedenim pravilnikom je priprava načrtov potekala po 
nekoliko drugačnem postopku kot doslej, in sicer v naslednjih korakih. 

• Po prejemu podatkov o odvzemu divjadi in opravljenem delu v njenem življenjskem okolju 
je ZGS pripravil analize podatkov za preteklih šest let in za zadnje dvoletno obdobje. 

• ZGS je prejel in obravnaval predloge za izdelavo načrtov, ki so jih posredovali različni 
deležniki (KGZS, ZRSVN, lokalne skupnosti itd.). 

• Nosilci načrtovanja so osnutke načrtov usklajevali s krajevno pristojnim OZUL-om, na 
nekaterih OE ZGS so osnutke predstavili tudi območnim enotam KGZS.  

• Osnutke načrtov so sprejeli strokovni sveti pristojnih OE ZGS, sledila je objava na spletni 
strani ZGS. 

• Organizirane so bile javne predstavitve vseh 15 načrtov, na katere so bili vabljeni vsi 
ključni deležniki, ki jih opredeljuje zakonodaja oz. ustaljeno sodelujejo v lovsko 
upravljavskem načrtovalskem procesu. 

• ZGS je obravnaval vse prejete pripombe ter jih smiselno upošteval v načrtih, morebitno 
neupoštevanje pripomb pa ustrezno obrazložil. ZGS je nato oblikoval predloge načrtov in 
jih predložil v potrditev svetom OE ZGS. 

• Po potrditvi načrtov na svetih OE je sledila oddaja v potrditev MKGP do 25. aprila 2021. 
• Vseh 15 dvoletnih načrtov za LUO je bilo (nekateri načrti po popravkih in ponovnih sklicih 

svetov OE) s strani MKGP s sklepi sprejetih in potrjenih med 21. 5. 2021 in 9. 6. 2021. 
• Po potrditvi načrtov je ZGS v sodelovanju z OZUL in upravljavci lovišč uskladil letne načrte 

lovišč oz. LPN z dvoletnimi načrti LUO (razdelitev količin ukrepov iz dvoletnega načrta 
LUO na posamezni leti in po loviščih). O uskladitvi sta ZGS in območno pristojni OZUL za 
vsakega od 15 načrtov izdala uskladitveni sklep. 



 
 

20 

1.2.4 Sooblikovanje življenjskega okolja prostoživečih živali 
 
S t. i. biomeliorativnimi deli ZGS v sodelovanju z lastniki gozdov in upravljavci lovišč ter drugimi 
uporabniki prostora zagotavlja ugodnejše razmere za prostoživeče živali, posledično pa tudi blaži 
pritiske rastlinojede divjadi na gozd in kmetijske površine. V nadaljevanju navajamo obseg 
izvedenih del, ki so pomembna tako za izboljšanje okolja za prostoživeče živali kot tudi za 
doseganje gozdnogojitvenih ciljev. 
 
V spodnji preglednici je predstavljena realizacija vloženih sredstev iz proračunske postavke 
»6328 - Vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali v zasebnih gozdovih in Gozdnega 
sklada glede na lastništvo gozdov. Realizacija vseh navedenih del je bila v višini 353.361 EUR. 
 
Preglednica 5: Izvedeno delo za vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali v letu 2021 

UKREP / LASTNIŠTVO enota Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Občinski 
gozdovi SKUPAJ 

Izdelava stez 
m  1.920,0  1.920,0 
dni  58,8  58,8 

Vzdrževanje stez 
m  19.260,0 350,0 19.610,0 
dni  91,6 2,0 93,6 

Ostala biomeliorativna dela 
ha  0,4  0,4 
dni  1,1  1,1 

Vzdrževanje grmišč in 
obrežij 

ha 44,0 13,0 1,4 58,5 
dni 498,4 91,6 6,5 596,5 

Vzdrževanje pašnikov in 
travnikov v gozdu 

ha 321,3 56,0 1,5 378,8 
dni 688,8 125,8 5,3 819,8 

Vzdrževanje vodnih virov in 
kalov v gozd 

kos 98,0 171,0  269,0 
dni 49,0 98,5  147,5 

Sajenje sadik plodonosnega 
drevja in grmovja 

kos 8.456,4 90,0  8.546,4 
dni 161,1 2,5  163,6 

Postavitev  gnezdnic 
kos 30,0   30,0 
dni 3,8   3,8 

Vzdrževanje gnezdnic 
kos 73,0 10,0  83,0 
dni 4,9 0,6  5,5 

Vzdrževanje večjega 
vodnega vira 

kos 23,5 13,0  36,5 
dni 117,5 65,0  182,5 

Izdelava vodnih virov in 
kalov v gozdu 

kos 2,0   2,0 
dni 3,0   3,0 

Vzdrževanje sadik plod. 
drevja 

kos 70,0   70,0 
dni 1,8   1,8 

Osnovanje pasišč v gozdu 
ha 0,1 2,9  3,0 
dni 2,8 31,3  34,0 

Gnojenje travnikov 
ha 3,5   3,5 
dni 3,5   3,5 

Spravilo sena z odvozom 
ha 81,8 169,7  251,5 
dni 163,9 340,1  504,0 

Ohranjanje biotopov - sečnja 
m3 1.005,1 17,6  1.022,7 
dni 104,5 4,0  108,5 

Ohranjanje biotopov - nega ha 15,3 5,3  20,6 
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dni 76,3 30,9  107,1 

Naravni razvoj biotopov 
m3 14.563,9   14.563,9 
dni     

Puščanje stoječe biomase 
m3 494,3   494,3 
dni     

Puščanje podrte biomase 
m3 4,0   4,0 
dni 0,4   0,4 

Označitev ograj 
m 520,0   520,0 
dni 0,6   0,6 

Osnovanje grmišč v gozdu 
ha  2,0  2,0 
dni  18,8  18,8 

Skupaj dni 1.880,0 960,5 13,8 2.854,3 
 
 

1.2.5 Razvojno delo 
 
Razvojne naloge na področju prostoživečih živali so bile v letu 2021 okrnjene zaradi obsežnosti 
izdelave osnutkov lovsko upravljavskih načrtov: 

• vzpostavljanje aplikacije za vnos podatkov o odvzemu in delih v LPN ter za združevanje 
podatkov lovišč v upravljanju LPN in lovskih družin; 

• sodelovanje zdrugimi državami (predvsem sosednjimi) na področju izmenjave podatkov o 
spremljanju in upravljanju (čezmejnih) populacij divjadi. 

 

1.2.6 Druge dejavnosti 
 
Škode od divjadi 
 
Na podlagi odločbe MKGP je ZGS pooblaščen za oceno škode od divjadi na nelovnih površinah, 
prav tako pa so zaposleni na ZGS skladno z novelo ZDLov, ki opredeljuje, da je odškodninska 
odgovornost za škode po šakalu v pristojnosti MKGP, opravljali cenitve škod po šakalu na lovnih 
površinah. V letu 2021 je bilo opravljenih 557 ogledov škodnih primerov na nelovnih površinah 
(pri čemer se je v nekaterih primerih izkazalo da šlo za škodo na lovni površini) in primerov škod 
po šakalu na lovnih površinah. Gre za rekordno število ogledov škod (v letu 2020 je bilo skupno 
421 škodnih primerov na nelovnih površinah in po šakalu na lovnih površinah). Zaposleni na ZGS 
so sodelovali tudi pri cenitvah škode po divjadi v okviru komisij na t. i. drugi stopnji, ko se 
upravljavec lovišča oz. LPN in oškodovanec ne uspeta dogovoriti za ustrezno odškodnino na prvi 
stopnji. Od 62 prijav škode na drugi stopnji (v letu 2020 je bilo prijav 31) je komisija opravila tudi 
dva terenska ogleda škode. 
 
Delo z javnostmi in sodelovanje z deležniki 
 
Lovski načrtovalci so sodelovali pri izobraževanjih ali pa so bili sami vodje izobraževanj 
zaposlenih na ZGS, šolske mladine, strokovne in širše javnosti ter lastnikov gozdov na temo 
vsebin, povezanih z prostoživečimi živalmi, njihovim upravljanjem in lovstvom. 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. Zaposleni na ZGS, ki delujejo na 
področju gozdnih živali in lovstva, so nudili podatke in strokovno pomoč ter mentorstvo pri 
seminarskih, strokovnih in diplomskih nalogah dijakom in študentom gozdarstva in drugih 
študijskih smeri. Nekateri sodelavci so intenzivneje sodelovali pri vodenjih po gozdnih in lovskih 
učnih poteh (s temami iz živalskega sveta) in drugih dejavnostih na področju stikov z javnostjo. 
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Širšo javnost smo obveščali tudi preko medijev z izjavami za javnost, intervjuji in pisnimi prispevki. 
Objavljali smo prispevke v strokovnih revijah in zbornikih (revija Lovec in Zlatorogov zbornik). 
 
Poleg sodelovanja na področju lovskega načrtovanja smo z lovskimi organizacijami (LZS, OZUL) 
sodelovali pri nekaterih dogodkih, izobraževanjih, projektih, reševanju operativnih problemov na 
terenu (meje med lovišči, odvzem divjadi in dela v njenem življenjskem okolju, krmljenje divjadi, 
preprečevanja in saniranje škod od divjadi in na njej, upravljanje z divjadjo in lovišči). Z lovsko 
inšpekcijo smo tekoče sodelovali na področju divjadi in lovstva. Z UVHVVR in LPN smo sodelovali 
pri projektu monitoringa afriške in klasične svinjske kuge pri divjih prašičih, stekline pri lisicah, 
ptičje gripe in ostalih bolezni. 
 
Ostala dela 
 
Navajamo ostala pomembnejša dela/opravila, ki jih je ZGS v letu 2021 opravljal na področju 
lovstva: 

• priprava poročila o rezultatih popisa objedenosti gozdnega mladja (popis v letu 2020); 
• urejanje evidence odvzema divjadi za obdobje 1996-2020; 
• priprava različnih poročil za ostale institucije: Zeleno poročilo za MKGP, poročilo o 

odvzemu in delih v okolju divjadi v letu 2020 za Statistični urad RS; 
• sodelovanje pri pripravi načrtov GGE – poglavja, ki zadevajo živalstvo; 
• vodenje katastra lovišč in posredovanje podatkov zunanjim institucijam in 

posameznikom; 
• evidentiranje posebej pomembnih habitatov za prostoživeče živali (rastišča, gnezdišča, 

brlogi, zimovališča ipd.); 
• priprava strokovnih mnenj in pojasnil skladno z dopisi MKGP glede vlog v zvezi z 

dovoljenji za izredni odstrel, podaljšanjem lovne dobe, možnostmi začasne odprave 
prepovedanih načinov lova, odlovom prostoživečih živali za raziskovalne namene ipd.; 

• strokovna pomoč MKGP pri pripravi odgovorov na poslanska in druga vprašanja; 
• pomoč pri reševanju sporov upravljavcev lovišč glede mej lovišč; 
• vodenje podatkovnih baz o odvzemu divjadi, opravljenem delu za izboljšanje 

življenjskega okolja prostoživečih živalskih vrst; 
• sodelovanje pri izdaji soglasij za posege v gozdni prostor (v povezavi z vplivom posegov 

na prostoživeče živali); 
• sodelovanje pri spremljanju vpliva začasnih tehničnih ovir na meji s Hrvaško na 

prostoživeče živali; 
• sodelovanje na izobraževanjih in delavnicah na temo prostoživečih živalih, ki so jih 

organizirale zunanje institucije. 
 

Na ravni ene ali več OE je ZGS sodeloval pri izvedbi (ali samostojno izvajal) različnih projektnih 
nalog (zaradi omejitev v zvezi s SarS-CoV-2 je nabor aktivnosti v primerjavi z ostalimi leti okrnjen): 

• sodelovanje pri izvajanju aktivnosti v okviru projekta Life IP Natura – popisi rastišč 
divjega petelina, ocena velikosti populacije, izvedba ukrepov za ohranitev in izboljšanje 
habitata vrste na območju Kamniško Savinjskih Alp v LPN Kozorog; 

• sodelovanje pri projektu CRP »Vpliv zveri na parkljarje: določitev vrstno specifične 
stopnje plenjenja in pomena za upravljanje prostoživečih velikih sesalcev v Sloveniji«; 

• sodelovanje pri izvajanju monitoringa divjadi v LPN Pohorje; 
• spremljanje populacijske dinamike bobra na Kozjanskem (v sodelovanju s Kozjanskim 

parkom, ZRSVN in lokalnimi skupnostmi); 
• sodelovanje pri projektu VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih 

in manjšinjskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju; 
• sodelovanje pri projektu Balance for Nature and People (BANAP); 
• sodelovanje pri monitoringu srednjega detla na Natura 2000 območju Dobrava – Jovsi; 
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• sodelovanje pri spomladanskem monitoringu poljskega zajca na Brežiško-Krškem polju; 
• sodelovanje pri pripravi operativnega načrta za območje Golovca v okviru projekta 

Interreg »URBforDAN«; 
• sodelovanje pri pripravi operativnega načrta za območje Šmarne Gore; 
• sodelovanje pri monitoringu spremljanja spomladanske številčnosti poljske jerebice v 

LPN Fazan Beltinci. 
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2 Izvajanje ukrepov v gozdovih 
          Odgovoren:  Jože Mori, univ. dipl. ing. gozd. 
 
2.1 GOJENJE GOZDOV 

Odgovoren: mag. Andrej Breznikar, univ. dipl. ing. gozd. 
 
 
Planirano in realizirano v letu 2021 (gojenje in varstvo gozdov) 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 
Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Izdelava gozdnogojitvenih 
načrtov 73.426 ha 0,70 ure/ha* 51.398 74.224 ha 101  51.957 101 

Izbira drevja za posek 5.000.000 m3 0,070 ure/m3  350.000 4.647.903 m3 93 325.353 93 

Izvedba gojitvenih del 8.522 ha 5,0 ur/ha 42.610 7.232 ha 85 36.160 85 

Izvedba varstvenih del 92.300 ur 0,30 ure/uro var. 
del 27.690 102.806 ur 111 30.775 111 

Skupaj: 471.698 
  444.245 94 

 
 Planirane 

neto ure 
Realizirane 

neto ure % 

Usmerjanje semenarske in drevesničarske dejavnosti  4.000 3.219 80 
Pregled gozdov, zlasti po ujmah, požarih ipd.  20.000 31.042 155 
PDP služba, popis zdravstvenega stanja gozdov 12.000 23.063 192 
Javne naloge s področja varstva rastlin** 2.500 1.136 57 
Razvojno delo 5.000 1.152 23 
Druga dela (evidence, poročila, programi, nadzor ...) 10.000 25.814 258 

Skupaj gojenje in varstvo gozdov  525.198 
 

529.671 101 

 

    Opomba: *   Naveden je normativ brez tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta. 
    ** Naloge bodo financirane na podlagi posebne pogodbe z UVHVVR. 
 
 

 
 

2.1.1 Izdelava gozdnogojitvenih načrtov 
 
V letu 2021 so bili obnovljeni in posodobljeni gozdnogojitveni načrti na skupni površini 74.224 ha 
gozdov, kar je približno 7 % od celotne površine gospodarskih gozdov v Sloveniji oz. 101 % od 
Programa dela za leto 2021.   
 
Dinamika obnove gozdnogojitvenih načrtov je bila v letu 2021 podobna kot v preteklih letih. 
Osnutki obnovljenih gozdnogojitvenih načrtov so bili javno razgrnjeni. 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 2021 smo izvedli 271 predstavitev osnutkov načrtov, 
na katerih je bilo razgrnjenih po več (tudi do 10) gozdnogojitvenih načrtov.  
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Preglednica 6: V letu 2021 izdelani gozdnogojitveni načrti po površini in deležu od celotne površine 
gospodarskih gozdov v območjih 

 OE  
Program dela ZGS 

ha 

Izdelani gojitveni  
načrti  

ha 

Delež glede na 
program dela 

 ZGS 
 

Delež od površine 
 gospodarskih 

gozdov % 
 Tolmin 8.000 8.861 111 7 

Bled 2.000 4.471 224 10 
Kranj 2.828 3.062 108 5 
Ljubljana 10.350 10.003 97 8 
Postojna 4.150 6.998 169 9 
Kočevje 6.100 5.331 87 6 
Novo mesto 7.000 6.530 93 7 
Brežice 4.700 2.725 58 4 
Celje 5.500 6.547 119 9 
Nazarje 3.363 3.965 118 9 
Sl. Gradec 4435 3.543 80 6 
Maribor 6.800 6.440 95 7 
M. Sobota 3.000 3.408 114 9 
Sežana 5.200 2.341 45 3 
SKUPAJ 73.426 74.224 101 7 
 
 

2.1.2 Izbira drevja za posek 
 
V letu 2021 je bilo za posek izbranega in označenega za 4,65 milijona m3 drevja (leta 2020: 4,41 
milijona m3, leta 2019: 4,94 milijona m3, leta 2018: 6,38 milijona m3, leta 2017: 5,6 milijona m3; 
leta 2016: 5,53 milijona m3), kar je 93 % glede na predviden obseg izbire drevja za posek v 
Programu dela ZGS za leto 2021.  
 
Od skupne količine izbranega drevja za posek v letu 2021 je bilo 22 % (1,01 milijona m3) drevja 
za posek izbranega zaradi varstveno-sanitarnih vzrokov. V državnih gozdovih je bilo za posek 
izbranih 1,29 milijona m3 drevja, od tega za sanitarni posek 0,29 milijona m3, kar predstavlja 22 
% skupne izbire drevja za posek v državnih gozdovih. V gozdovih drugih lastništev je bilo skupaj 
za posek izbranih 3,36 milijona m3 drevja, od tega za posek zaradi varstveno-sanacijskih vzrokov 
0,73 milijonov m3, kar predstavlja 22 % od skupne izbire dreves za posek v gozdovih drugih 
lastništev. 
 

Preglednica 7: V letu 2021 izbrano oz. za posek evidentirano drevje v primerjavi s predvideno količino v 
Programu dela ZGS za leto 2021 (v bruto m3) po območnih enotah in lastništvu 

  Državni gozdovi Drugi gozdovi S K U P A J 

OE 
*Predvide
na količina  

m3 

Izbrano 
drevje  

m3 

Izbrano/ 
plan. 

% 

*Predvidena 
količina  

m3 

Izbrano 
drevje 

m3 

Izbrano/ 
plan.  

% 

*Predvidena 
količina  

m3 

Izbrano 
drevje  

m3 

Izbrano/ 
plan. 

% 

Tolmin 113.100 127.977 113 284.900 219.255 77 398.000 347.232 87 

Bled 22.000 31.842 145 328.000 190.993 58 350.000 222.834 64 

Kranj 30.000 38.441 128 316.000 295.041 93 346.000 333.483 96 

Ljubljana 50.600 41.126 81 384.400 369.376 96 435.000 410.501 94 

Postojna 132.000 138.043 105 255.000 202.784 80 387.000 340.828 88 

Kočevje 268.800 285.401 106 227.200 215.581 95 496.000 500.981 101 
Novo 
mesto 133.000 163.012 123 398.000 351.449 88 531.000 514.460 97 

Brežice 68.500 61.446 90 238.500 213.899 90 307.000 275.345 90 

Celje 66.700 77.569 116 218.300 227.977 104 285.000 305.545 107 
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Nazarje 4.800 7.146 149 216.200 232.872 108 221.000 240.018 109 

Sl. Gradec 94.500 123.196 130 281.500 282.349 100 376.000 405.546 108 

Maribor 135.800 128.403 95 432.200 327.568 76 568.000 455.972 80 

M. Sobota 54.500 46.484 85 139.500 111.752 80 194.000 158.236 82 

Sežana 7.900 18.706 237 98.100 118.214 121 106.000 136.921 129 

SKUPAJ 1.182.200 1.288.793 109 3.817.800 3.359.110 88 5.000.000 4.647.903 93 
* Opomba: Predvidena količina v Programu dela ZGS za leto 2021   
 
V letu 2021 je bilo posekanega za 4,08 milijonov m3 drevja, od tega v državnih gozdovih 1,23 
milijona m3 ter v gozdovih ostalih lastništev 2,85 milijonov m3. Posek je bil v letu 2021 nekaj manjši 
kot v letu 2020 (4,23 milijonov m3), predvsem zaradi manjšega sanitarnega poseka. 
 
Preglednica 8: Posek (m3) v letu 2021 po vrstah sečenj in drevesnih vrstah  

Vrsta poseka Iglavci Listavci Skupaj Delež (%) od  
skupnega poseka 

Negovalne sečnje* 1.349.474 1.483.234 2.832.709 70 
Posek iz sanitarnih vzrokov 725.100 316.483 1.041.582 26 
Krčitve 37.037 61.184 98.220 2 
Za gozdno infrastrukturo 46.323 27.910 74.233 2 
Posek brez odobritve 7.047 16.687 23.735 1 
Ostali vzroki sečenj 2.347 2.626 4.973 pod 1 % 
SKUPAJ 2.167.328 1.908.124 4.075.452 100 

* vključno s posekom za obnovo s sadnjo 
 

2.1.3 Gozdnogojitvena dela  
 

Za izvedbo gozdnogojitvenih del ZGS izvaja naslednja opravila: 
• priprava programov izvedbe gozdnogojitvenih del; 
• zagotovitev ustreznega gozdno reprodukcijskega materiala za obnovo gozdov (sadike in 

seme) ter material za zaščito pred divjadjo;   
• izdaja odločb lastnikom gozdov, ki določajo vsebino in obseg del, 
• spremljava izvedbe del; 
• prevzem in evidentiranje del; 
• priprava zahtevane dokumentacije za lastnike gozdov, s katero bodo lahko podali vlogo 

za pridobitev sredstev za sofinanciranje del ter pomoč lastnikom gozdov pri pripravi vlog. 
 

Skupno so bila v gozdovih vseh lastništev v letu 2021 opravljena negovalna dela na površini 5.696 
ha (leta 2020: 5.589,83 ha). Obseg izvedenih negovalnih del je dosegel 85 % predvidenega 
obsega del po Programu dela ZGS za leto 2021. Obseg realizacije načrtovanih del je odvisen 
predvsem od razpoložljivih sredstev 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 2021 izvedena na površini 1.536 ha (leta 2020: 2.283 
ha), njihov obseg je dosegel 84 % predvidenega obsega del po Programu dela ZGS za leto 2021.  
 
Obnova gozdov s sadnjo in setvijo je bila izvedena na skupaj 420 ha (leta 2020: 713 ha), kar je 
99 % glede na program za leto 2021. Od tega je bila obnova s sadnjo po naravnih nesrečah 
poškodovanih gozdov (žled, podlubniki, vetrolom 2017 in vetrolom 2018), ki se sofinancira iz 
sredstev PRP, izvedena na 82 ha (v letu 2020 424 ha; v letu 2019 316 ha; v letu 2018: 180 ha).  
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Preglednica 9: Obseg izvedene nege in obnove gozdov v primerjavi z predvidenim obsegom po Programu 
dela ZGS po OE v letu 2021 

 
  Obnova s sadnjo in 

setvijo* Naravna obnova** Nega 

OE 
Predviden 

obseg  
del  

Realiziran 
obseg del 

Delež 
 od 

prog. 

Predviden 
obseg del  

Realiziran 
obseg del 

Delež 
od 

prog. 

Predviden 
obseg del  

Realiziran 
obseg del 

Delež 
 od prog. 

  ha ha % ha ha % ha ha % 
Tolmin 17 39 229 200 80 40 405 332 82 
Bled 11 30 273 31 2 6 165 152 92 
Kranj 26 32 123 41 12 29 429 434 101 
Ljubljana 15 30 200 70 138 197 790 659 83 
Postojna 32 28 88 338 279 83 785 803 102 
Kočevje 38 46 121 186 243 131 729 732 100 
N. mesto 19 18 95 157 127 81 582 566 97 
Brežice 14 10 71 45 27 60 490 229 47 
Celje 7 5 71 57 22 39 356 315 88 
Nazarje 27 14 52 75 34 45 168 155 92 
Sl. Gradec 59 49 83 69 50 72 520 299 58 
Maribor 58 53 91 75 81 108 681 579 85 
M. Sobota 86 57 66 18 12 67 509 365 72 
Sežana 14 9 64 40 8 20 88 75 85 

SKUPAJ 423 420 99 1.402 1.116 80 6.697 5.696 85 
    Opomba: *  površine za sadnjo in setev (brez priprave tal) 
                        ** obseg priprave sestoja in priprave tal za naravno obnovo 
 
 
 

2.1.4 Druga dela na področju gojenja gozdov 
 
Usmerjanje semenarske in drevesničarske dejavnosti 
 
Za obnovo gozda s sadnjo ZGS s pogodbami z drevesnicami zagotavlja dobavo sadik za redno 
sadnjo v zasebnih gozdovih ter za obnovo po biotskih in abiotskih dejavnikih poškodovanih 
gozdov v vseh gozdovih, posredno pa zagotavlja tudi dobavo sadik za redno obnovo gozda s 
sadnjo in setvijo v občinskih in državnih gozdovih.  
 
V letu 2021 je ZGS od skupaj 900.258 posajenih sadik gozdnega drevja (od tega 28.825 puljenk) 
zagotovil okrog 460.000 sadik financiranih iz proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove ter 
227.105 sadik iz sredstev PRP, za katera bo ZGS po predhodnem plačilu skladno z Uredbami 
PRP 2014–2020 podal vlogo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ostale sadike 
so zagotovili lastniki sami ali pa so bile plačane iz donatorskih sredstev. 
 
Zaradi pomanjkanja ustreznih sadik v Sloveniji, smo za obnovo po boleznih, škodljivcih in 
naravnih ujmah poškodovanih gozdov zagotovili po poreklu ustrezne sadike macesna iz Avstrije. 
Za ta namen smo pridobili ustrezna strokovna mnenja Gozdarskega inštituta Slovenije o 
ustreznosti gozdnega reprodukcijskega materiala.  
 
Za izvedbo biomeliorativnih del, ki so namenjena izboljšanju življenjskega okolja gozdnih živali, 
je bilo dodatno posajenih 6.371 sadik plodonosnih vrst večino financiranih iz proračunskih 
sredstev za vlaganja v gozdove in 2.200 puljenk.  
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Zaradi izredno slabega semenskega obroda v letu 2021 ni bilo možno nabrati semena, 
načrtovanega za obnovo zalog semena v semenski hranilnici. 
 
Za vzgojo sadik za obnovo gozdov smo registriranim dobaviteljem gozdno reprodukcijskega 
materiala iz semenske hranilnice prodali 33,23 kg semena smreke, 2,95 kg semena duglazije, 
2,1 kg semena macesna in po 1 kg semena jelke in bukve.  
 
ZGS je v skladu s predpisanimi postopki registracije semenskih objektov pripravil opise za 7 
predlaganih novih GSO ter 1 predlog za izbris GSO iz registra. Skladno s pooblastilom po 58. 
členu Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu je ZGS nadziral pridobivanje gozdnega 
reprodukcijskega materiala in izdal 13 potrdil registriranim dobaviteljem gozdnega 
reprodukcijskega materiala o njegovem izvoru. ZGS permanentno spremlja tudi stanje in obrod 
semena v gozdnih semenskih objektih. V letu 2021 smo pregledali in podali oceno obroda za 
približno 200 registriranih semenskih objektov.  
 
 
Razvojno delo na področju gojenja gozdov  
 
Strokovni delavci ZGS smo bili v letu 2021 na področju gojenja gozdov vključeni v naslednje 
projektne in druge razvojne naloge s področja gojenja gozdov: 

• priprava strokovnih smernic gojenja in varstva gozdov po posameznih skupinah gozdnih 
rastiščnih tipov, ki so bile uporabljene pri obnovi območnih GGN; 

• priprava usmeritev za ravnanje z gozdnim reprodukcijskim materialom v naslednjem 
srednjeročnem obdobju in priprava osnov za načrtovanje potrebnih količin sadik gozdnega 
drevja; 

• priprava smernic za prilagajanje ukrepov gojenja in varstva gozdov na podnebne 
spremembe;  

• izboljšanje postopkov ravnanja s sadikami gozdnega drevja in nabiranja semena; 
• nadaljnji razvoj sistema za spremljanje uspešnosti obnove s sadnjo in za spremljanje 

stanja gozdnih semenskih objektov; 
• razvoj novih gozdnogojitvenih pristopov pri negi gozdov; 
• priprava in izvedba e-izobraževalnega programa za področje bioekonomije na področju 

gozdarstva (projekt VET4Bioeconomy); 
• sodelovanje pri razvoju ukrepov varstva genetske pestrosti in njenega monitoringa ter 

njihovega vključevanja v gozdarske politike in gozdarsko prakso (s podporo projekta 
LIFEGENMON). 

• sodelovanje pri razvoju smernic za prilagajanje gozdnogojitvenih ukrepov aktivnemu 
varstvu genetske pestrosti (projekt LIFE SySTEMIC)  

• Aktivno sodelovanje pri CRP-u V4-1819 - Strokovna ocena uspešnosti obnove gozdov s 
sadnjo in setvijo po gozdno gospodarskih območjih Slovenije v obdobju od 2007 do 2020 

• Sodelovanje pri projektu EUKI (Ukrepi za optimizacijo ponorov ogljika v gozdovih in 
njihovo financiranje, ki bo namenjen predstavitvi omenjenih ukrepov lastnikom gozdov in 
ostalim zainteresiranim deležnikom).  
 

Druge dejavnosti na področju gojenja gozdov 
 
V letu 2021 smo opravili še naslednje aktivnosti s področja gojenja gozdov:  

• razvoj in ovrednotenje grafične aplikacije za sistematično evidentiranje uspešnosti obnove 
gozdov s sajenjem (s pomočjo projekta LIFEGENMON) in izvedba popisa uspešnosti 
obnove gozdov s sadnjo sadik gozdnega drevja v obdobju spomlad 2020 – spomlad 2021. 
Popis je bil opravljen na 870 ha in je zajel popis uspešnosti obnove po drugem 
vegetacijskem obdobju za okrog 1.337.000 posajenih sadik spomladi 2020 in popis 
uspešnosti obnove po prvem vegetacijskem obdobju za okrog 946.500 posajenih sadik 
jeseni 2020 in spomladi 2021. Po prvem vegetacijskem obdobju po sadnji je bila 
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ugotovljena 80 % uspešnost obnove, po drugem vegetacijskem obdobju pa 70 % 
uspešnost obnove. 

• razvoj in uvajanje v operativno rabo grafične aplikacije za evidentiranja stanja in obroda 
semena v gozdnih semenskih objektih v Sloveniji; 

• nadaljnji razvoj ukrepov prilagajanja gospodarjenja z gozdovi na podnebne spremembe 
in njihov prenos v gozdarsko prakso; 

• nadgradnje programov za zbiranje in rabo podatkov o gozdovih in delu z njimi; 
• sodelovanje pri vgrajevanju vsebin gojenja gozdov v območne gozdnogospodarske načrte 

za obdobje 2021 – 2030; 
• sodelovanje z ARSKTRP pri pripravi aplikacije za vnos in oddajo vlog za aktivnost 1 Nakup 

sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo iz ukrepa 
8.4 iz PRP 2014-2020 

• sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov Skupne kmetijske politike v obdobju 2023 
– 2027 in predlogu nabora ukrepov s področja gozdarstva.  

• sodelovanje pri izvedbi javnih naročil za nakup in dobavo materialov za obnovo gozdov.  
 

2.1.5 Dela na področju financiranja in sofinanciranja gojitvenih in varstvenih del 
 

 
Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS 
 
V letu 2021 je financiranje in sofinanciranje gojitvenih in varstvenih del ter del za vzdrževanje 
življenjskega okolja prostoživečih živali v gozdovih potekalo skladno s pogodbo in aneksi k 
pogodbi o zagotavljanju izvedbe del med MKGP in ZGS ter skladno s Pravilnikom o financiranju 
in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Ur. l. RS, št. 71/04 in nasl.). V mesecu marcu smo izdelali 
Program del in vlaganj v gozdove za leto 2021, ki je bil v drugi polovici leta še dopolnjen. 
 
Na podlagi uskladitve Programa del in vlaganj v gozdove za leto 2021 ter razpoložljivih 
proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove smo: 

• izdelali razdelilnik sredstev po posameznih proračunskih postavkah po OE; 
• pripravili letne plane gojitvenih in varstvenih del na ravni KE;  
• spremljali in usmerjali dinamiko vlaganj v gozdove čez leto;  
• pripravili zahtevke za izplačilo sredstev upravičencem za MKGP; 
• preverjali in poročali o višini izplačil državne pomoči po pravilu »de minimis« na Ministrstvo 

za finance (FURS) ;  
• zagotovili obveščanje FURS in prejemnikov sredstev po določilih Zakona o dohodnini. 

Vsem lastnikom, ki so v letu 2021 prejeli sredstva za vlaganja v gozdove iz proračuna RS 
smo v mesecu januarju 2021 poslali Povzetek obračuna dohodkov za rezidente in 
nerezidente RS.  

 
Za koriščenje sredstev za vlaganja v gozdove vključno s sredstvi iz gozdnega sklada smo na 
MKGP posredovali 17 zbirnih zahtevkov v vrednosti 2,051 milijona EUR, od tega 1,407 milijona 
EUR za sofinanciranje ukrepov, 0,637 milijona EUR za nabavo sadik in materialov za varstvo 
gozdov ter 0,007 milijona EUR za plačilo izvedbe izvršb odločb in plačilo stroškov delovanja 
semenske hranilnice.  Iz sredstev proračuna RS je bilo za vlaganja v gozdove vključno s sredstvi 
iz gozdnega sklada namenjenih 2,095 milijona EUR. Izkoriščenih je bilo 98 % razpoložljivih 
proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove. Ukrepi vlaganj v gozdove so bila so-financirani 
3.530 lastnikom gozdov. 
 
 
Sofinanciranje sanacije gozdov iz sredstev PRP 2014 – 2020 (ukrep 8.4, operacija 1) 
 
V letu 2021 je bilo prevzetih 2.041 ukrepov z možnostjo sofinanciranja del iz sredstev PRP 2014-
2020 v skupni vrednosti 526.019 EUR. 
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Preglednica 10: Obseg prevzetih del in število prevzetih objektov in vrednost sofinanciranja v letu 2021 

Vrsta dela 
Enota  
mere 
(EM) 

Obseg 
v EM 

Število 
objektov 

Vrednost 
sofinanciranja  

(EUR) 
Priprava površin na nar. obnovo (priprava sestoja) ha 77,52 68 25.969 
Priprava površin na obnovo (pripr. tal za sadnjo) ha 75,88 137 25.420 
Sadnja  ha 81,99 145 42.694 
Obžetev ha 760,24 732 161.935 
Nega mladja ha 64,67 67 13.539 
Nega gošče ha 48,29 38 11.609 
Nega letvenjaka ha 5,89 10 1.494 
Nega drogovnjaka ha 0,82 1 192 
Premazi vršičkov ha 842,75 734 86.959 
Zaščita s količenjem kos 10.375,00 16 19.498 
Zaščita s tulci kos 19.005,00 36 20.681 
Zaščita mladja z ograjo m 5.932,00 31 26.307 
Posek v varovalnih gozdovih m3 1.108,23 13 16.069 
Spravilo s traktorjem v varovalnih gozdovih m3 870,41 7 47.873 
Spravilo z žičnico m3 237,82 6 25.780 
SKUPAJ 2.041 526.019 

 
 
Za izvedbo del v letu 2021 je ZGS zagotovil tudi potrebne materiale, katerih nakup je bil financiran 
iz sredstev PRP 2014-2020. Skupna vrednost zagotovljenih materialov v letu 2021 je 585.325 
EUR, njihova obseg pa je prikazan v spodnji preglednici. Del ukrepov za katere je ZGS v letu 
2021 zagotovil materiale ni bil dokončno realiziran do konca leta 2021 zaradi neugodnih 
vremenskih razmer za jesensko sadnjo. Zaključek teh del je predviden najpozneje do meseca 
aprila 2022. 
Preglednica 11: Količina materialov, ki jih je zagotovil ZGS v letu 2021 za izvedbo del  

Material (enota mere) Količina 
Sadike (kos) 251.055 
Koli za obeleževanje sadik (kos) 189.375 
Žična ograja s pomožnimi materiali (m) 5.950 
Lesena ograja (m) 1.268 
Ograja 12 x 12 m (50 m) (kos) 16 
Tulci (kos) 27.055 
Zaščitni premazi vršičkov (kg) 4.430 
Zaščitno škropivo vršičkov (l) 3.575 
 
ZGS je nudil pomoč lastnikom gozdov pri pripravi in oddaji vlog za sofinanciranje opravljenih del 
na podlagi Javnega razpisa za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-
2020. 
 
V letu 2021 ZGS ni oddal vloge za povračilo porabljenih sredstev za nakup materialov iz PRP 
2014-2020. V letu 2021 se je namreč izvajala obnova s sadnjo in ukrepi varstva pred divjadjo v 
okviru PRP 2014-2020, za katere ZGS zagotavlja materiale, le jeseni. ZGS je podatke za vlogo 
sicer pripravil, e – aplikacija pa do konca leta 2021 ni bila dokončana, da bi omogočala vnos te 
vloge. Aktivno smo sodelovali tudi pri kontroli izvedbe ukrepov na terenu s strani ARSKTRP. 
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2.2 VARSTVO GOZDOV 
 
          Odgovorna: Marija Kolšek, univ. dipl. ing. gozd. 
 
Delo na področju varstva gozdov je v letu 2021 zajemalo zlasti naslednja opravila: 

• zagotavljanje sanitarnega poseka ter izvedbe ukrepov za varstvo gozdov s poudarkom na 
varstvu pred podlubniki; 

• spremljanje zdravstvenega stanja oziroma poškodovanosti gozdov, 
• izvajanje nalog poročevalsko, prognostično-diagnostične službe za gozdove; 
• izvajanje programov preiskav za odkrivanje karantenskih škodljivih organizmov v skladu 

s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin; 
• izobraževanje zaposlenih ter lastnikov gozdov; 
• sodelovanje na področju varstva gozdov z institucijami doma in v tujini; 
• razvojne naloge s področja varstva gozdov. 

 
Delo ZGS na področju varstva gozdov je bilo tudi v letu 2021 v največjem obsegu vezano na 
zagotavljanje sanitarne sečnje zaradi različnih škodljivih dejavnikov. V letu 2021 je bilo zaradi 
varstveno-sanacijskih vzrokov (dalje: sanitarnih vzrokov) posekanih 1,04 milijonov m3 drevja, kar 
je 26 % celotnega poseka (leto 2020: 1,76 mio m3 oz. 42 % celotnega poseka). V letu 2021 je 
tako prvič po letu 2014 (leto žledoloma) delež poseka zaradi sanitarnih vzrokov padel pod eno 
tretjino celotnega letnega poseka. 
  
2.2.1 Zagotavljanje izvedbe ukrepov za varstvo gozdov 
 
Za izvedbo sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del je bilo v letu 2021 izdanih 10.062 
odločb po 29. čl. Zakona o gozdovih (odločbe tipa C), s katerimi je bil določen posek 0,49 milijonov 
m3 drevja. Za primerjavo: v letu 2020 je bilo izdanih 20.005 odločb tipa C (za posek 1,71 milijonov 
m3). 
 
Od skupaj izdanih 149 sklepov o začetku postopka upravne izvršbe zaradi nerealiziranih del v 
predpisanem roku po odločbah ZGS je bilo v letu 2021 112 sklepov izdanih za obvladovanje 
podlubnikov. Po 29.a členu Zakona o gozdovih (sanitarni posek s prodajo gozdnih lesnih 
sortimentov) v letu 2021 ni bilo izvedenih izvršb. 

 
Slika 5: Število v letu 2021 izdanih odločb tipa C za izvedbo sanitarne sečnje in preventivnih 
varstvenih del (po 29. čl. ZG) po OE, ločeno za državne gozdove in druge gozdove 
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Zagotavljanje poseka zaradi varstveno-sanacijskih oz. sanitarnih vzrokov 
 
Zaradi sanitarnih vzrokov je bilo za posek izbranih 1,01 milijonov m3 drevja, kar je 22 % vse izbire 
drevja za posek (leto 2020: 1,62 mio m3 oz. 37 % vse izbire drevja za posek).  
 
Najbolj pogost sanitarni vzrok za izbiro drevja za posek so bile poškodbe zaradi žuželk oz. 
podlubnikov (0,32 milijonov m3 oz. 32 % izbire drevja za posek zaradi sanitarnih vzrokov). Zaradi 
bolezni gozdnega drevja je bilo za posek izbranih 0,22 milijonov m3 (22 % izbire drevja za posek 
zaradi sanitarnih vzrokov). Zaradi naravnih ujm (veter, sneg, žled, plaz oz. usad) je bilo za posek 
izbranih 0,29 milijonov m3 oz. 28 % izbire drevja za posek zaradi sanitarnih vzrokov, zaradi vseh 
drugih sanitarnih vzrokov (divjad, požar, delo v gozdu, imisija in drugo) pa 0,18 milijonov m3 (18 
% izbire drevja za posek zaradi sanitarnih vzrokov). 
 
Največji delež izbire dreves za posek zaradi sanitarnih vzrokov v letu 2021 je bil v OE Bled (54 
%) in OE Slovenj Gradec (38 %). V vseh drugih OE je bil delež izbire dreves zaradi sanitarnih 
vzrokov manjši od ene tretjine, od teh je imela najmanjši delež OE Sežana (9 %). 
 
 
Zagotavljanje izvedbe varstvenih del 
 
V načrtovanem in realiziranem obsegu varstvenih del so zajeta dela za varstvo gozdov pred 
škodljivimi organizmi, varstvo pred požari, varstvo pred divjadi in drugo varstvo. Odločbe za 
preventivna dela (po Zakonu o gozdovih) so bila izdana po 29. čl. zakona (odločbe tipa C), 
odločbe za druga varstvena dela so bile izdane po 17. čl. ZG (odločbe tipa B). V tem obsegu del 
je zajeto tudi postavljanje in vzdrževanje kontrolnih pasti za smrekove podlubnike, ki jih izvaja 
ZGS. Pri delih za protipožarno varstvo so prikazane ure izračunane ure iz vrednosti del, 
upoštevajoč vrednost delovne ure po pravilniku o (so) financiranju vlaganj v gozdove. Potreben 
čas za izvedbo poseka zaradi sanitarnih vzrokov (npr. za posek lubadark) v tem obsegu ni zajet. 
Na realizacijo programa so vplivale poškodbe gozdov v letu 2021. 
 
Preglednica 12: Pregled realizacije načrtovanih varstvenih del po lastništvu v letu 2021 
 Državni gozdovi Drugi gozdovi S K U P A J 

OE ZGS Načrt. 
dela 

Realiz. 
dela 

Realiz./ 
Načrt. 

Načrt. 
dela 

Realiz. 
dela 

Realiz./ 
načrt. 

Načrt. 
dela 

Realiz. 
dela 

Realiz./ 
načrt. 

 ure ure % ure ure % ure ure % 
Tolmin 2.500 4.044 162 3.500 5.985 171 6.000 10.029 167 
Bled 630 1782 283 3370 6.665 198 4.000 8.447 211 
Kranj 880 935 106 6720 6.282 93 7.600 7.217 95 
Ljubljan
a 2.750 2.316 84 2.650 3.059 115 5.400 5.375 100 

Postojn
a 3.100 2.609 84 1.250 3.148 252 4.350 5.757 132 

Kočevj
e 7.250 10.903 150 940 2.264 241 8.190 13.167 161 

Novo 
mesto 550 1733 315 2540 1.635 64 3.090 3.368 109 

Brežice 1.900 2.108 111 2.100 4.116 196 4.000 6.224 156 
Celje 600 382 64 1150 985 86 1.750 1.367 78 
Nazarje 40 258 645 4200 3.211 76 4.240 3.469 82 
Sl. 
Gradec 3.490 5.093 146 6.200 6.759 109 9.690 11.852 122 

Maribor 5.000 4.325 87 8.050 5.896 73 13.050 10.221 78 
M. 
Sobota 3.600 2.727 76 2.640 2.065 78 6.240 4.792 77 

Sežana 200 306 153 14500 11.215 77 14.700 11.521 78 
Skupaj 32.490 39.521 122 59.810 63.285 106 92.300 102.806 111 
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Zagotavljanje sanacije gozdov poškodovanih v naravnih ujmah ter prenamnožitvah 
podlubnikov 
 
Izdelali smo Načrt sanacije gozdov poškodovanih zaradi prenamnožitve podlubnikov v letu 2020. 
Načrt sanacije je izdelan na podlagi s sklepom vlade potrjenega poročila o stanju in oceni škode 
v gozdovih po naravnih ujmah v letu 2020 (poročilo z dne 1. 7. 2020), ki ga je Zavod za gozdove 
Slovenije (ZGS) izdelal v skladu z določili 1. odst. 2. čl. Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo 
posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (Uradni list RS, št. 14/18 in 65/20; 
dalje ZUOPŠP). Vlada načrta ni potrdila, zato so se načrtovana dela za sanacijo vključila v redni 
program vlaganj v gozdove iz nacionalnih sredstev. V letu 2021 je bilo zaradi podlubnikov 
posekanih za 341.000 m3 dreves, kar je pod pragom za prenamnožitev populacije podlubnikov 
po ZUOPŠP. 
 
Naravnih ujm, ki bi povzročile obsežnejšo poškodovanost gozdov, v letu 2021 ni bilo. Največ 
poškodb je povzročil težak sneg v zimi 2020/2021 v višjih predelih v smrekovih gozdovih. V 
poškodovanih sestojih je bilo treba zagotoviti posek polomljenih dreves in izdelati polomljene 
vrhače smrek. Največ poškodb je težak sneg povzročil v OE Bled, Slovenj Gradec, Tolmin in 
Nazarje. 
 
Nadaljevala se je sanacijska obnova poškodovanih gozdov zaradi žledoloma v letu 2014, 
vetrolomov v letih 2017 in 2018 ter v gozdovih s prenamnožitvijo podlubnikov, ki so sledile 
naravnim ujmam. 
  
 
2.2.2 Varstvo gozdov pred škodljivimi organizmi 
 
Varstvo pred podlubniki 
 
V letu 2021 je bilo zaradi prenamnožitve podlubnikov za posek izbranih za 0,32 milijonov m3, 
posekanih pa 0,34 milijonov m3, od tega večinoma smreke, saj so bile poškodbe v pretežni meri 
posledica prenamnožitve osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus). Posek zaradi 
podlubnikov se je glede na leto 2020 zmanjšal (leto 2020: za posek izbranih za 0,76 milijonov m3, 
posekanih 0,85 milijonov m3). Podatki kažejo na umirjanje prenamnožitve smrekovih podlubnikov, 
ki je nastala zlasti zaradi vetroloma iz leta 2017. Največ poškodb gozdov zaradi podlubnikov je 
bilo v OE Slovenj Gradec, kjer so bili gozdovi dodatno poškodovani v vetrolomu leta 2018, ter v 
OE Bled in OE Kočevje. 
 
Prioritete dela ZGS na varstvu pred podlubniki so bile izvajanje rednega nadzora ogroženih 
sestojev, evidentiranje žarišč podlubnikov, zagotavljanje hitre izvedbe sanitarne sečnje s 
podlubniki napadenih dreves z izdajanjem odločb za posek lastnikom gozdov ter kontrola 
izvajanja del po izdanih odločbah. 
 
Ukrepi na področju varstva gozdov pred podlubniki in drugimi žuželkami v letu 2021: 

• izdaja 7.269 odločb za posek zaradi podlubnikov približno 3.600 lastnikom gozdov (leto 
2020: 12.877 odločb približno 8.800 lastnikom); 

• izdaja 112 sklepov o začetku postopka izvršbe, izvedena 1 izvršba (leto 2020: 155 
sklepov, 1 izvršba); 

• izvedba javnega razpisa za izbor centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa po Uredbi o 
postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, 
okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni 
sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter  podrobnejšem postopku 
prodaje gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 15/2017 in nasl.); 

• postavitev in vzdrževanje kontrolnih pasti na 3.056 lokacijah (leto 2020: 3.361 pasti). 
Evidentiranje ulova v pasti v računalniško aplikacijo za varstvo gozdov (GIS na podlagi 
podatkov o ulovu izdeluje napovedi prenamnožitve podlubnikov, ki so objavljene na 
spletnem portalu za varstvo gozdov www.zdravgozd.si);   
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• zagotovitev polaganja 757 kontrolno-lovnih nastav (leto 2020: 970 nastav);  
• izdaja navodil za postavitev kontrolnih pasti na 511 skladiščih GLS (leto 2020: 480 

skladišč); postavljenih je bilo 654 pasti (leto 2020: 622 pasti); 
• izdaja 4 pozitivnih strokovnih mnenj za vzpostavitev začasnih skladišč gozdnih lesnih 

sortimentov (leto 2020: 13 pozitivnih mnenj in 6 negativnih mnenj); 
• zagotovitev izvedbe drugih preprečevalnih in preprečevalno-zatiralnih del (vzpostavitev 

gozdne higiene, uničevanje podlubnikov z lupljenjem, uporaba ognja – brez ur za 
kontrolno-lovne pasti in nastave) v obsegu 8.410 delovnih ur (leto 2020: 1.112 ur). 

• redno poročanje o stanju in obvladovanju podlubnikov za pristojno ministrstvo ter priprava 
poročil o prenamnožitvi podlubnikov po določilih  Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo 
posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov; 

 
Z GIS smo sodelovali na razvojnem delu (več v poglavju o razvojnem delu s področja varstva 
gozdov). Situacijo obvladovanja podlubnikov smo predstavili na mednarodni delavnici na temo 
Prihodnost gozdov: Posledice nesreče podlubnika za prihodnost gozdarstva v srednji Evropi, v 
organizaciji Češke Republike.  
 

 
Slika 6: Izbrano drevje za posek zaradi podlubnikov po letih v obdobju 2018-2021 po OE 
 
Varstvo pred drugimi škodljivci in boleznimi gozdnega drevja po Zakonu o gozdovih 

• izvajanje rednega nadzora nad škodljivimi organizmi, ki so v Pravilniku o varstvu gozdov 
določeni za spremljanje in poročanje; 

• nadaljevanje akcije zmanjšanja potenciala širjenja glive Eutypella parasitica, 
povzročiteljice javorovega raka, s posekom napadenih dreves; 

• za namen varstva jesenov pred okužbami z glivo, povzročiteljico jesenovega ožiga, smo 
v letu 2021 nadaljevali evidentiranje osebkov velikih in poljskih jesenov, ki kažejo večjo 
odpornost na to bolezen; 

• uvedli smo biotično zatiranje hrastove pepelovke in spremljali učinkovitost uporabljenega 
fitofarmacevtskega sredstva. 

 
Varstvo pred karantenskimi škodljivimi organizmi po predpisih o zdravju rastlin 
 

• po pogodbi z UVHVVR smo v letu 2021 izvajali 9 programov preiskav škodljivih 
organizmov rastlin po predpisih, ki urejajo zdravje rastlin. Izvedli smo 502 pregleda ter 33 
vzorčenj. Za primerjavo: v letu 2020 smo sodelovali v 11 programih preiskav, izvedli smo 
521 pregledov ter 42 vzorčenj. Znanje s področja varstva rastlin ima 34 zaposlenih v ZGS.  
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• z dovoljenjem UVHVVR izdajamo rastlinske potne liste (RPL) za sadike gozdnih drevesnih 
vrst, ki RPL potrebujejo, ter RPL za les orehov, platan in oreškarjev; 

• z UVHVVR in GIS smo sodelovali pri pripravi Splošnega načrta izrednih ukrepov ob 
izbruhu karantenskega škodljivega organizma rastlin, ki ga mora Slovenija pripraviti v 
skladu z novimi EU predpisi na področju zdravja rastlin. 

 
Preglednica 13: Število načrtovanih in izvedenih pregledov in vzorčenj v letu 2021 

Škodljivi organizem (latinsko in slovensko ime) Načrtovano 
št. pregledov 

Načrtovano 
št. vzorcev 

Izvedeno 
št. 

pregledov 

Izvedeno 
št. 

vzorcev 
Agrilus anxius brezov krasnik 16 0 16 0 
Agrilus planipennis jesenov krasnik 34 0 34 0 
Anoplophora chinensis kitajski kozliček 129 0 130 0 
Anoplophora glabripennis azijski kozliček 127 0 127 0 
Bursaphelenchus xylophilus borova ogorčica 83 0 83 0 
Dendrolimus sibiricus sibirska svilena kokljica 14 0 14 0 
Geosmithia morbida bolezen tisočerih rakov 30 0 30 1 
Fusarium circinatum  borov smolasti rak 48 30 48 30 
Phytophthora ramorum fitoftorna sušica vejic 20 2 20 2 
Skupaj  501 32 502 33 

 
 
Varstvo gozdov pred tujerodnimi rastlinskimi vrstami  
 
Varstvo pred tujerodnimi rastlinskimi vrstami smo izvajali v okviru zagotavljanja izvedbe 
gozdnogojitvenih del ter v okviru izobraževalnih dogodkov na temo tujerodnih vrst. Predvidenih 
sredstev podnebnega sklada za povečanje obsega dela na tem področju v letu 2021 nismo 
pridobili.  
Sodelovali smo pri pripravi dokumenta »Poti vnosa invazivnih tujerodnih vrst - Strokovne podlage 
za akcijski načrt za obravnavanje prednostnih poti vnosa invazivnih tujerodnih vrst (2022 – 
2027)«. Nosilec izdelave dokumenta je ZRSVN. 
Tujerodne drevesne vrste v slovenskih gozdovih so bile v letu 2021 tema Gozdarskih študijskih 
dni. Predstavili smo načrtovanje upravljanja s tujerodnimi drevesnimi vrstami v gozdarski praksi.  
 
2.2.3 Varstvo gozdov pred požari 
 
Realizacija programa protipožarnih ukrepov je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za 
financiranje del. V letu 2020 je bil obseg razpoložljivih sredstev nadpovprečen, realizacija del v 
letu 2021 je zato primerljiva realizacijam pred letom 2020. Protipožarni ukrepi, prikazani v spodnji 
preglednici, so bili izvedeni v OE Sežana (60 % vrednosti del), Tolmin (34 %), Postojna (6 %) in 
Celje (pod 1 %).  
 
V letu 2021 smo zabeležili skupaj 100 gozdnih požarov oz. požarov v naravnem okolju (v letu 
2020: 120 požarov). Od tega je bilo 89 požarov manjših od 1 ha. Povečana požarna ogroženost 
naravnega okolja v letu 2021 ni bila razglašena. Največ požarov sta popisali OE Sežana (41 
požarov) in OE Ljubljana (25 požarov). Skupne opožarjene površine je bilo 129 ha (v letu 2020 
118 ha). Največji požar je bil v OE Sežana, ki je zajel 96 ha (marec, lokacija Gmajne). OE Sežana 
je zagotovila potrebno pomoč pri gašenju požarov. Podrobnejši podatki so prikazani v Poročilu 
ZGS o gozdovih za leto 2021. 
 
Udeleženi smo bili na posvetu pred pričetkom sezone požarov v naravnem okolju v organizaciji 
URSZR in GZS. V postopku izdelave gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih območij 
za obdobje 2021-2030 smo posodobili karto potencialne požarne ogroženosti gozdov. 
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Preglednica 14: Pregled opravljenih del varstva pred gozdnimi požari v letu 2021 po vrstah del in kategorijah 
lastništev ter primerjava z realizacijo iz leta 2020 

UKREP Enota 
mere 

Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Občinski 
gozdovi SKUPAJ Indeks na leto 

2020  

Protipožarne preseke - novogradnja km 1,83 1,17 0,40 3,40 15% 
 Protipožarne preseke - vzdrževanje km 49,01 16,73 137,83 203,57 73% 
Postavitev opozorilnih tabel PPV kos 0 1 5 6 12% 
Vzdrževanje opozorilnih tabel PPV kos 0 0  0 0 0% 
SKUPAJ* ur 6.233 2.077 9.676 17.986 47% 

* Opomba:  Ure so izračunane iz vrednosti izvedenih del, upoštevajoč vrednost dnine po Pravilniku o financiranju in 
sofinanciranju vlaganj v gozdove (78 €) 
 
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. Varstvo mladovij gozdnega drevja pred rastlinojedo 
parkljasto divjadjo obsega poleg neposrednih ukrepov zaščite mladovij z mehanskimi in 
kemičnimi sredstvi tudi ukrepe ustvarjanje primernega življenjskega okolja za divjad.  
 
Preglednica 15: Pregled opravljenih del varstva pred divjadjo v letu 2021 po vrstah del in oblikah lastništev 
ter primerjava z realizacijo iz leta 2020 

Ukrep Enota 
mere 

Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Občinski 
gozdovi SKUPAJ Indeks na 

leto 2020 
Zaščita vršičkov s premazom  ha 736,23 896,67 38,93 1.671,83 114% 
Zaščita s količenjem ali tulci kos 77.736 36.845 0 114.581 78% 
Zaščita z ograjo  m 10.385 8.455 0 18.840 37% 
Druga dela varstva pred divjadjo* ura 4.997 6.058 80 11.135 103% 
SKUPAJ ura 32.185 26.108 572 58.865 66% 

 

* Opomba:  Vključena so naslednja dela: zaščita pred lupljenjem, vzdrževanje tulcev, količenja in zaščitnih ograj, 
obžetev tulcev, odstranjevanje tulcev in zaščitnih ograj. 

 
 
V postopku javnih naročil smo lastnikom gozdov zagotovili potrebna zaščitna sredstva za izvedbo 
varstvenih del iz integralnih proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove, sredstev gozdnega 
sklada ter sredstev PRP 2014-2020 za obnovo gozdov po načrtih sanacije poškodovanih gozdov 
zaradi posledic žleda, podlubnikov.  
 
 
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 2021 prevzeta in evidentirana še druga 
dela varstva gozdov, kot so obeleževanje sadik, postavitev obvestilnih tabel ipd. 
 
2.2.6 Razvojno delo na področju varstva gozdov 
 

• Analiza poškodovanosti gozdov ter izvajanja načrtov gozdnogospodarskih enot za 
obdobje 2010 – 2019 na področju varstvenih ukrepov;  

• oblikovanje strategij in prenos izkušenj pri preteklem gospodarjenju v nove območne 
gozdnogospodarske načrte za obdobje 2021 – 2030;  

• priprava in revizija ključnih strokovnih izhodišč varstva gozdov po posameznih gozdnih 
tipih, na katerih temelji izdelava območnih gozdnogospodarskih načrtov; 

• sodelovanje z GIS pri izvajanju projekta CRP »Izboljšanje sistema spremljanja ulova 
smrekovih podlubnikov v kontrolne feromonske pasti in sistema polaganja kontrolnih pasti 
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ter izdelava aplikacije za načrtovanje lokacij in številčnosti kontrolnih pasti ter kontrolnih 
nastav po ureditvenih enotah« (trajanje projekta: od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2021): izvedba 
izobraževanj lastnikov gozdov (5 dogodkov), sodelovanje pri pripravi strokovnih 
prispevkov o rezultatih projekta ter pri pripravi predloga za vključitev rezultatov projekta v 
Pravilnik o varstvu gozdov; 

• sodelovanje z GIS pri izvajanju projekta CRP »Bolezni, škodljivci in sušni stres pri navadni 
bukvi v različnih scenarijih podnebnih sprememb« (trajanje projekta: od 1. 11. 2020 do 31. 
10. 2023). V okviru projekta smo sodelovali pri izbiri in iskanju primernih vzorčnih ploskev 
s hirajočimi in zdravimi bukvami ter zagotovili posek vzorčnih dreves. 

 
 
2.2.7 Druge dejavnosti na področju varstva gozdov 
 

• V letu 2021 smo lastnikom gozdov in lastnikom oz. najemnikom namenskih zemljišč za 
pridelavo gozdnih okrasnih drevesc izdali 15.691 plomb (v letu 2020: 15.116). Lastnikom 
gozdov smo plombe izdali na podlagi 391 odločb o določitvi usmeritev in pogojev za 
pridobivanje gozdnih okrasnih dreves (leto 2020: 448 odločb). Za boljši nadzor nad 
pridobivanjem gozdnih okrasnih drevesc so bile plombe v zadnjih treh letih oštevilčene; 

• dela, povezana s sofinanciranjem varstvenih del iz proračunskih sredstev RS za vlaganja 
v gozdove, sredstev PRP 2014-2020 in sredstev gozdnega sklada; 

• priprava strokovnih podlag za obnovo gozdnogospodarskih načrtov območnih enot za 
področje varstva gozdov; 

• izobraževanje lastnikov gozdov in strokovnih sodelavcev s področja varstva gozdov; 
• strokovno svetovanje oziroma vodenje izvedb postopkov oddaje javnih naročil za dobavo 

materiala za izvedbo varstvenih del (9 javnih naročil); 
• sodelovanje pri nadgradnji in posodobitvah računalniških aplikacij, ki zajemajo področje 

varstva in sanacije poškodovanih gozdov; 
• izdelava Programa dela, Programa del in vlaganj v gozdove, Programa varstva gozdov, 

letnega Programa vlaganj v gozdove po objektih ter polletnega in letnega Poročila o delu 
ZGS ter letnega Poročila o gozdovih; 

• sodelovanje pri delu z mediji za javnost in lastnike gozdov ter izobraževanju lastnikov 
gozdov s področja varstva gozdov. 
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2.3 GOZDNA TEHNIKA IN EKONOMIKA 
 

 Odgovoren: Darko Pristovnik, univ. dipl. ing. gozd. 

2.3.1 Tehnologija dela 
 
Vsebinsko opravljena dela v letu 2021 delimo na naslednje tematske sklope: 

• sodelovanje pri izdelavi GGN in gozdnogojitvenih načrtov; 
• spremljanje stanja sečišč, kontrola izvajanja odločb in popolni prevzem sečišča na 

podlagi obvladovanja tveganj v ZGS ter ob morebitnih prijavah nepravilnosti, zahtev 
sodišč in drugih organov; 

• gozdna ekonomika; 
• usmerjanje rabe tehnologij pri delu v gozdu glede na rastiščne in sestojne razmere; 
• izobraževanje zaposlenih v ZGS s področja gozdne tehnike, lesne biomase in gozdnih 

prometnic; 
• svetovanje in usposabljanje lastnikov in javnosti gozdov s področja gozdne tehnike, 

ekonomike in varnega dela v gozdu, učinkovite rabe lesa za energijo, gozdnih 
prometnic, varnosti in zdravja pri delu (podrobneje opisano v poglavju Svetovanje 
lastnikom gozdov in razvoj podeželja). 
 

2.3.1.1  Gozdna tehnika v gozdnogospodarskem in gozdnogojitvenem načrtovanju 
 
Na področju gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrtovanja smo v letu 2021 izvedli 
naslednje dejavnosti: 

• priprava vsebin za izdelavo GGN za GGO; 
• sodelovanje pri izdelavi načrtov GGE - poglavja o tehnologiji in gozdnih prometnicah; 
• izdelava tehnoloških delov gozdnogojitvenih načrtov (74.224 ha); 
• sodelovanje pri izvedbi sanacijskih načrtov ter usmerjanje pri sanaciji gozdov, 

poškodovanih po ujmah in prizadetih po napadih podlubnikov; 
• sodelovanje pri izdelavi informacijskih rešitev (popis škod po naravnih nesrečah, 

evidenca gozdnih prometnic, tehnološki del gozdnogojitvenih načrtov). 
 

 
Planirano in realizirano v letu 2021 
 

Dejavnost 
Planirano Realizirano 

Količina Neto normativ Neto 
ure Količina % Neto ure % 

Izdelava tehnoloških delov  
gozdnogojitvenih načrtov 73.426 ha 0,15 ur/ha 11.014 74.224 ha 101 3.662 33 

Nadzor sečišč 5.000.000 m3 7,0 ur/1000 m3 35.000 4.075.451  m3 81 70.122 200 
Trasiranje vlak 490 km 30 ur/km 14.700 493 km 101 15.078 103 
Vzdrževanje gozdnih cest 6.000 km 4 ure/km 24.000 6.600 km 108 26.000 110 

Skupaj: 84.714   116.518 138 
 

 Planirane neto ure Realizirane neto ure % 
Druga dela na področju gozdne tehnike 24.500 17.483 71 
 
Skupaj gozdna tehnika 109.214 134.001 123 

 
 
 
 
 



 
 

39 

2.3.1.2   Prevzemi sečišč in kontrola izvedbe odločb 
 
Kontrolo sečišč oziroma izvedbe odločb smo izvedli skladno s Pravilnikom o izvajanju sečnje, 
ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju GLS z namenom odpravljanja pomanjkljivosti pri 
urejenosti sečišč ter evidentiranja opravljenih kontrol. Skupno s popolnimi prevzemi smo tako v 
lanskem letu opravili 59.604 pregledov sečišč.  
 
Preglednica 16: Izvedeni pregledi sečišč (oz. kontrole izvedbe odločb), primerjava števila pregledov s 
številom izdanih odločb ter popolni prevzemi v letu 2021 
 

OE 
Število izdanih odločb 

v letu 2021 
Štev. pregledov 
(brez popolnih 

prevzemov) 

Delež pregledov 
od števila odločb* 

Število popolnih 
prevzemov 

A C (A+C) Zasebni g. Državni g. 
Tolmin 3.865 183 4.048 3.391 84% 9 14 
Bled 1.704 1.993 3.697 4.457 121% 99 13 
Kranj 3.797 1.475 5.272 4.960 94% 40 7 
Ljubljana 7.075 940 8.015 7.847 98% 20 3 
Postojna 3.086 298 3.384 3.830 113% 37 19 
Kočevje 2.244 991 3.235 3.092 96% 10 23 
Novo mesto 5.031 720 5.751 6.036 105% 86 33 
Brežice 3.727 296 4.023 3.098 77% 16 0 
Celje 5.162 244 5.406 4.704 87% 155 2 
Nazarje 2.479 713 3.192 2.626 82% 57 0 
Slov. Gradec 2.152 1.554 3.706 4.240 114% 15 6 
Maribor 5.599 431 6.030 4.593 76% 16 2 
M. Sobota 4.842 115 4.957 4.109 83% 198 29 
Sežana 2.147 109 2.256 1.686 75% 25 1 
SKUPAJ 52.910 10.062 62.972 58.669 93% 783 152 
Leto 2020 48.623 20.005 68.628 67.511 99% 1036 207 
2021/20 109% 50% 92% 87%  76% 73% 

*pri izračunu % so upoštevane le odločbe izdane v letu 2021 
 

2.3.1.3 Gozdna ekonomika 
 
Na področju gozdne ekonomike smo se v letu 2021 osredotočili na: 

• posodobitev in vzdrževanje podatkovnih zbirk, ki tvorijo informacijski sistem potencialov 
lesne biomase v Sloveniji (SWEIS). Pri tem smo se naslanjali na že uveljavljeno 
metodologijo WISDOM (informacijski sistem za določanje potencialov lesne biomase). 
Te informacije so podlaga za odločanje o ukrepih energetske politike na lokalni, 
regionalni in nacionalni ravni; 

• svetovanje zainteresiranim institucijam in posameznikom v zvezi s potenciali lesa v 
Sloveniji in možnostmi njegove učinkovite uporabe ter posredovanje drugih sorodnih 
informacij; 

• sodelovanje na licitaciji kakovostnih lesnih sortimentov v Slovenj Gradcu, predvsem s 
svetovanjem lastnikom gozdov na terenu o primernosti lesnih sortimentov za licitacijo; 

• posodobitev vsebin na intranetni in spletni strani ZGS. 
 

2.3.1.4  Usmerjanje in raba sodobnih tehnologij  
 
ZGS je v okviru pristojnosti spodbujal oziroma uravnaval rabo sodobnih tehnologij. Poleg strojev 
za sečnjo (uporabo strojne sečnje smo spodbujali predvsem pri sanacijah vetrolomov in žarišč 
podlubnikov) so se uporabljale tudi sodobne žične naprave s procesorskimi glavami, s katerimi 
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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. vodovarstvena območja).  
 
Aktivno smo sodelovali pri pripravi dela (gozdnogojitveni načrt, priprava sečišč…), spremljanju 
dela in prevzemu v zasebnih gozdovih, pa tudi pri povezovanju lastnikov gozdov in promociji 
uporabe sodobnih tehnologij. V preteklem letu smo nadaljevali z razvojem aplikacije za izdelavo 
tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta in tehnološke karte. Vzpostavili smo bazo podatkov 
za vrsto sečnje in spravila, bazo podatkov za časovne omejitve sečenj. 
 
Za javni razpis PRP 2014-2020, podukrep 8.6 Podpora za naložbe v nakup nove mehanizacije in 
opreme za sečnjo in spravilo lesa operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za 
sečnjo in spravilo lesa, smo lastnikom gozdov pomagal pri pripravi dokumentacije (65 aktivnosti) 
in e-vnosu vlog (60 vlog). 
 

2.3.2 Gozdne prometnice 
 
Aktivnosti na področju gozdnih prometnic so bile usmerjene v:  

• zagotavljanje vzdrževanja gozdnih cest;  
• vodenje in urejanje evidence gozdnih cest, gozdnih vlak in protipožarnih presek; 
• pomoč upravičencem pri vlogah za pridobitev sredstev PRP 2014–2020 (ureditev 

gozdne infrastrukture; ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov); 
• načrtovanje odpiranja gozdnega prostora z gozdnimi prometnicami. 

 

2.3.2.1 Gozdne ceste 
 
Vzdrževanje gozdnih cest 
 
V letu 2021 je bilo izvedeno vzdrževanje na več kot 6.600 km gozdnih cest. V okviru tega je ZGS 
izvedel naslednje:  

• izdelava programov vzdrževanja gozdnih cest po občinah; 
• uskladitev programov z razpoložljivimi sredstvi in pripombami občin;  
• uskladitev že sprejetih programov v luči izvajanja sanacij škod na gozdnih cestah; 
• sodelovanje in pomoč občinam pri izvedbi postopkov 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; 
• popis škod na gozdnih cestah; 
• usmerjanje nujnih del pri odpravi posledic naravnih ujm. 

 
Gradnja gozdnih cest 
 
Delo ZGS v zvezi z gradnjo gozdnih cest je zajemalo 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 GGN; 
• izdelava elaboratov ničelnic gozdnih cest – v letu 2021 izdelanih 27 elaboratov. 
• izdelava elaboratov rekonstrukcij gozdnih cest – v letu 2021 izdelanih 8 elaboratov. 
• določitev pogojev za projektiranje in gradnjo gozdnih cest; 
• strokovni pregled novozgrajenih gozdnih cest (13 prevzemov v dolžini 16.370 m); 
• vključitev gozdnih cest v Evidenco gozdnih cest (EGC). 
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Režim uporabe gozdnih cest 
 
V skladu z Zakonom o gozdovih smo določali režime uporabe gozdnih cest na območjih, kjer so 
razmere to zahtevale (z vidika gozdarske in javne rabe kot tudi z vidika prepovedi voženj v 
naravnem okolju) oziroma tam, kjer so bili temu naklonjeni lastniki gozdov in lokalne skupnosti. V 
Sloveniji je poseben režim uporabe gozdnih cest (prepovedan promet za vsa vozila, dovoljeno za 
gospodarjenje z gozdovi) določen na nekoliko manj kot 980 km gozdnih cest, v letu 2021 je bil na 
novo določen na 9,7 km gozdnih cest. Prav tako smo sodelovali z različnimi deležniki pri določanju 
in označevanju gozdnih cest za vožnjo s kolesi.  
 

2.3.2.2 Gozdne vlake 
 
Pri pripravi, rekonstrukciji in gradnji gozdnih vlak smo težišče dela usmerili v informiranje in pomoč 
lastnikom gozdov pri odpiranju gozdov z gozdnimi vlakami kar obsega: 

• opredelitev vlak v gozdnogojitvenih načrtih;  
• izdelavo elaboratov gozdnih vlak in elaboratov rekonstrukcij gozdnih vlak (skupaj 1.101 

elaborat); 
• postavitev (trasiranje) oziroma kontrolo postavitve vlak na terenu (skupaj 493 km); 
• prevzem in kontrolo izvedenih del (skupaj 448 km gozdnih vlak, od tega 287 km v 

zasebnih in 161 km v državnih gozdovih).  
 

Preglednica 17: Število izdelanih elaboratov vlak in dolžine trasiranih gozdnih vlak v zasebnih in državnih 
gozdovih v letu 2021  

OE 
             Elaborat vlak (število)                  Trasiranje (m) 

ZG DG Skupaj ZG DG Skupaj 
Tolmin 58 39 97 53.580 61077 114.657 
Bled 43 11 54 17.879 6210 24.089 
Kranj 158 20 178 76.341 8014 84.355 
Ljubljana 84 7 91 27.934 7300 35.234 
Postojna 4 1 5 677 0 677 
Kočevje 18 81 99 5.135 13602 18.737 
Novo mesto 26 11 37 9.108 18732 27.840 
Brežice 61 24 85 20.286 2716 23.002 
Celje 66 28 94 18.442 11461 29.903 
Nazarje 126 2 128 42.644 1312 43.956 
Slovenj Gradec 103 29 132 28.112 17053 45.165 
Maribor 43 21 64 9.482 10407 19.889 
Murska Sobota 2 1 3 440 125 565 
Sežana 17 17 34 22.283 2980 25.263 
SKUPAJ 809 292 1.101 332.343 160.989 493.332 
  

 ZG - Zasebni in drugi gozdovi, DG - Državni gozdovi 

 

2.3.2.3 Informacijski sistem za gozdne prometnice 
 
Informacijski sistem za gozdne prometnice tvorijo evidenca gozdnih cest (EGC), evidenca 
protipožarnih presek (EPP), evidenca gozdnih vlak (EGV) in 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 okviru vodenja evidenc o gozdnih cestah in vlakah smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem 
nadgrajevali sedanji urejevalnik sistema zbirk podatkov, predvsem pa prilagajali linije obstoječih 
gozdnih prometnic grafičnim podlagam, ki zagotavljajo večjo točnost. 
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V letu 2021 je intenzivno potekalo usklajevanje podatkov o gozdnih cestah s podatki omrežja 
javnih cest zaradi posredovanja podatkov iz evidence gozdnih cest v Zbirni kataster javne 
gospodarske infrastrukture (ZKGJI).  
 
 
2.3.3 Druge dejavnosti 
 
Na področju gozdne tehnike in gozdnih prometnic stalno sodelujemo z GIS in Oddelkom za 
gozdarstvo in obnovljive vire na BF v Ljubljani. Z GIS smo kot partner sodelovali pri projektu EIP 
eGOZD KMG (Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo), 
ter pri razvoju in rabi spletnega informacijskega sistema MojGozdar in spletnega informacijski 
sistem WoodChainManager. 
 
Z MKGP smo sodelovali pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov, pri pripravi in spremljavi 
predpisov in strokovnih podlag, potrebnih za izvedbo PRP 2014–2020 (tranzicijska uredba za leto 
2021) ter pri pripravi strateških dokumentov Skupne kmetijske politike 2023-2027. Redno smo 
sodelovali na sestankih koordinacije PRP, ki jo je organizirala ARSKTRP in na katerih so bili 
udeleženi vsi pomembni deležniki pri izvajanju programa. 
 
Z ZRSVN smo sodelovali na področju usmerjanja rabe sodobnih tehnologij dela in pri določanju 
tras gozdnih prometnic, oboje zlasti v zvezi z naravovarstveno pomembnimi območji (Natura 
2000, naravne vrednote, ekološko pomembna območja). 
 
Z Direkcijo za vode smo sodelovali pri usklajevanju usmerjanja rabe sodobnih tehnologij dela in 
pri določanju tras gozdnih prometnic na varovanih, ogroženih in vodovarstvenih območjih. 
 
Prav tako smo sodelovali z Direkcijo RS za infrastrukturo in Geodetsko upravo RS pri usmerjanju 
usklajevanja med javnimi in gozdnimi cestam ter s podjetjem SiDG d.o.o. kjer so bile aktivnosti 
usmerjene predvsem na problematiko gozdnih prometnic in izvedbe del v državnih gozdovih. 
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2.4 GOZDARSKI NADZOR 
 
Odgovoren: Jože Mori, univ. dipl. inž. gozd.   
 
Planirano in realizirano v letu 2021 
 

 Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Gozdarski nadzor 12.000 9.196 77 
   

 

 
Na ZGS izvajamo gozdarski nadzor skladno s 77.a členom Zakona o gozdovih, samostojno ali 
skupaj z gozdarsko inšpekcijo. Prednostno je gozdarski nadzor namenjen osveščanju 
obiskovalcev in drugih koristnikov gozdnega prostora ter seznanjanju in svetovanju o možnostih 
rabe gozdnega prostora in gozdnih dobrin. Trenutno prekrškovnih postopkov ne izvajamo, ampak 
uporabnike gozda samo opozarjamo na nepravilnosti pri rabi gozdnega prostora in koriščenju 
gozdnih dobrin, pri resnejših kršitvah pa ukrepamo s prijavo primerov gozdarski inšpekciji. V času 
epidemije SarS-CoV-2 smo opažali, povečan pritisk na gozdove s strani obiskovalcev, pri čemer 
njihovo ravnanje ni bilo vedno ustrezno in v skladu z zakonodajo.  
Izobraževanje gozdarskih nadzornikov poteka preko MOP v okviru izobraževanja za 
naravovarstvene nadzornike (1 dnevno uvodno izobraževanje, 3 dnevno izobraževanje v Gotenici 
in 1 dnevno izobraževanje v TNP), katerega je do sedaj opravilo več kot 30 zaposlenih na ZGS. 
V dogovoru z MOP smo v letošnjem letu z usposabljanjem želeli nadaljevati, vendar je bilo zaradi 
razmer v zvezi s SarS-CoV-2 močno okrnjeno. Drugi del izobraževanja za naslednjih 35 
zaposlenih namreč ni bilo možno izpeljati razen prvega dne izobraževanja. MOP je 17 zaposlenim 
na ZGS v Gotenici omogočil tudi dodatno izobraževanje s področja obvladovanja konfliktov. 
Program usposabljanja za naravovarstvene nadzornike v celoti ustreza profilu gozdarskega 
nadzornika. 
V letu 2021 smo samo za potrebe neposrednega gozdarskega nadzora opravili 9196 ur, kar je za 
10 % več kot v letu 2020 (8.373 ur). To je tudi največji obseg izvedenih ur do sedaj. 
V primerjavi z letom 2020 je bilo sicer število opozoril nekoliko manjše, se je pa število prijav 
bistveno povečalo. V letu 2020 smo obiskovalce opozorili 1652-krat ter inšpekciji posredovali 225 
prijav. 
 
Preglednica 18: Ukrepi po vrstah ugotovljenih nepravilnosti 2021 

 
Vrsta ugotovljene nepravilnosti 
 

Število opozoril Število prijav 

Zmanjševanje rastnosti sestoja ali rodovitnosti rastišča, stabilnosti ali 
trajnosti gozda 

 
230 

 
181 

Omejitev in prepovedi nabiranja živali, plodov, gob in rastlin  
372 

 
106 

Vožnje v gozdu - motokros, štirikolesnik, sani 
 

 
427 

 
179 

Vožnje v gozdu - avtomobili izven GC 
 

 
154 

 
56 

Vožnje v gozdu – kolesarji 
 

 
262 

 
105 

Zmanjšanje ali preprečitev uporabe g. prometnic oz. povečanje stroškov 
njihovega vzdrževanja 

 
78 

 
49 

 
Skupaj 1523 676 

 

Dodatno smo zabeležili še 367 nezakonitih dogodkov v okviru naravovarstvenega nadzora. 
V letu 2021 se je v jesenskih mesecih izvajal gozdarski in naravovarstveni nadzor ob popoldnevih 
in vikendih na območju Pohorja kot vzorčni model za poskusno vpeljavo v letu 2022. Na Pohorju 
se je nadzor izvajal v okviru JGS in projekta Pohorka. 
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2.5 ODLOČANJE ZGS V UPRAVNIH ZADEVAH 
 
Odgovoren: Jože Mori, univ. dipl. inž. gozd. 
 
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 2020 je ZGS izdal 
76.915 upravnih dokumentov (leta 2020: 79.489). V letu 2021 je bilo vodenih 149 postopkov 
upravne izvršbe, izvedenih je bilo 6 izvršb (leta 2020: 188 postopkov izvršb, 7 izvedenih izvršb). 
Število izvedenih izvršb je običajno majhno, saj lastniki gozdov po prejemu sklepa o dovolitvi 
upravne izvršbe praviloma zahtevan ukrep hitro izvedejo sami. 
 
Preglednica 19: Pregled števila upravnih dokumentov, ki jih je izdal ZGS v letu 2021 

Odločbe  
v upravnem 
postopku 

Sklepi  
za izvršbo 

Drugi sklepi  
v upravnem 

postopku 

Soglasja in mnenja  Projektni 
pogoji 

SKUPAJ 

72.705 151 86 3.585* 388 76.915 
  

Opomba: brez K in U odločb 
 
Preglednica 20: Pregled števila izdanih odločb  po vrstah odločb v letu 2020 
 

OE A B C D E F G H I J K L M N O P U Skupaj 
Tolmin 3.865 422 183 49 - - - - - - 140 11 7 1 - -  4.679 
Bled 1.704 605 1.993 1 - - - - - 2 19 - 5 - - - 5 4.335 
Kranj 3.797 1.036 1.475 33 - - - - - 1 61 20 3 1 - - 6 6.433 
Ljubljana 7.075 938 940 22 - - - - - 13 92 2 - - - - 3 9.093 
Postojna 3.086 738 298 29 - - - - - - 30 1 - - - - 2 4.184 
Kočevje  2.244 695 991 64 - - - - - - 14 6 - - - -  4.014 
N. mesto 5.031 354 720 37 - - - - - - 96 12 2 - - - 6 6.258 
Brežice 3.727 337 296 3 - - - - - - 74 8 2 - 3 - 1 4.451 
Celje 5.162 271 244 35 - - - - - - 96 8 - - - - 5 5.821 
Nazarje 2.479 537 713 6 - - - - - 2 64 12 - - - - 1 3.814 
Sl. 
Gradec 2.152 666 1.554 73 - - - - - 1 38 35 1 - - - 5 4.525 

Maribor 5.599 769 431 30 - - - - - 5 82 - 1 - - - 9 6.926 
M. 
Sobota 4.842 584 115 5 - - - - - 2 37 1 - - - - 4 5.590 

Sežana 2.147 132 109 4 - - - - -   158  - -   - -  - 32 2.582 

SKUPAJ 52.910 8.084 10.062 391 - - - - - 26 1.001 11
6 21 2 3 - 79 72.705 

   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 GLS 
 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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3 Gozdarsko svetovanje in razvoj podeželja 
      

Odgovorna: mag. Andrej Breznikar, univ. dipl. ing. gozd., Darko Pristovnik, univ. dipl. ing. gozd. 
 

       
Izvedba programa dela ZGS na področju gozdarskega svetovanja lastnikom gozdov in dejavnosti 
razvoja podeželja je bila v letu 2021 močno odvisna od ukrepov za omejitev širjenja epidemije 
SarS-CoV-2, zaradi katerih je bilo veliko načrtovanih dogodkov odpovedanih. Določen del 
načrtovanih aktivnosti smo preselili na splet in v različne medije. Izvedeni program svetovanja je 
obsegal predvsem naslednje vsebine: 
 

• obnova območnih gozdnogospodarskih načrtov 
• varno delo v gozdu, zlasti pri sečnji in spravilu lesa;  
• možnosti pridobivanja subvencij za različna vlaganja v gozdove (nacionalna sredstva, 

PRP 2014 – 2020, gozdni sklad); 
• novosti v gozdni tehniki; 
• možnosti gojenja in pridobivanja kvalitetnih gozdnih lesnih sortimentov; 
• Natura 2000 pri gospodarjenju z gozdovi;  
• sanacija posledic naravnih ujm in obnova gozdov. 

 
Gozdarsko svetovanje poteka preko različnih oblik in načinov: 
 

• 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 2021; 
• organiziranje tematskih razstav in drugih prireditev v različnih okoljih; 
• priprava predstavitev različnih vsebin in prireditev na sejmih; 
• organiziranje javnih razgrnitev in obravnav GGN, javnih obravnav lovsko upravljavskih 

načrtov ter javnih predstavitev GGN. 

 
Planirano in realizirano v letu 2021 
 

Dejavnost Planirano Realizirano 
Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto ure % 

Delavnice 53 40 ur/delavnico 2.120 50 94 1.525 72 
Individualno svetovanje 70.000 0,5 ure/odločbo 35.000 72.705 104 36.326 104 
Prireditve za lastnike gozdov 69 80 ur/prireditev 5.520 53 77 1360 25 
Prispevki v medijih za lastnike 
gozdov 165 8 ur/prispevek 1.320 102 62 201 15 

Študijski krožki 1 80 ur/št. krožek 80 1 100 103 129 
 

 Planirane neto ure Realizirane neto ure % 
Druga svetovanja in dela  6.000 19.654 328 
   
Skupaj svetovanje in razvoj podeželja 51.753 59.163 114 
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3.1 PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 
 
Za potrebe izvedbe ukrepov PRP 2014–2020 smo z MKGP in ARSKTRP sodelovali pri pripravi 
predpisov in strokovnih podlag, potrebnih za objavo razpisov posameznih ukrepov, podukrepov 
in operacij. Redno smo sodelovali na sestankih koordinacije PRP, ki jo je organizirala ARSKTRP 
in na katerih so bili udeleženi vsi pomembni deležniki pri izvajanju programa. 
 
V okviru pretekle programske perspektive (PRP 2007–2013) smo prejemnikom podpor pomagali 
pri poročanju, v okviru PRP 2014–2020 pa smo izvajali aktivnosti v okviru info-točk, vlagateljem 
smo pripravljali ustrezno dokumentacijo, jim pomagali pri pripravi in vnosu vlog, izvajali pa smo 
tudi prevzeme izvedenih del v okviru posameznih podukrepov. 
 
Preglednica 21: Število dokumentacij, ki jih je pripravil ZGS, za ukrep 122 – Povečanje gospodarske 
vrednosti gozdov (PRP 2007-2013) po OE za leto 2021 

Aktivnost TO BL KR LJ PO KO NM BR CE NA SG MB MS SE SK 
Namen A - gozdne ceste 

Pomoč pri poročanju    1    2    1   4 

 
Preglednica 22: Število aktivnosti, ki jih je opravil ZGS v okviru gozdarskih podukrepov PRP 2014–2020 po 
OE za leto 2021 

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

Podukrep 4.3 Ureditev gozdne infrastrukture  
izdelava 
dokumentaci
je 

4 2 4 5    8 13 32 14    82 

izdelava in 
e-vnos vloge 4  5 5   1 6 19 29 3 3   75 

prevzem (m) 0 2.359 23.608 5.466 736 0 997 3.500 13.276 44.811 8.776 5.477   109.006 

pomoč pri 
poročanju 2    1   1 1  2 3   10 

Podukrep 8.4 Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov  
izdelava 
dokumentaci
je 

9 2 9 1       1    22 

izdelava in 
e-vnos vloge 4  11 1        1   17 

prevzem (m) 4.587 7.005 4.804 262       852    17.510 

pomoč pri 
poročanju 2              2 

Podukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda  
izdelava in  
e-vnos vloge 8 13 15 191 46 0 0 0 0 5 23 26 0 2 329 

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

10  3   1 19 26  3   3  65 

izdelava in  
e-vnos vloge 6  3 6 1 1  25  6 5  3 4 60 

pomoč pri 
poročanju 8    1  2 6 3 11 9 1 1 2 44 

 
V okviru izvajanja tega podukrepa je bilo v letu 2022 je bilo prevzetih 2.041 objektov z možnostjo 
sofinanciranja iz sredstev PRP 2014-2020, skupna vrednost predvidenega sofinanciranja del pa 
je znašala 526.019 EUR. 
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ZGS je pomagal lastnikom gozdov pri pripravi in oddaji 329 vlog za sofinanciranje opravljenih del 
na podlagi Javnega razpisa za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-
2020. 
V letu 2021 ZGS ni oddajal vlog za povračilo založenih sredstev za nakup materialov iz PRP 
2014-2020. V letu 2021 se je izvajala obnova s sadnjo in ukrepi varstva pred divjadjo v okviru 
PRP 2014-2020 za katere ZGS zagotavlja materiale le jeseni. ZGS je podatke za vlogo sicer 
pripravil, e – aplikacija pa do konca leta 2021 ni bila dokončana, da bi omogočala vnos te vloge. 
ZGS je sodeloval tudi pri kontroli izvedbe ukrepov na terenu s strani ARSKTRP in v okviru 
podukrepa PRP 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda pri pripravi aplikacije za vnos in 
oddajo vlog za aktivnost 1 Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito 
mladja pred divjadjo iz ukrepa 8.4 iz PRP 2014-2020. 
Aktivno smo bili vključeni tudi v priprave na novo programsko perspektivo za obdobje 2023 – 
2027 in sicer smo na MKGP aktivno sodelovali v vseh štirih delovnih skupinah za pripravo 
strateških dokumentov Skupne kmetijske politike, ki vključujejo tudi gozdarske ukrepe. Pripravili 
smo predlog nabora ukrepov s področja gozdarstva v okviru nove Skupne kmetijske politike v 
obdobju 2023-2027.  
 
 
3.2 SKUPINSKE OBLIKE SVETOVANJA LASTNIKOM GOZDOV 
 
Svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov za gojenje in varstvo gozdov  
 
S področja gojenja in varstva gozdov smo v letu 2021 za lastnike gozdov pripravili 35 delavnic s 
skupno 463 udeleženci. Zaradi omejitev, povezanih z ukrepi za zajezitev epidemije SarS-CoV-2 
smo del izobraževalnih aktivnosti preselili na druge, predvsem spletne oblike komuniciranja.  
 
Svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov za gozdno tehniko 
 
Osnovno obliko usposabljanj s področja gozdne tehnike predstavljajo tečaji in demonstracije 
varnega dela v gozdu (29). Večino usposabljanj za lastnike gozdov smo izvedli v okviru javnega 
naročila MKGP št.430-41/2021/13 »Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2021«, del pa 
kot tržno dejavnost za posamezne naročnike. Poleg teh smo v letu 2021 za lastnike gozdov 
pripravili tudi različna predavanja in predstavitve (8).  
 
Preglednica 23: Število usposabljanj za lastnike gozdov s področja gozdne tehnike po OE v letu 2021 

Vrsta dogodka TO BL KR LJ PO KO NM BR CE NA SG MB MS SE Skupaj 
varno delo z  
m. žago (2 dni) - 
PRP 

1 1  2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 18 

varno delo z  
m. žago (2 dni)     3     1  2  1  7 
varno delo v 
varovalnih gozdovih 
- PRP  

1 1        1 1    4 

predstavitev 
razpisov PRP  1             1 
tekme za lastnike  
po OE  1          1   2 
predavanje/prikaz 
novosti v gozdni 
tehniki 

 1  1           2 

krojenje lesnih 
sortimentov    1           1 

gozdne prometnice  1    1         2 

Skupaj 2 6 0 7 1 2 2 3 3 2 4 2 2 1 37 
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Preglednica 24: Število aktivnosti in število udeležencev s področja gozdne tehnike v letu 2021 

Vsebina Število aktivnosti Število udeležencev 
varno delo z motorno žago (2 dni) - PRP 18 299 
varno delo z motorno žago (2 dni) 7 153 
varno delo v varovalnih gozdovih - PRP 4 34 
predstavite razpisov PRP 1 25 
tekme za lastnike  po OE 2 22 
predavanje/prikaz novosti v gozdni tehniki 2 46 
krojenje lesnih sortimentov 1 12 
gozdne prometnice 2 25 
SKUPAJ 37 616 
 
 
Sekaško tekmovanje lastnikov gozdov 
 
Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Pomurskim sejmom v okviru sejma AGRA v Gornji 
Radgoni vsako leto organizira državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Namen tekmovanja 
je popularizirati varno in zdravo delo v gozdu ter predstaviti sodobne naprave in opremo, ki je 
poleg znanja pogoj za varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu. Zaradi omejitev, povezanih z 
ukrepi za zajezitev epidemije SarS-CoV-2, je bilo državno tekmovanje lastnikov gozdov 
organizirano v prilagojeni obliki z naslovom: »Prikaz spretnosti lastnikov gozdov pri varnem delu 
z motorno žago«. Na tekmovanju je veščine pri gozdarskih delih prikazalo 26 tekmovalcev iz vse 
Slovenije. Tekmovalci so se pomerili v dveh disciplinah, kleščenje in podiranje droga na balon. 
Ocenjujemo, da si je tekmovanja ogledalo okoli 4.000 obiskovalcev. 
 
 
3.3 INDIVIDUALNO SVETOVANJE LASTNIKOM GOZDOV 
 
ZGS je v letu 2021 izdal lastnikom gozdov 72.705 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 o možnostih kandidiranja na razpisih PRP 2014 - 2020.  
 
 
3.4 DRUGE DEJAVNOSTI, NAMENJENE LASTNIKOM GOZDOV 
 
Sejmi, demonstracije, okrogle mize 
 
Večina sejemskih prireditev s področja kmetijstva in gozdarstva je bilo v letu 2021 odpovedanih 
zaradi epidemije SarS-CoV-2. Tako niso bile izvedene tudi načrtovane predstavitve in predavanja 
ZGS na sejmih, ki so sicer namenjene tako lastnikom gozdov kot ostalim javnostim.  
 
V letu 2021 je tako ZGS sodeloval na 59. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v 
Gornji Radgoni in sicer s prikazom spretnosti lastnikov gozdov pri varnem delu z motorno žago,  
predstavitvami varnega dela v gozdu, procesa prenove območnih gozdnogospodarskih in lovsko 
upravljavskih načrtov, ki je potekala v letu 2021 in gojenja ter nege gozda v času podnebnih 
sprememb.  
 
Poleg tega so bile lastnikom gozdov namenjene predstavitve ZGS na 25. Kmetijsko obrtnem 
sejmu v Komendi. Na sejmu so potekale demonstracije varnega dela v gozdu, obiskovalci pa so 
lahko pridobili tudi informacije s področja varstva gozdov. 
 
V februarju smo sodelovali pri izvedbi licitacije vrednega lesa v Slovenj Gradcu, in sicer pri sami 
organizaciji licitacije (OE Slovenj Gradec), pri izvedbi aktivnosti za novinarje in pri svetovanju 
lastnikom gozdov v zvezi s to prireditvijo širom Slovenije. 
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Svetovanje pri pridobivanju in učinkoviti rabi lesa za energijo 
 
Aktivnosti na področju rabe lesa za energijo v letu 2021 so bile usmerjene v pridobivanje lesne 
biomase, v njeno učinkovito rabo in v posredovanje informacij o njenih potencialih. Izvedli smo 
14 dogodkov/svetovanj, ki so bili neposredno vezani na rabo lesne biomase.  
 
Predavanja za lastnike gozdov 
 
V letu 2021 je ZGS izvedel 14 predavanj o različnih temah s strokovnih področij delovanja ZGS. 
V to niso všteta izvedena predavanja oziroma predstavitve s področja gojenja, varstva gozdov, 
gozdne tehnike in gozdnih prometnic, izvedena v okviru tečajev oziroma delavnic. 
 
Predavanj se je v letu 2021 udeležilo skupno 199 lastnikov gozdov. Največ predavanj je bilo 
organiziranih na temo varstva gozdov pred podlubniki, sanacije poškodovanih gozdov, gozdnih 
prometnic, novosti v gozdni tehniki, bioekonomije, gojenja in nege gozda. Nekatera predavanja 
so bila izvedena v okviru prireditev drugih organizatorjev. 
 
Ekskurzije za lastnike gozdov 
 
OE so v letu 2021 izvedle 9 ekskurzij za lastnike gozdov. Skupno se je ekskurzij udeležilo 348 
lastnikov gozdov. Strokovni program ekskurzij smo prilagodili udeležencem, največ ekskurzij pa 
je bilo organiziranih na temo predelave lesa, gojenja in varstva gozdov. 
 
Izobraževanje lastnikov gozdov prek medijev 
 
Poleg ostalih pripravlja ZGS tudi strokovne prispevke, ki so objavljeni v tiskanih, elektronskih in 
avdiovizualnih medijih in so namenjeni predvsem izobraževanju oziroma osveščanju lastnikov 
gozdov. Glavne teme prispevkov v medijih so bile v letu 2021 obnova območnih 
gozdnogospodarskih načrtov, obnova in varstvo v naravnih ujmah poškodovanih gozdov, novosti 
v gozdni tehniki, proizvodnja in raba lesa ter Natura 2000 območja. V medijih širšega dosega so 
bili izobraževalni prispevki namenjeni predvsem lastnikom gozdov, ki sami opravljajo dela v 
gozdovih. Objavljeni so bili predvsem v Kmečkem glasu, na Radiu Slovenija, Radiu Ognjišče, 
Financah, na TV Slovenija (v oddaji Ljudje in zemlja). Vse več prispevkov objavljamo tudi v 
spletnih medijih ZGS in drugih ponudnikov (portal MMC RTVSLO, 24ur, portal Gozd in 
gozdarstvo, itd…) 
 
Preglednica 25: Število izobraževalnih prispevkov v medijih  
Organizacijska enota Lokalni mediji Mediji širšega dosega 

Centralna enota  54 
Tolmin   
Bled 3 1 
Kranj 18  
Ljubljana 3  
Postojna   
Kočevje 10  
Novo mesto 1  
Brežice   
Celje   
Nazarje   
Slov. Gradec   
Maribor 2 1 
M. Sobota   
Sežana 9  
SKUPAJ 46 56 
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Skupno je ZGS v letu 2021 v medijih objavil 102 izobraževalna prispevka, namenjena predvsem 
lastnikom gozdov.  
 
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 letu 2021 smo na podlagi pogodbe z Ministrstvom za znanost, šolstvo 
in šport aktivno izvajali en študijski krožek. v okviru drugega pa samo zaključne aktivnosti.  
 

Preglednica 26: Študijski krožki, ki so delovali v ZGS v letu 2021 

Študijski krožek  Število udeležencev 
Od vznika do evra 15 
Študijski krožek krajevna skupnost Sveti Anton na Pohorju (izid gradiva za 
delovanje ŠK) 

 

 
 
Spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov  
 
Tudi v letu 2021 smo aktivno spodbujali povezovanje lastnikov gozdov, tako samostojno kot v 
povezavi z drugimi institucijami in nevladnimi organizacijami. Izpostaviti moramo zlasti dobro 
sodelovanje z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. 
 
 
Podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov  
 
Z namenom promocije odličnosti in skrbnosti pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter 
sodelovanja lastnikov gozdov z ZGS vsako leto poteka izbor 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov 
s podelitvijo priznanj za njihovo delo. Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov v Sloveniji je bil v letu 
2021 že 23. po vrsti, saj prireditev poteka od leta 1999 dalje. Prejemniki priznanj za skrbno delo 
z gozdom izkazujejo ključne vrednote dobrega gospodarjenja z gozdom: tesno življenjsko 
povezanost z gozdom, strokovno izvedbo del v gozdu, spoštovanje večnamenske vloge gozdov, 
prizadevanje za varno delo v gozdu, skrb za ustrezno varnostno opremo in nenehno lastno 
usposabljanje na področju gozdarstva. Zaradi epidemije SarS-CoV-2 v letu 2021 posebne 
zaključne prireditve nismo organizirali, izbrane lastnike gozdov pa smo predstavili na spletu in v 
medijih.   
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4 Odnosi z javnostmi 
 
Odgovoren: Boris Rantaša, univ. dipl. inž. gozd. 
 

 
Planirano in realizirano v letu 2021 
 

   Dejavnost Planirano Realizirano 
Količina Neto normativ Neto ure Količina % Neto 

ure 
% 

Prireditve za mladino 410 10 ur/prireditev 4.100 256 62 1.813 44 
Prireditve za drugo 
javnost 230 32 ur/prireditev 7.360 249 108 2.698 37 

Prispevki v medijih za 
javnost 330 16 ur/prispevek 5.280 720 218 1103 21 

Skupno: 16.740 1.225 130 5.416 34 
 

 Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Druga dela na področju Odnosov z javnostmi 5.000 4.275 86 
   
Skupaj Odnosi z javnostmi 21.740 9.899 45 
    

 

 
Stiki in komuniciranje z različnimi javnostmi so glavno orodje za informiranje javnosti, za 
popularizacijo gozdov in gozdarstva, za prenos znanja in za osveščanje javnosti o pomenu 
slovenskih gozdov. Na uresničevanje programa dela stikov z javnostmi ZGS v letu 2021 je imelo 
ključen vpliv nadaljevanje epidemije koronavirusa SarS-CoV-2 in z njo povezani ukrepi za 
preprečevanje širjenja virusa (prepoved zbiranja ljudi in organizacije dogodkov, omejitve gibanja, 
…), ki je otežila in spremenila nabor aktivnosti s tega področja, ki jih je bilo mogoče izvajati. Naloge 
ZGS na področju informiranja različnih javnosti so zakonsko določene in obsegajo komuniciranje 
s celotnim družbenim in socialnim okoljem ZGS. Področje informiranja je v ZGS urejeno s 
Pravilnikom o obveščanju ZGS, koordinirajo pa ga pooblaščene osebe na CE in OE. V delo z 
javnostmi so vključeni vsi sektorji, službe, oddelki in OE. Informiranje splošne javnosti in lastnikov 
gozdov se prepletata, saj je velik del informacij namenjen tako javnosti kot lastnikom gozdov.  
 
Osrednje teme odnosov z javnostmi ZGS v letu 2021 so bile: proces obnove 10-letnih 
gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov (Teden gozdov 2021), obnova gozdov 
(Mednarodni dan gozdov 2021); ukrepi za obnovo gozdov s sadnjo in nega gozda (Dan Zemlje 
2021), slovensko gozdarstvo in Evropa (predsedovanje Slovenije Svetu EU), gozdne učne poti, 
pohodništvo in turizem v gozdnem prostoru, podnebne spremembe in njihovi vplivi na gozd; 
prilagajanje gozdarstva na podnebne spremembe, biotska in genetska pestrost gozdov ter gozd 
in Natura 2000. Nadaljevali smo s sistematičnim obveščanjem javnosti o stanju in posledicah 
napada podlubnikov, predvsem o nujnih ukrepih za sanacijo žarišč podlubnikov in omejitev 
nadaljnjega širjenja podlubnikov ter o drugih naravnih ujmah in boleznih, ki ogrožajo gozdove. 
ZGS je aktivno sodeloval z MKGP pri izvedbi Programa generične promocije gozdov, gozdarstva 
in gozdno-lesnih verig za leto 2021 ter Gozdnega dialoga. Pomemben preboj je  predstavljal 
razvoj spletnih komunikacij in dogodkov ter dvig aktivnosti ZGS na spletnih družbenih omrežjih. 
 
Dejavnosti obveščanja javnosti in popularizacije smo zasnovali različno za različne ciljne skupine 
in komunikacijske kanale, ki smo jih tekom leta sproti prilagajali epidemičnim in družbenim 
razmeram. Pri tem smo sodelovali z drugimi inštitucijami na področju gozdarstva in varstva narave 
ter 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. Prevladujoče komuniciranje o gozdu in 
gozdarstvu v epidemiji in osrednjih temah leta 2021 smo dopolnjevali z aktualnimi temami na 
področjih dela javne gozdarske službe in mednarodnih projektov, ki tečejo na ZGS. 
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Spletna stran ZGS in spletna družbena omrežja 
 
Spletna stran ZGS (http://www.zgs.si/) predstavlja osrednje komunikacijsko okno ZGS. Tudi v letu 
2021 je bilo na spletni strani narejenih več vsebinskih posodobitev, spletno stran smo v času 
epidemije redno posodabljali z aktualnimi informacijami o poslovanju ZGS, delu v gozdu in za 
lastnike gozdov. Redno smo vzdrževali rubriko za objavo prispevkov in aktualnih podatkov o 
gozdovih (44 objav v rubriki Aktualno, redne posodobitve podatkov o napadu podlubnikov, …) in 
ob pomembnejših dogodkih pripravljali tematske podstrani z informacijami in gradivi. 
 
V letu 2021 smo nadaljevali z razvojem spletnega bloga Zavoda za gozdove Slovenije, na 
katerem redno objavljamo zanimivosti in vesti s področij delovanja ZGS (49 objav v letu 2021). Z 
rednim delom smo nadaljevali tudi na spletnih družbenih omrežjih Facebook, Twitter in Youtube 
(video vsebine), preko katerih smo širili relevantne informacije iz spletnih strani in video vsebine. 
Začeli smo tudi z objavami na spletnem družbenem omrežju Instagram. Nadaljevali smo s 
posodabljanjem spletne strani Procesa obnove 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovsko 
upravljavskih načrtov, vključno s predstavitvami, grafikami in avdiovizualnimi vsebinami. 
 
Komunikacijska skupina ZGS 
 
Z delovanjem je nadaljevala komunikacijska skupina ZGS, katere glavni namen je grajenje 
kapacitet, krepitev aktivnosti in širjenje znanj s področja odnosov z javnostmi v ZGS. V letu 2021 
je bilo izvedenih 7 sestankov komunikacijske skupine (6 spletnih in 1 terenski). Delo 
komunikacijske skupine je imelo pozitivne učinke tako za komuniciranje ZGS kot tudi širše. 
 
4.1 STIKI S STROKOVNO JAVNOSTJO 
 
Komuniciranje ZGS z déležniškimi organizacijami 
 

ZGS pri izvajanju nalog javne gozdarske službe sodeluje z vrsto deležnikov na področju 
gozdarstva. Med ključne deležnike ZGS sodijo ministrstva (MKGP, MOP, Ministrstvo za finance, 
Ministrstvo za obrambo – Uprava za zaščito in reševanje), lokalne skupnosti, gozdarske 
organizacije (gozdarske gospodarske družbe, KGZS, Zadružna zveza Slovenije, Zveza lastnikov 
gozdov Slovenije, društva lastnikov gozdov, Zveza gozdarskih društev Slovenije, SiGD, 
ARSKTRP, izobraževalne ustanove (Andragoški center Slovenije, BF, Srednja gozdarska in 
lesarska šola Postojna, Lesarska šola Maribor, Zavod za šolstvo RS, osnovne in srednje šole, 
vrtci, Eko šola), raziskovalne organizacije (GIS), lovske organizacije (LZS, lovske družine, OZUL, 
LPN), Čebelarska zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Zveza gobarskih družin Slovenije, 
Gasilska zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Slovenia Outdoor, Komisija za evropske 
pešpoti v Sloveniji, Prosilva Slovenija, drugi uporabniki prostora  s področja vodarstva, kmetijstva 
in energetike, mladinske organizacije, nevladne okoljske organizacije, mednarodne organizacije 
(npr. IUFRO, FAO). Odnosi z deležniki so v letu 2021 potekali v obliki usklajevalnih sestankov in 
posvetov ter strokovnega sodelovanja pri razvojnih nalogah ali projektih, pa tudi preko 
komunikacij na spletnih družbenih omrežjih. Zaradi epidemije je bil večji del stikov z deležniki v 
obliki elektronskih komunikacij (npr. spletnih sestankov). H komunikaciji z deležniškimi 
organizacijami so pomembno prispevale aktivnosti Procesa obnove 10-letnih območnih 
gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. 
 
Javne razgrnitve in obravnave načrtov za gospodarjenje z gozdovi 
ZGS je v letu 2021 izvedel 18 javnih razgrnitev in javnih obravnav osnutkov GGN GGE in 15 
javnih obravnav dve letnih lovsko upravljavskih načrtov za LUO. Izvedli smo tudi 271 predstavitev 
osnutkov načrtov, na katerih je bilo razgrnjenih po več (tudi do 10) gozdnogojitvenih načrtov 
skupaj. Skupaj je torej ZGS v letu 2021 izvedel 304 javnih obravnav načrtov za gospodarjenje z 
gozdovi (leta 2020: 376). Javne razgrnitve so bile zaradi epidemije koronavirusa izvedene 
večinoma v spletni obliki.  
 

http://www.zgs.si/
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Delo ZGS za strokovno javnost (strokovni članki in referati) 
V letu 2021 so strokovni delavci ZGS objavili ali predstavili približno 95 strokovnih prispevkov v 
obliki strokovnih člankov, referatov, predstavitev na posvetih in strokovnih srečanjih. Vsebina 
strokovnih prispevkov je bila v glavnem povezana s predstavitvami gozdov in gozdarstva v 
Sloveniji, stanja v gozdovih, posledicah naravnih ujm v gozdovih in obnovi gozdov, s potrebnimi 
ukrepi za varstvo gozdov na splošno pred podlubniki in z razvojnimi nalogami ZGS.  
 
Pomemben del izmenjave strokovnih izkušenj so bile strokovne ekskurzije iz Slovenije in tujine, 
ki jih je bilo zaradi epidemije manj kot v prejšnjih letih, ter športna srečanja gozdarjev, ki imajo 
tudi strokovni program. Strokovnih ekskurzij je bilo v letu 2021 zaradi epidemije izvedenih manj 
kot v preteklih letih, so pa strokovni sodelavci ZGS sodelovali na spletnih in hibridnih dogodkih s 
strokovno vsebino. Gozdarske športno rekreacijske prireditve so bile zaradi epidemičnih razmer 
v letu 2021 odpovedane, so pa na ZGS potekale priprave. 
 
4.2 POPULARIZACIJA GOZDOV IN GOZDARSTVA 
 
Epidemija koronavirusa je v mesecih, ko tradicionalno ZGS izvaja največ prireditev in drugih 
aktivnosti stikov z javnostmi (npr. naravoslovni dnevi, gozdna pedagogika) - marec, april, maj, 
september, oktober, november, otežila njihovo izvedbo. Kljub oteženim razmeram smo skladno 
z ukrepi za zajezitev epidemije program dela uspeli izvesti v večji meri kot v letu 2020. Zaradi 
spremenjenih razmer pa je bilo težišče aktivnosti odnosov z javnosti še vedno predvsem na delu 
z mediji in spletnih komunikacijah. 
 
Popularizacijske dejavnosti za javnost v letu 2021 
 

Preglednica 27: Oblike in število popularizacijskih dejavnosti v letu 2021 

 

Organizacijska 
enota 

Teden 
gozdov 

Dan 
Zemlje 

Dan 
gozdov 

Okrogle 
mize 

posveti, 
delavnice 

Predsta-
vitev 

Ekskurzije 
iz 

Slovenije 

Ekskurzije 
iz tujine 

Razstava 
samost. 

Sejemska 
predstavi- 

tev 

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. 1 80 1 30   8 530 2 60   1 50 3 12500
0 

  11 480 

Tolmin 1 29   11 202 1 30   2 40 1 30   1 12   
Bled           1 24     1 20   
Kranj   3 23 5 77             1 15 
Ljubljana     3 63   1 30 1 30       5 71 
Postojna 1 60   3 48 1 20   3 86 10 220   8 124 45 2105 
Kočevje 4 85       3 110   1 5 1  2 39 4 2100 
Novo mesto 6 96 5 68     2 42     1 2   4 93 
Brežice 5 200 5 150 1 30   3 80 1 30 2 4000   12 300   
Celje     1 15 2 32 3 80       4 82 6 352 
Nazarje 2 54               3 85   
Sl. Gradec         2 80 1 50       1 34 
Maribor 2 150 1 20 5 26 2 85           3 75 
M. Sobota 2 23 1 51   1 30           2 50 
Sežana     1 15 1 20 2 36 1 3       2 590 

SKUPAJ 24 777 16 342 30 476 16 747 18 518 10 263 15 4305 5 12500
2 

31 662 84 5965 

 
Opomba: V preglednici  so navedena vodenja po gozdu za druge ciljne skupine, razen otrok in mladine. Vodenja za 
šolsko mladino so 
prikazana v Preglednici 29; Legenda: Nd = dejavnosti, Nu = število udeležencev 
 
V letu 2021 je bilo za različne ciljne skupine, tako za splošno javnost kot za otroke in mladino, 
izvedenih 249 različnih dejavnosti za popularizacijo gozdov, ki se jih je po oceni skupaj 
udeležilo približno 139.000 udeležencev. Največ udeležencev je bilo na sejmih, na katerih je 
ZGS predstavljal gozd in gozdarstvo v Sloveniji, gozdnogospodarsko in lovsko upravljavsko 
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načrtovanje, varno delo v gozdu, gozdne učne poti in turizem v gozdnem prostoru, gozdno 
pedagogiko, problematiko velikih zveri v gozdovih, varstvo gozdov pred podlubniki in druge 
aktualne teme s področja gozdarstva. Vseh dogodkov za splošno javnost, brez dejavnosti za 
šolsko mladino, je več kot v letu 2020 (95), prav tako je bilo višje skupno število udeležencev 
(2020: 55.000). Razlog za naraščanje statistike je ponovno omogočena izvedba sejemskih in 
drugih prireditev, ki smo jih izvajali skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni SarS-CoV-
2. 
 
Proces obnove 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov 
 
V letu 2021 je potekal intenzivni participativni proces v okviru obnove 10-letnih območnih 
gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov.  
 
Participativnih delavnic v okviru procesa se je v letu 2021 udeležilo 1.851 udeležencev. V 
februarju 2021 je potekala delavnica na temo smernic za upravljanje divjadi v Sloveniji v obdobju 
2021-2030 s 24 udeleženci. V maju 2021 je bilo po OE ZGS organiziranih 14 I. participativnih 
delavnic na temo obnove območnih gozdnogospodarskih načrtov po gozdnogospodarskih 
območjih. Sestavljene so bile iz interne in javne delavnice, zaradi epidemičnih razmer pa so 
potekale preko spleta. Spletnemu okolju smo prilagodili tudi orodja za izvedbo participativnega 
dela delavnic. V juniju in juliju 2021 so preko spleta po OE ZGS potekale I. delavnice na temo 
obnove dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtov po lovsko upravljavskih območjih, ki se jih je 
udeležilo 288 udeležencev. II. participativna delavnica je potekala v obliki Ankete o vrednotenju 
ciljev gospodarjenja z gozdovi pri območnih GGN 2021-2030. Anketo je v celoti izpolnilo 621 
anketirancev. V septembru in oktobru 2021 pa so potekale III. participativne delavnice na temo 
obnove 10-letnih GGO in LUO s skupno 244 udeleženci. Participativne delavnice so bile del 
aktivnosti Gozdnega dialoga, ki ga vodi MKGP. 
 
Z informacijami in poročili smo redno posodabljali podstran na spletni strani ZGS 
(www.zgs.si/on2021) ter tako zagotavljali transparentnost postopka, na temo procesa je bilo 
objavljenih preko 40 medijskih prispevkov. Načrtovanje razvoja gozdov je bila tudi osrednja tema 
Tedna gozdov 2021. 
 
Mednarodni dan gozdov in Dan Zemlje 2021 
 

Mednarodni dan gozdov je v letu 2021 potekal pod geslom: »Obnova in nega gozda: pot do 
zdravja in dobrega počutja«. Osrednji dogodek ob mednarodnem dnevu gozdov je potekal v 
nedeljo, 21. 3. 2021, v obliki srečanja in demonstracijske akcije na temo obnove in nege gozda 
na območju gozdnega požarišča ob Pomniku miru na Cerju. Na srečanju so predstavniki 
najpomembnejših institucij s področja gozdarstva in okolja za medije demonstrirali različne naloge 
s področja obnove in nege gozda ter urejanja tamkajšnjega drevoreda (dopolnilno sajenje dreves, 
sproščanje sadik, sajenje večjih sadik dreves v drevoredu, ...). Ob Dnevu Zemlje, ki je potekal 22. 
aprila 2022, smo izpostavili pomen obnove in nege gozda za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, 
aktivnosti za dolgoročno ohranitev risa na slovenskem, in novo najvišje izmerjeno drevo v 
Sloveniji. Na temo novega najvišjega drevesa je bil objavljen tudi spletni film o drevesu. 
 
Teden gozdov 2021 
 
Teden gozdov je v letu 2021 potekal od 24. do 30. maja. Vsako leto poveže vse inštitucije, ki 
skrbijo za slovenski gozd in širši družbi predstavi pomen gozda in gozdarstva za njeno blaginjo. 
Geslo Tedna gozdov 2021 je bilo »Načrtno z gozdom!«, glavna tema je bila načrtovanje razvoja 
gozdov, izpostavljeni temi pa sta bili tudi gozdne učne poti in velike zveri. V tednu gozdov je bilo 
po Sloveniji organiziranih več kot 20 prireditev na temo gozdov in gozdarstva. Uvodni dogodek 
Tedna gozdov 2021 je potekal na območju kočevskih gozdov z odprtjem Pragozdne poti Krokar. 
Osrednji dogodek je potekal 24. maja v prenovljeni Gozdni hiši Mašun v obliki odprtja razstave: 
"Velike zveri in njihovi gozdovi" in obnovljene Mašunske gozdne učne poti. Končal se je s 
tradicionalnim pohodom ob Srečanju evropopotnikov 2021 in Evropohodom »EURORANDO« 
2021 z zaključkom na Gradu Podsreda. Za potrebe tedna gozdov je bila v sodelovanju z MKGP 
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pripravljena namenska spletna stran, plakat in spletna grafika. V Tednu gozdov 2021 je bil izdan 
tudi film o izjemnem drevesu z naslovom »Bohinjska kraljica«. 
 
Najbolj skrbni lastniki gozda za leti 2020 in 2021 
 
V začetku leta je bila v sodelovanju z MKGP izvedena spletna medijska kampanja »Najbolj skrbni 
lastniki gozda za leto 2020«, ki je dosegla velik odmev, tako v medijih kot na spletnih družbenih 
omrežjih. Izdana je bila spletna brošura s predstavitvami najbolj skrbnih lastnikov. Območne 
enote ZGS so izbrale najbolj skrbne lastnike gozda tudi v letu 2021. Zaradi epidemičnih razmer 
tradicionalne podelitve priznanj ni bilo mogoče izpeljati, kot nadomestek pa je bila na to temo v 
letu 2021 uspešno izvedena medijska kampanja. 
 
Sejemske prireditve v letu 2021 
 
Predstavitve ZGS na sejemskih in drugih javnih prireditvah v Sloveniji so bile v letu 2021 izvedene 
v skladu z epidemiološkimi razmerami. ZGS se je predstavil na sejmih AGRA in Narava zdravje 
ter na Jesenskem kmetijsko živilskem sejmu v Komendi. V sodelovanju z MKGP je potekala 
predstavitev na svetovni lovski razstavi (EXPO) One With Nature v Budimpešti. 
 
Odmevnejši dogodki popularizacije gozdov v letu 2020 na območnih enotah ZGS 
 
Med odmevnejšimi prireditvami in dogodki v letu 2020, ki so bili izvedeni po OE ZGS, 
izpostavljamo naslednje: 
 

• Delavnice na temo procesa obnove 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovsko 
upravljavskih načrtov (vse OE) 

• Pohod Po medvedovih stopinjah (OE Kočevje) 
• Dnevi odprtih vrat Gozdne hiše Mašun (OE Postojna) 
• Predstavitev velikih zveri in gozdarstva direktorjem Direktoratov za lovstvo držav EU (OE 

Postojna) 
• 15. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu (OE Slovenj Gradec) 
• Predstavitev gozdarstva direktorjem Direktoratov za gozdarstvo držav EU (OE Slovenj 

Gradec) 
• Odstranjevanje pozne čremse v mestnem gozdu Portoval (OE Novo mesto) 
• Novinarska konferenca ob Tednu gozdov 2021 (OE Brežice) 
• Okrogla miza Čar lesa (OE Brežice) 
• Prižig kope rekorderke v oglarski deželi - največje oglarske kope v Evropi (OE Brežice) 
• Predstavitev Pečovniške duglazije, najvišjega izmerjenega drevesa v Sloveniji (OE Celje) 
• Festival "Prisluhi v Mestnem gozdu 2021" (OE Celje) 
• Spletni kviz in krasitev drevesc v gozdu (OE Nazarje) 
• Izpusti risov na Gorenjskem (projekt Life Lynx) 

 
Delo s šolsko mladino 
 
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 ... V letu 2021 je v izvedbo aktivnosti močno posegla 
epidemija, je pa glede na leto 2020 izkazan pozitiven trend v številu dogodkov in udeležencev. 
 
Skupno je bilo v letu 2021 izvedenih 256 različnih dejavnosti (leta 2020: 136), ki se jih je udeležilo 
6.766 otrok in mladine (leta 2020: 3.801). Močan padec statistike glede na prejšnja leta je 
posledica epidemije koronavirusa SarS-CoV-2. Med izvedenimi dejavnostmi prevladuje vodenje 
skupin otrok po gozdu in gozdnih učnih poteh, ki jih je bilo 134 in se jih je udeležilo 3.387 učencev 
in dijakov. 
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Preglednica 28: Pregled dejavnosti za šolsko mladino v letu 2021 

Organizacijska 
enota 

Vodenje po 
GUP, gozdu 

Naravoslovni 
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 
CE                 
Tolmin 12 276 1 32 2 45           
Bled 2 60     1 250         
Kranj 6 207 1 18 1 14         1 17 
Ljubljana 13 326   1 7         2 20 
Postojna 5 101             1 12 
Kočevje             1 30   
N. mesto 3 166 9 282             
Brežice 7 132 8 157 3 90         5 15 
Celje 52 1095 25 495 3 83       21 367   
Nazarje 21 572 1 25       1 33   12 719 
Sl. Gradec 4 107 16 388             
Maribor 8 245               
M. Sobota                 
Sežana 1 100 5 268           1 12 
SKUPAJ 134 3387 66 1665 10 239 1 250 0 0 1 33 22 397 22 795 
 
V letu 2021 je ZGS v sodelovanju z organizacijo Eko šola in s podjetjem SiDG pripravil gradivo 
za učitelje in predstavitev gozdov in gozdarstva v Sloveniji. Gradivo je bilo predstavljeno na 
spletnem dogodku z več kot 200 udeleženci. Sistem dela s šolsko mladino in gozdne pedagogike 
v ZGS in Sloveniji je bil v juniju 2021 kot dobra praksa predstavljen na svetovnem kongresu 
»International Conference on Forest Education«. 
 
 
Družbeno odgovorne akcije  
 
Povečana pozornost javnosti do slovenskih gozdov se kaže tudi v družbeno odgovornih pobudah 
podjetij, ki želi prispevati k obnovi gozdov po naravnih ujmah. Tako smo v sodelovanju z društvi 
in podjetji pripravili več družbeno odgovornih akcij sadnje sadik in nege gozda, posebej 
izpostavljeni pa sta bili sodelovanji v akciji Drevo za Cerje ter sodelovanje s podjetjem Radenska.  
 
 
4.3 OBVEŠČANJE JAVNOSTI PO MEDIJIH 
 
V letu 2021 je bilo obveščanje javnosti po medijih zaradi epidemije ena izmed osrednjih dejavnosti 
ZGS. V letu 2021 je bilo skupaj izvedenih 75 dejavnosti sistematičnega obveščanja medijev (leta 
2021: 104). 
 
Pozornost medijev smo zadovoljili z verodostojnimi in pravočasnimi informacijami. Redno smo 
objavljali nove informacije glede stanja gozdov in ukrepov za odpravo posledic naravnih ujm v 
gozdovih ter aktualne informacije o poslovanju ZGS in delu v gozdu v času epidemije. Javnost 
smo obveščali s sporočili za javnost, z novinarskimi konferencami, s prispevki za medije, izjavami 
za javnost, oglasi in s strokovnimi članki. Sodelovali smo skoraj z vsemi medijskimi hišami v 
Sloveniji, odgovore na novinarska vprašanja pa smo pripravljali ažurno, v želenem časovnem 
roku.  
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Prispevki v medijih 
 
V tem poglavju navajamo poročilo o prispevkih oz. nastopih v medijih, ki jih je ZGS pripravil za 
splošno javnost z namenom posredovanja aktualnih informacij o stanju v gozdovih in o delu javne 
gozdarske službe. Pri delu z mediji smo se posluževali inovativnih pristopov, podprtih z digitalnimi 
informacijskimi tehnologijami. Najbolj zastopane teme v letu 2021 so bile: splošne  informacije  o 
gozdovih, načrtovanje razvoja gozdov (območni načrti), gozdnogospodarsko načrtovanje, gojenje 
gozdov in varstvo gozdov, gozdovi, podnebne spremembe in biotska raznovrstnost, gozdni 
bonton, gozdne živali in lov, velike zveri, raba in funkcije gozdov, gozdne učne poti in okrasna 
drevesca iz slovenskih gozdov. V letu 2021 se je število medijskih prispevkov glede na izjemno 
leto 2020 še povečalo, skupno je bilo v letu 2021 objavljenih 720 prispevkov (leta 2020: 531).  
 
 
4.4 GRADIVA ZA JAVNOST, KI JIH JE IZDAL ZGS  
 

Preglednica 29: Vrste in količina gradiv, izdanih v letu 2021 

Organizacijska 
enota Naslov in vrsta gradiva Število izvodov 

Centralna enota 
 

Monografija Gozdni rastiščni tipi Slovenije (sodelovanje z BF 
– gozdarstvo) 

700 

Zloženka protokol ravnanja s sadikami od izkopa v drevesnici 
do njihove posaditve v gozd (sodelovanje z MKGP) 

10.000 

Zloženka protokol pridobivanja semenskega materiala, delov 
rastlin in puljenk za obnovo gozdov (sodelovanje z MKGP) 

10.000 

Zloženka ravnanje s sečnimi ostanki (sodelovanje z MKGP) 10.000 
Zloženka ureditev sečišča (sodelovanje z MKGP) 10.000 
Zloženka kurjenje v gozdu (sodelovanje z MKGP) 10.000 
Zloženka evropske pešpoti v Sloveniji (sodelovanje z MKGP) 10.000 
Zloženka evrorando 2021 (sodelovanje z MKGP) 10.000 
Zloženka varno delo v gozdovih na strmih pobočjih s 
poudarjeno varovalno in zaščitno funkcijo (sodelovanje z 
MKGP) 

10.000 

Zloženka gozd in gozdarstvo v Sloveniji – SLO (sodelovanje 
z MKGP) 

10.000 

Zloženka gozd in gozdarstvo v Sloveniji – ANG (sodelovanje 
z MKGP) 

10.000 

Plakat Teden gozdov 2021 (sodelovanje s MKGP) 1 – digitalno 
Grafika Teden gozdov 2021 (sodelovanje s MKGP)  1 – digitalno 
Razstava Gozd in gozdarstvo v Sloveniji 20 plakatov 

 Koledar ZGS 2022 1.000 
 Projektno glasilo LIFE Lynx 1.000 
Bled Film: Bohinjska kraljica 1 – digitalno 
Celje Različna gradiva 90 zgibank, 

brošur, … 
 Film o Pečovniški duglaziji 1 – digitalno 
Brežice Brošura Oglje je črno zlato 2.000 
 Razstave na temo gozdarstva, gozdno-lesne verige in 

pohodništva 
35 plakatov 

 Film: klepet na naj poti 1 – digitalno 
Slovenj Gradec Brošura: Študijski krožek - Cerkev sv. Antona na Pohorju in 

njeni častilci skozi čas 
500 

Nazarje Lesene sestavljanke 12 sestavljank 
 
V letu 2021 je ZGS izdelal in izdal ali sodeloval pri izdaji 23 različnih gradiv ali pripomočkov za 
popularizacijo gozdov (leta 2020: 22) v skupno 105.362 izvodih (leta 2020: 9.600). Gradiva so 
bila večinoma izdana tudi digitalno. Večina gradiv je bila sofinancirana iz zunanjih virov (projekti, 
sodelovanje z Gozdnim skladom MKGP in GIS, lokalne skupnosti in tržna dejavnost ZGS). Redno 
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smo pripravljali elektronske objave na spletnih družbenih omrežjih, v letu 2021 smo zabeležili tudi 
porast digitalnih video vsebin iz lastne produkcije ZGS. 
 
 
4.5 UČNE POTI IN EVROPSKE PEŠPOTI 
 
Vzdrževanje gozdnih učnih poti 
 
Gozdne učne poti so označene poti skozi gozd, dolge večinoma do 5 km, opremljene s poučnimi 
besedili na informativnih tablah in drugimi rekviziti oz. napravami. So pomembna infrastruktura 
za osveščanje javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva. V letu 2021 so se nadaljevale aktivnosti 
za izdelavo spletnega pregledovalnika gozdnih učnih poti ZGS. V registra ZGS je evidentiranih 
84 gozdnih učnih poti, od katerih je ZGS samostojni skrbnik in upravljavec na 31 poteh, partner 
na 32 poteh, na 21 poteh pa ZGS sodeluje v izvajalski oz. svetovalni vlogi.  
 
V upravljanje in soupravljanje spada redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, izdaja 
vodnikov v obliki brošure ali zgibanke ter svetovanje. Novih poti v zadnjih letih ZGS praviloma ne 
postavlja, aktivno pa sodeluje pri pobudah lokalne skupnosti za njihovo zasnovo in postavitev v 
prostor. ZGS sodeluje tudi pri svetovanju posodobitve drugih tematskih poti in v strokovni komisiji 
Naj pot pri Turistični zvezi Slovenije. 
 
Preglednica 30: V letu 2021 opravljena vzdrževalna dela na gozdnih učnih poteh 

OE Gozdna učna pot 
(GUP) 

Redno 
vzdrževanje 

Investicijsko 
vzdrževanje 

Izdaja 
vodnika 

Nova 
pot 

Svetovanje 
upravljavcem 

Tolmin 
 

Ob Hublju x         
Panovec x     
Kozlov rob x     
Sovodenj x         

Bled Grabnarca   x       
Predtrški gozd   x       

Ljubljana 
 

Vegova pot         x 
GUP Šumberk x     
GUP Onger x     
GUP Škofljica   x       

Postojna GUP Sviščaki  x    
Mašunska gozdna učna pot   x       

Kočevje 

Željnske jame - Remihov 
mlin (delovni naslov)       x x 
Pragozdna pot Krokar    x  
Orlova pot x     
Roška pešpot x     
Kadice  x  x x 
Risova pot    x x 
Borovška naravoslovna pot x x    
Rožni studenec x         

Novo 
mesto 

Naravoslovna gozdna pot 
Rožek x x    
GUP Zaplaške stezice x     
GUP Planina-Mirna gora x        
GUP Grički kal x      

Brežice             

Celje 

Gozdna in geološka učna pot 
Pekel x         
Ekološka učna pot Vrbje     x 
Gozdna učna pot Hrastje     x 
Zelena učilnica Vransko     x 
Mestni gozd Celje x x    
GUP Dobrna     x 
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OE Gozdna učna pot 
(GUP) 

Redno 
vzdrževanje 

Investicijsko 
vzdrževanje 

Izdaja 
vodnika 

Nova 
pot 

Svetovanje 
upravljavcem 

Ekosistemska pot 
Šmartinsko jezero     x 
Hrastje Griže x    x 
Lovska učna pot Rinka         x 

Nazarje GUP Savina x     
 Naravoslovna pot Tičjak x         
Sl. Gradec             
Maribor Rozkina GUP   x       

M. Sobota 
GUP Ob Bukovniškem 
jezeru x         
Tromejnik x         

Sežana Gozdna učna pot Sežana x         
SKUPAJ 22 10 0 4 11 

 
V letu 2021 je bilo na gozdnih učnih poteh izvedenih skupno 47 vzdrževalnih in drugih opravil, od 
tega je bilo na 22 poteh opravljeno redno vzdrževanje, na 10 investicijsko vzdrževanje (večja 
vzdrževalna dela), sodelovali smo pri postavitvi štirih novih poti, pri 11 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.  
 
Vzdrževanje evropskih pešpoti 
 
Pohodništvo je način spoznavanja gozda in gozdnega prostora, ki je naravi prijazen in omogoča 
pristen stik z naravnim okoljem. V Sloveniji imamo tri evropske pešpoti (E6, E7 in E12), ki skupaj 
merijo okoli 1000 km. V letu 2000 so organizacije Zavod za gozdove Slovenije, Planinska zveza 
Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Zveza gozdarskih društev Slovenije, podpisali  dogovor o 
ustanovitvi, poslanstvu in nalogah komisije za evropske pešpoti v Sloveniji, ki jo vodi ZGS in ima 
14 koordinatorjev na OE ZGS. V letu 2021 se je nadaljevala akcija EVRORANDO 2021, z 
osrednjim pohodom in srečanjem evropopotnikov ter zaključkom tedna gozdov: Podsreda – Grad 
Podsreda, z več kot 200 pohodniki. Ob dogodku je potekala tudi novinarska konferenca. V 
sodelovanju z MKGP so bile izdane tudi nove zloženke in razstava ter prireditev v planinskem 
muzeju v Mojstrani.  
 
V letu 2021 so bila opravljena vzdrževalna dela na 162,6 km, na naslednjih odsekih evropskih 
pešpoti: E7: Videm – Krka (2 km), Javorovica – Prag – Kobila - Ravna gora (13 km), Veliki Ban – 
Pleterje (4 km), Pleterje – Javorovica (5 km), G. Laze – Dolenjske Toplice (20 km), Lašče – 
Zagradec (14 km), Smuk – Jugorje (6,9 km), Geržeča vas - Kostanjevica (9 km), Kostanjevica – 
Vodenice - Vel. Ban (7 km), Sv. Ema – Olimje (12 km); E6: Iška – Krvava peč (7 km), Bloško 
jezero – Mramorovo (4 km), Čreta – Motnik (14 km), Sleme-Grebenšek (5,6 km), Grebenšek-
Presečnik (2,0 km), Presečnik-Mozirje (8,3 km), Mozirje-Čreta (11,0 km), Pomjan – Šmarje (2 
km), Dobrava – Belveder (0,5 km), Kocjančiči (0,7 km); E12: Škofje – Hrvatini (1,4 km). 
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5 Razvojni projekti in mednarodno sodelovanje 
 
Odgovoren: Gregor Danev, univ. dipl. inž. gozd. 
 
 
Planirano in realizirano v letu 2021 
 
 

 Planirane 
neto ure 

Realizirane 
neto ure 

Realizacija 
% 

Razvojni projekti in mednarodno sodelovanje 67.715 59.368 88* 
* Izpad ur na projektih podnebnega sklada    
   

 

 
5.1 PROJEKTNA PISARNA  
 
Projektna pisarna je v letu 2021 s svojim delovanjem skrbela za podporo projektnemu delu in 
JGS. Prioriteta projektne pisarne v letu 2021 je bila sodelovanje z MKGP na pripravi projekta E-
Gozdarstvo, uspešnem zaključevanju projektov v izvedbi, dogovorih z MOP in MKGP glede 
izvajanja projektov Podnebnega sklada in sodelovanje v oblikovanju programskih dokumentov 
nove EU finančne perspektive. Usklajevali smo vsebine za nove Interreg programe, konec leta 
smo se vključili v pripravo novih projektov Interreg Alpskega prostora in Centralne Evrope. 
Opravljeni sta bili dve zunanji reviziji že zaključenih projektov (ALPBIONET 2020 in LIFE 
DINALPBEAR). Obe reviziji sta ugotovili pravilno in učinkovito vsebinsko in finančno upravljanje 
projektov s strani ZGS. 
 
V letu 2021 je bilo delo projektne pisarne usmerjeno v: 

• Svetovanje, pomoč in nadzor dela nad projekti; 
• sodelovanje pri pripravi projekta E-Gozdarstvo (Strukturna reforma gozdarstva in lovstva 

na področju digitalizacije – projekt v okviru NextGen inštrumenta za okrevanje in 
odpornost). 

• sodelovanje s Sektorjema za gozdarstvo in lovstvo, oziroma z Direktoratom za 
gozdarstvo, MKGP pri usklajevanju prijav novih projektov v skladu s protokolom MKGP in 
vprašanjih glede izvajanja potekajočih projektov; 

• sodelovanje s Sektorjem za ohranjanje narave in z Direktoratom za okolje, MOP pri 
prijavah novih projektov in vprašanjih glede izvajanja potekajočih projektov; 

• spremljanje in sodelovanje pri pripravi dokumentov nove EU finančne perspektive 2021 – 
2027 (priprave vsebin gozdarstva za različne finančne mehanizme), udeležba na 
nacionalnih in mednarodnih delavnicah in usklajevanjih; 

• priprava Poročila o delu za leto 2020 in Programa dela za leto 2022 ter usklajevanja z 
MKGP in MOP; 

• usmerjanje v pripravo novih projektov in sodelovanje pri pripravi;  
• organizacija sestankov s projektnimi sodelavci; 
• skrb za integracijo projektnih rezultatov v javno gozdarsko in lovsko službo. 
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5.2 ZAKLJUČENI PROJEKTI 
 
V letu 2021 smo uspešno zaključili 4 projekte.  
Vsi cilji in rezultati zaključenih projektov so bili doseženi. 
 
Preglednica 31: Projekti zaključeni v letu 2021 

Akronim projekta Finančni mehanizem Vodilni partner Trajanje projekta 

Ključne aktivnosti, izvedene v letu 2020 

Carnivora Dinarica Interreg SI - HR 
Univerza v 
Ljubljani, 

Biotehniška 
fakuleta 

1.9.2018 – 31.8.2021* 
 

 * projekt je bil podaljšan 

Projekt je s harmonizacijo čezmejnega monitoringa volka in risa doprinesel k poenotenju metod in posledično boljšem 
pregledu nad populacijsko dinamiko večjega dela dinarske populacije.  
Prispevek k pripravi strateških načrtov:    

• Usmeritve za izboljšano čezmejno upravljanje z risom in volkom in standardizacijo monitoringa obeh vrst.  
• Določitev čezmejne povezljivosti in prehodnosti koridorjev velikih zveri.    

Prispevek k razvoju ukrepov:    
• Izvedba delavnic za lokalno javnost: informiranje o načinih in pomenu usmerjanja obiska na širšem 

območju Snežnika in preprečevanju škod po velikih zvereh ter konfliktov z njimi (predstavitev in pomen 
vzpostavljenih ukrepov).    

• Vzpostavitev režima usmerjanja obiska na širšem območju Snežnika (predhodno postavitev senzorjev in 
smerokazov ter v letu 2021 vzpostavitev info točke in GUP o velikih zvereh na Mašunu).  

Prispevek k popularizaciji gozdarstva, lovstva, varstva narave:    
• Promocija obiska obnovljene GUP in info točke o velikih zvereh na Mašunu (tudi vikendi odprtih vrat poleti 

2021).    
• Otvoritev GUP in info točke o velikih zvereh na Mašunu (maj 2021).     
• Terenska delavnica za učitelje osnovnih in srednjih šol o vključevanju vsebin o velikih zvereh in gozdni 

ekologiji v učni proces.     

GreenRisk4ALPs Interreg Alpine Space 

Bundesforschung
s- & 

Ausbildungszentr
um für Wald, 

Naturgefahren & 
Landschaft 

17.4.2018 – 31.8.2021* 
 

* projekt je bil podaljšan 

Projekt je izdelal celovitejše strokovne podlage za načrtovanje posegov v prostor v alpskem prostoru, izdelavo 
prostorskih pregledov območij tveganj in na ta način doseganje vidnejše vloge ZGS pri obvladovanju naravnih 
pojavov v alpskem prostoru.  
Prispevek k pripravi strateških načrtov: 

• Modeli za ocenjevanje varovalnega učinka gozda pred naravnimi nevarnostmi (skalni podori, snežni 
plazovi, zemeljski plazovi). 

• Izdelava kart različnih funkcij gozdov. 
Prispevek k razvoju ukrepov:   

• Izdelava smernic za gospodarjenje v varovalnih in zaščitnih gozdovih.    
• Izdelava karte naravnih nevrnosti za občino Kranjska Gora, skalnih podorov za Slovenijo . 

Prispevek k popularizaciji gozdarstva:  
• Ureditev in tisk knjige "Best Practice Examples of Implementing Ecosystem-Based Natural Hazard Risk 

Management in the GreenRisk4ALPs Pilot Action Regions", poglavje v knjigi.   
• Izvedba dveh delavnic za zaposlene na ZGS.    
• Izdelava gradiv in oblike delavnic "Varno delo v varovalnih gozdovih".    

URBforDAN Danube Transnational 
Programme 

Mestna občina 
Ljubljana 

 
1. 6. 2018 – 30.9.2021* 

 
* projekt je bil podaljšan 

Projekt je izboljšal upravljanje z mestnimi in primestnimi gozdovi Mestne občine Ljubljana.  
Prispevek k pripravi strateških načrtov: 

• Sprejetje Strategije razvoja mestnih gozdov Ljubljane na mestnem svetu MOL. 
• Priprava publikacije Cilji in usmeritve za gospodarjenje z mestnimi gozdovi, ki je namenjena vgraditvi 

vsebin o upravljanju mestnih gozdov v območne gozdnogospodarske načrte GGN GGO 2021 – 2030. 
•  Vključitev ciljev in usmeritev za področje upravljanja z mestnimi gozdovi v območnih gozdnogospodarskih 

načrtih (GGN GGO) 2021 – 2030. 
Prispevek k popularizaciji gozdarstva:    
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• Izvedba delavnic za lastnike gozdov in javnost v okviru priprave operativnega upravljalskega načrta za 
mestni gozd Šmarna gora.  

• Udeležba na redni seji Mestnega sveta MOL, ko se je sprejemala Strategija razvoja mestnih gozdov 
Ljubljane.    

• Priprava dveh člankov za gozdarski vestnik: (1) Strategija razvoja mestnih gozdov Ljubljane ter (2) Kdo so 
uporabniki ljubljanskih mestnih gozdov.    

• Sodelovanje na MyEFUF 2021 s prispevkom o Strategiji razvoja mestnih gozdov Ljubljane.  
• Soorganizacija in sodelovanje na zaključni mednarodni konferenci projekta URBforDAN v Ljubljani. 
• Komunikacija z lastniki mestnih gozdov prek delavnic, spodbujanje nastanka Iniciative za skupno 

upravljanje z mestnimi gozdovi, predstavitev dela ZGS na eni od tematskih točk in na promocijskih 
dogodkih projekta.    

Prispevek k razvoju ukrepov:    
• Priprava operativnih upravljavskih načrtov za mestne gozdove Ljubljane - 1) za mestni gozd Golovec ter 2) 

za mestni gozd Šmarna gora.    
• Vzpostavitev infrastrukture in režima obiskovanja v mestnih gozdovih Golovca in Šmarne gore.  

VET4BIO ECONOMY Erasmus+ 
 

Hrvatski šumarski 
institut 

 

1.9.2018 - 31. 8. 2021 
 

Prispevek k razvoju ukrepov:    
• Zaključena je izdelava izobraževalnega modula (Moodle) z vsebino s področja bioekonomije v gozdarstvu 

ter izvedeno pilotno e - izobraževanje namenjeno gozdarskim strokovnjakom in širši javnosti.  
Prispevek k popularizaciji gozdarstva in usposabljanju deležnikov in zaposlenih:    

• E-izobraževanje je prosto dostopno vsem zainteresiranim.    
• V juniju 2021 je izpeljana zaključna konferenca projekta. Na spletni konferenci so sodelovali uporabniki 

znanja in deležniki iz partnerskih držav (Hrvaška, Slovenija, Austrija).    
• V okviru projekta sta bila posneta dva promocijska videa z dvema udeležencema e-izobraževanja. 
• E-izobraževanje je predstavljeno na dogodkih: Teden gozdov (otvoritev godzne hiše Mašun); 

Izobraževalni dan gojiteljev gozdov ZGS.     
• Dodatno sta bila v okviru projekta pripravljena še dva izobraževalna filma na temo habitatnih dreves in 

minoritetnih vrst. Namenjene sta zaposlenim v ZGS in lastnikom gozdov.     
• Projekt je bil predstavljen na sejmu AGRA, Kmetijsko obrtnem sejmu Komenda in na sejmu Narava 

zdravje.      
• Z namenom evaluacije  e-izobraževanja se je pilotnega stokovnega usposabljanja Biogospodarstvo na 

področju gozdarstva udeležilo 5 zaposlenih Zavoda za gozdove Slovenije iz petih različnih območnih enot. 
         

 
 
5.3 PROJEKTI V IZVAJANJU 
 
Konec leta 2021 smo imeli v izvajanju 15 projektov. Veliko dela na projektih je bila v obdobju 
karantene opravljeno od doma, določene aktivnosti pa so se izvajale na terenu (monitoringi, delo 
na zvereh, prevzem in dostava risa v Slovenijo, priprava gradiva za redna poročanja, ipd.). Naloge 
na projektih so potekale kar se je dalo tekoče, kriza SarS-CoV-2 je večino projektnih dogodkov 
prenesla na videokonferenčni sistem, določene delavnice in izobraževanja so bila prestavljena 
na junij in zgodnjo jesen 2021. Trije projekti so bili zaradi SarS-CoV-2 epidemije podaljšani 
(URBforDAN, GreenRisk4Alps, Carnivora Dinarica) in uspešno zaključeni. V letu 2021 smo 
pridobili podaljšanje že zaključenega projekta BIO4ECO v katerem moramo v letu 2022 izvesti še 
nekatere dodatne promocijske aktivnosti. 
 
Kohezijski projekti Natura Mura, Pohorka in Vrh Julijcev so v veliki večini nadoknadili vsebinske 
zamude iz leta 2020. Vrh Julijcev ima še vedno zaostanke s pregledovanjem zahtevkov in 
predlogov javnih naročil (le del zamud je bil saniran). Projekta Podnebnega sklada se v letu 2021 
še nista začela izvajati ker ni bilo še podpisanega dogovora med MOP in MKGP. Začetek se 
načrtuje v prvi polovici leta 2022.  
 
Projekte iz spodnje preglednice smo v letu 2021 izvajali skladno s projektnimi prijavami in 
programom dela za leto 2021 ter zmožnostmi epidemije SarS-CoV-2. Podrobne informacije o 
posameznih projektih so dostopne tudi na www.zgs.si/zavod/mednarodni_projekti/ in spletnih 
straneh projektov.  
Preglednica 32: Projekti v izvajanju v letu 2021 

http://www.zgs.si/zavod/mednarodni_projekti/


 
 

63 

Zap.
št. Akronim projekta Finančni 

mehanizem Vodilni partner Trajanje projekta 

Ključne aktivnosti, izvedene v letu 2020 
1 LIFE Lynx LIFE  ZGS 1.6.2017 - 31.3.2024 

Prispevek k pripravi strateških načrtov:     
• Projektni dokument »Upoštevanje velikih zveri pri upravljanju s parkljasto divjadjo« je vključen v nacionalni 

strateški dokument »Smernice za upravljanje divjadi v Sloveniji v obdobju 2021-2030«.  
Prispevek k popularizaciji gozdarstva, lovstva, varstva narave:     

• Delo z mediji – dve novinarski konferenci ob izpustu risov na Gorenjskem, 3 terenske delavnice z deležniki 
(novinarji in NGO).     

• Priprava člankov na portalu mBase s prikazom podatkov.     
• Sodelovanje z lokalnimi posvetovalnimi skupinami - redna srečanja s predavanji in predstavitvami. 

Prispevek k razvoju ukrepov:     
• Ukrepi za preprečevanje škod po risu - skupaj 13 razdeljenih kompletov elektroograj, 1 interventni 

komplet.   
• Monitoring risa v Sloveniji; sodelovanje z 51 lovskimi družinami in 6 LPN v sezoni 2021/2022, priprava 

poročila za sezono 2020/2021     

2 LIFE NATURA IP LIFE - Integrated 
projects 2017 MOP 5.9.2018 - 31.12.2026 

Prispevek k pripravi strateških načrtov:     
• Pregled in popravki ciljev in ukrepov za sektor gozdarstva in lovstva pri pripravi novega PUN 2000 2022-

2027.     
• Sodelovanje pri pripravi načrtov, pripravi okoljskega poročila in dodatka in sodelovanje v procesu 

participacije.     
• Integracija gozdarskih vsebin v finančne mehanizme/programe 2021 – 2027 in sodelovanje pri pripravi 

novih projektov. Sodelovanje z MKGP pri pripravi projektov za Podnebni sklad.   
• Integracija rezultatov kartiranja in usmeritev za manjšinjske gozdne habitatne tipe v GGN GGE v obnovi 

na IP pilotnih območjih.     
Prispevek k razvoju ukrepov:     

• Priprava izvedbenih načrtov za IP pilotna območja. Koordinacija in izvedba ukrepov za ciljne GHT in 
divjega petelina.     

• Vključitev ukrepov IP pilotnih ukrepov v Program vlaganj v gozdove za leto 2021 in načrt vlaganj za leto 
2022.   

• Sodelovanje s projektom LIFE NARCIS in priprava vsebin projekta E-Gozdarstvo glede digitalizacije 
ukrepov v gozdarstvu.     

• Priprava akcijskih načrtov za gozdne habitatne tipe Boč, Haloze in Donačka gora in Ličenca pri Poljčanah 
in divjega petelina za Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovce.    

• Zagotavljanje enotnosti metod dela na kohezijskih projektih, reševanje strokovnih vprašanj. 
• Iskanje novih projektnih prijav za odpovedane kohezijske projekte (DEGOME in GoRaSnežnik), 

usklajevanje ukrepov gozdnega sklada za leto 2021 in naprej. 
Prispevek k popularizaciji gozdarstva, lovstva, varstva narave:     

• Izvedba 2 terenskih ekskurzij z lastniki gozdov.     
• Sodelovanje z VET4BIO projektom pri izvedbi izobraževalnega gradiva za lastnike gozdov in revirne 

gozdarje - habitatno drevje.     
• Izvedba več pilotnih promocijskih aktivnosti na območju Kamniško-Savinjskih Alp in Boča. 
• Sodelovanje pri snemanju dokumentarnega filma »Divja Slovenija«.     

3 BEECH POWER Interreg Central 
Europe 

Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde  1.4.2019 - 31.3.2022 

Prispevek k pripravi strateških načrtov:     
• sodelovanje v procesu participacije, pomoč pri organizaciji in moderiranje delavnic na OE Kočevje 
• priprava usmeritev za raziskovalno funkcijo     
• Izdelava smernic za trajnostno gospodarjenje znotraj vplivnega območja, ki se nahaja okoli zaščitenih 

bukovih gozdov.     
Prispevek k popularizaciji gozdarstva, lovstva, varstva narave:     

• Izvedba delavnice o trajnostnih gozdarskih upravljalskih praksah.     
• Izdelava, tisk in razdelitev knjižice Bukovi gozdovi Evrope različnim deležnikom na območju Snežnika in 

Krokarja (1000 kosov).     
• Priprava prispevka in sodelovanje v posvetu Podnebne spremembe in svetovna dediščina v Slovenij. 
• Sodelovanje v postopkih vzpostavitve nove učne poti Pragozdna pot Krokar.    
• Sodelovanje z MOPom, vključevanje in zastopanje Slovenije in ZGS na JMC v Bruslju.   
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• Krokar - postavljene table z namenom ozaveščanja obiskovalcev in omejevanja vstopa v zaščitena 
območja.     

• Izdelane strategije za upravljanje z obiskovalci.     
Prispevek k razvoju ukrepov:     

• "Standard kvalitete bukovih gozdov in certifikacijski sistem, ki je namenjen gozdarjem, ki delujejo znotraj 
"vplivnih con".     

4 LIFE WOLFALPS EU LIFE 
Ente di Gestione delle Aree 

Protette delle Alpi 
Marittime 

1.9.2019 - 30.09.2024 

Prispevek k pripravi strateških načrtov:     
• Oblikovanje pripravljalne skupine za prenovo strateških dokumentov za volka, izvedba sestankov ter 

izvedba dveh javnih posvetovalnih delavnic za prenovo strateških dokumentov.    
Prispevek k popularizaciji gozdarstva, lovstva, varstva narave:     

• Komunikacija z deležniki znotraj Slovenije: izvedba sestankov (6) in delavnic (1) z lovci na območju Alp za 
odlov srnjadi, izvedba dveh delavnic s prostovoljci za predstavitev projekta in izvedbo izzivanja oglašanja 
volkov.     

• Priprava člankov na portalu mBase s prikazom podatkov.     
Prispevek k razvoju ukrepov:     

• 3 srečanja s pooblaščenci na ZGS (udeležba 32 oseb).     
• Ukrepi za preprečevanje škod - skupaj 5 razdeljenih kompletov elektroograj, 3 interventni komplet, 

razdeljenih 5 pastirskih psov, vzpostavljeno sodelovanje s 5 vzreditelji.     

5 LIFE SySTEMiC LIFE Università degli Studi di 
Firenze (UNIFI) 1.09.2019 - 31.08.2024 

Prispevek k pripravi strateških načrtov:     
• Izvedeno vzorčenje za genetske in krajinsko-genomske analize (9 ploskev v Sloveniji) 
• Izveden poskusa objedanja na mladju jelke v Leskovi dolini. Za namen poskusa se je vzpostavilo 8 

ploskev; 4 ploskve so ograjene in 4 neograjene.     
• Pregled preteklih gozdnogojitvenih praks z analizo preteklega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, 

sestavljen je skupni dokument vseh treh držav partneric (Slovenije, Hrvaška, Italija).  
• Smernice za načrtovanje prilagajanja gospodarjenja z gozdovi na podnebne spremembe v okviru 

območnih gozdnogospodarskih načrtov 2021 – 2030.    
Prispevek k popularizaciji gozdarstva:       

• Udeležba in diseminacija na strokovnem izobraževanju v Italiji.     
• Narejen je prvi del načrta za prenos in ponovitve akcij, rezultatov in znanja projekta. Predstavljen je bil na 

prvem srečanju deležnikov na evropski ravni. Sestanek je bil uspešen, s 53 sodelujočimi udeleženci iz več 
evropskih držav.      

• Projekt je bil predstavljeni ob Dnevu Zemlje 2021.  
• Sodelovanje pri snemanju dokumentarnega filma na temo Krakovskega gozda, v produkciji RTV Slovenija. 

   
• Predstavitev na znanstvenem srečanju Gozd in Les, na EUFORGEN SC sestanku in na 11. seminarju in 

delavnici iz varstva gozdov.     
• Projekt je bil predstavljen na sejmu AGRA, Kmetijsko obrtnem sejmu Komenda in na sejmu Narava 

zdravje. 
• V organizaciji Eko šole je bil v okviru več projektov, tudi projekta LIFE SySTEMiC, v sodelovanju z družbo 

Slovenski državni gozdovi pripravljena predstavitev za učiteljice in učitelje Eko šol, ki jo v živo spremljalo 
preko 220 udeleženk in udeležencev.      

Prispevek k razvoju ukrepov:     
• Letni pregledi zdravstvenega stanja gozdov na ploskvah.     
• Zasnovan poskus zatiranja hrastove pepelovke v Krakovskem gozdu, s katerim se želi preveriti vpliv 

gostote sadnje, uporabe pokrovne rastlinske plasti in dveh biotičnih pripravkov (AQ-10 in gliva 
ureobasidium sp.) na okuženost sadik s pepelovko.   

• Spremljanje uspešnosti umetne in naravne obnove gozda ter objedenosti na projektnih demonstracijskih 
objektih.       

6 DinAlpConnect Interreg Adrion Kmetijski inštitut Slovenije 
(KIS) 

Nov projekt v 2020 
1.05.2020 - 30.06.2022 

Prispevek k pripravi strateških načrtov:      
• Prispevki o gozdarskih praksah za izboljšanje ekološke povezljivosti v pilotnih območjih.   
• Opredelitev koridorjev in vročih točk ter vključitev v strateško načrtovanje (Sodelovali smo s sodelavci 

ZGS, ki so pripravili GIS analizo za Slovenijo, za vključitev v LUN). 
• Poročilo o analizi stanja trenutnih kmetijskih in gozdarskih praks, ki vplivajo na ekološko povezljivost. 
• Predlog smernic za sektorske prakse in politike za uskladitev in spodbujanje čezmejnega upravljanja za 

izboljšano ekološke povezljivosti v pilotnih regijah.      
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Prispevek k razvoju ukrepov:     
• Prispevki o gozdarskih praksah za izboljšanje ekološke povezljivosti v pilotnih območjih - Analiza in 

poročilo za celotno projekto območje.     
• Izvedli smo SWOT delavnico za pilotno območje za uskljeno upravljanje z gamsom in kozorogom med 

Slovenijo in Italijo ter usklajeno upravljanje z gozdom.    
• Analiza upravljanja s kozorogom na pilotnem območju in v Sloveniji in spremljanje stanja kozoroga in 

gamsa v TNP.        

7 VRH JULIJCEV 
OP Kohezija – 

Prednostna 
naloga 6.2 

Triglavski narodni park  1.2.2018 - 30.11. 2022 

Prispevek k razvoju ukrepov:     
• Priprava, izvedba in zaključek akcije čiščenja lesne zarasti v okolici Fužinskih planin (15 ha na lokaciji Vrtec). 
• Posajenih 8.200 sadik plodonosne lesne vegetacije (jerebika, macesen, zelena jelša, vrba) na Pokljuki in 

Mežakli.    
• Očiščenih preostalih 31 km (skupaj 61 km) presek med gospodarskimi oddelki na Pokljuki in zaključili s to 

akcijo. 
• Sodelovanje pri postavitvi zapornic na gozdnih cestah na Pokljuki.  
• Spremljanje stanja divjega petelina in učinkov projektnih akcij na terenu.    

Prispevek k popularizaciji gozdarstva, lovstva, varstva narave:     
• Objava o spomladanski sadnji na Pokljuki. 
• Skupaj z JZ TNP odgovarjanje v medijih glede vzpostavitve režimov na gozdnih cestah Pokljuke.  
• Sestanki in usklajevanja s PZS-jem in DOPPS-om glede priprave vsebine, časovnice, okvirnega scenarija 

dokumentarnega filma.         

8 Pohorka OP Kohezija – 
Prednostna naloga 6.2 RRA Koroška 1.09.2019 – 30.6.2023 

Prispevek k pripravi strateških načrtov:     
• Sodelovanje pri pripravi načrtov in sodelovanje v procesu participacije.     
• Izveden prvi del fitocenološke študije za barjanske in kisloljubne smrekove gozdove.   
• Izveden prvi del fitocenološke študije za bukove gozdove.      

Prispevek k popularizaciji gozdarstva, lovstva, varstva narave:       
• Sodelovanje pri izvajanju spletne promocije in promocije v medijih - predstavitev projekta Pohorka na 

Koroškem radiu je potekala v oddaji Koroška pod drobnogledom. 
• Sodelovanje s projektnimi partnerji pri sanaciji planinske poti na relaciji Pungart – Črni vrh.  
• Sodelovanje s projektnimi partnerji pri sanaciji brunčanih poti na Lovrenških jezerih.  
• Sodelovanje pri iniciativah razvoja Pohorja – Partnerstvo Pohorje.     

Prispevek k razvoju ukrepov:     
• Izvedeni dve delavnici z revirnimi gozdarji glede identifikacije površin ukrepanja po posameznih varstvenih 

ciljih.  
• Izvedena identifikacija površin ukrepov na terenu – 161,80 ha.   
• Osnutek Akcijskega načrta izvedbenih ukrepov ohranjanja za izbrane gozdne habitatne tipe.  
• Osnutek Projektne naloge za izvajanje naravovarstvenega nadzora v okviru projekta Pohorka.  
• Izveden študijski obisk TNP – Triglavskega narodnega parka glede izvajanja naravovarstvenega nadzora 

in sestanek z MOP glede vključitve ZGS v sistem podpore izvajanju prekrškovnih postopkov. 
• Organiziranje projektne skupine za izvajanje naravovarstvenega nadzora in izvedba nadzora v septembru 

in oktobru 2021 – izvedenih je bilo 103,5 ur neposrednega nadzora.   

9 Natura Mura OP Kohezija – 
Prednostna naloga 6.2 

Zavod Republike 
Slovenije za varstvo 

narave (ZRSVN) 
1.01.2020 - 30.09.2023 

Prispevek k razvoju ukrepov:     
• Pripravljena so bila strokovna izhodišča (sadilni načrti) za površine, kjer bo potekala obnova GHT 91E0* na 

območju nasadov klonskih topolov (9 ha) in na območju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (5 ha) in izdane 
odločbe. 

• Pripravljena so bila strokovna izhodišča (sadilni načrti) za površine, kjer bo potekala obnova GHT 91F0 na 
območju nasadov klonskih topolov (5 ha) in izdane odločbe.     

• Pripravljena so bila strokovna izhodišča (sadilni načt) za obnovo habitata srednjega detla na območju 
odmrlega gozda v Črnem logu (10 ha) in izdane odločbe.    

• Spremljava izvajanja prvih gojitvenih in varstveni del na terenu (umetne obnove GHT 91E0* na površini 2,7 
ha).        

• Izvedena je bila delavnica za pridobitev mnenj strokovne javnosti za vzpodbujanje naravnega pomlajevanja 
v GHT 91E0* in 91F0.   

• Definirana sta bila objekta za izvedbo aktivnosti poskusa naravnega pomlajevanja GHT 91E0* in 91F0 in 
usklajen potek izvedbe aktivnosti.   
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10 EIP E-gozd  PRP 2014 - 2020, 
Podukrep 16.2 

Gozdarski inštitut 
Slovenije 1.8.2020 – 30.7.2023 

Prispevek k popularizaciji gozdarstva:     
• Priprava in objava članka v reviji EKOdežela (naklada: 10.000 izvodov).    
• Sodelovanje pri snemanju izobraževalnega videa na temo sodelovanja gozdarske stroke z lastniki gozdov 

(https://www.youtube.com/watch?v=mmcmyTl5JbQ).    

11 EIP DIGIGOZD PRP 2014 - 2020, 
Podukrep 16.2 Biotehniška fakulteta 1.8.2020 – 30.7.2023 

Prispevek k načrtovanju:     
• Priprava gradiva za usposabljanje za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva ali druga kmetijska 

gospodarstva v skupnem trajanju najmanj 9 ur za najmanj 6 različnih kmetijskih gospodarstev. 

12 IDES 
Interreg Danube 

Transnational 
Programme 

Katholische 
Universität Eichstätt-

Ingolstadt 
1.7.2020 – 31.12.2022 

Prispevek k pripravi strateških načrtov:     
• Boljše poznavanje in razumevanje ES in implementacija pridobljenih znanj v načrte s strani OE Murska 

Sobota.     
• Analiza območja – upravljanje in gospodarjenje s poplavnimi gozdovi in identifikacija ključnih izzivov ter 

scenariji ukrepanja.     
Prispevek k popularizaciji gozdarstva, lovstva, varstva narave:     

• Izvedba delavnice z deležniki.     
Prispevek k razvoju ukrepov:     

• Sodelovanje s projektom Natura Mura in prenos izkušenj na transnacionalno raven.   

13 EUKI – Forest for 
Future (FFF) 

European Climate 
Initiative (EUKI) 

Zavod za gozdove 
Slovenije 1.12.2020 – 31.3.2023 

Prispevek k pripravi strateških načrtov:     
•  Izdelava splošnih usmeritev glede ponorov ogljika v okviru obnove GGO.    
•  Izdelava treh modelov za gospodarjenje z gozdovi v zvezi s ponori ogljika.    

Prispevek k popularizaciji gozdarstva:     
• Izvedba 13 delavnic in sestankov z veliki lastniki gozdov.     
• Priprava dokumenta v zvezi s klimatskimi spremembami za lastnike gozdov.    
• Sodelovanje na simpoziju EUKI.        
• Prispevek ZGS k promocijskemu videu EUKI.     

14 LIFE NarcIS LIFE Agencija Republike 
Slovenije za okolje 1.1.2021 – 31.12.2024 

Digitalizacija:     
• Pripravljanje podatkovnih baz na avtomatsko izmenjavo podatkov.     
• Seznam vrst usklajen s taksonomijo CKFF. 
• Priprava podatkovne zbirke o zavarovanih drevesnih vrstah. 
• Nalaganje podatkovne zbirke o gozdnih habitatnih tipih na podatkovno skladišče.  
• Popravki obstoječih vnosov v podatkovnem skladišču, posodobitve struktur podatkovnih zbirk (krčitve, 

ekocelice, habitatna drevesa).      
• Vključitev gozdarskih vsebin v naravovarstveni portal NarcIS     
• Priprave na prenovo pregledovalnika o gozdovih https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik   
• Določitev sistema za zaris ekocelic. 
• Določitev sistema za zaris habitatnih dreves. 
• Sodelovanje pri pripravi vsebin projekta E-Gozdarstvo glede digitalizacije v gozdarstvu.   

15 BIO4ECO Interreg EUROPE 
Forest Sciences 

Centre of Catalonia 
(CTFC), Solsona, 

Španija 

1.4.2016 -30.9.2020 
odobritev podaljšanja projekta 

1.10.2021 – 30.9.2022 

• Ponoven zagon projekta in dogovori z vodilnim partnerjem glede promocijskih aktivnosti v letu 2022. 
 

 
5.4 PROJEKTI V PRIPRAVI 
 

Ključen projekt, ki smo ga pripravljali skupaj z MKGP in GIS je bil E-Gozdarstvo. Projekt je bil 
odobren v sklopu digitalizacije kmetijstva in gozdarstva v okviru Načrta za okrevanje in odpornost 
– Napredna Slovenija (#NextGenEU).  

https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik
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V letu 2021 smo pridobili tudi projekt finančnega mehanizma ERASMUS + z naslovom 2forT -
Fresh Trends in Forestry training – Novi trendi za usposabljanje v gozdarstvu. Projekt se začne 
izvajati v februarju 2022. 
Ker obeh projektov Podnebnega sklada INVAZIVKE in Ohranjeni gozdovi prilagojeni na 
podnebne spremembe nismo še začeli izvajati v letu 2021 pričakujemo prijavo obeh projektov na 
javni razpis Podnebnega sklada v prvi polovici leta 2022. 
Na razpis Norveškega mehanizma smo v partnerstvu prijavili dva projekta. Enega na območju 
Grintovcev (OE Nazarje) in drugega na območju Jelovice (OE Kranj in OE Bled). 
V letu 2021 smo sodelovali pri pripravi vsebine dveh projektov na Interreg Alpski prostor in enega 
projekta na Interreg Centralna Evropa. Vsi trije projekti so nadgradnja že zaključenih projektov ali 
projektov v izvajanju (Links4Soils, LIFE GENMON, GreenRisk4Alps in BEECHPOWER). 
Projektne prijave bodo oddane v letu 2022. 
 

Preglednica 33: Projekti v prijavi in pripravi v letu 2021 

Status prijave Akronim 
projekta 

Polni naslov 
projekta Finančni mehanizem Vodilni 

partner Trajanje projekta 

Doprinos projekta k izvajanju javne gozdarske službe  

ODOBREN 2forT 

Fresh Trends in 
Forestry training – 
Novi trendi za 
usposabljanje v 
gozdarstvu 

Ersamus+ partner 6.2.2022-31.1.2025 

Izboljšanje uposabljanja skupine za izvedbo izobraževalnih in predstavitvenih aktivnosti za varno delo v gozdu ter 
izbolšan prenos znanja lastnikom gozdov s področja varnega dela v gozdu. 

ODOBREN E-
Gozdarstvo 

Digitalizacija 
gozdarstva in 
lovstva 

NextGen partner 1.3.2022 – 31.8.2026 

Projekt E-Gozdarstvo je projekt digitalne modernizacije javne gozdarske in lovske službe z celovitimi digitalnimi 
rešitvami. Digitalizacija zajema nadgradnjo povezljivosti, nabavo terenske e-opreme in nadgradnje e-pisarn za zajem 
terenskih podatkov, digitalizacijo baz podatkov z razvojem aplikacij (e-načrtovanje, e-lovstvo, e-ukrepi, e-inventura, 
e-nadzor, ind.) s prostorsko pogojenimi digitalnimi vmesniki, izdelavo centraliziranega podatkovnega skladišča, 
razvoja storitve e-lastnik in razvoj dela e-postopkov ter centralnega gozdarskega spletnega GIS portala.  

ODDAN ZAGON 
Znanje za 
gospodaren 
odnos do narave 

Norveški finančni 
mehanizem in 

Finančni mehanizem 
EGP 2014–2021 

partner 1.5.2022 – 30.4.2022 

Testiranje ukrepov izobraževalne delavnice za usposobljanje strokovnjakov za gojenje in načrtovanje v gozdovih ter 
revirne gozdarje, ki pokrivajo območja gorskih gozdov ter lastnikov gozdov na območju SPA Grintovci. Integracija 
dobrih in inovativnih praks upravljanja z gorskimi gozdovi in območji Natura 2000, ki so predmet večjih vplivov 
podnebnih sprememb. 

ODDAN JeloviZA 

Izboljšanje stanja 
ekosistemov in 
ohranjanje 
občutljivih vrst na 
območju Nature 
2000 na Jelovici 

Norveški finančni 
mehanizem in 

Finančni mehanizem 
EGP 2014–2021 

CIPRA 1.5.2022 – 30.4.2022 

Ključni učinek projekta je izboljšano stanje gozdov na območju Jelovice Ključna aktivnost je obnova ogolelih površin 
gozda na Jelovici, vzporedno sledi razvoj modela upravljanja območja, ki se bo osredotočil na izboljšanje stanja ter 
sledil smernicam Evropskega zelenega dogovora in Aarhuške konvencije (zoperstavljanje posledicam podnebne 
krize, vključevanje deležnikov, skrb za biotsko raznovrstnost). 
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5.5 MEDNARODNO SODELOVANJE  
 
Mednarodno sodelovanje je bilo v letu 2021 večinoma vezano na izvajanje mednarodnih razvojnih 
projektov, ki so v celoti ali delno financirani iz sredstev EU, v minimalnem delu pa iz sredstev 
javne gozdarske službe. Kriza SarS-CoV-2 je sodelovanje v letu 2021 močno omejila, 
odpovedana je bila večina fizičnih sodelovanj, vzpostavljena so bila sodelovanja preko daljinskih 
dostopov. 
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B: Javne naloge s področja varstva narave 
 

6 Delo v zvezi z zavarovanimi živalskimi vrstami 
 
Odgovorna: dr. Matija Stergar, univ. dipl. inž. gozd. in Miha Marenče, univ. dipl. inž. gozd. 
 

  
Planirano in realizirano v letu 2021 

  
Dejavnost Planirane 

neto ure 
Realizirane 

neto ure 
Realizacija 

% 
        
Javna gozdarska služba na področju varstva narave 8.616  7.887  92 
        
Lovišča s posebnim namenom na področju varstva narave  2.798  1.744  62 
        
Skupaj ZGS na področju varstva narave  11.411 9.631   84 

 

  
 
6.1 OCENJEVANJE ŠKOD, KI SO JIH POVZROČILE ZAVAROVANE ŽIVALSKE 
VRSTE 
 
V letu 2021 so zaposleni na ZGS opravili 1.358 cenitev škod, ki so jih domnevno povzročile 
zavarovane vrste prostoživečih živali. Največ škodnih primerov je bilo na OE Kočevje (339 oz. 
25 % vseh škodnih dogodkov) in OE Sežana (328 oz. 24 % vseh škodnih dogodkov). Med 
povzročitelji obravnavanih škodnih dogodkov močno prevladuje rjavi medved (37 % vseh 
primerov), sledijo volk (16 % primerov) in krokar (12 % primerov). Velik delež med povzročitelji 
predstavljajo še ostale vrste ptic pevk (prevladujejo drozgi), ki so skupaj povzročile 15 % vseh 
škodnih dogodkov. 
 

 
Slika 7: Dinamika števila škodnih primerov in ocenjena škoda, ki so jo povzročile zavarovane živalske vrste po letih v 
obdobju 2002 – 2021 
 
V letu 2021 smo nadaljevali s preverjanjem pravilne rabe zaščitnih sredstev za preprečevanje 
škod po velikih zvereh, oškodovancem smo nudili pomoč pri zaščiti premoženja z interventnimi 
kompleti elektromrež in pomagali pri postopkih sofinanciranja zaščitnih sredstev s strani ARSO.  
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Število uporabnikov visokih elektromrež ali elektroograj, ki jih sofinancira ARSO, je ob koncu leta 
2021 znašalo 87, le-tem pa je bilo skupno razdeljenih 94 kompletov varovalne opreme (nekateri 
uporabniki so izvedli več kot en nakup). Od omenjenega števila se je v letu 2021 razdelilo 
komplete 18 uporabnikom. Poleg tega še naprej poteka nudenje pomoči oškodovancem oz. 
potencialnim oškodovancem s 100 % financiranjem nakupov visokih elektromrež in elektroograj. 
V letu 2021 smo s pomočjo nakupov, podprtih s projektov LIFE Lynx, LIFE Wolfalps in Carnivora 
Dinarica na ta način pomagali 19 rejcem in čebelarjem. S podporo projektov smo v letu 2021 
izvedli tudi predaja 5 pastirskih psov novim lastnikom, kar se je do sedaj izkazalo za dobro prakso 
pri preprečevanju škod. 
 
 
6.2 DELO INTERVENCIJSKE SKUPINE ZA PRIMERE TEŽAV Z VELIKIMI ZVERMI 
 
Intervencijska skupina (dalje IS) je v letu 2021 delovala do 19. julija. Z omenjenim datumom so 
člani skupine zaradi neurejenosti področja delovanja intervencijske skupine odstopili od 
opravljanja nalog intervencijske skupine in se prenehali odzivati na telefonske klice. Do 
prenehanja delovanja se je skupina v letu 2021 odzvala na 123 klicev zaradi težav z velikimi 
zvermi. 68 klicev so prejeli člani Kočevsko-Dolenjske regije, 40 klicev člani Notranjsko-Obalno-
kraške regije, 15 klicev pa je prejel koordinator IS.  
 
V večini primerov (65 %) je bilo ukrepanje članov IS omejeno na telefonski razgovor. Med 
pogostejšimi ukrepi je še odhod na mesto in razgovor s prizadetim (13 %), zasledovanje 
domnevno ranjene živali (9 %), plašenje in odganjanje živali (8 %) ter odstranitev živali (5 %). 
 

 
Slika 8: Ukrepanje intervencijske skupine za primere težav z velikimi zvermi v letu 2021 

 
ZGS je skupaj z MOP in MKGP sodeloval na več sestankih z namenom ureditve statusa 
intervencijske skupine. 
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Slika 9: Sezonska dinamika intervencij v letu 2021 (do 19. julija) 

 

6.3. MONITORING VELIKIH ZVERI 
 
V LPN, ki so pomembna za ohranitev velikih zveri (Medved, Jelen, Snežnik Kočevska Reka, Žitna 
gora in Ljubljanski vrh), izvaja ZGS monitoring vseh treh vrst velikih zveri. Monitoring medveda 
temelji na opazovanju medvedov na mreži stalnih števnih mest in na genetskem ocenjevanju 
številčnosti na vsakih 8 let, monitoring risa pa od leta 2018 na metodi spremljanja z avtomatskimi 
kamerami. Za razliko od monitoringa medveda in risa, kar spada med redno pogodbeno delo ZGS 
(letna pogodba z MOP), monitoring volka poteka preko s strani MOP objavljenega javnega 
naročila in ga zato obravnavamo ločeno v poglavju 6.4.3 Sodelovanje pri projektih. 

6.3.1 Spremljanje rjavega medveda na mreži stalnih števnih mest 
Sistematični monitoring medvedov na mreži stalnih števnih mest ZGS v LPN izvajamo s štetjem 
medvedov na stalnih števnih mestih (krmišča za divjad), ki so del mreže stalnih števnih mest na 
osrednjem in robnem območju prisotnosti medveda v Sloveniji (skupaj 167 mest). Štetje se po 
enotni metodologiji izvaja od leta 2004 in omogoča spremljanje trendov v medvedji populaciji 
(povprečno število videnih medvedov na števno mesto, spolna in starostna struktura v različnih 
letnih obdobjih, povprečno število mladičev na samico…). Od leta 2020 se štetje izvaja dvakrat 
letno (prej trikrat), in sicer v mesecih maju in avgustu. V letu 2021 je bilo štetje izvedeno 21. maja 
in 20. avgusta. 
 
Štetje smo v letu 2021 izvajali v šestih LPN na skupno 52 števnih mestih, in sicer v LPN Jelen 16, 
LPN Ljubljanski vrh 2, LPN Medved 20, LPN Prodi – Razor 1, LPN Snežnik – Koč. Reka 12 in 
LPN Žitna gora 1. 

6.3.2 Monitoring risa v LPN 
Konec aprila 2021 smo zaključili tretjo sezono monitoringa risa s pomočjo avtomatskih kamer 
(fotopasti). Sočasno smo izvajali tudi priložnostni monitoring risa z zbiranjem opažanj znakov 
prisotnosti risa in zbiranjem genetskih vzorcev (dlake, urin v snegu). Monitoring smo na enoten 
način izvajali na osrednjem območju risa v Sloveniji (Kočevska in Notranjska), v loviščih lovskih 
družin (v sklopu projekta LIFE Lynx) in v petih LPN (Medved, Snežnik Kočevska Reka, Žitna gora, 
Jelen, Ljubljanski vrh; v sklopu financiranja MOP in deloma LIFE Lynx). V LPN smo imeli kamere 
postavljene na 68 različnih lokacijah, v loviščih, ki jih upravljajo lovske družine, pa na 91 različnih 
lokacijah. Na posamezni lokaciji smo imeli nastavljenih med eno in tremi kamerami. Nameščanje 
kamer se je začelo v avgustu, pri čemer smo sodelovali zaposleni na centralni enoti ZGS ob 
pomoči poklicnih lovcev LPN in lovcev iz lovskih družin. Kamere so bile nameščene na mestih, ki 
so se prejšnjo sezono izkazala kot uspešna, poleg tega je bilo nekaj lokacij tudi na novo izbranih. 
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Pri izbiranju lokacij smo upoštevali podatke iz prejšnje sezone monitoringa, nasvete lovcev in 
vedenjske vzorce risov. Poklicni lovci so nato mesečno preverjali stanje in delovanje avtomatskih 
kamer, zamenjali SD kartice in po potrebi zamenjali baterije. Kamere smo pustili na terenu do 
aprila, ko smo končali s sezono in opremo pospravili. V sezoni 2020/2021 je bilo na območju 
Slovenije posnetih 24 odraslih risov (niso všteti doseljeni risi v Alpah, kjer se monitoring omenjeno 
sezono še ni izvajal) in 8 mladičev. Skozi celotno leto 2021 je v navedenih LPN potekalo tudi 
zbiranje znakov prisotnosti risa, ki je ob opisani zasnovi monitoringa namenjeno zaznavanju 
optimalnih lokacij postavitve avtomatskih kamer. 
 
6.4 DRUGA DELA NA PODROČJU ZAVAROVANIH VRST PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI 
Med ostala dela na področju zavarovanih vrst prostoživečih živali ZGS spada priprava strokovnih 
mnenj za odvzem velikih zveri iz narave, beleženje in meritve odvzetih velikih zveri in zbiranje 
njihovih vzorcev, izvajanje kontrol pravilne uporabe sofinanciranih zaščitnih sredstev za 
preprečevanje škode, sodelovanje pri pripravi zakonodajnih in drugih dokumentov, sodelovanje 
na dogodkih, v ekspertnih skupinah, sodelovanje v projektih, delo z mediji. 
 

6.4.1 Strokovna mnenja za odvzem z odstrelom v populacijah velikih zveri 
Poseganje v populacijo velikih zveri poteka na podlagi strokovnih mnenj, ki jih pripravi ZGS. 
 
1. Strokovno mnenje za selektiven, omejen odvzem osebkov rjavega medveda iz narave pod 

strogo nadzorovanimi pogoji (skupinsko dovoljenje). 
V letu 2021 smo pripravili strokovno mnenje za izdajo »skupinskega« dovoljenja za odstrel 
osebkov rjavega medveda, in sicer za odstrel 222 medvedov v obdobju od izdaje dovoljenja do 
30. septembra 2022. Strokovno mnenje smo po pridobitvi pisnega stališča ZRSVN poslali MOP. 
 
2. Strokovna mnenja za izdajo dovoljenj za odvzem iz narave z odstrelom osebkov rjavega 

medveda, ki ogrožajo zdravje in življenje ljudi. 
ZGS je na ARSO v letu 2021 posredoval 29 strokovnih mnenj za odvzem osebkov rjavega 
medveda iz narave z odstrelom, in sicer za 34 medvedov (v večini primerov za t. i. ustne odločbe). 
V treh od naštetih primerov je ZGS podal negativno mnenje, saj za odstrel niso bili izpolnjeni 
pogoji. 
 
3. Strokovna mnenja za izdajo dovoljenj za odstrel volka. 
ZGS je v letu 2021 izdelal 3 strokovna mnenja, ki so se nanašala na odstrel volkov. V enem 
strokovnem mnenju je ZGS predlagal odstrel celotnega tropa volkov/križancev z namenom 
preprečevanja križanja med volkom in domačim psom (za 9 osebkov), v dveh strokovnih mnenjih 
pa je ZGS predlagal odstrel volkov iz razloga preprečitve nastanka resne škode (za 3 osebke). 
 

6.4.2 Beleženje odvzetih velikih zveri in zbiranje njihovih vzorcev 
 
Odvzem rjavega medveda je v letu 2021 znašal 148 osebkov. Od tega je bilo 20 izgub in 128 
odstreljenih medvedov (112 v skladu s skupinskim dovoljenjem ARSO, 16 pa na podlagi 
individualnih dovoljenj ARSO). 
 
V letu 2021 je bilo iz narave odvzetih 6 volkov in križancev med volkom in domačim psom. Od 
teh so bile 3 izgube (povoz na regionalni cesti, povoz na avtocesti, domnevna nezakonita 
usmrtitev), 2 zakonito odstreljena volkova in 1 zakonito odstreljen križanec med volkom in 
domačim psom. 
 
V letu 2021 smo v Sloveniji zabeležili tudi 2 primera pogina risa (povoz na regionalni cesti, pogin 
pri odlovu za telemetrijo).  
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V zvezi z navedenimi odvzemi osebkov velikih zveri smo na ZGS opravljali naslednje naloge:  

• izvedba protokola ob odvzemu velike zveri: prejem klica o odvzemu, odhod na mesto, 
biometrične meritve, izpolnjevanje obrazca, odvzem zoba za ugotavljanje starosti, 
odvzem ostalih vzorcev za genetske in druge raziskave; 

• v primeru suma na nezakonito usmrtitev osebkov velikih zveri obveščanje organov 
pregona in pomoč pri zbiranju dokazov; 

• posredovanje zbranih vzorcev laboratorijem, ki izvajajo analize; 
• posredovanje zapisnikov na CE ZGS in arhiviranje kopij na OE; 
• vnos podatkov v centralno bazo; 
• priprava in analiza podatkov za poročila, raziskave, medije…; 
• poročanje državnim organom, institucijam (MOP, ARSO, lovska inšpekcija). 

6.4.3 Sodelovanje pri projektih in ostale aktivnosti 
Sodelovanje na projektih je potekalo predvsem na področju velikih zveri in projekta Life IP, ki so 
predstavljeni v ločenem poglavju tega poročila poleg tega pa so na OE sodelovali pri: 

• izvedbi 12. popisa stanja rastišč divjega petelina na Pokljuki v sodelovanju s Smučarsko 
zvezo Slovenije in 

• projektu VrH Julijcev-izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem 
parku. 

 
Poleg zgoraj navedenih aktivnosti na področju zavarovanih vrst je ZGS med ostalimi deli izvedel 
tudi: 

• sodelovanje pri pripravi upravljavskih dokumentov predvsem Strategije upravljanja 
rjavega medveda v Sloveniji za naslednje desetletno obdobje in pripadajočega akcijskega 
načrta ter Strategije za upravljanje volka za naslednje desetletno obdobje, 

• na področju mednarodnega sodelovanja je ZGS: 
o predsedoval WISO platformi, ki deluje v okviru Alpske konvencije in se udeleževal 

srečanj platforme; 
o sodeloval pri pripravi mednarodnih smernic za varovanje premoženja pred velikimi 

zvermi (v okviru WISO), ki temeljijo na primerih dobrih praks iz različnih alpskih 
držav; 

o sodeloval v okviru skupine za risa v Alpah (SCALP) pri pripravi poročil; 
• sodeloval z mediji v obliki intervjujev in odgovorov na novinarska vprašanja v zvezi z 

zavarovanimi vrstami (predvsem velikih zveri), 
• sodeloval v medresorskih skupinah v organizaciji MOP. 
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C: Gospodarske in storitvene dejavnosti ZGS 
 
7 Delo lovišč s posebnim pomenom 
 
       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 izvajajo številne naloge s področja trajnostnega upravljanja z divjadjo ter z nekaterimi 
zavarovanimi živalskimi vrstami in njihovim življenjskim okoljem. Glavne naloge izhajajo iz 21. 
člena Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1, ZDLov-1a) in sicer so to naloge, katere upravljavci 
lovišč in LPN opravljajo pod pogoji javne službe s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.  
 
LPN izvajajo tudi številne naloge, ki niso neposredno povezane z izvajanjem lova in izboljšanjem 
življenjskih razmer za divjad, kot so varovanje in monitoring različnih, tudi zavarovanih živalskih 
vrst (velike zveri, gozdne kure…), sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, s katerim 
pridobivamo nova spoznanja za še uspešnejše in kakovostnejše upravljanje, osveščanje, 
obveščanje ter izobraževanje javnosti, vodenje različnih zainteresiranih domačih in tujih skupin 
(strokovnih in laičnih), monitoring in odlovi velikih zveri za potrebe ponovne naselitve/doselitve v 
druge države, ipd...  
 
Trenutno je za uspešno delovanje LPN še vedno najpomembnejše trženje in izvajanje nalog 
lovnega turizma, kjer nudimo predvsem odstrel divjadi in meso uplenjene divjadi, v manjšem 
deležu pa tudi različna opazovanja in fotografiranja prostoživečih živali. LPN se še vedno skoraj 
v celoti financirajo iz prihodkov tržne dejavnosti in sicer pretežno iz prodaje odstrela trofejne 
divjadi in mesa uplenjene divjadi, manjši del sredstev pa pridobimo tudi s sodelovanjem v različnih 
projektih in trženjem prej omenjenih dejavnosti.  
 
V letu 2021 še vedno ni bilo urejeno financiranje LPN in sicer ni bilo zagotovljeno financiranje 
javnih nalog, ki jih opravijo LPN iz javnih sredstev, kar je predvideno tudi v ZDLov-1A. Da bi 
morale biti javne naloge, ki jih opravijo LPN financirane iz javnih sredstev je ugotovilo tudi 
Računsko sodišče in izhaja iz Revizijskega poročila z dne 31. 5. 2021, številka 322-10/2019/36. 
 
V letu 2021 je delovanje LPN še vedno deloma omejevala epidemija koronavirusa, ki je vplivala 
zlasti na ponovno zmanjšanje števila lovskih gostov proti koncu leta (druga polovica meseca 
novembra in december). Prav tako je bilo zaradi tega oteženo (omejeno) tudi izvajanje skupinskih 
lovov - pogonov proti koncu leta, kar pa uspešne realizacije načrtov odvzema divjadi ni bistveno 
ogrozilo. Vse navedeno je vplivalo tudi na zmanjšanje prihodkov v LPN, skupaj s še vedno zelo 
nizkimi odkupnimi cenami mesa uplenjene divjadi, ki so tudi posledica omejitev v delovanju 
gostinskih in turističnih obratov. 
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Zaradi epidemija koronavirusa še vedno opažamo povečano število obiskovalcev v naravnem 
prostoru, kar povzroči povečan nemir v življenjskem prostoru divjadi in prinaša težave pri izvajanju 
nalog dejavnosti LPN, zlasti odstrela divjadi.  
 
Realizacija odvzema divjadi 
 
V Preglednici 49 je predstavljena realizacija načrta odvzema različnih vrst divjadi v letu 2021 za 
vsa LPN, ki delujejo v ZGS ter primerjava z letom 2020. Prodaja uplenjene trofejne divjadi je bila 
izvedena v skladu s cenikom LPN v ZGS. 
 
Preglednica 34: Realizacija odstrela in ugotovljenih izgub (odvzem) divjadi za leto 2021 v LPN v ZGS 

Vrsta divjadi 
Načrt 

odvzema 
2021 
(N) 

Odstrel 
2021 
(N) 

Izgube 
2021 
(N) 

Delež izgub 
v odvzemu 

2021 
(%) 

Odvzem 
2021 
(N) 

Realizacija 
odvzema 

Odvzem 2021 
/ odvzem 2020 

(%) 

Gostota 
odvzema 
na 100 ha 
lovne P 

(N) 
srna 1.616 1.267 317 0,20 1.584 0,98 97,7 0,80 
navadni jelen 3.476 2.960 486 0,14 3.446 0,99 111,7 1,74 
damjak 25 29 1 0,03 30 1,20 125,0 0,02 
muflon 50 50 2 0,04 52 1,04 130,0 0,03 
gams 390 355 22 0,06 377 0,97 143,3 0,19 
kozorog 2 3 1 0,25 4 2,00 200,0 0,00 
divji prašič 907 1.354 5 0,00 1.359 1,50 163,7 0,69 
lisica 474 487 31 0,06 518 1,09 123,9 0,26 
jazbec 50 55 22 0,29 77 1,54 106,9 0,04 
kuna zlatica 11 2 2 0,50 4 0,36 50,0 0,00 
kuna belica 46 16 9 0,36 25 0,54 119,0 0,01 
alpski svizec 14 5 0 0,00 5 0,36 250,0 0,00 
pižmovka 1 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
poljski zajec 99 52 10 0,16 62 0,63 155,0 0,03 
fazan 10.010 10.139 0 0,00 10.139 1,01 248,8 5,12 
poljska jerebica 1.500 818 0 0,00 818 0,55 96,5 0,41 
raca mlakarica 385 229 0 0,00 229 0,59 48,4 0,12 
sraka 11 10 0 0,00 10 0,91 90,9 0,01 
šoja 30 29 0 0,00 29 0,97 414,3 0,01 
siva vrana 327 359 0 0,00 359 1,10 118,9 0,18 
nutrija 0 19 1 0,05 20 0 285,7 0,01 
polh 1.200 7 0 0,00 7 0,01 0,0 0,00 
rakunasti pes 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
šakal 0 1 0 0,00 1 0 20,0 0,00 

         

Vrsta velike 
zveri 

Načrt 
odvzema 

2021 
(N) 

Odstrel 
2021 
(N) 

Izgube 
2021 
(N) 

Delež izgub 
v odvzemu 

2021 
(%) 

Odvzem 
2021 
(N) 

Realizacija 
odvzema 

Odvzem 2021 
/ odvzem 2020 

(%) 

Gostota 
odvzema 
na 100 ha 
lovne P 

(N) 
ris  0 2 0 2 0  0,00 
rjavi medved   17 2 0,00 19   126,7 0,01 
volk   3 0 0,00 3   100 0,00 

 
Analiza opravljenega odvzema uplenjene divjadi v LPN v letu 2021 kaže, da je bil odvzem pri 
večini temeljnih vrst divjadi realiziran praktično 100 % ali več, oziroma v okviru načrtovanih 
vrednosti. 
V primerjavi z letom 2020 je bil odvzem presežen praktično pri vseh vrstah rastlinojede parkljaste 
divjadi, malenkost nižji je, skladno s trendi številčnosti, zgolj pri srnjadi. 
Odvzem divjega prašiča je bil precej višji kot v letu 2020, kar je posledica bogatega obroda 
gozdnega drevja v jeseni 2020 in posledično velikega prirastka v letu 2021, kar je značilno za to 
vrsto. 
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Vpliv velikih zveri, še posebej volka, na populacije velikih rastlinojedov je v LPN z njihovo stalno 
prisotnostjo (LPN Snežnik Kočevska Reka, LPN Medved, LPN Žitna gora, LPN Jelen, LPN 
Ljubljanski vrh), predvsem v zimskem obdobju, pomemben, kar se pozna tudi na finančnem 
rezultatu teh LPN. Pri tem moramo poudariti, da vseh izgub zaradi velikih zveri nikakor ni mogoče 
najti in tako tudi evidentirati. Zaposleni v teh LPN ocenjujejo, da vpliv (in številčnost) velikih zveri, 
zlasti volkov, v zadnjih letih znatno narašča, kar se pozna tako na številčnosti kot tudi na 
razporeditvi in vedenju velikih rastlinojedov v prostoru. Volkovi pa se stalno pojavljajo tudi v 
nekaterih drugih LPN kot npr. v LPN Kozorog Kamnik, kjer jih do sedaj ni bilo, kar po opažanjih 
zaposlenih v teh novih območjih močno vpliva na realizacijo nekaterih vrst divjadi, zlasti srnjadi 
in muflona.  
Podobno kot v večini preteklih let je bil torej tudi v letu 2021 odstrel velikih zveri (zlasti rjavega 
medveda in volka) zaradi zapletov pri uveljavitvi in veljavnosti dovoljenja za odvzem močno 
otežen, kar se odraža na finančnem rezultatu LPN. 
 
Izpostaviti je treba LPN Kompas Peskovci, kjer zaradi specifičnih naravnih razmer (neposredna 
bližina meje z Madžarsko, kjer so večji gozdni kompleksi in bistveno večje gostote zlasti jelenjadi 
in divjih prašičev) prihaja do največjih škod v vseh LPN. V letu 2021 so bile tako ocenjene škode 
v višini 307.500 EUR (v letu 2020 243.000 EUR), kar je zelo veliko, kljub izjemnemu prizadevanju 
zaposlenih, pa tudi drugih (lovskih pomočnikov, članov LD Kompas in LD Krka Goričko) pri 
odstrelu zlasti jelenjadi in divjih prašičev, katerih vrednosti so v letu 2021 dosegle rekordne 
številke. Tako je odvzem jelenjadi v letu 2021 ponovno dosegel rekordno vrednost 589 živali, kar 
je 7 % več kot leta 2020. To potrjuje stalen dotok divjadi iz druge strani državne meje, kjer so 
gostote te divjadi bistveno višje kot pri nas. Odvzem divjih prašičev je znašal 383 živali, kar je za 
74 % več kot v letu 2020. Poudariti je treba, da so bili praktično vsi škodni primeri rešeni 
sporazumno z oškodovanci, zaradi finančne neugodnega položaja LPN pa škode iz konca leta 
2021 (cca 114.000 EUR) še niso bile izplačane. 
Ker lahko realno pričakujemo, da bo Afriška prašičja kuga dosegla tudi Slovenijo, je čim bolj 
intenziven odstrel divjega prašiča izjemnega pomena. 
 
Spodnja preglednica prikazuje število lovskih gostov, ki so v letu 2021 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, še vedno izrazito prevladujejo tujci (zlasti Avstrijci, 
Italijani in Nemci), izredno pomemben je tudi delež domačih lovskih gostov. Iz preglednice je tudi 
razvidno, da se je število lovskih gostov v primerjavi z letom 2020, ko smo zaradi pojava epidemije 
koronavirusa beležili izrazit upad lovnega turizma, povečalo za dobrih 120 %, kar pa je še vedno 
13 % manj kot v letu 2019. Vsekakor je na manjše število lovskih gostov v drugi polovici meseca 
novembra in v decembru vplival ponoven val epidemije koronavirusa v evropskem prostoru in tudi 
pri nas. 
Preglednica 35: Struktura lovskih gostov po državah in število nočitev v objektih LPN v ZGS v letu 2021 in 
primerjava z letom 2020 (v oklepaju) 

Struktura lovskih gostov 
- po državah Število gostov  Število dni v LPN Število nočitev v LPN 
Slovenija  838 (312) 932 (413) 91 (77) 
Avstrija 770 (378) 792 (580) 259 (197) 
Nemčija 391 (160) 683,5 (311) 650 (307) 
Italija 235 (158) 617,5 (517) 269 (234) 
Španija 23 (19) 24 (19) 0 (0) 
Velika Britanija 6 (6) 7 (12) 5 (6) 
Madžarska 10 (0) 13 (0) 10 (0) 
Češka 29 (6) 37 (12) 0 (10) 
ZDA 4 (3) 11 (9) 5 (6) 
Poljska 9 (0) 14 (0) 8 (0) 
Belgija 9 (12) 10 (24) 0 (12) 
Danska 4 (2) 13 (4) 0 (6) 
Francija 12 (13) 12 (14) 0 (0) 
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Struktura lovskih gostov 
- po državah Število gostov  Število dni v LPN Število nočitev v LPN 
Hrvaška 10 (1) 13 (2) 0 (0) 
Nizozemska 10 (4) 14 (4) 0 (0) 
Slovaška 6 (2) 8,5 (3) 0 (0) 
Švica 21 (0) 10 (0) 3 (0) 
Bolgarija 1 (0) 3 (0) 0 (0) 
Makedonija 1 (0) 1 (0) 0 (0) 
Srbija 7 (1) 20 (5) 5 (3) 
Lihtenštajn 2 (4) 5 (10) 0 (6) 
Katar 1 (0) 3 (0) 0 (0) 
Andora 1 (0) 2 (0) 0 (0) 
SKUPAJ 2.400 (1.083) 3.245,5 (1.941) 1.305 (864) 

 
 
Izvajanje ukrepov za izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za divjad 
 
Najpomembnejši ukrep, katerega izvajamo v LPN, ki delujejo v ZGS, je zagotovo košnja, katero 
izvajamo na razmeroma velikih površinah. S tem ukrepom, še posebej v okolju rastlinojede 
divjadi, 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 in pridobimo krmo za zimsko 
krmljenje rastlinojede divjadi (seno in travna silaža). Ne nazadnje pomenijo te površine tudi 
okoljsko in estetsko obogatitev krajine, ki je pomembno vpliva na biotsko pestrost krajine. Ukrep 
košnje travnih površin je posebej pomemben v tistih okoljih, kjer travnih površin primanjkuje. LPN 
si prizadevajo tudi za pridobitev novih travnih površin v gozdni krajini. 
V LPN se, v skladu z letnimi načrti, izvajajo tudi druga dela za izboljšanje življenjskih razmer za 
divjad. Vrsta in količina položene krme je vsako leto vsaj deloma odvisna tudi od razmer na trgu, 
predvsem to velja za sočno krmo, saj  si LPN prizadevajo za čim nižje stroške. V lanskem letu je 
bilo zaradi spomladanske pozebe mogoče pridobiti zgolj zelo majhne količine odpadnega sadja 
in sadnih tropin, kar sicer uporabljamo zlasti kot sočno krmo za privabljalo krmljenje. Pri 
uporabljenih vrstah krme pride torej vsako leto do manjših prerazporeditev glede na načrtovane 
količine, ki so posledica dostopnosti krme ter cen na tržišču. Kot smo že zgoraj omenili je velik 
poudarek tudi na pripravi sočne travne krme oz. travne silaže, s čimer se istočasno urejajo in 
vzdržujejo travne površine, ki so namenjene tudi paši rastlinojede divjadi. 
 
Preglednica 36: Ukrepi za izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za divjad, izvedeni v LPN v ZGS v letu 
2021 

Vrsta ukrepa Enota mere Načrtovan obseg Realiziran obseg Realizacija (%) 
Ukrepi za varstvo in monitoring divjadi ure 6.849,0 7.097,0 103,6 
Vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja) ha 555,1 554,1 99,8 
Spravilo sena z odvozom ha 305,1 304,9 99,9 
Priprava pasišč za divjad ha 148,1 141,6 95,7 
Gnojenje travnikov ha 52,8 30,2 57,2 
Vzdrževanje grmišč ha 11,7 11,1 94,9 
Vzdrževanje remiz za malo divjad ha 3,6 3,4 94,4 
Vzdrževanje gozdnega roba ha 40,3 39,0 96,9 
Izdelava in vzdrževanje kaluž število 334,0 328,0 98,2 
Izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira število 20,0 14,0 70,0 
Sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja število 103,0 68,0 66,0 
Postavitev in vzdrževanje gnezdnic število 25,0 23,0 92,0 
Zimsko krmljenje kg 454.870,0 336.190,0 73,9 
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Vrsta ukrepa Enota mere Načrtovan obseg Realiziran obseg Realizacija (%) 
Preprečevalno krmljenje kg 0,0 0,0 0 
Privabljalno krmljenje kg 427.948,0 367.928,0 86,0 
Krmne njive ha 47,6 47,6 100,0 
Pridelovalne njive ha 0,5 0,5 100,0 
Solnice število 2.000,0 1.987,0 99,4 
Sol kg 12.850,0 12.850,0 100,0 

 

LPN v ZGS imajo na podlagi najemne pogodbe s SKZG RS v najemu cca. 530 ha površine 
kmetijskih zemljišč, predvsem travnikov, na katerih gospodarimo s ciljem izboljšanja prehranskih 
in bivalnih razmer za divjad. S tem hkrati tudi zmanjšujemo površine, na katerih bi sicer lahko 
prihajalo do škod in škodnih zahtevkov zaradi divjadi. Žal se cene najema teh površin vsako leto 
dvigujejo, kar pomembno vpliva na poslovni rezultat LPN, še posebej pa se povečujejo stroški 
materiala in storitev za vzdrževanje tovrstnih površin (stroški dela, stroški goriv in kmetijskih 
strojev…). 
 
LPN prek vzdrževanja kmetijskih površin sodelujejo tudi pri izvedbi ukrepov kmetijske politike in 
sicer oddamo vsako leto vlogo za neposredna plačila v kmetijstvu na Agencijo RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja. 
 
Druge dejavnosti lovišč s posebnim namenom 

LPN v sestavi ZGS izvajajo tudi številne druge pomembne naloge, kamor spada tudi sodelovanje 
s številnimi zunanjimi institucijami, zlasti pri izvedbi raziskovalnih nalog s področja divjadi, 
zavarovanih vrst in njihovega življenjskega okolja (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire pri BF, Oddelek za biologijo in Oddelek za agronomijo pri BF, Gozdarski inštitut Slovenije, 
Veterinarska fakulteta, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin s svojimi 
izpostavami, itd.), ki so bile opredeljene tudi v Programu dela za leto 2021. Posebno pozornost 
smo še vedno namenili tudi stanju in izobraževanju zaposlenih glede Afriške prašičje kuge, 
sodelovanju pri pripravi strateških in izvedbenih dokumentov s področja upravljanja z divjadjo in 
velikimi zvermi, LPN pa so nudila tudi podatke in strokovno pomoč pri seminarskih, strokovnih in 
diplomskih nalogah dijakom in študentom gozdarstva in drugih študijskih smeri ter pri 
izobraževalnih programih različnih izobraževalnih organizacij in društev, izvajala so praktični del 
lovskega izpita za zainteresirane lovske pripravnike, sodelovala pri izvedbi nekaterih lovsko-
kinoloških prireditev, aktivno sodelovala v OZUL, čeprav so bile navedene dejavnosti zaradi že 
omenjene epidemije še vedno dokaj okrnjene. 

Omenjamo tudi  izvajanje monitoringa nekaterih prosto živečih živalskih vrst, še posebej nekaterih 
zavarovanih vrst, kot so planinski orel, orel belorepec, veliki petelin, ruševec, gozdni jereb, 
planinski zajec, divja mačka ter že omenjene velike zveri (volk, ris, medved), ki ga izvajajo LPN v 
sestavi ZGS. Skupaj z ostalimi lovišči lovskih družin v t.i. »osrednjem življenjskem območju 
medveda« je bilo izvedeno tudi redno štetje medvedov na krmiščih, mesečno pa se na podlagi 
pogodbe z MOP poroča tudi o stalni spremljavi (monitoringu) znakov prisotnosti velikih zveri, 
redno pa se izvaja tudi monitoring prisotnosti volkov in ugotavljanja prisotnosti tropov volkov ter 
tudi monitoring prisotnosti risov in analize njihovega plena, saj so po naselitvi nekateri osebki že 
formirali svoje areale prisotnosti tudi na območjih LPN. 

Zelo aktivno smo sodelovali pri ponovni izdelavi vizije delovanja LPN za potrebe delovne skupine 
MKGP glede upravičenosti delovanja LPN, sodelovali smo pri izdelavi meril za finančno 
vrednotenje javnih nalog LPN, ki smo jih novembra poslali na MKGP. Vseskozi smo, predvsem s 
svojim požrtvovalnim delom na terenu, dokazovali in argumentirali upravičenost in potrebnost 
prepoznave pomena LPN in s tem povezane zagotovitve obstoja, delovanja in nenazadnje tudi 
sofinanciranja izvajanja številnih, za različno javnost, pomembnih javnih nalog, zaradi katerih so 
bila LPN tudi ustanovljena. 
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Na podlagi ugotovitev Računskega sodišča RS smo skupaj z vodstvom ZGS pristopili k urejanju 
in nadgradnji evidentiranja delovnega časa za zaposlene v LPN, uvedbi neenakomerno 
razporejenega delovnega časa. 

LPN v ZGS so opravila tudi vsa ostala dela, ki so bila določena s Programom dela ZGS za leto 
2021 in ki jim jih določa Zakon o divjadi in lovstvu, posebej omenimo še izvajanje lovsko čuvajske 
službe in s tem povezan nadzor revirjev, zagotavljanje in izplačevanje sredstev za nastalo škodo 
od divjadi ter vzdrževanje lovsko tehniških naprav in premoženja LPN, kar pa je zaradi zelo 
omejenih finančnih sredstev zelo težavno. 
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8 Gozdarska tržna dejavnost 
 
       Odgovoren: Jože Mori, univ. dipl. inž. gozd. 
 
V letu 2021 smo v okviru gozdarske tržne dejavnosti izvajali naslednje aktivnosti: 
Delo za večje lastnike gozdov 
Na osnovi pogodbe o pripravi strokovnih podlag za dela v gozdovih v lasti RS, s katerimi upravlja 
Ministrstvo za obrambo RS, Slovenska vojska, je v letu 2021 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 nekaj 
večjih zainteresiranih lastnikov ter občin. 
 
Izvajanje tečajev za varno delo v gozdu 
Večino usposabljanj za lastnike gozdov smo izvedli v okviru javnega naročila MKGP št.430-
41/2021/13 »Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2021«. Dodatno smo v manjši meri 
tečaje izvedli še za posamezne naročnike (občine, prostovoljna gasilska društva). 
Obseg tečajev je podrobneje naveden v poglavju 3.2. 
 
Pomoč pri izpolnjevanju vlog in pripravi letnih poročil za lastnike gozdov v okviru 
Programa razvoja podeželja 

V okviru PRP 2014–2020 smo vlagateljem pomagali pri pripravi in vnosu vlog. 
V okviru pretekle programske perspektive (PRP 2007–2013) smo prejemnikom podpor pomagali 
pri letnem poročanju o izvedenem obsegu del. 
Obseg pomoči je podrobno naveden v poglavju 3.1. 
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D: Interne dejavnosti ZGS 
 
9 Informatika 
 
Odgovoren: Žiga Lipar, univ. dipl. inž. rač. in inf. 
 
 
V letu 2021 bi izpostavili tri večje segmente opravljanega dela. Prvi segment so območni načrti, 
kjer smo uporabili in prilagodili podatke iz podatkovnega skladišča ZGS in pripravili aplikacijo za 
izvedbo dogovorjenih izračunov. Na oddelku za informatiko smo pripravili tudi večje število 
časovno zahtevnih kart za potrebe območnih načrtov. 
 
Drugi segment je pošiljanje odločb preko zunanjega izvajalca, kjer smo v letu 2021 razširili 
uporabo pripravljene rešitve za pošiljanje odločb na vse enote ZGS. Vključitev posamezne enote 
v sistem je predstavljal namestitev aplikacije, izobraževanje uporabnikov in v zaledju dogovor s 
Pošto Slovenije in izvajalcem. Sodelavcem na OE smo s tem prihranili ogromno število ur, se je 
pa nekoliko povečala obremenitev na oddelku za informatiko zaradi rednega spremljanja 
delovanja, sprotnega odpravljanja napak in zagotavljanja podpore. Za namen izbire zunanjega 
izvajalca za tiskanje in kuvertiranje smo izpeljali tudi javno naročilo za opravljanje storitve. 
 
Tretji segment, ki ga izpostavljamo je vzpostavitev in testiranje lastne požarne pregrade, kjer je 
bila opravljena zahtevna konfiguracija in uskladitev s HKOM. V 2022 bomo na mesečni ravni 
prihranili več tisoč evrov na račun VPN dostopov, ki jih sicer ZGS plačuje MJU za vsakega 
uporabnika, ki se mu dodeli VPN dostop, primarno so to dostopi za delo od doma. Smo pa s tem 
na informatiki dodali še eno področje za katero je treba zagotavljati delovanje in nuditi podporo. 
 
Na področju telekomunikacij smo uspešno izpeljali javno naročilo za IKT storitve in vsem OE 
povečali hitrost internetnih povezav na 50/50 Mbit/s. Na lokacijah območnih enot in lokaciji 
centralne enote smo glede na izvedene meritve povečali število wi-fi točk za boljšo pokritost.  
 
Na ZGS smo v polni meri izkoriščali orodja za sestanke in delo na daljavo, pri čemer smo 
informatiki nudili podporo in pripravili navodila. Na oddelku za informatiko smo uredili licence za 
Cisco videokonferenčno rešitev s katerimi so se potem na ZGS lahko izpeljale večje delavnice v 
okviru izdelave območnih načrtov in ostali sestanki.  
 
Na podatkovno skladišče redno shranjujemo podatke o evidenci poseka in gojitvenih del ter 
veljavne načrte. Na podlagi le teh smo pripravili podatke za letno poročilo, druge poizvedbe za 
strokovne sektorje ter periodično poročanje zunanjim organizacijam. 
 
Za zaposlene na ZGS smo pripravili tudi dve novi spletni aplikaciji, in sicer za vodje, aplikacijo za 
lažji pregled razporejenih ur in aplikacijo za pregled podatkov o parcelah namenjeno revirnim 
gozdarjem. 
 
Izpeljana je bila nadgradnja mobilne aplikacije Gismatrix za terensko popisovanje sestojev za 
potrebe izdelave GGN, dodan je bil modul odseki. Modul je namenjen vnosu atributnih in grafičnih 
podatkov za odsek. Omogočili smo tudi direktni dostop do Gismatrix baze. Pri delu s podatki 
zaposlene strateško usmerjamo k uporabi SQL tehnologij in se s tem odmikamo od uporabe dbf 
datotek, ki so v novejših tehničnih rešitvah vedno slabše podprte. 
 
Pri uporabi namiznih GIS aplikacij se usmerjamo k uporabi Qgis, ki je odprtokodna rešitev in smo 
za ta namen pripravili več podrobnih navodil za delo s Qgis aplikacijo. 
 
Pregledovalnik o gozdovih smo prilagodili za prikaz novih podatkovnih struktur, tako smo naložili 
večje število novih slojev o funkcijah izdelanih v okviru območnih načrtov. 
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Izvedli smo obsežno in zahtevno posodobitev ESRI okolja vključno s testiranjem, kar nam bo 
omogočilo uporabno novih ESRI aplikacij. 
 
Nudili smo podporo pri menjavi računovodskega programa. Sodelovali smo pri uvedbi e-potnih 
nalogov, predvsem pri podpori uporabnikom in uredili prilagoditev novega programa za vodenje 
osnovnih sredstev za delovanje z aplikacijo FrontManFind, ki jo uporabljamo za popis osnovnih 
sredstev. 
 
V letu 2021 smo se pri nabavi opreme morali nekoliko prilagajati in biti pri naročilih bolj proaktivni, 
da smo uspeli zagotoviti potrebno opremo. Saj so bile dobave zaradi svetovne krize s čipi 
negotove. 
 
Oddelek za informatiko ves čas sodeluje tudi pri pripravi projekta e-gozdarstvo, kjer smo že 
naredili osnovne popise za nadgradnjo infrastrukture, posredovali smo podatke o naših bazah, 
pripravili pregled potrebne opreme in se dogovorili on načinu dela v delovnih skupinah. 
 
Pričeli smo z delom na projektu LIFE NarcIS v okviru katerega zbiramo podatke iz različnih 
notranjih virov na podatkovno skladišče ZGS in jih pripravljamo za deljenje z našimi projektnimi 
partnerji.  
 
Veliko truda vlagamo v zagotavljanje informacijske varnosti, zaposlene redno opozarjamo na 
nevarnosti in skrbimo, da imamo varovane dostope. Naše delovanje znotraj HKOM omrežja nam 
predstavlja pomemben varnosti element, imamo tudi podporo SIGOV-CERT, čeprav za naše 
uporabnike HKOM omrežje predstavlja določene omejitve pri uporabi storitev na internetu, imamo 
s tem zagotovljeno visoko stopnjo varnosti. Na področju informacijske varnosti smo pripravili 
navodila o informacijske varnosti, ki jih moramo še formalno sprejeti. 
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10 Finančno-računovodske zadeve 
 
 Odgovorna: mag. Monika Renko Avsenek 
 
 
10.1 SPLOŠNE FINANČNE IN RAČUNOVODSKE ZADEVE 
 
Finančne in računovodske naloge se izvajajo v okviru Oddelka za finančne zadeve (v 
nadaljevanju: oddelek) na Centralni enoti. V letu 2021 smo izvedli centralizacijo računovodstva, 
ki ima za posledico tudi manjše število računovodij na ZGS. Zmanjševanje števila zaposlenih smo 
dosegli na mehek način, z upokojitvami. Finančno računovodske naloge na JGS trenutno opravlja 
12,5 zaposlenih.  
 
Delo računovodij je razporejeno po posameznih področjih, in sicer plače, potni nalogi, osnovna 
sredstva, plačilni promet, prejeti /izdani računi in projekti. Vsaka izmed računovodij opravlja svoje 
področje in nič več vsega finančno računovodskega dela posamezne OE.  
 
V letu 2021 smo, s 1.9.2021, prešli na nov računovodski program Grad, s 1.10.2021 pa na 
elektronsko vodenje potnih nalogov na ravni celotnega ZGS. Nadaljevali smo s prenovo finančno 
računovodskih procesov. Zaradi epidemije SarS-CoV-2 ter številnih odsotnosti na delovnih mestih 
in odhodu sodelavk (odpovedi, upokojitve), kjer se opravljajo finančno računovodske naloge, je 
bilo delo močno oteženo.  
 
V letu 2021 izpostavljamo opravljanje naslednjih rednih nalog:  

• vodenje in koordinacija finančno - računovodskih zadev; 
• priprava finančnega načrta in spremljanje izvajanja le-tega; 
• priprava zaključnega računa in drugih finančnih poročil; 
• priprava mesečnih zahtevkov za financiranje javne službe; 
• pomoč pri pripravi podlag za pridobivanje sredstev iz drugih virov; 
• zagotavljanje prehodnih virov financiranja in priprava načrta zadolževanja; 
• priprava in izvedba zadev, ki se vežejo na plače in nadomestila plač; 
• obračunavanje, pregledovanje in izplačevanje potnih nalogov; 
• izvajanje plačilnega prometa; 
• izdajanje računov, 
• sodelovanje v postopkih ravnanja z državnim premoženjem, vključno z izvedbo 

inventurnih popisov; 
• sodelovanje v postopkih prodaje in oddaje v najem državnega premoženja; 
• sodelovanje pri pripravi postopkov in dokumentacije v zvezi z oddajo javnih naročil; 
• zagotavljanje podpore pri izvajanju projektov; 
• izvajanje del v zvezi z izplačili spodbud lastnikom gozdov za opravljena dela v njihovih 

gozdovih ter v zvezi z izplačili za opravljena dela poklicnim izvajalcem za dela v zasebnih 
gozdovih, ki se plačajo iz sredstev državnega proračuna; 

• sodelovanje pri postopkih notranjega in zunanjega nadzora nad poslovanjem ZGS na 
področju financ in računovodstva. 

 
Podrobnejši podatki o finančnem poslovanju in računovodskih izkazih ZGS za leto 2021 so 
prikazani v Finančnem poročilu – zaključnem računu ZGS za leto 2021.   
 
 
10.2 GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM 
 
V letu 2020 je bil izdelan Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021. Vanj so bili 
vključeni predlogi za prodajo stavb in delov stavb, zemljišč in zemljišč s stavbo, ki jih ZGS ne 
potrebuje za opravljanje dejavnosti. Skupna pogodbena vrednost prodanih nepremičnin v letu 
2021 je znašala 711.879,19 EUR. Na posebno postavko proračuna RS, kjer se zbirajo sredstva, 
ki so namenjena investicijam v objekte in opremo ZGS, je bilo v letu 2021 nakazano 520 EUR, 
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(varščini za eno prodano nepremičnino je bila prenakazana v letu 2021). Ostala kupnina je bila 
prenakazana v letu 2022, skupaj z vplačanima varščinama.  
 
V nadaljevanju je prikazana vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev po 
inventurnem stanju na dan 31. decembra 2021. 
  
Preglednica 37: Vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v lasti države, 
prenesenih v upravljanje ZGS z razdružitvenimi pogodbami o prenosu in sklepi Vlade RS, ki so 
bila nabavljena v času delovanja ZGS po inventurnem stanju na dan 31. decembra 2021. 
 

Območna enota Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Sedanja 
vrednost 

CENTRALNA ENOTA 2.775.472,79 2.062.727,62 712.745,17 
TOLMIN 2.647.243,08 2.086.857,92 560.385,16 
BLED 3.188.768,93 2.556.715,63 632.053,30 
KRANJ 1.237.564,44 857.722,59 379.841,85 
LJUBLJANA 2.293.765,02 1.761.388,25 532.376,77 
POSTOJNA 2.011.853,53 1.702.149,68 309.703,85 
KOČEVJE 2.590.375,99 2.207.991,64 382.384,35 
NOVO MESTO 1.514.464,25 1.268.336,21 246.128,04 
BREŽICE  689.271,02 565.012,87 124.258,15 
CELJE 1.141.596,86 812.230,42 329.366,44 
NAZARJE 389.457,92 309.871,22 79.586,70 
SLOVENJ GRADEC 1.438.442,72 1.204.583,87 233.858,85 
MARIBOR 1.774.041,88 1.450.277,00 323.764,88 
MURSKA SOBOTA 530.368,48 376.953,60 153.414,88 
SEŽANA 752.402,97 627.816,99 124.585,98 
LPN PRODI RAZOR 23.957,06 21.062,72 2.894,34 
LPN KOZOROG KAMNIK 862.898,95 570.284,79 292.614,16 
LPN LJUBLJANSKI VRH 27,61 5,98 21,63 
LPN JELEN 1.202.481,02 1.158.147,05 44.333,97 
LPN MEDVED  5.505.632,96 4.966.131,89 539.501,07 
LPN SNEŽNIK KOČ. REKA 2.482.775,97 2.271.924,47 210.851,50 
LPN ŽITNA GORA 3.150,09 2.815,96 334,13 
LPN POHORJE 135.568,91 44.746,45 90.822,46 
LPN FAZAN BELTINCI 704.321,25 572.697,40 131.623,85 
LPN KOMPAS PESKOVCI 260.352,98 130.645,12 129.707,86 
SKUPAJ 36.156.256,68 29.589.097,34 6.567.159,34 

 
Seznam po inventarnih številkah je priložen elaboratu Centralne inventurne komisije. Vrednost 
nepremičnin v gradnji na dan 31. decembra 2021 znaša 11.607,93 EUR, vrednost opreme v 
pripravi pa znaša 37.854,73. Vrednosti so vključene v zgornji preglednici. 
 
Skupaj vrednost sredstev v pripravi znaša 49.462,66 EUR. 
 
Vrednost vseh sredstev v upravljanju zanaša 6.567.159,34 EUR. 
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11 Pravne zadeve 
 
             Odgovoren:  Dolores Mijatovič, univ. dipl. prav. 
 
 
Pravna služba opravlja tekoče pravne naloge (vodenje ali sodelovanje pri vodenju upravnih, 
sodnih in drugih uradnih postopkov, urejanje premoženjsko pravnih zadev, priprava različnih 
mnenj in tolmačenj veljavne zakonodaje, priprava in pregled različnih pogodb in internih aktov, 
delo v zvezi z sejami Sveta ZGS, pravna pomoč organom in zaposlenim ZGS, sodelovanje s 
komisijami in delovnimi skupinami ZGS, itd.). V letu 2021 v nadaljevanju izpostavljamo 
pomembnejša opravila po posameznih področjih. 
 
Na področju sodnih in drugih uradnih postopkov, izpostavljamo zlasti:  

• priprava več pripravljalnih vlog in zastopanje na naroku v pravdni zadevi zaradi plačila 
odškodnine po divjadi; 

• odgovor na tožbo zaradi odškodnine zaradi nesreče na gozdni cesti; 
• odgovor na tožbo zaradi izplačila odškodnine iz naslova nesreče pri delu; 
• sodelovanje z Državnim odvetništvom RS v postopkih denacionalizacije ter v sodnih 

nepravdnih postopkih v zvezi z nepremičninami v lasti RS in v upravljanju ZGS; 
• priprava odgovorov v zvezi z zahtevami za dostop do informacij javnega značaja po ZDIJZ 

ter zahtevami za dostop do informacij za medije po 45. členu Zmed in 10. členu ZOdv; 
• odgovori na različne odškodninske zahtevke in pozive za prenehanje nedopustnih 

ravnanj. 
 

Na področju ravnanja z nepremičninami v lasti RS in v upravljanju ZGS, poleg ostalega ravnanja 
s stvarnim premoženjem (oddaja v najem, najemanje, služnosti, itd.) in urejanja pravnega stanja 
nepremičnin (zemljiška knjiga, GURS), izpostavljamo zlasti objavo dveh javnih razpisov za 
odprodajo nepremičnin v upravljanju ZGS, sklenjene 3 prodajne ter dve menjalni pogodbi. 
 
Na področju javnih naročil, izpostavljamo izvedbo in objavo 49 javnih naročil male in velike 
vrednosti, ki jih je ZGS v letu 2021 objavil na portalu javnih naroči (PJN), na e-JN portalu in na 
EU portalu, sodelovanje pri 14 EN, ter izdelava 50 pogodb s pripadajočo dokumentacijo in 
morebitne nadaljnje spremembe le-teh (tudi pri pogodbah iz preteklih let). Obravnavo in zavrženje 
zahtevka za revizijo v postopku oddaje JN po odprtem postopku, posodobitev več področij oddaje 
JN na portalih PJN in e-JN, podajo predlogov in pripomb MJU na objavljeni osnutek sprememb 
in dopolnitev ZJN-3, spremembo Obveznih navodil o oddaji javnih naročil ZGS ter pripravo 
različnih poročil. 
 
Na področju delovnopravnih zadev in varstva pri delu, izpostavljamo zlasti pripravo 
dokumentacije in sodelovanje v izvensodnih poravnavah in tožbah zaradi izdanih sklepov o 
disciplinski odgovornosti in ukrepu ter preskusu ocene dela za 2018 in 2019, postopkih odpovedi 
pogodb o zaposlitvi in disciplinskih postopkih, pripravi različnih mnenj in odgovorov v inšpekcijskih 
in ostalih postopkih ter tolmačenju sprejetih ukrepov oz. zakonodaje v zvezi z nalezljivo boleznijo 
SarS-CoV-2.  
 
Na področju priprave internih aktov ZGS, izpostavljamo sodelovanje pri pripravi različnih internih 
aktov ZGS in ostale dokumentacije v zvezi z nalezljivo boleznijo SarS-CoV-2 (npr. dodatki SarS-
CoV-2, pregled navodil glede izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe, itd.) in poslovanjem 
ZGS (npr. APK, pooblaščene osebe ZDIJZ, spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Sveta 
ZGS, ceniki LPN, itd.). 
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12 Kadrovske zadeve       
      

Odgovorna: Martina Močnik, univ. dipl. kult. 
 
Delo na področju kadrovskih zadev v letu 2021 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 pred sklenitvami in prenehanjem pogodb o zaposlitvi in priprava pisnih 

dokumentov s področja delovnih razmerij (nove pogodbe o zaposlitvi, aneksi k pogodbam o 
zaposlitvi, odpovedi pogodb o zaposlitvi, sporazumi, obvestila idr.) in skrb za njihovo 
zakonitost,  

• 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, strokovnih izpitov in poskusnega dela s kadrovskega vidika; 
• priprava pisnih podlag za izplačilo finančnih pravic javnim uslužbencem iz delovnega razmerja 

(jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, regresi, mentorski dodatki, dodatki na akademski 
naziv, povečan obsega dela, nadurno delo, idr.),  

• usklajevanje, spremljanje in priprava vseh podatkov za izplačilo redne delovne uspešnosti v 
tri mesečnih obdobjih, 

• vodenje postopkov napredovanj skladno z zakonodajo,  
• priprava in izdaja obvestil o odmeri letnega dopusta vsem zaposlenim v ZGS za leto 2021 ter 

priprava pisnih obvestil o odobritvi izrednih odsotnosti upravičencem,  
• sodelovanje z inšpekcijskimi organi, 
• 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..  
 
Leto 2021 je bilo še vedno v veliki meri zaznamovano z epidemijo virusa SarS-CoV-2. Skladno z 
usmeritvami smo pri javnih uslužbencih, pri katerih je bilo to možno, organizirali delo na domu. 
Javni uslužbenci so delali od doma v času, ko je to omogočal delovni proces in konkretne delovne 
naloge. Prav tako smo zaposlene ažurno obveščali o novostih na področjih odsotnosti kot so 
karantena, odsotnost zaradi višje sile, izolacija, ipd. Del časa je bil namenjen tudi izdaji sklepov 
in vseh ostalih potrebnih dokumentov kot podlaga za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah. 
 
V letu 2021 je bil jeseni dokončno zaključen pregled poslovanja s strani Računskega sodišča 
Slovenije in izdano končno poročilo. Pregled je bil usmerjen na pregled plač za leto 2019 in vseh 
z izplačili povezanih dokumentov.  
 
Zaposlovanje javnih uslužbencev v ZGS v letu 2021 
 
Na dan 31. 12. 2021 je bilo v ZGS zaposlenih 767 javnih uslužbencev, od tega 669 javnih 
uslužbencev na področju javne gozdarske službe, 35 uslužbencev je delalo na projektih, v desetih 
loviščih s posebnim namenom pa je bilo zaposlenih 63 javnih uslužbencev. 
 
V letu 2021 smo zaposlili 53 javnih uslužbencev, od tega 47 na javni gozdarski službi, 1 v LPN in 
5 za delo na projektih. Zaposleno smo imeli tudi 1 delavko preko programa javnih del. 
 
Delovno razmerje je v letu 2021 prenehalo 48 javnim uslužbencem, od tega je bilo 24 upokojitev, 
18 sporazumnih razveljavitev pogodb o zaposlitvi, 2 smrti, 4 javnim uslužbencem pa je potekla 
pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas. 
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Preglednica 38: Število zaposlenih glede na kadrovski načrt na dan 1. 1. 2022 

 

Kadrovski načrt na 1. 1. 2022 je pod točko 1 manjši kot je bilo planirano zaradi smrti enega 
zaposlenega v decembru. 
 
Glede na starostno strukturo smo v letu 2021 velik poudarek namenili zaposlovanju kakovostnega 
kadra za nadomeščanje upokojitev in zaposlovanju pripravnikov, ki se v času pripravništva 
usposobijo za nadaljnje opravljanje dela. Problem starostne strukture (prikazana v spodnji 
preglednici) in posledično velikega števila upokojitev bo v prihodnjih letih še bolj izrazit. 
 
Preglednica 39: Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2020 in na dan 31. 12. 2021 

STAROST 
ODSTOTEK 
na 31.12.2020 

ODSTOTEK  
na 31.12.2021 

Do 20 let 0,00% 0,00% 
Med 20 in 25 let 0,92% 0,65% 
Med 25 in 30 let 4,72% 5,22% 
Med 30 in 35 let 8,40% 9,52% 
Med 35 in 40 let 8,53% 7,69% 
Med 40 in 45 let 12,34% 12,78% 
Med 45 in 50 let 12,34% 11,86% 
Med 50 in 55 let 17,71% 15,12% 
Med 55 in 60 let 23,36% 23,99% 
Nad 60 let 11,68% 13,17% 
  100,00% 100,00% 

 
 

Vir financiranja Št. 
zaposlenih 

1. Državni proračun 656,2 
2. Proračun občin 0 
3. ZZZS in ZPIZ 0 
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV-prispevek) 
0 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 63,4 
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij 0 
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna 
32,6 

8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne 
medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce 
pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za 
projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja 
in znanosti (namenska sredstva) 

0 

9. Sredstva za financiranje javnih del  
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda 

med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur.l.RS, št. 17/14) 
0 

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 752,2 
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2 ,3 in 4 656,2 
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 96,0 
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13 Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje  
 
           Odgovoren: mag. Andrej Breznikar, univ. dipl. inž. gozd.  
 
13.1 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ZGS 
 
Izobraževanje zaposlenih v ZGS je bilo v letu 2021 še naprej močno odvisno od omejitev, 
povezanih z ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije SarS-CoV-2. Vsebine izobraževalnih 
aktivnosti so narekovale aktualne izobraževalne potrebe, samo izvedbo pa smo morali prilagoditi 
tako glede terminov kot načinov izvedbe izobraževalnih dogodkov. Vse več izobraževalnih 
dogodkov je izvedenih preko spleta, ki se je pokazal kot ustrezen način posredovanja znanja. 
 
Izobraževanja pa so bila izvedena v glavnem z lastnimi izobraževalnimi kapacitetami ZGS v 
okviru strokovnih služb in razvojnih projektov ali v tesnem sodelovanju gozdarskimi 
izobraževalnimi (BF, SGLŠ), raziskovalnimi (GIS) in ostalimi inštitucijami (MKGP, ARSKTRP, 
ZLGS).  
 
Prenos znanja v ZGS temelji na dveh oblikah izobraževanja, in sicer na internem strokovnem 
usposabljanju zaposlenih (seminarji, spletni seminarji, posveti, delavnice, demonstracije, 
predavanja in ekskurzije) in na zagotavljanju potrebne strokovne literature. 
 
Interno (neformalno) izobraževanje v ZGS usmerjajo vodje sektorjev in služb ZGS ter območne 
enote v skladu z zahtevami delovnega procesa in v skladu z dolgoročnimi razvojnimi cilji. Obseg 
neformalnega izobraževanja zaposlenih v letu 2021 po posameznih organizacijskih enotah in po 
posameznih strokovnih področjih prikazuje preglednica 42. 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 2021 različnih oblik neformalnega izobraževanja 
udeležilo 2.718 zaposlenih, kar je 80 % načrtovanega v programu dela. Epidemija je onemogočila 
večje dogodke z velikim številom udeležencev, kar se kaže v nekoliko nižji realizaciji od 
načrtovane.  
 
Glede na število udeležencev izobraževanja je bil obseg izobraževanja v letu 2021 največji na 
področju gozdnogospodarskega načrtovanja (793 udeležencev), gojenja in varstva gozdov (514 
udeležencev), gozdnih živali in lovstva (370 udeležencev) ter gozdne tehnike (233 udeležencev).  
 
Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja je bila glavna pozornost pri izvedbi 
izobraževalnih aktivnosti posvečena izpopolnjevanju potrebnega znanja zaposlenih v procesu 
obnove območnih gozdnogospodarskih načrtov.  Ključne vsebine so bili sodobni pripomočki 
zajema podatkov o gozdovih, trajnostna raba zemljišč, zaščitna in varovalna funkcija gozdov, 
načrtovanje ukrepov v Natura 2000 območjih ter participacija in komunikacija v gozdarskem 
načrtovanju. 
 
Na področju gojenja in varstva gozdov je bilo izobraževanje zaposlenih namenjeno predvsem 
sanaciji posledic naravnih ujm, varstvu pred podlubniki in drugimi škodljivimi organizmi, ukrepom 
ob pojavu invazivnih tujerodnih vrst, varstvu gliv, naravni obnovi in negi gozdov. Udeležili smo se 
tudi izobraževanj v organizaciji drugih institucij in sicer gozdarskih študijskih dni na temo 
tujerodnih drevesnih vrst v gozdovih, izobraževanj na temo zdravja rastlin, usposabljanja za 
fitosanitarne preglednike in izobraževanj na temo požarnega varstva gozdov. Aktivno smo 
sodelovali tudi na vseh predstavitvah strategije skupne kmetijske politike za obdobje 2023 – 2027. 
 
Na področju gozdne tehnike smo se pri izobraževanju zaposlenih osredotočili na usposabljanja 
za izboljšanje sistema vzdrževanja gozdnih prometnic, za učinkovito uporabo različnih aplikacij v 
okviru gozdarskega informacijskega sistema za gozdne prometnice, varno delo v varovalnih 
gozdovih, za nove rešitve pri strojni sečnji in za premagovanje različnih izzivov izvajanja del v 
gozdovih. Več zaposlenih se je, kljub temu da dan odprtih vrat ni bil organiziran, udeležilo licitacije 
vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu z namenom spoznavanja standardov kvalitete pri GLS.  
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Sistematično smo gradili tudi kompetence zaposlenih na področju gozdarskega nadzora z 
usposabljanjem nadzornikov za bolj učinkovito delo na terenu pri izvedbi nadzora. 
 
Izobraževalni dogodki na področju informatike so bili namenjeni predvsem rabi novih in 
posodobljenih programskih rešitev, uporabi orodij za spletno komuniciranje, intranetu in varnosti 
na spletu.  
 
Na področju gozdnih živali in lovstva so bile glavne teme izobraževanj ocenjevanje škode po 
zavarovanih vrstah, monitoring in gospodarjenje s populacijami velikih zveri, izvedba ukrepov za 
varstvo posebnih živalskih habitatov in upravljanje s posameznimi vrstami gozdnih živali.  
 
Preglednica 40: Število izobraževalnih dogodkov po organizacijskih enotah (Nd) in število udeležencev 
neformalnega izobraževanja (Nu) za zaposlene v ZGS v letu 2021 

Organizac. 
enota 

Stiki z last., 
javnostmi 

Gozdnogosp. 
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 
CE 3 33 14 89 27 117 9 67 9 203 49 234 111 743 
Tolmin   2 25 7 56 2 5 1 9 9 109 21 204 
Bled 2 3 2 35 1 2 3 20 3 11 3 3 14 74 
Kranj 3 2 9 59 10 35 4 13 6 33 13 46 45 188 
Ljubljana   3 60 12 51 2 17 3 16 0 0 20 144 
Postojna 4 12 4 38 3 12 3 11 1 15 6 62 21 150 
Kočevje 3 6 5 83 6 26 2 3 1 30 27 18 44 166 
N. mesto 1 4 4 60 10 100 3 16 1 11 5 8 24 199 
Brežice   1 2 5 11   3 3 1 2 10 18 
Celje 4 7 8 53 12 28 4 16 4 28 7 10 39 142 
Nazarje 3 76 2 21 2 3 2 60   15 18 24 178 
Sl. Gradec     1 20     2 2 3 22 
Maribor 1 1 1 58 0 0 2 2   4 100 8 161 
M. Sobota 3 42 9 158 6 30   1 1 2 2 21 233 
Sežana   4 52 12 23 2 3 2 10 5 8 25 96 
SKUPAJ  186  793  514  233  370  622  2718 
 
 
Izobraževanje zaposlenih na področju odnosov z javnostmi in prenosa znanja je bilo namenjeno 
veščinam moderiranja skupinskih procesov, predvsem zaradi izvedbe participativnega in 
komunikacijskega procesa priprave območnih gozdnogospodarskih načrtov. Sodelovali smo tudi 
na usposabljanjih o spletnih orodjih komuniciranja, gozdni pedagogiki in interpretaciji narave.  
 
Na področju varstva pri delu smo tudi v letu 2021 izvedli zakonsko predpisane seminarje in 
preizkuse znanja za dijake in študente na praksi, za na novo zaposlene in za že zaposlene 
sodelavce.   
 
Na pravnem področju so bila izobraževanja namenjena postopkom javnega naročanja in 
aktualnim vprašanjem pravnega reda v Sloveniji, povezanih z delovanjem ZGS.  
 
V letu 2021 smo zaposlenim zagotovili ključno 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 2021 izšel v treh številkah in Gozdarski vestnik (10 številk).  
 
Na področju razvoja internega strokovnega izobraževanja smo zaključili razvoj e - izobraževalnih 
programov za gozdarski kader v okviru Erasmus+ projekta VET4Bioeconomy. V okviru projekta 
je bil pripravljen izobraževalni program za področje gozdne bioekonomije, ki je bil predstavljen na 
zaključni konferenci projekta.  
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13.2 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV IN DIJAKOV 
 
Praktično usposabljanje dijakov in študentov je v letu 2021 potekalo v skladu z načrtovanim 
programom, a s prekinitvami usposabljanja zaradi epidemije SarS-CoV-2. ZGS je dijakom in 
študentom zagotovil ustrezno usposabljanje, ki je predvideno v študijskih programih 
izobraževalnih inštitucij s področja gozdarstva, ob upoštevanju zaščitni ukrepov zaradi epidemije. 
Sodelovanje izobraževalnih ustanov in ZGS je bilo urejeno na podlagi sklenjenih individualnih in 
kolektivnih učnih pogodb. 
 
Tako je v letu 2021 zaključilo predviden program usposabljanja 16 študentov višješolskega 
strokovnega študija gozdarstva in lovstva (1. in 2. letnik) na Višji strokovni šoli v Postojni in 17 
študentov visokošolskega strokovnega študija gozdarstva na Biotehniški fakulteti Ljubljana - 
oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 
 
Prav tako je praktično usposabljanje v okviru programa gozdarski tehnik na ZGS opravilo 24 
dijakov Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni (14 iz 3. letnika in 10 iz 2. letnika). Prakso 
je opravil tudi en dijak smeri naravovarstveni tehnik iz Biotehniškega izobraževalnega centra 
Ljubljana, en študent Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, smer 
varstvena biologija in en študent Šolskega centra Kranj, Višja strokovna šola, program informatik. 
 
Praktično usposabljanje je v okviru projektnega dela ZGS opravila tudi ena študentka iz 
Nizozemske ter dva študenta iz Nemčije 
 
Vsem študentom in dijakom na praksi so bili določeni mentorji, ki so poskrbeli za izvedbo 
predpisanega programa usposabljanja. 
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14 Varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo 
 
14.1 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
 
Odgovoren: Andrej Grum, univ. dipl. inž. gozd. 

 
V letu 2021 je Služba za varnost in zdravje pri delu izvajala naloge ter ukrepe, 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 2021. V letu 2021 so 
bile poleg navedenega izvajanje aktivnosti za preprečevanje širjenja virusa SarS-CoV-2.  
 
Najpomembnejše opravljene naloge so bile: 

• izdelava in sprejetje nove - popravljene Izjave o varnosti z oceno tveganja po delovnih 
mestih; 

• priprava novih navodil za delo; 
• izdelava enotnega računalniškega programa za vodenje evidenc s področja varnosti in 

zdravja pri delu; 
• spremljanje stanja varnosti in zdravja pri delu v ZGS ter obveščanje in seznanjanje 

zaposlenih o vseh nevarnostih in ukrepih za preprečitev nevarnosti; 
• ažuriranje intranetne strani ZGS z dodanimi novimi vsebinami;  
• praktična izvedba izobraževanj ter preizkusa znanja s področja VZD za novo zaposlene 

delavce in pripravnike; 
• praktična izvedba periodičnih  izobraževanj ter preizkusov znanja s področja VZD 
• organiziranje in napotitev novo zaposlenih delavcev ter pripravnikov na zdravstvene 

preglede; 
• izvedba periodičnih zdravstvenih pregledov za redno zaposlene na ZGS, skladno s 

predvideno dinamiko; 
• izvedba preventivnih cepljenj proti klopnemu meningoencefalitisu in steklini; 
• izvedba preko 53 postopkov nabave osebne varovalne ter ostale opreme za delavce ZGS 

ter novo zaposlene delavce in pripravnike, 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; 

• priprava in izvedba naročila za novo OVO za zaposlene na KE (pas, nosilec za barvno 
razpršilo, delovni kombinezon) 

• 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; 
• nabava zaščitne opreme za preprečevanje širjenja virusa SarS-CoV-2, skladno s 

smernicami NIJZ ter sklepi vlade; 
• izvajanje predpisanih ter priporočenih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SarS-

CoV-2, skladno s smernicami NIJZ ter sklepi vlade. 
 

14.1.1 Nezgode pri delu zaposlenih v ZGS 
 
V letu 2021 se je pripetilo 31 nezgod pri delu. Enemu zaposlenemu se je nezgoda zgodila dvakrat 
v tem letu. Med poškodbami ni bilo t.i. »hujših poškodb«. Število nezgod je močno nad 
desetletnim povprečjem (2010-2020), ki znaša 22 nezgod na leto. Zaradi nezgode pri delu 
nastalih v letu 2021, je imelo 24 oseb bolniški stalež daljši od treh dni. Do konca leta 2021 en 
bolniški stalež še ni bil zaključen. Skupno so bili zaposleni zaradi poškodb pri delu, ki so se zgodile 
v letu 2021, na bolniškem staležu 872 delovnih dni. Povprečna starost zaposlenih, ki so v imeli 
nezgodo pri delu je 52 let.  
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Pogostnost nezgod, ki se izraža s številom nezgod v enem letu na 100 zaposlenih, ima v letu 
2021 vrednost 4 ((število nezgod na delu v letu 2020/število zaposlenih) x 100). Tukaj so 
upoštevani vsi delavci v ZGS na dan 31.12.2021, torej poleg redno zaposlenih še drugi zaposleni, 
ki so bili na ta datum v pogodbenem delovnem razmerju z ZGS. Nezgode študentov in dijakov na 
obvezni praksi v zgornji tabeli niso prikazane, saj slednji niso bili v delovnem razmerju z ZGS.  
 
Preglednica 41: Število nezgod pri delu po organizacijskih enotah v desetletnem obdobju 

Organizacijska 
enota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 SKUPAJ 

CE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tolmin 2 0 1 0 1 1 3 0 1 2 0 5 11 
Bled 4 0 3 0 7 1 1 3 0 1 0 1 20 
Kranj 2 2 2 0 1 1 0 3 1 3 3 0 18 
Ljubljana 0 3 3 1 3 3 2 1 4 3 2 6 25 
Postojna 0 2 1 1 2 0 0 1 1 3 1 1 12 
LPN Jelen            1 1 
Kočevje 2 2 0 0 3 0 0 2 6 3 5 1 23 
LPN Medved            1 1 
Novo mesto 5 1 1 2 3 3 0 3 3 4 2 1 27 
Brežice 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 
Celje 6 5 1 2 4 3 0 6 2 1 5 4 35 
Nazarje 0 4 4 0 2 2 1 0 2 0 1 1 16 
Slovenj Gradec 0 0 0 1 0 1 2 1 0 3 1 3 9 
Maribor 1 2 3 2 2 3 4 1 2 0 0 4 20 
Murska Sobota 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 8 
LPN Fazan            2 2 
Sežana 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 8 
SKUPAJ 24 23 21 13 30 19 13 22 27 25 21 31 269 

 
Revirnim gozdarjem se je pripetilo enaindvajset nezgod, štiri nezgode delavcem v loviščih s 
posebnim namenom, tri nezgode vodjem KE, dve nezgodi delavcih na odseku za gozdno 
načrtovanje razvoja gozdov in ena nezgoda delavcu na odseku za ukrepe v gozdovih. V obeh 
polovicah leta se je zgodilo skoraj enako število nezgod in sicer šestnajst v prvi polovici in petnajst 
v drugi polovici leta. Po številu nezgod izstopajo naslednji meseci: junij (šest nezgod), februar in 
oktober s po štirimi nezgodami ter marec, julij in september s po tremi nezgodami. Časovni 
razpored nezgod je neznačilen in drugačen kot v letih pred epidemijo virusa SarS-CoV-2, saj je 
bila tudi v letu 2021 dinamika dela nekoliko drugačna zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev 
širjenja tega virusa. Glede ur nastanka nezgod znotraj delovnega časa smo zaznali rahel premik 
v drugi polovici delovnega časa se je pripetilo 48 % vseh nezgod, kar je 4% manj kakor v 
predhodnem letu.  
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Preglednica 42: Število poškodb zaposlenih na ZGS v letu 2021 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. 

gozd 23 označevanje 
drevja za posek 16 zdrs in padec 13 udarec pri 

padcu 11 roka 7 

cesta 2 opis sestojev 2 
porušitev 
podlage in 

padec 
1 nateg sklepnih 

vezi 8 gleženj 5 

parkirišče 1 
upravljanje 
motornega 

vozila 
2 zdrs brez 

padca 1 zlom 3 več delov 
telesa 4 

dvorišče 2 delo na lovišču 4 spotik in 
padec 5 površinska rana 3 koleno 4 

pisarna 1 
pregled 

opravljenih goj. 
del 

3 udarec veje 3 ureznina 3 dlan/prsti 4 

vzrejališče 1 kontrola sečišča 1 
ostri 

pripomoček 
  

3 udarec v oko 2 trup 4 

travnik 1 popis gozdov 2 napačen gib 1 tujek v očesu 1 oko 3 

  prehranjevanje v 
pisarni 1 

 
padajoči 
predmet 

1     

    
upravljanje 
delovnega 

stroja 
1     

    
 

prometna 
nesreča 

2     

SKUPAJ 31  31  31  31  31 
 
Iz analize nezgod ugotavljamo, da je največja verjetnost za nastanek nezgode pri delu na terenu, 
zlasti pri označevanju drevja za posek, vendar pa to delovno opravilo hkrati zajema največji del 
delovnih obveznosti revirnih gozdarjev, ki so tudi najbolj ogrožena skupina delavcev (68% 
poškodovanih delavcev je bilo revirnih gozdarjev). Pri drugih vrstah opravil in drugih skupinah 
delovnih mest je število nezgod manjše, kar kaže na nižjo stopnjo tveganja za nastanek nezgod. 
Že več let zapored zaznavamo razmeroma visok delež poškodovanih zaposlenih v LPN (tokrat 
13 %), kljub temu, da je njihov delež v strukturi vseh zaposlenih majhen (pod 10 %). Iz tega 
zaključujemo, da je treba problematiki varnosti in zdravja pri delavcih v LPN posvetiti večjo 
pozornost.  
 
Za leto 2021 je podobno kot leto pred tem značilna velika pestrost različnih vzrokov za nezgodo. 
Vsekakor se največ poškodb pripeti pri hoji po brezpotju (hoja po gozdu 74 %), zlasti strmih in 
spolzkih terenih ter pri premagovanju naravnih ovir na terenu. Najpogosteje prihaja do zdrsov s 
padcem. Določeni nenadni gibi lahko povzročijo preobremenitev nekaterih mišic ali sklepnih vezi 
in s tem njihove poškodbe. V tem letu sicer ugotavljamo največ poškodb rok (sedem primerov), 
gležnjev (5 primerov) ter kolen, dlani in prstov, trupa ter primerov, ko je bilo zaradi posledic padca 
hkrati poškodovanih več delov telesa (vsak s po štirimi primeri). Sledijo poškodbe očesa s tremi 
primeri. 
 
S stanjem na področju varnosti in zdravja pri delu v letu 2021 ne moremo biti zadovoljni, saj se je 
število nezgod v primerjavi s preteklimi leti močno povečalo.  
 
Opisi nezgod v internih prijavah navajajo, da so bili vsi ponesrečenci primerno opremljeni ter 
usposobljeni za svoje delo in da so se nezgode pripetile na povsem nepredvidljiv način. Iz tega 
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razloga predlagamo, da se vprašanju odgovornega odnosa do dela v bodoče nameni več 
pozornosti. Vse nesreče pri delu je treba podrobno raziskati, ugotovijo naj se njihovi vzroki in po 
potrebi sprejmejo usmerjeni ukrepi za preprečevanje neprevidnega in neodgovornega opravljanja 
dela.  
  

14.1.2 Nezgode pri delu v zasebnih gozdovih 
 
Odgovoren: Andrej Zadnik, inž. gozd. 
 
ZGS samoiniciativno preko terenskega kadra beleži nezgode v zasebnih gozdovih, saj je 
drugačen sistem zbiranja podatkov – prek policije in zdravstvenih ustanov – otežen med drugim 
tudi zaradi zakona o varovanju osebnih podatkov. Podatki so zbrani 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 podatki niso 
popolni in zato na tak način vseh nezgod ne moremo zajeti, 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 sledimo cilju da zajamemo vse smrtne in težje  nezgode. 
Porajajo pa se vprašanja kakšne so nadaljnje posledice na življenje poškodovancev po 
zaključenem zdravljenju. Koliko poškodovancev postane invalidov, se poškodovanci pred 
ponovnim delo v gozdu udeležijo usposabljanj in nabavijo osebno varovalno opremo ali pa delo 
prepustijo drugim (izvajalska podjetja, sorodniki, sosedje, znanci). Vsa ta vprašanja so izziv za 
nadaljnje delo na področju varnega dela v zasebnih gozdovih. 
 
V letu 2021 smo iz Dnevnih informativnih biltenov Centra za obveščanje RS, sredstev javnega 
obveščanja in drugih informacij zabeležil 42 dogodkov kjer je bila navedena nezgoda pri delu v 
gozdu, oziroma z motorno žago ali traktorjem. Po nadaljnjih poizvedovanjih in raziskovanjih 
terenskega kadra ZGS o nezgodah pri delu v zasebnih gozdovih je končna številka nezgod v 
preteklem letu 36. To je 18 % nezgod manj kot v letu 2020 in sicer 6 smrtnih (14 % zmanjšanje 
glede na preteklo leto), 29 težjih (15% povečanje) in 1 lažja. Pri slednjih je potrebno omeniti, da 
je tukaj naša evidenca najmanj zanesljiva, saj večina lažjih nezgod pri delu v zasebnem gozdu ni 
nikjer zabeleženih. 
 
Število nezgod pri delu v zasebnem se v zadnjih letih zmanjšuje. Letošnja številka je najnižja, če 
primerjamo število nezgod v zadnjih desetih letih. Verjetno je temu do neke mere posledica 
zmanjšanje obsega dela v gozdu zaradi epidemije SarS-CoV-2. Kot vselej tudi tokrat ugotavljamo, 
da skoraj vsem nesrečam botrujeta neprevidnost in nestrokovnost pri izvajanju gozdarskih 
opravil, ne pa toliko objektivni vzroki (kot npr. zahteven teren ali stanje sestoja).  
Razmerje med kategorijami poškodovancev je bilo dokaj uravnoteženo, s tem da se poškodovalo 
5 polkmetov, 15 kmetov in 16 nekmetov.  
Največ poškodovancev je v starostni skupini od 60 do 69 let in sicer 12. Temu je sledila starostna 
skupina od 50 do 59 let z devetimi poškodovanci. Najstarejši ponesrečenec je bil star 85 let.  
 
Podrobnejša analiza nezgod pokaže, da se je po pričakovanjih največ nezgod pripetilo pri sečnji 
(78 %), sledi mehanizirano spravilo (11 %), temu pa nakladanje hlodov in prevoz lesa. Pri drugih 
opravilih v tem letu nismo zabeležili nesreč. Pri smrtnih nezgodah je prišlo v podobni meri do 
poškodb glave ali trupa, medtem ko pri težjih in lažjih nezgodah prevladujejo poškodbe nog, glave 
in trupa.  
67 % ponesrečencev je uporabljalo osnovno osebno varovalno opremo, 28 % pa ne. Pri dveh 
nezgodah tega podatka ni bilo mogoče pridobiti. Iz tega posredno ugotavljamo, da večina pri delu 
v gozdu uporablja osebno varovalno opremo, vendar osebna varovalna oprema ne more izvajalca 
del zaščititi pred poškodbami zaradi udarcev drevesa ali drevesnih delov, pred padci na terenu 
ali hujšimi poškodbami pri delu s traktorjem. Tudi sicer motorna žaga pri nastanku poškodbe ne 
sodi med pogostejše vzroke (3 %). Najpogostejše vzročno sredstvo je drevo oziroma njegovi 
odžagani ali odlomljeni deli, čemur sledijo veje, deblo in hlod.  
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47 % udeležencev nezgod ni imelo nobene gozdarske izobrazbe. Pri ostalih jih je največ opravilo 
tečaj varnega dela v organizaciji ZGS. Od smrtnih nezgod 5 od 6 žrtev ni imelo gozdarske 
izobrazbe ali se niso udeležili nobenega tovrstnega izobraževanja.  
 
Kot najpogostejši razlog za nastanek nezgod ugotavljamo podcenjevanje nevarnosti pri delu in 
nestrokovni pristop pri izvajanju sečnje ter spravila. Pri tem ni toliko problematična uporaba 
delovnega orodja ali strojev, česar so izvajalci dokaj vešči, ampak dosti bolj nepreviden način 
dela, ki povečuje ogroženost izvajalcev gozdarskih del in v večini primerov tudi vodi v nezgodo. 
Starostna struktura ponesrečencev dodatno priča o tem, da se lastniki gozdov ne zavedajo 
nevarnosti in zahtevnosti gozdarskih del. Le-teh se povsem neodgovorno lotijo tudi takšni, ki 
zaradi svoje starosti ne morejo biti niti primerno usposobljeni niti fizično kos zahtevam tega dela. 
 
Preglednica 43: Število evidentiranih delovnih nezgod s smrtnim izidom lastnikov gozdov v obdobju od 
2011 do 2021. 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Število 18 10 15 15 14 8 7 14 12 7 6 

 

Preglednica 44: Število evidentiranih delovnih nezgod lastnikov gozdov v letu 2021 po fazi dela, resnosti 
poškodbe in vzročnem sredstvu. 

Resnost 
poškodbe 

Št
. Faza dela % Vzročno 

sredstvo % Uporaba var. 
opreme % gozdarska 

izobrazba % 

lažja 1 sečnja 78 drevo 47 da  67 brez 47  

težja  29 spravilo 11 deblo 14 ne 28 tečaj varnega 
dela 28  

smrt 6 prevoz lesa 3 veja 14 ni podatka 5 
nacionalna 
poklicna 
kvalifikacija 

14 
 

  nakladanje 
hlodov 8 traktor 7   

srednja ali višja 
šola-gozdarske 
smeri 

3 
 

    hlod 7   ni podatka 8  
    drugo orodje 3      
    motorna žaga 3      
    okolje 3      
           

 
 
 



 
 

96 

 
Slika 10: Število nezgod s smrtnim izidom v obdobju 2011 - 2021 

ZGS je aktiven na področju izobraževanja in promoviranja varnega ter učinkovitega dela v gozdu 
že od leta 1995 dalje. V letu 2021 je ZGS s sredstvi PRP nadaljeval z izvedbo tečajev varnega 
dela v gozdu za lastnike gozdov. V preteklem letu se je nadaljeval upad nezgod pri delu v 
zasebnih gozdovih. Ugotavljamo upad 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. Po drugi strani ugotavljamo vse pogostejše število nesreč, ki jih povezujemo z 
nezadostno usposobljenostjo oziroma nepoznavanjem pravilnih tehnik dela v gozdu, zlasti z 
neprevidnostjo, podcenjevanjem nevarnosti in neodgovornim ravnanjem. Del te neodgovornosti 
se jasno izkazuje tudi skozi dejstvo, da mnogo lastnikov gozdov ne izkoristi možnosti za udeležbo 
na brezplačnih tečajih varnega dela v gozdu. Iz tega razloga menimo, da je vsekakor potrebno 
še več energije vložiti v izobraževanje in promocijo varnega dela v gozdu. 
 
 
 
14.2 VARSTVO PRED POŽAROM 
 
Odgovoren: Andrej Grum, univ. dipl. inž. gozd. 
 
Tudi v letu 2021 so bile na področju varstva pred požari izvedene aktivnosti skladno z veljavno 
zakonodajo. Glavne aktivnosti na področju varstva pred požari v letu 2021 so bile: 

• zajem in priprava podatkov za izdelavo, obnovo in dopolnitev požarnih redov; 
• izbira izvajalca za izvajanje storitev s področja varstva pred požarom; 
• izvajanje programa usposabljanj varstva pred požarom za tiste, ki so začasno ali občasno 

zaposleni ter študente;  
• nadaljevanje izvajanje programa usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih 

požarov in izvajanj evakuacije – določitev oseb po OE; 
• vodenje evidence; 
• evidentiranje gasilne opreme ter opozorilnih znakov in tabel 
• nabava novih gasilnikov- zamenjava starih; 
• vzdrževanje in servisiranje gasilnikov in pregled hidrantov na zemljiščih v lasti ZGS; 
• opravljanje letnih pregledov dimovodnih naprav in peči za ogrevanje (predvsem plinskih). 
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15 Notranja kontrola 
 
Odgovoren: Tomaž Hrovat, univ. dipl. inž. gozd. 

 
Tudi v letu 2021 je ZGS izvajal nadzor nad svojim delovanjem preko mehanizma notranje 
kontrole. Kontrola je potekala na več hierarhičnih nivojih in sicer z rednimi kontrolami v okviru OE, 
z vzorčnimi pregledi po internih navodilih posameznih služb, s sistematičnimi preverbami 
odstopanj med evidentiranim posekom in posekom, ugotovljenim na SVP, s kontrolami vodij 
sektorjev na OE in z izrednimi kontrolami, ki jih odredi direktor ZGS. 
Kontrole v okviru OE, ki jih izvajajo vodje OE in vodje odsekov, so bile v letu 2021 poudarjeno 
usmerjene v nadzor izvajanja aktualnih navodil za delo in preverjanje zakonitosti pri delu. Pri 
ugotovljenih nepravilnostih se je predvidelo ustrezne ukrepe za njihovo odpravo. Tovrstnih kontrol 
je bilo izvedeno na nivoju ZGS skupaj 80. 
Z vzorčnimi pregledi posameznih strokovnih področjih (kontrolni pregledi določenega deleža 
gojitvenih in varstvenih del, del na gozdnih prometnicah ipd.), se sistematično zagotavlja nadzor 
nad količino in kvaliteto prevzetih del. Ta vzorčni del je obsežen (398 kontrol) in zagotavlja 
sistematični nadzor nad rednim delom. 
Ugotavljanje odstopanj med evidentiranim posekom in posekom, ugotovljenih iz SVP, se izvaja 
praviloma ob obnovi načrtov GGE. Analizira se vzroke odstopanj na podlagi tega tudi načrtuje 
izvedbo ukrepov za odpravljanje odstopanj. Izvedeno je bilo 11 tovrstnih kontrol. 
Kontrole sektorjev na območnih enotah so usmerjene na vnaprej predvideno problematiko, ki jo 
je potrebno sistemsko preveriti in na posamične odklonske pojave, ki jih je mogoče z ustreznimi 
zaključki posplošiti na nivo celotnega Zavoda. Izvedene so bile 4 sektorske kontrole. 
Ukrep izredne notranje kontrole je bil aktiviran dvakrat in sicer v primerih suma večjih kršitev pri 
delu. 
Skupno je bilo izvedeno 493 rednih kontrol in dve izredni notranji kontroli. Vodena je centralna 
evidenca vseh kontrol na ZGS. 
ZGS je tudi v letu 2021 na različna zaprosila Policije pripravljal podatke o upravnem poslovanju 
(izdane odločbe, prevzemi sečišč ipd.) v sumih storitev kaznivih dejanj. 

 
16 Delo organov ZGS in njihovih komisij 
 
V letu 2021 se je Svet ZGS sestal na eni redni seji in treh korespondenčnih sejah.  
 
V letu 2021 se je Strokovni svet ZGS sestal štirikrat.  
 
Direktor oziroma v.d direktorja ZGS je sklical 9 sej kolegija ZGS.  
 
Strokovni kolegij CE ZGS, ki se ga udeležujejo vodilni delavci gozdarskih strokovnih področij, se 
je v letu 2019 sestal na 19. sejah.  
 
Vodje sektorjev so sklicali 8 kolegijev sektorjev. 
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E: Struktura porabljenega delovnega časa  
 
Zaposleni v ZGS so tudi v letu 2021 evidentirali delovni čas po posameznih nalogah. V spodnji 
preglednici navajamo porabljeni čas in njegovo strukturo po temeljnih področjih dela v ZGS.  
 

Preglednica 45: Število porabljenih neto ur in struktura delovnega časa po temeljnih opravilih, vključno z 
LPN, v letu 2020 in 2021 

Dejavnost 
Porabljen 

čas v 2020 - 
ure 

Delež 
2020 

% 

Porabljen 
čas v 2021 - 

ure 

Delež 
2021 

% 
Indeks 

na 2021/20 

Gozdnogospodarsko načrtovanje 146.479 13,9 166.237 15,9 113 
Gozdne živali in lovstvo 22.702 2,1 19.812 1,9 87 
Gojenje in varstvo gozdov 545.029 51,6 529.671 50,6 97 
Gozdna tehnika 147.564 14,0 134.001 12,8 91 
Svetovanje in razvoj podeželja 72.651 6,9 59.163 5,7 81 
Odnosi z javnostmi 7.199 0,7 9.899 0,9 138 
Gozdarski nadzor 8.373 0,8 9.196 0,9 110 
Informatika 28.056 2,7 28.385 2,7 101 
Izobraževanje 12.667 1,2 21.298 2,0 168 
Javne naloge s področja varstva narave 11.968 1,1 9.631 0,9 80 
JS LPN (naloga nadzora) 0 0,0 0 0,0 0 
Projekti 54.050 5,1 59.368 5,7 110 
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA 1.056.738 100 1.046.661 100,0 99 
Tržna dejavnost 97.920  115.432  118 
          LPN 95.949  114.006  119 
          Naročniki 1.971  1.426  72 
Režija 100.841  121.979  121 
Prazniki, dopusti, bolniške v breme ZGS 333.605  326.294  98 
SKUPAJ 1.589.104   1.610.366  101 

 
 
Odsotnosti, ki niso v breme ZGS (predvsem ZZZS): 13.464 ur - bistveno več ur kot v letu 2020 zaradi 
povračil vezanih na SarS-CoV-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podlagi podatkov o delu iz območnih  
enot in poročil nosilcev posameznih področij dela 
je predlog Poročila o delu ZGS uredil  
dr. Aleš Poljanec. 
 
 
 
 

        mag. Janez Logar     

             

v.d. direktorja 
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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 prometnic 
− potrjevanje GGN 
− potrjevanje lovsko upravljavskih 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; 
− GGN – CPVO; 
− gozdne gradnje 
− upravljanje območij Natura 2000 

4 Ministrstvo za kulturo − prijava projekta ESRR za Naturo 2000 
− mnenje h GGN  

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 GGN 
11 Statistični urad RS − posredovanje podatkov za statistični letopis 
12 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 

lovstvo in ribištvo 
− gojenje in varstvo gozdov, divjad in lovstvo 

13 Inšpektorat RS za okolje in prostor − posegi v prostor, okoljska zakonodaja 
14 Veterinarska uprava RS − monitoring svinjske kuge pri d.prašiču, stekline pri 

lisicah in aviarne influence pri racah mlakaricah;  
− projekti 

15 DURS – Davčna uprava RS − obdavčitev subvencij za vlaganja v gozdove 
− posredovanje podatkov o gozdovih, ki so oproščeni 

davka od KD, in s cestami zaprtihrih gozdovih 
IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE IN MUZEJI 

16 Andragoški center Slovenije    –   študijski krožki 
17 Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo 

in obnovljive vire 
− strojna sečnja, les za energijo, prometnice; 
− gozdnogospodarsko načrtovanje; 
− gojenje in varstvo gozdov, divjad in lovstvo;  
− projekti  

18 Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna –  tečaji za lastnike gozdov  
19 Gozdarski inštitut Slovenije − les za energijo, prometnice;  

− gozdnogospodarsko načrtovanje;  
− gojenje in varstvo gozdov, divjad in lovstvo;  
− projekti 

20 Kmetijski inštitut Slovenije − varstvo gozdov 
− projekti 

21 Inštitut za naravno dediščino LUTRA − projekti 
22 Biotehniška fakulteta – Oddelki za zootehniko, 

gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,  biologijo 
− divjad in lovstvo;  
− projekti; 
− določanje DNA zveri; 
− določanja starosti medvedov z brušenjem zob 

23 Veterinarska fakulteta − divjad in lovstvo 
24 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko, Univerza v Mariboru  
− pregledovalnik podatkov ZGS 
− priprava enotne relacijske baze podatkov  

JAVNI ZAVODI, SKLADI IN AGENCIJE 
25 Triglavski narodni park  − podatki o gozdovih  

− GGN, prometnice 
− divjad in lovstvo 

26 Zdravstveni domovi  − varnost in zdravje pri delu – zdravniški pregledi 
27 Geodetski zavod RS − zbirni kataster javne gospodarske infrastrukture 
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28 Zavod RS za varstvo narave − velike zveri  
− Natura 200 (načrtovanje) 
− projekti 

29 Prirodoslovni muzej Slovenije − zavarovane živalske vrste 
 

LOKALNE SKUPNOSTI 
30 Zavod RS za varstvo narave − velike zveri  

− Natura 200 (načrtovanje) 
− projekti 

31 Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ) − računalniške aplikacije 
32 Občine − vzdrževanje gozdnih cest; določanje režima prometa 

na gozdnih cestah; gradnja gozdnih prometnic 
− izmenjava podatkov o cestah 
− projekti 

PODJETJA 
32 Gozdarske gospodarske družbe − uvajanje novih tehnologij v gozdno proizvodnjo. 

− gradnja gozdnih prometnic. 
33 Slovenski državni gozdovi − sodelovanje med upravljavcem državnih gozdov in 

ZGS kot izvajalcem javne gozdarske službe 
34 Krim d.o.o. − ocena gozdne ceste na parceli 

− podatki Zemljiškega katastra 
35 Metropolitana d.o.o. − strokovne storitve - gozdarstvo 
36 Pomurski sejem − udeležba na sejmu AGRA; 

− udeležba na sejmu Lov 
37 ERIC-o Velenje − projekti  

− organizacija posvetov 
NEVLADNE ORGANIZACIJE 

38 Zveza strojnih krožkov Slovenije − gozdna tehnika 
39 Zveza lastnikov gozdove Slovenije, 

Društva lastnikov gozdov 
− gozdne prometnice; energetsko svetovanje; 
− licitacija vrednega lesa. 

40 Gasilska Zveza Slovenije − varnost in zdravje pri delu 
− požarna varnost v naravnem okolju  

41 Lovska zveza Slovenije, OZUL, LD − divjad in lovstvo 
42 Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice − velike zveri  

− načrti upravljanja z divjadjo 
43 Čebelarska zveza Slovenije, čebelarska 

društva 
− čebelarski pašni redi, mnenja ZGS 
− strokovno sodelovanje 

44 Turistična zveza Slovenije − tematske pohodniške poti v Sloveniji 
45 Planinska zveza Slolvenije − tematske pohodniške poti v Sloveniji 
46 Agencija Spirit − tematske pohodniške poti v Sloveniji 
47 Lokalne akcijske skupine LAS  − razvoj podeželja 
48 Društvo Planet Zemlja − anketiranje občin o trajnostnem razvoju 

ZBORNICE 
49 Gospodarska zbornica Slovenije − strojna sečnja 

− gozdno gospodarsko načrtovanje 
50 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije − varno delo v gozdu 

− svetovanje lastnikom gozdov 
− divjad in lovstvo; škode od divjadi; velike zveri 

ORGANIZACIJE EU IN DRUGIH DRŽAV 
51 IUFRO (International Union of forest research 

organisations – Mednarodna zveza gozdarskih 
raziskovalnih organizacij) 

− izmenjava strokovnih spoznanj; 
 

52 FAO (Food and agricultural organisation –  
organizacija OZN za hrano in kmetijstvo) 

− les za energijo 
− izmenjava strokovnih spoznanj 

53 Izobraževalni center Osoje v Avstriji − izobraževanje lastnikov gozdov. 
54 Parco Naturale Adamello Brenta (R Italija) − rjavi medved 
55 EU, Komisija − Direktiva o habitatih, pticah; Natura 2000; velike zveri 
56 WWF Austria − rjavi medved 
57 IBA (International Bear Association) − velike zveri – rjavi medved 
58 LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe) − velike zveri 
59 SCALP (Status and Conservation of Alpine 

Lynx Population) 
− velike zveri – ris; 

60 Šumarski fakultet iz Zagreba − Dnevi zdravstvenega varstva rastlin Hrvaške 
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61 Pro Silva Europe − priprava letne konference Pro Silva v Sloveniji 
62 Joint Research Centre Institute for 

Environment and Sustainability, Ispra 
− poročila o gozdnih požarih 

63 Urad za UNESCO − priprava nominacije za dva gozdna rezervata 
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