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OPOMBA 
 
Vse vsebine (z izjemo kazala), ki so v rebalansu Programa dela ZGS za leto 2014 glede 

na osnovni program dodane oziroma spremenjene, so napisane v modri barvi.  
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Povzetek 
 

V Zavodu za gozdove Slovenije (dalje ZGS) bomo v okviru možnosti, ki jih zagotavljajo finančna 
sredstva, tudi v letu 2014 izvajali naloge javne gozdarske službe, ki jih določajo Zakon o gozdovih, 
Zakon o divjadi in lovstvu, Zakon o ohranjanju narave in drugi predpisi, ki so povezani z našim delom. 
Navedene naloge bo ZGS izvajal na podlagi pogodb z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, in sicer 
pogodbe za financiranje javne gozdarske službe in pogodbe za naloge na področju zavarovanih 
živalskih vrst. Skladno z Zakonom o gozdovih in Zakonom o divjadi in lovstvu bomo v loviščih s 
posebnim namenom izvajali naloge v javnem interesu na področju divjadi in lovstva ter dejavnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in lovskega turizma.  
 

Ob izdelavi Programa dela ZGS za leto 2014 so bile zaradi pomanjkanja denarja za delovanje javne 
gozdarske službe spet opravljene številne presoje glede prioritete posameznih nalog. Že v letih 2012 in 
2013 smo morali večkrat presoditi, katere predpisane naloge javne gozdarske službe so z vidika vpliva 
na razvoj gozda (vsaj kratkoročno) manj usodne, če izostanejo oz. se izvajajo v manjšem obsegu. Z 
državnim proračunom za leto 2014 je za delovanje javne gozdarske službe namenjenih še za 6 % manj 
denarja kot v letu 2013. Delež zaposlenih, ki morajo izvajati dela na projektih in drugih (tržnih) nalogah, 
za katere ZGS pridobi dohodek, se iz leta v leto povečuje, proračunska sredstva za leto 2014 ne bi 
zadostovala za delo niti 600 zaposlenim (ZGS je v prvih letih deloval na področju javne gozdarske 
službe s 755 zaposlenimi, 23 pripravniki in z možnostjo najema pomožnih delavcev za pomožna dela v 
obsegu 25 zaposlenih).  
 

Razmere glede obsega dela in razpoložljivih finančnih sredstev za delovanje ZGS v letu 2014 je zelo 
spremenil pojav žleda v gozdovih v začetku februarja 2014, ki je poškodoval približno polovico 
slovenskih gozdov in zaradi katerega bo treba v okviru sanacije gozdov posekati oziroma izdelati 
približno 10-krat toliko drevja, kot ob največji doslej znani naravni ujmi pri nas. Sanacija žledu je 
zahtevala takojšnje intenzivno delo ZGS – najprej na pridobivanju podatkov o obsegu poškodb v 
gozdovih, zatem na pripravi različnih dokumentov, potrebnih za učinkovito izvedbo sanacije, na pripravi 
sanacijskega načrta, na usposabljanju lastnikov gozdov, takoj po ujmi pa je bilo treba v gozdovih 
strokovno delovati na odpravljanju posledic ujme – z izdajanjem odločb za sečnjo in strokovno izbiro 
drevja za posek, z zagotavljanjem prevoznosti gozdnih prometnic, s strokovnim usmerjanjem gozdnih 
del in organiziranjem lastnikov gozdov za skupno izvedbo del. Pri vseh aktivnostih namenjamo v letu 
2014 poseben poudarek čim prejšnji izdelavi iglavcev, da bi tako zmanjšali obseg sicer predvidene 
namnožitve podlubnikov. Dela na sanaciji gozdov bodo potekala vse leto 2014 in tudi še nekaj 
naslednjih let. Zaradi obsežnega dodatnega dela na sanaciji gozdov, zagotovljenih dodatnih strokovnih 
kadrov in finančnih sredstev za izvedbo teh del, je ZGS izdelal rebalans Programa dela ZGS za leto 
2014, v katerem smo sanaciji gozdov, poškodovanih od žleda in snega, namenili posebno poglavje 
(poglavje 3).  
 

V primerjavi s programoma dela za pretekli dve leti je s tem programom predvideno vsaj v 
najnujnejšem obsegu obnavljanje mej ureditvenih enot in terensko izvajanje nalog gozdarskega 
nadzora (vsaj v rednem delovnem času), kar se, oboje, v preteklih dveh letih ni izvajalo. Od predpisanih 
nalog je v primerjavi s preteklima dvema letoma še bolj zmanjšan obseg izdelave gozdnogojitvenih 
načrtov v drobni gozdni posesti, poenostavili pa bomo tudi delo na prevzemu sečišč, zlasti manjših. 
Opisi gozdnih sestojev za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov bodo potekali na skrajno racionalen 
način, kot že v letu 2012 in še posebej 2013, kjer bodo večji del naloge opravili na krajevnih enotah. Pri 
normativih za izvedbo meritev sestojev smo upoštevali pomoč pomožne delovne sile, saj je skrajno 
nesmotrno, da bi tudi v prihodnje to delo opravljali strokovni delavci javne gozdarske službe.  
 

Tudi v letu 2014 bomo sodelovali z ministrstvi, državnimi organi in javnimi institucijami, z institucijami v 
tujini (institucije EU, FAO, JRC, IUFRO) ter številnimi domačimi organizacijami. Sodelovali bomo tudi 
pri več domačih in mednarodnih projektih.  
 

V nadaljnjem povzemamo najpomembnejše naloge ZGS v letu 2014 po posameznih področjih. 
 

Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja bo v letu 2014 osrednja naloga izdelava 23 gozdno-
gospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot. Zaradi dodatnih analiz gozdov, poškodovanih od 
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žleda, bosta dva načrta sprejeta v letu 2015, zaradi žleda pa bomo v letu 2014 predvidoma izdelali tudi 
6 sprememb gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot. Z vzorčnimi analizami bomo, 
zlasti v območjih, kjer so bile po žledu izdane generalne odločbe, zagotovili natančnejšo oceno 
posekane oziroma izdelane lesne mase v letu 2014. Z MKO in Zavodom RS za varstvo narave bomo 
sodelovali pri nalogah v zvezi z območji Natura 2000, saj se z gozdnogospodarskimi načrti v teh 
območjih usmerja delo z gozdovi tudi za potrebe Nature 2000. Z občinami bomo sodelovali pri pripravi 
občinskih prostorskih planov. Izvajali bomo tekoča dela na izdaji soglasij, projektnih pogojev in 
strokovnih mnenj v zvezi s posegi v gozdni prostor. Dela na tem področju je vse več, predvidevamo, da 
bomo v letu 2014 morali opraviti približno 3.000 presoj posegov v gozdni prostor. Oddelek in odseki za 
gozdnogospodarsko načrtovanje so vključeni v veliko mednarodnih projektov, pri katerih sodeluje ZGS. 
 

Na področju gojenja gozdov bomo, kot je že omenjeno, zmanjšali obseg dela na redni obnovi 
gozdnogojitvenih načrtov v drobni gozdni posesti. Zaradi velike površine poškodovanih gozdov, za 
katere bomo izdelali prilagojene gozdnogojitvene načrte, bomo izdelali običajne gozdnogojitvene načrte 
le za ca. 2,2 % površine gozdov, zaradi sanacije poškodovanih gozdov pa bomo v prilagojeni obliki (v 
znatno manjšem merilu) izdelali gozdnogojitvene načrte za ca. 400.000 ha gozdov. Ker je približno 
polovico gozdov v Sloveniji prizadel žled, bo redne izbire drevja za posek nekaj manj kot v preteklih 
letih (predvidevamo količino ca. 3.400.000 m3), pač pa pričakujemo, da bo v letu 2014 skoraj še enkrat 
toliko lesa napadlo v okviru sanitarnega poseka. Seveda bo veliko poškodovanega drevja, zlasti 
listavcev, izdelanih šele v letih 2015 in 2016. Zaradi sanacije poškodovanih gozdov bo v letu 2014 
potrebno veliko dela na zagotavljanju izvedbe varstvenih del, zlasti zaradi preprečevanja namnožitve 
podlubnikov, nekaj več kot običajno bo tudi dela z zagotavljanjem izvedbe potrebnih gojitvenih del, 
čeprav bo glavnina teh del v naslednjih letih, ko bo nekatere ogolele vrzeli potrebno tudi posaditi in 
nasade negovati. 
 

Kljub temu, da se zaradi uspešnih ukrepov v zadnjih letih zmanjšuje škoda v gozdovih zaradi 
namnoženih podlubnikov, bo v letu 2014 zagotavljanje ukrepov proti podlubnikom ena osrednjih nalog 
ZGS na področju varstva gozdov, še posebej na območjih, kjer je veter v začetku novembra 2013 
poškodoval iglavce in na območjih, ki jih je prizadel žled. Kot že vsa leta doslej, bomo tesno sodelovali 
z Gozdarskim inštitutom Slovenije (GIS) pri izvajanju prognostično-diagnostične službe, v zvezi s 
karantenskimi in drugimi hudimi boleznimi, ki ogrožajo naše gozdove, pa bomo sodelovali tudi s 
Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Kmetijskim inštitutom 
Slovenije. V primeru naravnih ujm in požarov bomo sodelovali z Upravo RS za zaščito in reševanje in 
Gasilsko zvezo Slovenije.  
 

Žled je znatno spremenil tudi naravo in obseg dela na področju gozdne tehnike. Sanacija poškodovanih 
gozdov je takoj zahtevala zagotovitev prevoznosti gozdnih cest in vlak, v nadaljnjem pa bo za namen 
sanacije potrebno tudi zgraditi ca. 100 km gozdnih cest in 1.300 km vlak. Sicer se bomo na področju 
gozdne tehnike poleg tekočega dela na izdelavi tehnoloških delov gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtov, usmerjanja sečnje in spravila lesa ob izdaji odločb za sečnjo, kontroli sečišč 
v gozdu, izobraževanja lastnikov gozdov za varno delo v gozdu, vzdrževanja gozdnih prometnic in 
določevanja režimov prometa na gozdnih cestah, tudi v letu 2014 posvetili usmerjanju uvajanja novih 
tehnologij pri delu v gozdovih in pridobivanju in koriščenju manj kakovostnega lesa za energijo. V zvezi 
z vzdrževanjem gozdnih cest bomo usklajevali tudi koriščenje dodatnih sredstev za njihovo 
vzdrževanje, ki so bila dodeljena s sklepom Vlade RS zaradi sanacije gozdov, poškodovanih od žleda.  
Z občinami bomo sodelovali pri usklajevanju mreže občinskih cest z omrežjem gozdnih cest. Varno 
delo v gozdu bomo demonstrirali in promovirali na različne načine, tudi na sejmih  AGRA v Gornji 
Radgoni in v Komendi. 
 

Na področju gozdnih živali in lovstva bomo tudi v letu 2014 sodelovali z ministrstvom in drugimi institucijami 
ter organizacijami pri izdelavi podzakonskih aktov. Že dvajsetič bomo izdelali letne lovsko upravljavske 
načrte za vsa lovsko upravljavska območja, tretjič v tem obdobju na podlagi sprejetih območnih načrtov –  
njihovimi lovsko upravljavskimi deli. Tudi v letu 2014 bomo sodelovali pri oblikovanju primernega 
življenjskega okolja za prostoživeče živali ter pri presojah posegov v prostor, ki pomembno vplivajo na 
življenjsko okolje živali. Ocenjevali bomo škode od divjadi na nelovnih površinah in sodelovali v komisijah za 
oceno škod od divjadi na »drugi stopnji«, v komisijah LUO. V letu 2014 bomo tudi v celoti ponovili popis 
objedenosti gozdnega mladja. Skladno s sklepom Vlade RS in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev 
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bomo tudi v letu 2014 opravljali dela na področju zavarovanih živalskih vrst. Sodelovali bomo na projektih in 
pri pridobivanju novih projektov na področju upravljanja s prostoživečimi živalmi. 
 

Svetovanju lastnikom gozdov bomo v okoliščinah obsežne naravne ujme namenili v letu 2014 še 
poseben poudarek. Največji obseg svetovanja bodo strokovni delavci ZGS, predvsem revirni gozdarji, 
tudi tokrat opravili ob izbiri drevja za posek oziroma izdaji odločb, predvideno pa je tudi kar 200 tečajev 
in delavnic ter 90 drugih prireditev za lastnike gozdov, 200 prispevkov za medije z vsebinami, 
pomembnimi za lastnike gozdov, več ekskurzij in še druge dejavnosti. Lastnikom gozdov bomo tudi 
pomagali pri prijavah na razpise za koriščenje sredstev na podlagi Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014–2020. V zvezi z nalogami, povezanimi s Programom razvoja podeželja, pridobivanjem in 
porabo lesa za energijo in na področju promocije certificiranja gozdov in lesnih izdelkov po shemi 
PEFC bomo tesno sodelovali s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS), s katero je ZGS v letu 
2009 sklenil dogovor o sodelovanju. Tudi v letu 2014 bomo spodbujali združevanje zasebnih lastnikov 
gozdov, saj lahko povezani lastniki uspešneje gospodarijo z gozdovi.  
 

Na področju odnosov z javnostmi je zaradi pomanjkanja sredstev program dela tudi v letu 2014 zelo 
okrnjen, še posebej glede prireditev, ki za izvedbo zahtevajo več denarja. V okviru finančnih možnosti 
bomo po učnih poteh vodili skupine šolskih in predšolskih otrok ter izvajali druge dejavnosti za mladino. 
Več dejavnosti bomo izvedli ob Dnevu Zemlje koncem aprila in ob Tednu gozdov v zadnjem tednu 
maja. Dopolnjevali bomo spletno stran ZGS ter sodelovali z mediji pri osveščanju javnosti ter promociji 
gozda in gozdarstva. Pri pomembnih sporočilih za javnost bomo sodelovali z MKO. 
 

V letu 2014 bomo v okviru razpoložljivih sredstev začeli s terenskim izvajanjem gozdarskega nadzora. 
Zaradi pomanjkanja sredstev bomo zelo omejeni zlasti pri zagotavljanju nadzora zunaj delovnega časa 
in pri obsegu napotitev terenskih strokovnih delavcev na izobraževanje in opravljanje preizkusa znanja 
iz prekrškovnega postopka.   
 

Med javnimi nalogami s področja varstva narave bomo tudi v letu 2014 izvajali dela v zvezi z 
zavarovanimi živalskimi vrstami (priprava strokovnih predlogov in mnenj za odvzem velikih zveri, 
delovanje intervencijske skupine, ocenjevanje škod po zavarovanih živalskih vrstah, monitoring velikih 
zveri).  
 

V loviščih s posebnim namenom (LPN) v sestavi ZGS si bomo tudi v letu 2014 prizadevali čim bolj 
strokovno upravljati z divjadjo in njenim življenjskim okoljem. Leto 2014 bo za LPN izredno težavno, saj 
se je na eni strani zaradi omejitve zaposlovanja v njih znatno zmanjšalo število kadra, ki je potreben za 
izvedbo nalog, na drugi strani pa jih je močno prizadela splošna gospodarska kriza, ki ima za posledico 
manjšo kupno moč gostov ter višje cene hrane, kar se odraža v višje obračunanih škodah na poljščinah 
in dražji krmi. Brez proračunskih sredstev za izvajanje nalog, ki so v javnem interesu, LPN v danih 
razmerah skoraj nimajo možnosti, da bi poslovala pozitivno, kar se nujno odraža tudi na vlaganje 
življenjsko okolje divjadi. Ob izvajanju lova in lovskega turizma bomo izvajali tudi pomembne javne 
naloge, kot so sodelovanje v intervencijski skupini za reševanje konfliktov med medvedom in 
prebivalstvom, sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih nalogah ter delovanje na področju osveščanja 
javnosti.  
 

Kot že vsa zadnja leta, načrtujemo tudi v letu 2014 izvedbo več strokovnih nalog v gozdovih nekaterih 
večjih lastnikov gozdov (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Ministrstvo za obrambo, Mestna 
občina Celje, Škofija Novo mesto, idr.).  
 

Samostojno ali v sodelovanju z drugimi domačimi in tujimi partnerji bomo v letu 2014 izvajali več 
razvojnih projektov. Trenutno je ZGS vključen v izdelavo desetih projektov.  
 

ZGS bo, skladno z Zakonom o gozdovih, pri izvajanju raziskovalnih oziroma razvojnih nalog tudi v letu 
2014 sodeloval s številnimi domačimi in tujimi raziskovalnimi institucijami, še zlasti z Gozdarskim 
inštitutom Slovenije in Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pri Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani.  
 

Na osnovi Programa dela ZGS za leto 2014 bodo območne enote izdelale podrobnejše programe dela 
območnih enot v letu 2014.  
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1  Najpomembnejši predpisi,  ki so podlaga delu ZGS  
    na področju javne gozdarske službe 
 
 

Splošni gozdarski akti 
 

- Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.); 

- Resolucija o Nacionalnem gozdnem programu (Ur. l. RS, št. 111/07); 

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013; 

- Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 (Ur l. RS, št. 94/07); 

- Uredba o plačilih za ukrepe 2. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 (Ur l. RS, št. 19/07); 

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v ZGS (Ur. l. RS, št. 55/94 in nasl.); 

- Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v Javni gozdarski službi 
(Ur. l. RS, št. 70/98); 

- Sklep o organizaciji in začetku delovanja Zavoda za gozdove Slovenije (Ur. l. RS, št. 72/93 in nasl.); 

- Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/14); 

 
Gozdnogospodarsko načrtovanje in urejanje prostora 
 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07); 

- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02 in nasl.); 

- Zakon o zemljiškem katastru (Ur. l. SRS, št. 16/74 in nasl.); 

- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. l. RS, št. 52/00); 

- Zakon o varstvu dokumentarnega gradiva in arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06); 

- Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 91/10); 

- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS, 88/05 in nasl.); 

- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04); 

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je potrebna obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96 
in nasl.); 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04); 
- Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2011 - 2020) (Ur. l. RS, št. 87/12); 

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. l. RS, št. 9/04); 

- Pravilnik o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/08 in nasl.); 

- Pravilnik o presoji in sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, 
št. 130/04 in nal.); 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah 
njenih strokovnih podlag (Ur. l. RS, št. 24/04);  

- Navodilo o načinu ugotavljanja in valorizacije katastrskega dohodka (Ur. l. RS, št. 57/05). 

 
Gojenje gozdov, varstvo gozdov in vlaganje v gozdove 
 

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. l. RS, št. 45/01 in nasl.); 

- Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur. l. RS, št. 58/02 in nasl); 

- Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. l. RS, št. 114/09 in nasl.); 

- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Ur. l. RS, št. 71/04 in nasl.); 

- Uredba o varstvu samoniklih gliv (Ur. l. RS, št. 57/98 in nasl.); 

- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 04/06); 

- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. l. RS, št. 105/07);  

- Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material (Ur. l. RS, št. 11/03); 

- Pravilnik o določitvi provenienčnih območij (Ur. l. RS, št. 72/03 in nasl.); 

- Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje 
gozdnega reprodukcijskega materiala (Ur. l. RS, št. 109/03 in nasl.); 
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- Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega 
reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu 
(Ur. l. RS, št. 93/03 in nasl.); 

- Odredba o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev (Ur. l. RS, št. 4/10 in nasl.); 

- Pravilnik o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah »znano poreklo« in »izbran« ter o 
seznamu gozdnih semenskih objektov (Ur. .l. RS, št. 91/03 in nasl.); 

- Pravilnik o ugotavljanju podatkov za seme gozdnega drevja (Ur. l. RS, št. 127/03); 

- Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v varovalnem pragovnem in v progovnem pasu železniške proge (Ur. l. 
RS, št. 37/02); 

- Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 26/08); 

- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in službeni obleki gozdarskih nadzornikov (Ur. list RS, št. 93/10); 

- Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 51/2006-UPB1); 

- Pravilnik o podrobnejših merilih za ocenjevanje škode v gozdovih (Ur. l. RS, št. 12/09). 
 

Gozdna tehnika 
 

- Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97 in nasl); 

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 97/05 in nasl.); 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in nasl.); 

- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l. 
RS, št. 55/94 in nasl.); 

- Pravilnik o gozdnih prometnicah (Ur. l. RS, št. 4/09); 

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 38/94 in nasl.); 

- Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 
2010–2013. (Ur. l. RS, št. 40/10);  

- Odredba o določitvi normativov za dela v gozdovih (Ur. l. RS, št. 11/99); 

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05); 

- Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur. l. RS, št. 30/00); 

- Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Ur. l. RS, št. 85/03); 
 

Gozdne živali in lovstvo 
 

- Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04 in nasl.); 

- Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur. l. RS, št. 101/04); 

- Uredba o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju (Ur. l. RS, št. 114/04); 

- Uredba o določitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 117/04); 
- Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 100/08); 
- Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2011 - 2020) (Ur. l. RS, št. 87/12); 

- Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 91/10); 

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom 
(Ur. l. RS, št. 8/05); 

- Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene in obstreljene živali ter višini škode na 
divjadi, povzročene s protipravnim lovom (Ur. l. RS, št. 73/05); 

- Pravilnik o lovski izkaznici (Ur. l. RS, št. 4/12); 

- Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje določenih nalog lovskih organizacij (Ur. l. RS, št. 73/05); 

- Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko 
upravljavskem območju (Ur. l. RS, št. 120/05 in nasl.); 

- Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter 
obliki izkaznice in službenega znaka (Ur. l. RS, št. 120/05); 

- Pravilnik o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu (Ur. l. RS, št. 
3/06 in nasl.); 

- Pravilnik o območnih združenjih upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 62/06); 

- Pravilnik o pogojih za zbiranje uplenjene divjadi, veterinarski pregled proizvodnje mesa in oddajo mesa 
uplenjene divjadi v promet (Ur. l. RS, št. 71/02); 
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- Pravilnik o sprejemu dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za obdobje 2007-
2016 (Ur. l. RS, št. 99/07); 

- Pravilnik o načinu usposabljanja lovcev za prvi pregled uplenjene divjadi (Ur. l. RS, št. 94/07);  
- Pravilnik o polharski dovolilnici (Ur.l. RS, št. 75/09); 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi (Ur. l. RS, št. 3/13); 

- Odlok o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur. l. RS, št. 110/04); 

 

Varstvo okolja in narave 
 

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04 in nasl.); 

- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 in nasl.); 

- Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 98/99); 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 1/06 – UPB1); 

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 75/03); 

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB1); 

- Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 71/93); 

- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04); 

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (Ur. l. RS, št. 49/04); 

- Uredba o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03); 

- Uredba o prepovedi vožnje  z vozili v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 16/95 in nasl.); 

- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04); 

- Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi (Ur. l. RS, št. 30/03); 

- Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št 67/03); 

- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 117/02); 

- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov (Ur. l. RS, št. 37/03); 

- Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na 
premoženju (Ur. l. RS, št. 74/05); 

- Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Ur. l. RS, 
št. 12/10); 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) in volka 
(Canis lupus) iz narave (Ur. l. RS, št. 76/10); 

- Sklepi Vlade RS za ureditev problematike prevelike gostote rjavega medveda v Sloveniji, 23. 3. 2000; 

- Sklep Vlade RS o potrditvi Strategije upravljanja s populacijo rjavega medveda, 24. 1. 2002; 

- Sklep Vlade RS o potrditvi Akcijskega načrta upravljanja z rjavim medvedom, 18. 4. 2003; 

- Sklep MOP o ustanovitvi in delovanju skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in 
premoženja po velikih zvereh, 12. 7. 2006. 

- Sklep Vlade RS o potrditvi Strategije upravljanja s populacijo volka, 24. 9. 2009. 
- Sklep Vlade RS o potrditvi Akcijskega načrta za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 

2013-2017, 6. 2. 2013. 

 
Delo z javnostjo 
 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, 24/03 in nasl.); 

- Zakon o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01 in nasl.); 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nasl.); 

- Zakon o planinskih poteh (Ur. l. RS, 61/2007). 

 
Finančni akti 
 

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in nasl); 

- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in nasl.); 

- Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 70/05 in nasl.); 

- Zakon o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 25/05 in nasl.); 

- Zakon o izvrševanju Proračuna R Slovenije 
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Sorodne dejavnosti 
 

- Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08 in nasl); 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96);   

- Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 10/93 in nasl.); 

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 41/99 in nasl.); 

- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02); 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08); 

- Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu napovedi 
medenja (Ur. l. RS, št. 94/03); 

- Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. l. RS, št. 117/08); 

- Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za upravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05); 

- Pravilnik o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 17/04); 

- Pravilnik o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 79/05). 

 
Drugi akti 
 

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in nasl.). 
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2 Izvajanje javne gozdarske službe 
 
 

2.1 GOZDNOGOSPODARSKO NAČRTOVANJE  
 

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

        

      Opomba:    Neto ure: 1.700 ur na leto; bruto ure: 2088 ur na leto + 15 % časa za vodstvena in administrativna opravila (režija). 
                     * Upoštevano je, da pomožna dela na meritvah opravijo najeti pomožni delavci. 
     ** V letu 2014 bo sprejetih le 21 načrtov, 2 bosta zaradi žleda sprejeta v letu 2015.   
 
 

Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja izvaja ZGS naslednje najpomembnejše naloge: 
 

 izdeluje gozdnogospodarske načrte, 

 zbira podatke o gozdnih sestojih, 

 evidentira posek in izvedena dela v gozdovih,   

 sodeluje pri izdelavi prostorskih planov, 

 z vidika vpliva na gozd strokovno presoja o predvidenih posegih v gozdni prostor ter 
izdaja soglasja k dovoljenjem zanje; izdaja dovoljenja za krčitve gozdov za kmetijske 
namene.  

 
 

 

2.1.1   Izdelava gozdnogospodarskih načrtov GGE 
 

Kot je razvidno iz preglednice 1, bi moral ZGS v letu 2014 skladno s Programom obnove 
gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot (GGE) do 1. oktobra 2014 obnoviti 23 
tovrstnih načrtov ki jim je veljavnost potekla ob koncu leta 2013. Zaradi velike poškodovanosti 
gozdov v GGE Mašun in Škocjan-Unec, bosta za načrta, ki sta že v delu, ponovno obdelani 
podatki o gozdovih, načrta bosta izdelana v letu 2014, sprejeta pa v letu 2015. Zaradi žleda in 
obsežnih sanitarnih sečenj bo ZGS predlagal MKO za 6 GGE izdelavo sprememb 
gozdnogospodarskih načrtov. 

Dolgoročni cilj 
 

Strokovno in smotrno gozdnogospodarsko načrtovanje kot strokovna podlaga za usmerjanje 
trajnostnega razvoja gozda v smislu njegove biotske raznovrstnosti ter vseh njegovih ekoloških, 
gospodarskih in socialnih funkcij. Z usmerjanjem in presojo posegov v gozdni prostor prispevati 
k ohranitvi okolja in ekološkega ravnovesja v krajini.  
  

 

Cilj za leto 2014 
 

Dejavnost Količina Neto normativ Bruto ure PP 18410 (€) 

Opis sestojev 123.500 ha 0,15 ure/ha 25.935 378.898 

Meritve sestojev 11.544 pl. 1,60 ure/ploskev* 21.200 309.722 

Podatki, tekst, postopek  21+2 načrtov** 1.200ur/načrt 38.640 564.512 

Izdelava sprememb GGN 6 sprememb 300 ur/spremembo 1.800 26.297 

Obnova mej 6.500 km 0,5 ure/km 3.250 47.481 

Posegi v prostor 3.000 presoj 8,0 ur/dokument 33.600 490.880 
 

 Bruto ure PP 18410 (€) 

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

10.000 146.095 

Razvojno delo 10.000 146.095 

Druga dela (evidence, poročila, programi, nadzor idr.) 17.212 251.459 

Skupaj gozdnogospodarsko načrtovanje 161.637 2.361.439 
 

Opomba: Na podlagi sklepa Vlade za odpravo posledic žleda je predvideno še 16.000 ur za zagotovitev 
evidence sanacijskega poseka (10.000 ur iz dodatnih nalog ZGS in 6.000 ur iz kadrovske krepitve ZGS).  
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Preglednica 1: Dela v letu 2014 v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov GGE 
 

Območna 
enota 

 

Izdelava pisnega 
dela načrta GGE  
(javna razgrnitev) 

Količina načrtovanih del 

Meritve sestojev Obnova mej 

GGE ha Št. SVP GGE ha km 

Tolmin Bovec Idrija I 4.150 500 Idrija I 1.300 110 

  Predmeja Banjšice 6.300 300 Banjšice 2.000 72 

Bled Bohinj Mežakla 2.385 612 10% vseh GGE 6.700 200 

Kranj Železniki Tržič 7.816 660 Jezersko 5.611 330 

    Zali log 1.955 160 Preddvor 6.840 300 

Ljubljana Ivančna Gorica Ljubljana 4.600 350 Dobovec-Kum 1.400 80 

  Polšnik Ig 4.000 320 Čemšenik-Kolovrat 3.000 180 

  Primskovo Dobovec-Kum 3.000 200 Trbovlje-Zagorje 2.200 130 

     Ostale GGE 14.750 902 

Postojna Mašun* Baba-Debela g. 3.845 396 Planina-Golobičevec 1.727 112 

  Leskova dolina Črni dol 2.135 229 Dletvo 1.539 86 

  Unec-Škocjan* Snežnik 1.882 240 Suhi vrh-Podgora 3.365 142 

Kočevje Kolpska dolina Grčarice 5.322 859 Stojna 3.276 350 

  Poljanska dolina Ravne 2.662 503 Željne - Laze 3.825 400 

Novo mesto Soteska Krka 5.975 623 Novo mesto - jug 360 25 

  Poljane Brezova reber 1.725 189 Novo mesto - sever 360 30 

          Ostale GGE 7.000 515 

Brežice Krško Mokronog 8.400 670 Krško 3.309 300 

Celje Marija Reka Ponikva 2.957 237 Ponikva 2.957 163 

    Sl. Konjice 5.317 425 Slovenske Konjice 5.317 266 

Nazarje Gornji Grad Luče 3.241 325 Luče 500 30 

          Gornji Grad 1.500 80 

          Nazarje 1.500 70 

Slov. Gradec Radlje-desni breg Mislinja 5.820 500 Mislinja 5.820 353 

Maribor Šentilj v Sl. Goricah Sl. Bistrica 5.025 402 Šentilj v Sl. Goricah 5.664 528 

  Osankarica Vzh. Haloze 4.466 447 Osankarica 2.756 212 

  Rodni Vrh       Rodni Vrh 2.930 159 

M. Sobota Gornja Radgona Vzh. Goričko 5.100 260  Vzhodno Goričko 5.100 250 

Sežana Brkini I Trnovo 5.190 410 Trnovo 1.000 50 

Skupaj 2014     103.268 9.817   95.332 6.425 

      Opomba: * Načrta bosta sprejeta v letu 2015 

 
Preglednica 2: Opisi sestojev v letu 2014 (terenska dela, ostalo) 
 

GGO GGE Teren Ostalo  GGO GGE Teren Ostalo 

Tolmin Idrija I 3.500 700  Novo mesto Krka 5.975   

  Banjšice 5.000 7.000    Brezova reber 1.725   

Bled Mežakla 2.385 2.028  Brežice Mokronog 4.200 4.200 

Kranj Tržič 2.600 5.216  Celje Ponikva 2.957   

Ljubljana Ljubljana 4.750     Slov. Konjice 5.317   

  Ig 4.000 300  Nazarje Luče 3.000 2.000 

  Hrastnik 2.900 500  Slov. Gradec Mislinja 3.820 2.000 

Postojna Baba-Debela g. 5.201   Maribor Slov. Bistrica 2.200 2.015 

  Črni dol 2.135     Vzhodne Haloze 2.080 2.386 

  Snežnik 1.894   M. Sobota Vzhodno Goričko 5.100  

Kočevje Grčarice 5.322    Sežana Trnovo 1.751 3.555 

  Ravne 2.662    Skupaj 2014   80.474 31.900 

 
 

V letu 2014 načrtujemo za izvedbo nekaterih potrebnih ureditvenih del pomoč pogodbenih 
pomožnih delavcev - študentov v skupnem obsegu 3.587 delovnih dni. Od tega je 1.962 
delovnih dni predvidenih za meritve gozdnih sestojev. Obseg teh potreb je izračunan na osnovi 
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normativov za izvajanje meritev sestojev, ki predvideva izmero dreves na petih stalnih vzorčnih 
ploskev v osmih urah. Obnovo mej načrtujemo skladno z veljavnimi pravnimi predpisi na okvirni 
površini 95.500 ha oziroma v dolžini 6.500 km, za kar je poleg strokovnega dela revirnega 
gozdarja potrebnih še 1.625 delovnih dni pomožnih delavcev.  
 

Obseg meritev je načrtovan skladno z načrtovanim obsegom obnove gozdnogospodarskih 
načrtov in znaša 103.268 ha oz. 9.817 ploskev. Skupno je za leto 2014 za meritve in obnovo 
mej potrebnih 114.784 €. Pri pomožnih delih je upoštevana bruto urna postavka 4,00.  
 
 

Preglednica 3: Število planiranih delovnih dni pomožnih del na področju gozdnogospo-
darskega načrtovanja za leto 2014 po območnih enotah 
 

Območna Količina načrtovanih del Število delovnih dni Strošek 

enota Meritve sestojev Obnova mej Meritve Meje Skupaj Skupaj 

 ha Št. SVP ha km Del. dni Del. dni Del. dni € 

Tolmin 10.450 800 3.300 180 160 45 205 6.560 

 Bled 2.385 612 6.700 200 122 50 172 5.504 

 Kranj 9.771 820 12.451 632 164 158 322 10.304 

 Ljubljana 11.600 870 21.350 1.292 174 323 497 15.904 

 Postojna 7.862 865 6.631 412 173 103 276 8.832 

 Kočevje 7.984 1.362 7.101 752 272 188 460 14.720 

 N. mesto 7.700 812 7.720 568 162 142 304 9.728 

 Brežice 8.400 670 8.400 300 134 75 209 6.688 

 Celje 8.274 662 2.957 432 132 108 240 7.680 

 Nazarje 3.241 325 3.500 180 65 45 110 3.520 

 Sl. Gradec 5.820 500 5.820 352 100 88 188 6.016 

 Maribor 9.491 849 11.350 900 170 225 395 12.640 

 M. Sobota 5.100 260 5.100 252 52 63 115 3.680 

 Sežana 5.190 410 1.000 48 82 12 94 3.008 

 SKUPAJ 103.268 9.817 103.380 6.500 1.962 1.625 3.587 114.784 

 
 

2.1.2   Druge dejavnosti 
 
Delo na ureditvi in predstavitvi prostorskih podatkov o gozdovih 
 

V letu 2008 smo na ZGS začeli skladno s Pravilnikom o gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtih z vzdrževanjem podatkov o sestojih (grafični in atributni podatki). 
Poleg (grafičnega) sloja oddelkov in odsekov, varovalnih gozdov in gozdov s posebnim 
namenom, funkcij gozdov in sloja gozdnih cest je to peti sloj digitalnih grafičnih podlag gozdov 
in gozdnega prostora, ki ga tekoče vzdržujemo. ZGS je v letu 2013 nadaljeval s postavitvijo 
grafičnih slojev na strežnik MKO. Do sedaj smo na strežnik MKO naložili meje gozdnogospo-
darskih območij, gozdnogospodarskih enot ter oddelkov in odsekov, gozdne sestoje in tudi 
pregled površin, za katere so bile v letih 2008 do 2013 odobrene krčitve gozdov v kmetijske 
namene. V letu 2014 bomo nadaljevali z izdelavo sistema vzdrževanja, pregledovanja in analize 
zgoraj omenjenih grafičnih slojev ter hkrati na pregledovalniku ZGS v celoti obnovili grafični sloj 
gozdnih sestojev z ustreznimi spremljajočimi podatki.  
 

V letu 2014 bomo nadaljevali z posodabljanjem grafičnega pregledovalnika za funkcije gozdov 
in druge grafične sloje. Pregledovalnik, ki je bil delno financiran iz EU MED projekta SylvaMED, 
ki obravnava valorizacijo ekoloških in socialnih funkcij gozdov, omogoča tudi vpogled v grafične 
podatke o funkcijah gozdov in vse ostale grafične sloje ZGS in drugih skrbnikov prostorskih 
podatkov o gozdnem prostoru. 
 

V letu 2014 bomo – skladno z 11. členom Zakona o gozdovih – v pregledovalnik ZGS ponovno 
dodali grafični pregled zemljišč v zaraščanju, in sicer pregled tistih zemljišč v zaraščanju, ki so 
bila ugotovljena ob obnovi gozdnogospodarskih načrtov GGE s prvim letom veljavnosti 2014 in  
bodo ob naslednji obnovi načrta uvrščena v gozd, če se bodo še naprej prepuščala zaraščanju. 
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Delo za izboljšanje evidenc poseka  
 

Skladno z ugotovitvami analize evidenc poseka in izdelanih predlogov za njihovo izboljšanje, 
izdelanih v letu 2008 in 2009, bomo tudi v letu 2014 nadaljevali z delom na področju izboljšanja 
evidenc poseka. 
 

 

Presoja posegov v gozd in gozdni prostor 
 

Na osnovi dosedanjih izkušenj, naraščajočega trenda števila posegov v gozdove in predvidenih 
aktivnosti na tem področju pričakujemo v letu 2014 več kot 3.000 presoj posegov v gozd in 
gozdni prostor. Pri tem bomo upoštevali določila nove zakonodaje o urejanju prostora ter še 
naprej zagotavljali strokovno ter enotno obravnavanje le teh. V ta sklop dejavnosti spada tudi 
izdajanje strokovnih mnenj k čebelarskim pašnim redom. Posebno pozornost bomo še naprej 
posvečali izdajanju dovoljenj za krčitve v kmetijske namene ter nadaljevali delo na prenovi 
navodil za posege v gozd in gozdni prostor. 
 

 

Preglednica 4: Predviden obseg presoj posegov v gozd in gozdni prostor (v delovnih dneh) 
 

Smernice in Projektni Soglasja k Krčitve za Ostala 
Skupaj 
 (dni) mnenja za pogoji projektnim  kmetijske mnenja (tudi 

OPN in OPPN  rešitvam namene CPVO) 

200 400 1.200 800 400 3.000 

 

 
Delo na izdelavi sistema arhiviranja dokumentov 
 

ZGS bo na podlagi Zakona o arhivskih gradivih in arhivih (1997), Pravilnika o materialnem 
varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva (1999) ter Pravilnika o odbiranju in izročanju 
javnega arhivskega gradiva (1999) primerno skrbel za arhivsko gradivo.  
 
 

Vzdrževanje podatkov o gozdnem robu in usklajevanje z bazo "Raba zemljišč" 
 

Tudi v letu 2014 bomo skrbeli za usklajevanje gozdnega roba s podatki baze ''Raba zemljišč'', ki 
jo vodi in vzdržuje MKO. Predvidena je uskladitev gozdnega roba vseh GGE, katerih 
gozdnogospodarski načrti začnejo veljati z letom 2014.  
 
 

Delo na vsebinah načrtov prilagojene rabe naravnih virov za območja NATURA 
2000  
 

Republika Slovenija je v Letu 2004 določila varovana območja narave, znana pod imenom  
NATURA 2000. Pomemben sestavni del teh območij so tudi gozdni habitatni tipi, v katerih je  
potrebno ohranjati ugodno stanje (gozdnih) ekosistemov. V letu 2007 je bil sprejet Operativni 
program in akcijski načrt za območja NATURA 2000, v katerem so zapisane podrobne 
varstvene usmeritve za prilagojeno rabo gozdov (naravnih dobrin) ter vsi načrti GGE, ki bodo 
hkrati tudi načrti prilagojenega gospodarjenja za območja NATURA 2000.  
ZGS sodeluje kot partner pri projektu Life+ SI.NATURA na področju priprave novega Opera-
tivnega programa in akcijskega načrta za območja NATURA 2000 za obdobje 2014–2020.  
 

V letu 2014 bomo za gozdnogospodarske načrte GGE na novo pripravili podrobne cilje in 
ukrepe za varstvo in ohranitev ugodnega stanja vrst in habitatov za območja NATURA 2000 ter 
po potrebi v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave izvedli ustrezne delavnice. 
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Sodelovanje pri certificiranju gozdov 
 

Certificiranje gozdov je postopek, kjer neodvisno certifikacijsko telo ugotavlja usklajenost 
postopkov gospodarjenja z gozdovi z mednarodno priznanim standardom. ZGS bo tudi v letu 
2014 sodeloval s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS pri kontroli certificiranja gozdov v 
državni lasti po sistemu FSC ter s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije na področju 
certificiranja gozdov po sistemu PEFC.  
 
 

Odprava nepravilnosti v sistemu GERK-ov 
 

MKO je v letu 2008 zastavil odpravo nepravilnosti v sistemu grafičnih enot rabe zemljišč 
kmetijskih gospodarstev (GERK). Na podlagi dogovora z MKO bo ZGS ob spornih primerih dal 
mnenje glede tega, ali je sporna površina res gozd ali ne.  
 
 

Mednarodno sodelovanje 
 

Mednarodno sodelovanje na področju gozdnogospodarskega sodelovanja bo v letu 2014 
usmerjeno predvsem v sodelovanje pri štirih mednarodnih projektih: 
 

 Life+ WETMAN – o prilagojenem gospodarjenju z gozdovi na območju mokrišč (Mura, 
Pohorje, Zelenci), 

 Recharge.green – o usklajevanju izkoriščanja lesa energetske namene (biomasa) in 
ohranjanja biotske raznovrstnosti (biodiverzitete), 

 Life+ SI.NATURA – za pripravo novega Operativnega programa in akcijskega načrta za 
območja NATURA 2000 za obdobje 2014–2020. 

 
 
 

2.1.4   Razvojno delo na področju gozdnogospodarskega načrtovanja  
 
V letu 2014 se bomo na področju gozdnogospodarskega načrtovanja posvetili predvsem 
naslednjim razvojnim temam: 
 

 razvoju informacijskih povezav med gozdnogospodarskimi in gozdnogojitvenimi načrti, 

 izpopolnjevanju načina vzdrževanja sestojnih kart ob uporabi sodobnih pripomočkov,  

 izpopolnjevanju uporabe GPS tehnologije pri vseh terenskih nalogah ZGS, 

 dopolnitvi pregledovalnika grafičnih vsebin gozdnogospodarskega načrtovanja, s posebnim 
poudarkom na prikazu funkcij gozdov, 

 nadaljevanju dela na izpopolnjevanju načina izdelave gozdarskih terenskih kart ob uporabi 
digitalnih katastrskih načrtov in digitalnih rastrskih podlag (predvidena delavnica), 

 sodelovanju pri dopolnitvi informacijske podpore evidenci gozdnogospodarskih in gozdno-
gojitvenih ukrepov, 

 nadaljevanju sodelovanja pri izdelavi metodologije vrednotenja škod po divjadi (v sodelo-
vanju z Oddelkom za gozdne živali in lovstvo ter Oddelkom za gojenje in varstvo gozdov), 

 dopolnitvi navodil za izračun prirastka iz podatkov drugih meritev na stalnih vzorčnih ploskev, 

 aktivnemu sodelovanju pri pripravah pridobitve različnih domačih in mednarodnih projektov 
(LIFE+, CrossBorder, AlpineSpace, SouthEast Europe, IPA Adriatic idr.)   



 17 

2.2   GOJENJE IN VARSTVO GOZDOV 
 

           Odgovoren: spec. Zoran Grecs, univ. dipl. inž. gozd. 

 
        

          

         Opomba:   Neto ure: 1.700 ur na leto; bruto ure: 2088 ur na leto + 15 % časa za vodstvena in administrativna opravila (režija). 
         
 

Program dela ZGS na področju gojenja in varstva gozdov zajema gozdnogojitveno načrtovanje, 
izbiro drevja za posek, gozdnogojitvena in varstvena dela, semenarsko in drevesničarsko 
dejavnost ter varstvo gozdov pred škodljivimi biotskimi in abiotskimi dejavniki. V povezavi z 
navedenimi vsebinami ZGS izdaja odločbe v upravnem postopku, izvaja dela v zvezi s 
financiranjem in sofinanciranjem vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS, izobražuje 
lastnike gozda, obvešča javnost ter sodeluje z drugimi institucijami s tega področja.  
 
 
 

2.2.1  Gojenje gozdov 
 

2.2.1.1   GOZDNOGOJITVENO NAČRTOVANJE 
 

Po 17. členu Zakona o gozdovih so gozdnogojitveni načrti podlaga za izdajo odločb o poseku, 
gojitvenih in varstvenih delih, zato morajo biti vedno ažurni. Obnova in dopolnjevanje 

Dolgoročni cilj  
 

Zdravi in ohranjeni, biotsko raznovrstni gozdovi, sposobni opravljati ekološke, gospodarske 
in socialne funkcije. Izkoriščenost proizvodnega potenciala gozdnih rastišč in zagotovljeno 
izvajanje potrebnih gojitvenih in varstvenih del. 
 

Cilj za leto 2014 
 

Dejavnost Količina Neto normativ Bruto ure PP 18410 (€) 

Izdelava goj. načrtov- redna 26.000 ha 0,70 ure/ha* 25.480 372.251 

Izdelava goj. načrtov-žled 400.000 ha***  20.000 292.190 

Izbira drevja za posek-redna 3.400.000 m
3
 0,060 ure/m

3 
** 357.000 5.215.598 

Izbira drevja za posek-žled 3.200.000 m
3
  80.000 1.168.762 

Izvedba gojitvenih del-redna 6.416 ha 3,0 ure/ha 19.248 281.204 

Izvedba gojitvenih del-žled 500 ha  500 7.305 

Izvedba varstvenih del-redna  84.760 ur 0,20 ure/uro var. del 16.952 247.661 

Izvedba varstvenih del-žled 20.000 ha  2.703 39.490 
 

 Bruto ure PP 18410 (€) 

Usmerjanje semenarske in drevesničarske dejavnosti  5.700 83.274 

Pregled gozdov, zlasti po ujmah, požarih ipd.  54.000 788.914 

PDP služba, popis zdravstvenega stanja gozdov 18.000 262.971 

Razvojno delo 6.000 87.657 

Druga dela (evidence, poročila, programi, nadzor idr.) 20.601 300.971 

Skupaj gojenje in varstvo gozdov (SKUPAJ) 626.184 9.148.247 
 

Opomba:   * Naveden je normativ brez tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta. 

    ** Za državne gozdove je upoštevan normativ za delo, ko pri izbiri drevja ne sodeluje pomožni delavec. 
                *** Gojitveni načrti za poškodovane gozdove bodo izdelani v prilagojeni obliki (v manjšem merilu).  
 

Opomba: Na podlagi sklepa Vlade za odpravo posledic žleda je predvideno še: 
 

 36.400 ur za zbiranje podatkov in izdelavo načrta sanacije (iz dodatnih nalog ZGS),  

 185.000 ur za izbiro dr. za posek (50.000 ur - dod. n., 75.000 ur - kadr. krep., 60.000 ur - j. d.), 

 24.000 ur za usmerjanje del na sanaciji gozdov (20.000 ur - dod. naloge, 4.000 ur - kadr. krep.), 

 10.000 ur za izdelavo gozdnogojitvenih načrtov (iz kadrovske krepitve ZGS), 

 2.000 ur za usmerjanje izvedbe gojitvenih in varstvenih del (iz kadrovske krepitve ZGS). 
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gozdnogojitvenih načrtov bo v letu 2014 v celoti podprta z računalniško aplikacijo, vendar bomo 
zaradi krčenja sredstev nujno zmanjšali obseg izdelanih gozdnogojitvenih načrtov v primerih 
nižje intenzivnosti gospodarjenja z gozdom in ko ni predvidena izbira drevja za posek hkrati na 
večji površini. Zaradi poškodovanih gozdov od žleda, bo izdelano manj običajnih gozdno-
gojitvenih načrtov, pač pa bo potrebno v prilagojeni obliki, ki bo ustrezala namenu sanacije 
poškodovanih gozdov, izdelati gozdnogojitvene načrte za izjemno veliko površino gozdov.  
Zaradi racionalnosti bomo v letu 2014 tudi zmanjšali obseg predstavitev osnutkov gozdno-
gojitvenih načrtov lastnikom gozdov. Da bomo dosegli večjo udeležbo na predstavitvah, bomo v 
času razgrnitve pripravljali izobraževalna predavanja za lastnike gozdov. V letu 2014 
načrtujemo izvedbo približno 400 predstavitev osnutkov gozdnogojitvenih načrtov, na katerih 
bomo razgrnili po več (tudi po 10) gozdnogojitvenih načrtov. 
 

V letu 2014 imamo v načrtu obnoviti gozdnogojitvene načrte za 26.000 ha gozdov ter kar za 
400.000 ha gozdov izdelati gozdnogojitvene načrte v prilagojeni obliki (v manjšem merilu) .  
 
 

Preglednica 5: Program izdelave obnove gozdnogojitvenih načrtov v letu 2014 
 

 
 

 

2.2.1.2  IZBIRA DREVJA ZA POSEK  
 

V letu 2014 bo pri izbiri drevja za posek glede na pretekla leta zelo drugače. Žled je v začetku 
februarja 2014 poškodoval gozdove v tolikšnem obsegu, da bi bilo potrebno posekati oziroma 
izdelati za 9,3 milijona m3 dreves. Rednega poseka bo zato v letu 2014 manj kot običajno –   
načrtujemo, da ga bo za ca. 3,4 milijona m3 –, sanitarnega poseka pa bo zlasti zaradi posledic 
žleda daleč več kot običajno – samo v letu 2014 načrtujemo količino ca. 3,2 milijona m3.  
 

Za izvedbo sanacije je bilo izdanih 143 generalnih odločb in že do sredine maja prek 15.000 
individualnih odločb. Mnogi lastniki gozdov so se skladno z Zakonom o gozdovih lotili sanacije 
poškodovanih gozdov tudi, če za območje, kjer imajo gozd, ni bila izdana generalna odločba in 
niso prejeli individualne odločbe. Zlasti za iglavce in kakovostne listavce, ki so bili očitno 
poškodovani, je bilo najpomembneje, da se jih čim prej izdela. Znatna količina poškodovanih 
dreves zato ni bila posamič označena za posek oziroma izdelavo.  
 

Za leto 2014 torej načrtujemo skupaj ca. 6.600.000 (bruto) m3 izbranega drevja za posek, kar je 
za 60 % več, kot smo načrtovali v preteklem letu. Natančneje je količine poseka po krajevnih 
enotah in revirjih težko načrtovati, saj bodo v poškodovanih gozdovih količine zelo odvisne od 
prizadevnosti lastnikov gozdov na sanaciji gozdov. Zaradi možnosti primerjave realiziranih 
količin posekane lesne mase s predvidenimi, če bi bile razmere običajne, v preglednici 6 
navajamo okvirno načrtovane količine izbranega drevja za posek, preden je prišlo do žleda.    
 

OBMOČNA 
ENOTA 

Pretežno  
državni gozdovi 

(ha) 

Pretežno  
občinski gozdovi 

(ha) 

Pretežno  
zasebni gozdovi 

(ha) 

SKUPAJ 
 

(ha) 

Delež od 
površine OE 

(%) 

Tolmin 2.000 800 2.600 5.400 3,6 

Bled 350 0 1.150 1.500 2,1 

Kranj 680 20 1.050 1.750 2,5 

Ljubljana 3.200 0 1.300 4.500 3,1 

Postojna 1.500 0 1.300 2.800 3,5 

Kočevje 4.300 250 650 5.200 5,6 

Novo mesto 1.500 100 2.800 4.400 4,5 

Brežice 1.200 0 1.900 3.100 4,4 

Celje 1.500 50 1.450 3.000 4,0 

Nazarje 70 0 1.900 1.970 4,0 

Sl. Gradec 1.560 0 1.600 3.160 5,3 

Maribor 1.500 10 2.500 4.010 4,1 

M. Sobota 2.100 0 520 2.620 6,6 

Sežana 50 0 2.540 2.590 3,0 

SKUPAJ 21.510 1.230 23.260 46.000 3,9 
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Preglednica 6: Pred žledom predvidena količina v letu 2014 izbranega drevja za posek (v m
3
)   

 
 
Grafikon 1: Primerjava med količino evidentiranega poseka v letih 2001–2012, aktualnim  
možnim posekom (Nač. GGE) in programom (oceno realizacije) izbire drevja za posek za leto 
2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opombe: Nač. GGE: Možni posek po načrtih gozdnogospodarskih enot;  2001–2012: izbrano drevje za možni posek 

v letih 2001–2012, Prog. 2014: Program izbire drevja za možni posek za leto 2014. 
 

 
 

 2.2.1.3  GOZDNOGOJITVENA DELA 
 

Tudi obseg načrtovanih gojitvenih in varstvenih del v gozdovih bo zaradi potrebne sanacije od 
žleda poškodovanih gozdov posledic žleda precej drugačen, kot bi bil brez ujme. V letu 2014 bo 
zaradi sanacije gozdov še najmanj sprememb pri obsegu sadnje, saj je potrebno močno 
poškodovane površine gozdov najprej pripraviti za sadnjo oziroma setev, zato načrtujemo večji 
obseg sadnje šele v letu 2015. Na znatno večjih površinah pa bo treba tla oziroma sestoj 
pripraviti za sadnjo/setev ter izvesti gozdno higieno (zlasti izdelava polomljenih vrhov iglavcev) 
in druga dela za preprečitev namnožitve podlubnikov.  
 

Če izvzamemo dela, ki so nujna, da se v gozdovih prepreči še večjo škodo, zlasti v povezavi s 
preprečitvijo namnožitve podlubnikov, je sicer obseg izvedenih gojitvenih in varstvenih del v 
zasebnih gozdovih v tesni odvisnosti od financiranja in sofinanciranja vlaganj v gozdove iz 
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Bled 21.000 0 218.000 239.000 

Kranj 34.000 3.500 265.500 303.000 

Ljubljana 65.000 1.050 366.000 432.050 

Postojna 175.000 0 192.000 367.000 

Kočevje 310.000 15.000 177.000 502.000 

Novo mesto 194.000 5.000 288.500 487.500 

Brežice 60.000 500 278.500 339.000 

Celje 64.700 1.700 220.500 286.900 

Nazarje 6.300 0 225.500 231.800 

Sl. Gradec 79.500 100 235.000 314.600 

Maribor 127.800 400 323.000 451.200 

M. Sobota 44.500 1.450 132.500 178.450 

Sežana 2.900 4.400 100.000 107.300 

SKUPAJ 1.300.700 38.100 3.261.200 4.600.000 
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sredstev proračuna RS, toliko bolj, ko gre za potrebne materiale pri obnovi in varstvu gozdov, ki 
so v celoti financirani iz proračuna RS. S predvidenimi sredstvi proračuna RS je v zasebnih 
gozdovih možno pri negi mladega gozda sofinancirati eno četrtino del, navedenih v letnem 
programu del in vlaganj v gozdove, kar je zelo malo in ne zagotavlja kakovostnega usmerjanja 
razvoja zasebnih gozdov.  
 

Predvidene aktivnosti za povečanje realizacije programa gojitvenih in varstvenih del so: 
 

 prizadevali si bomo priskrbeti dodatna sredstva za vlaganja v gozdove; 

 ob predstavitvi osnutkov gozdnogojitvenih načrtov lastnikom gozdov in tudi na druge načine 
bomo spodbujali lastnike gozdov k izvedbi del, ki jih bomo vključili v letni program dela; 

 lastnikom gozdov bomo svetovali, da v kolikor ne bodo sami izvedli načrtovanih del, naj dela 
zaupajo registriranim izvajalcem del, ki jim pokrijejo razliko med stroškom dela in zneskom 
sofinanciranja; 

 spodbujali bomo interesno združevanje lastnikov gozdov, ki lahko pomembno prispeva k 
izvedbi  gojitvenih in varstvenih del. 

 
Okvirno načrtujemo za leto 2014 v gozdovih posameznih lastništev izvedbo del nege, obnove in 
sanacije poškodovanih gozdov v obsegu, kot jih prikazuje preglednica 7. Obnova s sadnjo in 
setvijo zajema tudi sanacijo v naravnih ujmah in požarih poškodovanih gozdov in od biotskih 
dejavnikov ogroženih gozdov. 
 
 

Preglednica 7: Pregled okvirno predvidenega obsega obnove s sadnjo in setvijo, naravne 
obnove in nege v letu 2014 po oblikah lastništva       
 

 Obnova s sadnjo in setvijo* Naravna obnova** Nega 

Območna 
enota 

Državni 
gozdovi 

Občinski 
gozdovi 

Zasebni in 
gozd. dr. 

prav. oseb 

Državni 
gozdovi 

Občinski 
gozdovi 

Zasebni in 
gozd. dr. 

prav. oseb. 

Državni 
gozdovi 

Občinski 
gozdovi 

Zasebni in 
gozd. dr. prav. 

oseb 

 ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

Tolmin 8 0 12 115 0 15 370 7 80 
Bled 1 0 6 3 0 7 90 0 100 

Kranj 4 0 20 1 0 80 49 1 180 

Ljubljana 2 0 11 8 0 12 152 1 200 

Postojna 15 0 25 200 0 60 510 0 110 

Kočevje 2 0 5 160 15 20 500 20 100 

Novo mesto 1 0 6 115 2 50 470 5 140 

Brežice 1  0 15 12  0 15 65  0 140 

Celje 2 0,5 11 15 1 10 204 6 120 

Nazarje 0 0 20 2 0 40 4 0 150 

Sl. Gradec 6 0 9 6 0 35 216 1 155 

Maribor 11 1 27 25 1 20 230 3 160 

M. Sobota 21 0 25 20 0 5 232 2 130 

Sežana 0 15 66 0 0 16 34 8 36 

SKUPAJ 74 17 258 682 19 385 3.126 54 1.801 

          Opomba:  *  načrtovane površine za sadnjo in setev (brez priprave tal) 

                            ** načrtovan obseg priprave sestoja in priprave tal  
 
 

Za zagotavljanje izvedbe gozdnogojitvenih del bomo izdajali odločbe v upravnem postopku, 
zagotavljali potrebne sadike in seme za obnovo gozdov, spremljali izvajanje odločb in 
prevzemali ter evidentirali izvedena dela. Natančnejši podatki o načrtovanih gozdnogojitvenih 
delih v letu 2014 so navedeni v Programu del in vlaganj v gozdove za leto 2014.  
 

Na področju gojenja in varstva gozdov bomo v letu 2014 dali poudarek sanaciji po žledu 
poškodovanih gozdov in obnovi sestojev z izmenjano in spremenjeno drevesno sestavo.  
 

V letu 2014 bomo izvedli javno naročilo za sadike za leto 2015 oziroma za daljše obdobje, če bo 
to dopustno.  
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2.2.1.4   DRUGE DEJAVNOSTI 

 

Usmerjanje semenarske in drevesničarske dejavnosti  
 

V letu 2014 bomo nadaljevali z izdelavo predlogov dopolnitve registra semenskih objektov. 
Predlagali bomo okvirno do 5 novih semenskih sestojev manjšinskih drevesnih vrst, ki so bile v 
zadnjih letih dodatno vključene v seznam drevesnih vrst, za katere se uporabljajo predpisi o 
gozdnem reprodukcijskem materialu in okvirno pet novih semenskih sestojev za bukev in 
smreko za izpopolnjevanje potreb po semenu posameznih višinskih pasov.  
 

Za kategorije semenskih objektov »izbrani sestoji« in »sestoji znanega porekla« bomo na 
podlagi vlog lastnikov gozdov ali njihovih pooblaščencev za odobritev semenskih objektov 
pripravili opisne liste, ki bodo podlaga za izdajo odločb o odobritvi semenskega objekta za 
pridelovanje gozdnega reprodukcijskega materiala. V gozdnogojitvene načrte bomo vključevali 
tudi usmeritve za pridobivanje semenskega materiala. Enkrat letno bomo delavci ZGS 
pregledali vse registrirane semenske objekte (približno 200) in o stanju teh pisno obveščali 
Gozdarski inštitut Slovenije. 
 

Skladno z Zakonom o gozdnem reprodukcijskem materialu in na podlagi javnega pooblastila 
bomo nadzorovali potek pridobivanja gozdnega reprodukcijskega materiala in dobaviteljem 
izdajali potrdila o izvoru ter posredovali kopije potrdil in odvzete vzorce na Gozdarski inštitut 
Slovenije. 
 

Podatke o semenenju drevesnih vrst v Sloveniji bomo sprotno objavljali na medmrežju. 
Spremljali bomo uporabo gozdnega reprodukcijskega materiala in vodili evidenco o porabi.  
 

Po Zakonu o gozdnem reprodukcijskem materialu ZGS oblikuje obvezne rezerve semenskega 
materiala za potrebe gospodarjenja z gozdovi. ZGS bo skrbel za oblikovanje in načrtovanje 
rezerv semena po drevesnih vrstah in provenienčnem izvoru ter za shranjevanje in uporabo 
rezerv semenskega materiala. Nabava semena bo odvisna predvsem od finančnih sredstev, 
namenjenih semenarski in drevesničarski dejavnosti iz proračunskih sredstev za vlaganja v 
gozdove in od semenskega obroda. 
  

Če bodo finančna sredstva namenjena semenarski in drevesničarski dejavnosti iz proračunskih 
sredstev za vlaganja v gozdove višja kot v preteklih letih, bomo poleg zgoraj navedenega na 
področju semenarstva in drevesničarstva prednostno zagotovili tudi izvajanje potrebnih 
gojitvenih ukrepov v semenskih sestojih.  

 
 
 
2.2.2   Varstvo gozdov 
 

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

 
Naloge ZGS na področju varstva gozdov so izdelava letnega programa varstva gozdov, 
zagotavljanje izvedbe ukrepov za varstvo gozdov, izvajanje poročevalsko, prognostične-
diagnostične službe (PPD službe), izdelava načrtov sanacij poškodovanih gozdov po abiotskih 
in biotskih dejavnikih ter usmerjanje in spremljanje njihove izvedbe, izdelava načrtov požarnega 
varstva za gozdove in nudenje strokovne pomoči pri gašenju požarov.  
 
Poudarek dela v letu 2014 bo na zagotavljanju izvedbe sanitarnega poseka in vseh drugih 
nujnih varstvenih del na območjih, ki jih je poškodoval žled. Več o dejavnostih ZGS v zvezi s 
sanacijo obsežnega žledoloma je navedeno v posebnem poglavju, ki je namenjeno sanaciji 
gozdov, poškodovanih od žleda.   
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2.2.2.1   VARSTVO GOZDOV PRED ŠKODLJIVIMI ORGANIZMI  
 

V letu 2014 pričakujemo povečan obseg dela na spremljanju podlubnikov in drugih škodljivih 
dejavnikov ter na zagotavljanju izvedbe potrebnih preprečevalnih in zatiralnih del ter 
sanitarnega poseka. Povečan obseg sanitarne sečnje pričakujemo na območju vetroloma iz 
novembra 2013 ter zlasti v Slovenskem Primorju zaradi posledic suše. 
 
 

Varstvo pred podlubniki 
 

V gozdovih Slovenije podlubniki, zlasti osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus), še 
vedno povzročajo največ škode med vsemi škodljivimi organizmi. Pri spremljanju podlubnikov 
ter pri zagotavljanju izvedbe preprečevalnih in zatiralnih ukrepov bomo večjo pozornost namenili 
zlasti območjem, ki jih je prizadel žled ter območjem, kjer smo jeseni 2013 evidentirali več žarišč 
podlubnikov, ter gozdovom iglavcev, poškodovanih v vetrolomu novembra 2013. Poleg rednega 
nadzora nad smrekovimi podlubniki bomo v prednostnih območjih izvajali tudi redni nadzor 
jelovih in borovih podlubnikov. 
 

V gozdovih vseh lastništev načrtujemo v letu 2014 postavitev in vzdrževanje 3.500 kontrolnih 
pasti (realizacija 2012: 3.601 v gozdnem prostoru, 465 na skladiščih gozdnih lesnih 
sortimentov) in okrog 300 kontrolnih in lovnih nastav (realizacija 2012: 264 nastav). Kontrolne 
pasti za spremljanje smrekovih podlubnikov v gozdovih bodo skladno s Pravilnikom o varstvu 
gozdov večinoma vzdrževane približno do 15. junija, na območjih namnožitve podlubnikov do 
konca avgusta. Kontrolne pasti v gozdnem prostoru praviloma postavljajo in vzdržujejo revirni 
gozdarji. Skladiščem gozdnih lesnih sortimentov bomo izdali navodila za postavitev kontrolnih 
pasti ter jim nudili pomoč in informacije pri oskrbi s feromonskimi vabami. 
 

 

Varstvo pred drugimi gozdnemu drevju škodljivimi žuželkami in boleznimi  
 

Redni nadzor bomo izvajali nad škodljivimi organizmi, ki so za redno spremljanje in poročanje 
določeni v Pravilniku o varstvu gozdov (drugi odstavek 21. člena). Povečan obseg dela pri 
spremljanju škodljivih organizmov načrtujemo v gozdovih jugozahodnega in severozahodnega 
dela Slovenije, ki so oslabljeni zaradi poletne suše in visokih poletnih temperatur v letu 2012 in 
2013. Na teh območjih so drevesne in grmovne vrste doživele močan sušni stres. Na Kraškem 
GGO smo že v letu 2012 popisali 910 ha sušečih se borovih sestojev predvsem zaradi sušice 
najmlajših borovih poganjkov (Diplodia pinea), in 230 ha sušečih se sestojev listavcev. Na 
črnem gabru (Ostrya carpinifolia) smo ugotovili prisotnost glive Botryosphaeria dothidea, na 
hrastih (predvsem Quercus cerris in Q. pubescens) glivo Biscogniauxia mediterranea in na 
bukvi (Fagus sylvatica) glivo Biscogniauxia nummularia.  
 

Velik obseg in hitro širjenje sušenja borovih sestojev v Slovenskem Primorju zahtevata 
ukrepanje gozdarske stroke. V novembru 2013 smo začeli z izdelavo načrta sanacije za sušeče 
se sestoje. Z zagotovitvijo poseka sušečih se borov želimo med drugim preprečiti tudi 
namnožitev kozličkov iz rodu Monochamus, ki so prenašalci borove ogorčice (Bursaphelenchus 
xylophilus). Nevarno karantensko ogorčico bi bilo ob morebitnem vnosu na kraško območje 
namreč težko izkoreniniti že pri majhni populaciji teh kozličkov. 
 
 

Izvajanje posebnih nadzorov nad škodljivimi organizmi po predpisih, ki urejajo 
zdravstveno varstvo rastlin 
 

V letu 2014 bo ZGS vključen v izvajanje osmih programov posebnega nadzora nad škodljivimi 
organizmi, ki jih potrjuje Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). 
To so posebni nadzor nad  kostanjevo šiškarico (Dryocosmus kuryphilus), fitoftorno sušico vej 
(Phytophthora ramorum), azijskim in kitajskim kozličkom (Anoplophora chinensis, A. 
glabripennis), borovo ogorčico (Bursaphelenchus xylophilus), borovim smolastim rakom 
(Gibberella circinata, anamorf Fusarium circinatum), rjavenjem borovih iglic oz. rdečo 
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pegavostjo borovih iglic (Mycosphaerella dearnessi in M. pini) ter nad škodljivimi organizmi 
sadnega drevja – hruševim ožigom (Erwinia amylovora). Od naštetih nadzorovanih organizmov 
so na ozemlju Slovenije prisotni hrušev ožig in glivi iz rodu Mycosphaerella, medtem ko 
prisotnost drugih organizmov še ni bila evidentirana oz. je bil vnos  pravočasno odkrit, škodljivi 
organizem pa izkoreninjen (fitoftorna sušica vej). Izvajanje posebnih nadzorov evidentiramo 
neposredno v informacijski sistem FURS (FURS_APL) in posredno prek računalniškega 
programa ZGS za vodenje evidence sečnje (xTi) in programa za varstvo gozdov (VG). 
 

Program posebnih nadzorov škodljivih organizmov rastlin za leto 2014 določa, da ZGS izvede 
510 pregledov gozdnih sestojev in opravi 14 vzorčenj za fitoftorno sušico vej, azijskega in 
kitajskega kozlička, borovo ogorčico, borov smolasti rak, rjavenje borovih iglic oz. rdečo 
pegavost borovih iglic ter za škodljiv organizem sadnega drevja – hrušev ožig. 
 

 

Preglednica 8: Število načrtovanih posebnih pregledov navzočnosti škodljivih organizmov v 
letu 2014 
 

Škodljivi organizem Število pregledov Število vzorcev 

Phytophthora ramorum 200 5 

Anoplophora chinensis, A. glabripennis 100  

Bursaphelenchus xylophilus 100 9 

Gibberella circinata 30  

Mycosphaerella dearnessi, M. pini 80  

Skupaj 510 14 
 
 
 

2.2.2.2   VARSTVO GOZDOV PRED POŽARI 
 

Za leto 2014 načrtujemo novogradnjo ter vzdrževanje protipožarnih prometnic in drugih 
protipožarnih objektov približno v obsegu preteklih let. Protipožarna infrastruktura se načrtuje  
na območjih gozdov z zelo veliko in veliko požarno ogroženostjo, ki so v večjem delu zajeti v OE 
Sežana, v manjšem obsegu tudi v OE Tolmin in OE Postojna. V zadnjih petih letih (2008–2012) 
je ZGS povprečno letno zagotovil izgradnjo 11 km in vzdrževanje 188 km protipožarnih 
prometnic. Realizacija je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove 
za namen protipožarnega varstva gozdov. 
 

Redno bomo evidentirali in poročali o gozdnih požarih ter po potrebi sodelovali pri gašenju. 
Povečana aktivnost na tem področju je potrebna zlasti v spomladanskih in poletnih mesecih v 
gozdovih na območju OE Sežana. Poročanje o gozdnih požarih poteka prek računalniške 
aplikacije za varstvo gozdov (VG), ki je povezana z informacijskim sistemom za poročanje o 
intervencijah in nesrečah (SPIN) Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). 
 

V letu 2014 bomo nadaljevali z obnavljanjem načrtov varstva gozdov pred požari za območja 
krajevnih enot oz. lokalnih skupnosti. Načrti se izdelujejo za gozdove oz. območja z zelo veliko 
in veliko stopnjo požarne ogroženosti. 
 

Z URSZR, Gasilsko zvezo Slovenije, Gozdarskim inštitutom Slovenije in lokalnimi skupnostmi 
bomo nadaljevali sodelovanje na področju napovedovanja povečane požarne ogroženosti 
gozdov, razvojnih projektov s tega področja ter pri izobraževanju in osveščanju javnosti in 
lastnikov gozdov o nevarnostih požarov v naravi.  
 

 

2.2.2.3    VARSTVO GOZDOV PRED RASTLINOJEDO PARKLJASTO DIVJADJO 
 

Obseg načrtovih del za varstvo gozdov pred divjadjo je v tesni povezavi z načrtovanim obsegom 
obnove gozda s sadnjo, ta pa je odvisen od razpoložljivih proračunskih sredstev za vlaganja v 
gozdove. Delo na varstvu pred divjadjo načrtujemo približno v obsegu preteklih let, v kolikor ne 
bo odobrenih dodatnih proračunskih sredstev za sanacijo poškodovanih površin v vetrolomu iz 
novembra 2013 ter za sanacijo sušečih se borovih sestojev v Slovenskem Primorju. V obdobju 
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2011–2012 se je povprečno letno izvedla zaščita vršičkov s premazi na površini 550 ha, zaščita 
sadik s količenjem v obsegu 38.000 kosov, zaščita sadik s tulci v obsegu 90.000 kosov, zaščita 
sadik oz. naravnega mladja z ograjo v obsegu 13.100 m, zaščita debel pred lupljenjem 4.800 
dreves ter vzdrževanje zaščitnih sredstev v obsegu 1.130 delovnih dni. Z izvedbo postopka 
oddaje javnih naročil bomo zagotovili potrebna varstvena sredstva za izvedbo načrtovanih del. 
 

Varstvo mladovij gozdnega drevja pred rastlinojedo parkljasto divjadjo obsega poleg 
neposrednih ukrepov zaščite mladovij z mehanskimi in kemičnimi sredstvi tudi ukrepe 
ustvarjanja primernega življenjskega okolja za divjad in usklajevanje številčnosti populacij z 
nosilno kapaciteto življenjskega okolja. To kaže na nujnost sodelovanja z Oddelkom za gozdne 
živali in lovstvo pri odločitvah o načrtovanju sadnje in zaščitnih ukrepov ter pri analizi podatkov 
popisa poškodovanosti gozdnega mladja po divjadi in na nujnost upoštevanja rezultatov popisa 
pri načrtovanju sečnje ter gojitvenih in varstvenih del.  
 
 

2.2.2.4    ZAGOTAVLJANJE IZVEDBE VARSTVENIH DEL  
 

Za zagotavljanje izvedbe varstvenih del bomo izdajali odločbe v upravnem postopku, 
zagotavljali potreben material za varstvo gozdov, spremljali izvajanje odločb in prevzemali ter 
evidentirali izvedena dela. V letu 2014 predvidevamo, da bodo varstvena dela izvedena v 
obsegu približno 10.595 delovnih dni (realizacija 2012: 8.261 d.d.; 2011: 17.410 d.d.). V tem 
obsegu del so zajeta tudi varstvena dela, ki jih izvaja ZGS (postavljanje in vzdrževanje 
kontrolnih pasti za smrekove podlubnike).  
 
 

Preglednica 9: Pregled okvirno predvidenega obsega varstvenih del v letu 2014  
 

Območna enota 
Državni  gozdovi 

 
ure 

Občinski gozdovi 
 

ure 

Zasebni g. in g. dr. 
pravnih oseb 

ure 

SKUPAJ 
 

ure 

Tolmin 1.200 30 3.300 4.530 
Bled 720 0 3.300 4.020 

Kranj 270 0 2.900 3.170 

Ljubljana 1.440 20 4.200 5.660 

Postojna 5.200 0 2.200 7.400 

Kočevje 3.600 100 1.200 4.900 

Novo mesto 1.400 50 2.000 3.450 

Brežice 1.000   5.000 6.000 

Celje 700 60 4.500 5.260 

Nazarje 0 0 3.500 3.500 

Sl. Gradec 2.550 0 3.050 5.600 

Maribor 1.900 50 5.500 7.450 

M. Sobota 645 25 1.650 2.320 

Sežana 2.800 11.200 7.500 21.500 

SKUPAJ 23.425 11.535 49.800 84.760 

 
 

2.2.2.5  ZAGOTAVLJANJE SANACIJE POŠKODOVANIH GOZDOV PO BIOTSKIH IN 
ABIOTSKIH DEJAVNIKIH 

 

Gozdove v Sloveniji sta v letih 2012 in 2013 prizadeli poletni suši v kombinaciji z vročinskimi 
valovi. Suša je najbolj prizadela gozdove jugozahodnega in severozahodnega dela Slovenije. 
Nekatere posledice suše, kot npr. povečano število gozdnih požarov, povečano število žarišč 
podlubnikov, sušenje črnega bora, črnega gabra, cera in bukve v Slovenskem Primorju, sušenje 
hrastov v Prekmurju, slabši uspeh obnove gozdov s sajenjem sadik, so se pokazale že v letu 
2012. V drugi polovici leta 2013 so se posledice suše pokazale s povečanjem obsega sušečih 
se sestojev v Slovenskem Primorju. Celotne posledice sušnih obdobij v gozdovih se bodo tako 
kot po sušnem in vročem letu 2003 pokazale šele v naslednjih letih. V začetku februarja 2014 je 
približno polovico slovenskih gozdov prizadel žled katastrofalnih razsežnosti, zaradi katerega je 
potrebno oz. primerno posekati in izdelati 9,3 milijona m3 lesa.    
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Obsežno sušenje borovih sestojev zahteva gozdarske strokovne ukrepe že sedaj. V ta namen 
smo v oktobru 2013 začeli z izdelavo načrta sanacije sušečih se sestojev v Slovenskem 
Primorju. Načrt bo po oceni zajel okoli 1.500 ha gozdov. V vseh sušečih se borovih sestojih 
načrtujemo sanacijsko sečnjo, v bolj prizadetih sestojih tudi potrebna dela za obnovo gozda.  
 

Dne 11. 11. 2013 je veter v gozdovih znatnega dela Slovenije poškodoval najmanj 250.000 m3 
drevja. Veter je podiral in lomil drevje v gozdovih na Goriškem in Ajdovskem, na območju 
Julijskih Alp, Karavank, Kamniško-Savinjskih Alp in južnega Pohorja, na JZ pobočju Snežnika, v 
Škofjeloškem hribovju in v Posavskem hribovju na prehodu v Dolenjsko gričevje ter na Brkinih. 
Najbolj so gozdovi poškodovani na vznožju Karavank ter v Škofjeloškem hribovju. Obnova 
gozdov bo potrebna na približno 250 ha. Načrt sanacije gozdov bo izdelan v januarju 2014. 
 

V letu 2014 se bosta v skladu z načrtoma sanacije nadaljevali sanacija poškodovanih gozdov 
na požarišču Črnotiče iz leta 2012 (Petrinje-Črni kal na območju Kraškega roba) ter sanacija 
poškodovanih gozdov v snegolomu konec oktobra 2012. 
 

Načrti sanacije poškodovanih gozdov v požarih in v naravnih ujmah so podlaga za pridobitev 
morebitnih dodatnih proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove. Če dodatnih sredstev za 
sanacijo poškodovanih gozdov ne bo odobrenih, bodo sanacijske obnove izvedene le v obsegu, 
ki ga bodo dopuščala redna sredstva za vlaganja v gozdove. 
 

V kolikor zimske razmere v zimi 2013/2014 ne bodo ugodne za delo v gozdovih, do prvega 
rojenja podlubnikov ne bo mogoče v celoti sanirati posledic novembrskega vetroloma ter pozno 
poletnih žarišč podlubnikov iz leta 2013. V tem primeru lahko v letu 2014 pričakujemo povečan 
obseg dela zaradi namnožitve podlubnikov oziroma na sanaciji žarišč podlubnikov.  
 

Ker so zaradi podnebnih sprememb naravne ujme v Sloveniji v zadnjih letih pogostejše, lahko 
tudi v letu 2014 pričakujemo povečan obseg dela na sanaciji gozdov, ki jih bodo v tem letu 
poškodovale naravne ujme in požari. 
 

 

2.2.3  Druga dela na področju gojenja in varstva gozdov  
 
2.2.3.1   VLAGANJA V GOZDOVE IZ SREDSTEV PRORAČUNA RS 
 

ZGS vsako leto izdela Program del in vlaganj v gozdove za gozdove vseh lastništev med 80 - 
100 % obsega po gozdnogospodarskih načrtih GGE, upoštevajoč gozdnogojitvene načrte ter 
načrte sanacij v naravnih ujmah ter požarih poškodovanih gozdov. Program vlaganj v gozdove 
bo ZGS predložil na MKO v prvih dveh mesecih leta 2014. Na podlagi Programa del in vlaganj v 
gozdove bomo izdelali Letni program vlaganj v gozdove za leto 2014, ki bo usklajen z 
razpoložljivimi sredstvi za vlaganja v gozdove. Lastnikom gozdov bomo izdajali odločbe za 
izvedbo del, nadzirali izvajanje odločb ter prevzemali izvedena dela. V letu 2014 načrtujemo 
izdajo približno 19.000 odločb za izvedbo sanitarnih sečenj in gojitvenih in varstvenih del (v letu 
2012: 18.070, v letu 2011: 18.841 odločb tipov B in C). 
 

Skladno s Pogodbo o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS 
med ZGS in MKO bomo usmerjali porabo proračunskih sredstev po organizacijskih enotah ZGS 
ter jo tekoče spremljali. V letu 2014 je v predlogu proračuna RS za vlaganja v gozdove 
namenjenih 98 % sredstev glede na razpoložljiva sredstva v letu 2013 (1.239.308 €). 
  

V letu 2014 načrtujemo pripravo približno 20 zahtevkov za izplačilo proračunskih sredstev za 
vlaganja v gozdove ter 10.000–11.000 nakazil sredstev za vlaganja v gozdove približno 4.000-
5.000 lastnikom gozdov in pogodbenim dobaviteljem materialov za obnovo in varstvo gozdov. 
 

V postopkih javnega naročanja bomo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev in skladno s 
Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove zagotovili dobavo sadik, semena 
in materiala za varstvo gozdov, potrebnih za izvedbo načrtovanih del za leto 2014.  
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2.2.3.2   USPOSABLJANJE LASTNIKOV GOZDOV 
 

V okviru izvajanja delavnic in predavanj o gojitvenih in varstvenih delih za lastnike gozdov bomo  
nadaljevali z dograjevanjem in s posodobitvijo izobraževalnih vsebin in z organizacijo delavnic. 
Med aktualnimi temami s področja gojenja gozdov, kot so nega mladega gozda, redčenje 
tanjših drogovnjakov in izvajanje pomladitvenih sečenj, bomo tudi v letu 2014 več pozornosti 
namenjali sanaciji v naravnih ujmah poškodovanih gozdov in premeni monokultur smreke. V 
letu 2014 načrtujemo 40 izobraževalnih delavnic in 25 predavanj za lastnike gozdov, ki jih bomo 
izvedli z lastnimi strokovnimi delavci.  
 
 

Preglednica 10: Število načrtovanih delavnic in predavanj s področja gojenja in varstva 
gozdov v letu 2014   
 

Območna enota Število delavnic Število predavanj 

Tolmin 3 2 

Bled 2 1 

Kranj 3 2 

Ljubljana 4 3 

Postojna 2 2 

Kočevje 3 2 

Novo mesto 2 2 

Brežice 2 2 

Celje 5 2 

Nazarje 3 1 

Slovenj Gradec 3 2 

Maribor 3 2 

Murska Sobota 3 1 

Sežana 2 1 

SKUPAJ 40 25 

 
 

Poleg delavnic načrtujemo za lastnike gozdov še predavanja s področja gojenja in varstva 
gozdov. Teme predavanj bodo: gojenje in varstvo gozdov, gozdnogojitveno načrtovanje, 
sofinanciranje vlaganj v gozdove, nevarnost pojava novih nevarnih škodljivih organizmov, 
gojenje gozdov v luči podnebnih sprememb in požarno varstvo gozdov. Lastnike gozdov bomo 
izobraževali tudi z izobraževalnimi prispevki v različnih javnih medijih ter na spletni strani ZGS.  
 

Teden gozdov v letu 2014 in predstavitev ZGS na sejmu AGRA bosta posvečena negi gozdov,  
zato bomo na temo nege gozdov pripravili več posterjev in posodobili zloženko o negi mladega 
gozda. Načrtujemo tudi izdelavo navodil za izvajanje negovalnih del, ki bodo objavljena na 
internetni strani ZGS, v obsegu razpoložljivih sredstev za tiskanje pa tudi v tiskani obliki. 
 

 

2.2.3.3   IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ZGS  
 

V letu 2014 bomo na področju gojenja in varstva gozdov organizirali naslednje izobraževalne 
dogodke, katerih pripravo bomo strokovno vodili iz Centralne enote ZGS: 
 

 delavnice oz. praktikume o izbiri drevja za posek za vodje odsekov za gojenje in varstvo 
gozdov (v okviru projekta MANFOR) ter za zaposlene na območnih enotah (objekti 
projektov MANFOR in MANFRED);  

 seminar in delavnico s področja varstva gozdov na temo novih znanstvenih izsledkov o 
škodljivih organizmih in najpogostejših škodljivih organizmih v Sloveniji – v organizaciji 
Centralne enote ZGS in v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije;  

 dodatno izobraževanje za uporabo računalniškega programa za varstvo gozdov (VG). 
 

Sodelovali bomo na mednarodnih posvetih doma in v tujini, kjer bomo povabljeni kot aktivni 
udeleženci (Dnevi varstva rastlin Hrvaške, posvet o požarih v organizaciji URSZR idr.). 
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2.2.3.4    DRUGA DELA 
 

V letu 2014 načrtujemo še izvedbo naslednjih dejavnosti: 
 

 sodelovanje pri spremembah predpisov s področja gojenja in varstva gozdov; 

 strokovno svetovanje pri izvedbi postopka oddaje javnih naročil za izvajanje izvršb in 
preventivnih varstvenih del po drugi osebi ter za dobavo sadik in potrebnega semena 
gozdnega drevja za obnovo gozda, materiala, potrebnega za izvedbo varstvenih del, za 
dobavo barve za označevanje drevja za posek, za dobavo odkazilnih kladiv, za izdelavo 
tiskovin; 

 spremljanje novih dognanj s področja gojenja in varstva gozdov; 

 izdajanje odločb in plomb za pridobivanje okrasnih dreves ter izdelava sporočila za 
javnost glede izdajanja plomb; 

 obnovo navodil za delo, ki jih narekujejo spremembe predpisov in nova znanja oz. 
pridobljene izkušnje; 

 izdelavo Programa dela, Programa del in vlaganj v gozdove, letni Program vlaganj v 
gozdove ter polletno in letno Poročilo o delu ZGS, izdelavo letnega Poročila o gozdovih, 

 izdelavo načrtov sanacij v primerih pojava obsežnejših požarov in naravnih ujm ter 
priprava sporočil za javnost o posledicah obsežnejših požarov in naravnih ujm. 

 

 
 

2.2.4   Razvojno delo na področju gojenja in varstva gozdov  
 
V letu 2014 načrtujemo na področju gojenja in varstva gozdov naslednje razvojne dejavnosti: 
 

 z Oddelkom za gozdnogospodarsko načrtovanje bomo sodelovali na razvoju 
napovedovanja širjenja požara; 

 dopolnjevali bomo komunikacijski sistem ZGS na intranetu za področje gojenja in 
varstva gozdov; 

 sodelovali bomo pri pripravi strategije obvladovanja karantenskih bolezni in škodljivcev, 
katerih pojav v Sloveniji je v bližnji prihodnosti zelo verjeten – v sodelovanju z GIS, 
Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter drugimi pooblaščenimi 
inštitucijami za izvajanje posebnih nadzorov nad karantenskimi organizmi, v katere je 
ZGS vključen; 

 testiranje feromonskih vab IT - ECOLURE TUBUS in PC - ECOLURE TUBUS z namenom 
preveritve kakovosti v primerjavi s feromonskimi vabami Pheroprax in Chalcoprax 
ampulami; 

 sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije kot vodilnim partnerjem pri pripravah 
pridobitve projekta Life+ na temo gozdnih invazivnih vrst; 

 sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije in drevesnico Štivan pri izvedbi preizkusa 
uspešnosti hranjenja bukovega semena v semenski hranilnici; 

 sodelovanje z BF - Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pri testiranju 
zbiralnikov rose in drugih padavin za povečanje uspešnosti obnove s sajenjem v sušnih 
razmerah; 

 sodelovanje s Kmetijsko gozdarsko zbornico pri izdelavi spletnega portala na temo 
pospeševanja pridelave okrasnih drevesc v Sloveniji kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
v okviru projekta za spodbujanje kupovanja slovenskih izdelkov; 

 priprava strokovnih podlag za izdelavo nove računalniške aplikacije za izdelavo 
gozdnogojitvenih in posestnih načrtov; 

 sodelovanje pri nadgradnjah in posodobitvah računalniških aplikacij, ki zajemajo 
področje dela na gojenju in varstvu gozdov; 

 razvijali bomo samostojne semenarske dejavnosti v ZGS. 
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2.3   GOZDNA TEHNIKA 
 

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

            Opomba: Neto ure: 1.700 ur na leto; bruto ure: 2088 ur na leto + 15 % časa za vodstvena in administrativna opravila (režija). 

 
 

Področje gozdne tehnike zajema tehnologijo dela v gozdu, gozdne prometnice in učinkovito 
rabo lesa za energijo, izobraževanje lastnikov gozdov in zaposlenih s področja gozdne tehnike 
ter sodelovanje na omenjenih področjih z zunanjimi institucijami doma in v tujini. 
 

 
2.3.1  Tehnologija dela 
 

Vsebinsko zajema program dela na področju tehnologije dela naslednje dejavnosti: 
 

 izdelava tehnoloških delov gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov, 

 svetovanje lastnikom gozdov, 

 prevzem sečišč in kontrola odločb, 

 učinkovito rabo lesa kot alternativnega vira energije, 

 uvajanje novih tehnologij, 

 izobraževanje zaposlenih. 
  

 

Dolgoročni cilj 
 

Okolju prijazno, humano in racionalno pridobivanje lesa, vključno z manj kakovostnim leso 
za energijo, ter gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic na tehnološko sodoben, okolju 
prijazen in varen način. Povečati odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami. Primerno 
vzdrževane gozdne ceste.  
 
 

Cilj za leto 2014 
 

Dejavnost Količina Neto normativ Bruto ure PP 18410 (€) 

Izdelava tehnoloških delov 
gozdnogojitvenih načrtov 

26.000 ha 0,30 ur/ha 10.920 159.536 

Nadzor sečišč 3.400.000 m
3
 7,0 ur/1000 m

3
 33.320 486.789 

Nadzor sečišč - žled 3.200.000 m
3
  14.000 204.533 

Gradnja gozdnih cest 20 km 90 ur/km 2.520 36.816 

Gradnja gozdnih cest - žled 100 km  4.000 58.438 

Gradnja vlak 450 km 30 ur/km 18.900 276.120 

Gradnja vlak - žled 1.300 km  12.000 175.314 

Vzdrževanje gozdnih cest 6.000 km 4 ure/km 33.600 490.880 

Vzpostavitev prevoznosti cest 4.000 km  8.000 116.876 

Vzpostavitev prevoznosti vlak 10.000 km  12.000 175.314 
 

 Bruto ure PP 18410  (€) 

Svetovanje na področju lesa za energijo 5.000 73.048 

Svetovanje v zvezi s PRP 2014–2020 8.960 130.901 

Razvojno delo 4.000 58.438 

Druga dela (evidence, poročila, programi, nadzor, režimi cest idr.) 14.000 204.533 

Skupaj gozdna tehnika 181.220 2.647.538 
 

Opomba: Na podlagi sklepa Vlade za odpravo posledic žleda je predvideno še 5.728 ur za trasiranje 
vlak za sanacijo (1.000 ur iz kadrovske krepitve ZGS, 4.728 ur iz javnih del).  
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2.3.1.1  GOZDNA TEHNIKA V GOZDNOGOSPODARSKEM IN GOZDNOGOJITVE-
NEM NAČRTOVANJU 

 

Na področju gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrtovanja bomo sodelovali pri 
naslednjih dejavnostih: 
 

 izdelava poglavij o tehnologiji in gozdnih prometnicah pri izdelavi načrtov gozdnogospo-
darskih enot; 

 usmerjanje pri uvajanju novih tehnologij (predvsem strojne sečnje in uporabe traktorskih 
prikolic) v Sloveniji; 

 usmerjanje izdelave tehnoloških delov gozdnogojitvenih načrtov; 

 sodelovanje pri obnovi računalniške aplikacije za izdelavo gozdnogojitvenih načrtov. 
 
 

2.3.1.2    SVETOVANJE LASTNIKOM GOZDOV 
 

Svetovanje lastnikom gozdov s področja gozdne tehnike bo vsebinsko usmerjeno na naslednja 
področja: 
 

 varno delo v gozdu, 

 novosti na področju tehnologije dela v gozdu, 

 najustreznejša izbira delovnih sredstev pri delu v gozdu, 

 usmerjanje v nove tehnologije (spravilo lesa po kolesih), 

 alternativni obnovljivi viri energije – les za energijo, 

 zoonoze, 

 spremljanje tržnih razmer in svetovanje pri prodaji lesa, 

 združevanje lastnikov gozdov, 

 promocija ustanavljanja malih in srednjih podjetij, 

 ekonomika in trženje, 

 pridobivanje pomoči na podlagi Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020. 

 
Izobraževanje lastnikov gozdov bomo izvajali v obliki tečajev, demonstracij, predavanj, 
seminarjev, prispevkov v medijih, predstavitev na spletu, ekskurzij, tekmovanj in z izdajo 
publikacij.  
 

Tečaje bomo izvajali samostojno in v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, izbranimi na podlagi 
javnega razpisa. Za izvedbo tečajev bomo pripravili letni terminski plan, ki bo objavljen v medijih 
in na spletu.  
 
 

Preglednica 11: Vsebina tečajev za varno delo v gozdu in gozdno tehniko v letu 2014 
 

Vrsta tečaja Vsebina Oblika Trajanje 

Varno delo z motorno žago 
(dvodnevni) 

Teoretični in praktični prikaz varnega dela z 
motorno žago. Udeleženci sami pod nadzorom 
inštruktorjev opravljajo sečnjo. 

Tečaj na 
terenu 

16 ur 

Varno delo z motorno žago 
– nadaljevalni (dvodnevni) 
s poudarkom na 
zahtevnejših delih pri 
sečnji 

Teoretični in praktični prikaz varnega dela z 
motorno žago z vsebinami, ki nadgrajujejo 
osnovni dvodnevni tečaj. Udeleženci sami pod 
nadzorom inštruktorjev opravljajo sečnjo. 

Teoretični in praktični prikaz sečnje v strmini, 
sečnje neobičajno raslih dreves, sečnje suhih 
dreves in sečnje v sestojih, ki so jih poškodovale 
ujme. Udeleženci sami pod nadzorom 
inštruktorjev opravljajo sečnjo. Tečaj pomeni 
nadaljevanje učenja in zahteva določeno 
predznanje 

Tečaj na 
terenu 

16 ur 
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Vrsta tečaja Vsebina Oblika Trajanje 

Varno delo z motorno žago 
(tridnevni) 

Teoretični in praktični prikaz varnega dela z 
motorno žago je združen še z enodnevnim 
tečajem vzdrževanja motorne žage. Udeleženci 
sami pod nadzorom inštruktorjev opravljajo 
sečnjo. 

Tečaj na 
terenu 

24 ur 

Vzdrževanje motorne žage Praktični prikaz najpomembnejših opravil pri 
vzdrževanju motorne žage, kar je izjemnega 
pomena za varno delo. 

Prikaz in 
samostojno 
delo 
udeležencev 

8 ur 

Varno delo s traktorjem Terenski prikaz tako varnega dela kot nujne 
varstvene opreme traktorjev, poudarek je na 
adaptiranih kmetijskih traktorjih. 

Terenski 
prikaz 

8 ur 

Krojenje lesa Seznanjanje udeležencev z napakami lesa ter 
najpomembnejšimi merili pri krojenju. 

Terenski 
prikaz 

8 ur 

Varno delo – ujme Praktični prikaz najpogostejših nevarnosti v 
gozdovih, ki so jih prizadele ujme 

Terenski 
prikaz 

6 ur 

Tečaj z mobilno učilnico Eno ali dvodnevni tečaji, ki povzemajo vsebine 
prejšnjih tečajev, z manj teorije, izobraževanje pa 
se izvaja veliko bolj intenzivno, saj je udeležencev 
manj. 

Praktično 
delo na 
terenu 

8-16 ur 

Gozdno gojitvena dela in 
varno delo z gojitvenimi 
orodji 

Praktični prikaz gozdno gojitvenih dela, del z 
ročnimi gojitvenimi orodji, motorno žago in 
motorno koso pri izvedbi negovalnih del ter 
njihovo vzdrževanje 

Praktično 
delo na 
terenu 

8 ur 

Usposabljanje in preizkus 
usposobljenosti za varnost 
in zdravje pri delu v gozdu 

Teoretični in praktični tečaj varnega dela za  
usposabljanje za varnost in zdravje pri delu 

Seminar in 
prikaz na 
terenu 

8 ur 

Varno delo z gozdarsko 
prikolico in gozdarskim 
dvigalom – začetni 

Teoretični in praktični prikaz varnega in 
učinkovitega dela z gozdarsko traktorsko prikolico 
in gozdarske nakladalne naprave. 

Seminar in 
prikaz na 
terenu 

16 ur 

Varno delo z gozdarsko 
prikolico in gozdarskim 
dvigalom - nadaljevalni 

Teoretični in praktični prikaz varnega in 
učinkovitega dela z gozdarsko traktorsko prikolico 
in gozdarske nakladalne naprave. 

Seminar in 
prikaz na 
terenu 

8 ur 

 
 
 
 

Preglednica 12: Število tečajev za lastnike gozdov na področju gozdne tehnike v letu 2014, ki 
jih bomo izvedli z zunanjimi izvajalci in tečajev, ki jih bo izvedel v celoti  ZGS 
 

Območne enote 
Zunanji 
izvajalci 

ZGS Skupaj 

Varno delo z m.žago (2 dni) 45 25 70 

Varno delo z m.ž. nadaljevalni (2 dni) 10  10 

Varno delo z m.žago (3 dni) 5  5 

Varno delo s traktorjem 20  20 

Traktorska prikolica – nad. (1 dan) 0  0 

Vzdrževanje m. žage 0  0 

Traktorska prikolica (2 dni) 1  1 

Gojenje in var.dela z gojitvenimi orodji 1  1 

Varno delo v gozdovih, pošk. po ujmah 26 15 41 

Tečaji za gasilsko zvezo 10  10 

Vzdrževanje gozdnih cest 2  2 

Skupaj 120 40 160 
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Ob izvedbi tečajev bomo organizirali različne predstavitve proizvajalcev in ponudnikov 
gozdarske opreme ter na ta način omogočili informiranje lastnikov gozdov z razvojnimi trendi v 
svetu in tudi na kraju samem omogočili nakup kakovostne gozdarske opreme. Na tečajih in z 
osebnim svetovanjem bomo lastnikom gozdov svetovali glede nabave primernih delovnih 
sredstev in osebne zaščitne opreme ter skrbeli, da bodo lahko ustrezno opremo kupili po 
ugodnih cenah. Tečaje varnega dela z motorno žago za Gasilsko zvezo Slovenije in del tečajev 
za lastnike gozdov bomo izvedli z lastno skupino inštruktorjev. 
 
 

Preglednica 13: Program predavanj za lastnike gozdov na področju gozdne tehnike v letu 2014 

 

Območne enote Skupaj 

Novosti v gozdni tehniki, nove tehnologije 4 

Varno delo v gozdu 9 

Zoonoze 1 

Krojenje in napake lesa 3 

Gozdne prometnice 4 

Program razvoja podeželja 6 

Trženje in ekonomika 1 

Skupaj 28 

 
 
Tekmovanja, sejmi in demonstracije 
 

V letu 2014 bomo v okviru sejma AGRA v Gornji Radgoni organizirali 16. državno sekaško 
tekmovanje lastnic in lastnikov gozdov. Nosilec organizacije bo Oddelek za gozdno tehniko, 
nosilec izvedbe bo OE Maribor, za pripravo tekmovališča pa bo skrbela OE Murska Sobota. 
Poleg tekmovanja bomo izvedli tudi demonstracije varnega dela. Ekipe območnih enot, ki bodo 
sodelovale na tekmovanju, bodo praviloma izbrane na območnih tekmovanjih (kjer bodo nosilci 
izvedbe posamezne območne enote ZGS), saj bomo na ta način v priprave, ki so neke vrste 
izobraževanje, vključili čim večje število lastnikov gozdov. Pričakujemo udeležbo ženskih in 
moških ekip. Podobna tekmovanja bodo organizirale tudi nekatere lokalne skupnosti, ZGS bo 
pri tem sodeloval.  
 

Na področju gozdne tehnike bomo sodelovali še na Kmetijskem sejmu v Komendi, kjer bomo 
predstavili varno in zdravo delo v gozdu. Pri izvedbi dejavnosti bodo sodelovali Oddelek za 
gozdno tehniko, OE Ljubljana, OE Kranj in OE Bled. Na drugih prireditvah bomo sodelovali 
skladno z možnostmi in usmeritvami prireditev.  
 

 

Preglednica 14: Program sejmov in demonstracij 
 

Naziv Aktivnost Trajanje Termin 

Kmetijski sejem v 
Komendi 

Promocijska aktivnost in 
predstavitev varnega in zdravega 
dela na poligonu ZGS 

3 dni april 

Sejem AGRA Izvedba XIII. tekmovanja 
lastnikov gozdov z motorno žago 

1 dan 

 

avgust 

Sejem AGRA Predstavitve varnega in zdravega 
dela 

Predstavitve vse dni sejma 
razen na dan tekmovanja 
in na dan otvoritve 

avgust 
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2.3.1.3    DRUGO  
 
Prevzemi sečišč in kontrola odločb 
 

Poleg tekočega dela na prevzemu sečišč in kontrole izvedbe odločb, ki ga izvajamo skladno s 
Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih 
sortimentov, ugotovitve pa beležimo na posebnem obrazcu, bomo izvajali tudi kontrolne 
popolne prevzeme sečišč, v kolikor bodo pogodbe za izvedbo strokovnih nalog v gozdovih 
večjih lastnikov gozdov tako določale.  
 
 

Projekt NEWFOR - Daljinsko pridobivanje podatkov v gozdarstvu z novimi 
tehnologijami (www.newfor.net) 
 

ZGS sodeluje v mednarodnem projektu, kjer se je trinajst institucij iz 5 držav z območja Alp 
povezalo v projektu imenovan »NewFor - NEW technologies for a better mountain FORest 
timber mobilization« z namenom preučevanja možnosti uporabe novih tehnologij daljinskega 
pridobivanja podatkov o gozdovih z območja Alp. Vodilni partner je Cemagref - Nacionalni 
raziskovalni inštitut za znanost in tehnologijo za okolje in kmetijstvo iz Francije, Zavod za 
gozdove Slovenije sodeluje pri projektu kot projektni partner.  
 

ZGS bo s partnerji pripravil podlage za skupno obdelavo Lidar-skih podatkov. Izdelana bo 
analiza tehnologij sečnje in spravila lesa, ki se trenutno uporabljajo v gozdarstvu. Kot primer 
dobre prakse bo predstavljeno in dodatno razvito orodje za vodenje Evidence o gozdnih cestah 
(EGC). Pripravili bomo še podatkovno bazo stroškov sečnje in spravila, ki bo omogočala izračun 
in primerjavo stroškov med državami na območju Alp. 
 

V okviru projekta se bo projektna skupina ZGS v letu 2014 udeležila več delovnih sestankov 
posameznih delovnih sklopov projekta, dveh generalnih sestankov projekta in izvedla več 
internih sestankov med ZGS in Gozdarskim inštitutom Slovenije. Udeležili se bomo tudi 
zaključnega sestanka projekta v septembru. Z namenom predstavitve delnih in končnih 
rezultatov se bo projektna skupina ZGS udeležila mednarodnega simpozija.  
 
 

2.3.2   Učinkovita raba lesa za energijo 
 
V letu 2014 se bomo na področju učinkovite rabe lesa za energijo osredotočili predvsem na 
naslednje dejavnosti: 
 

 posodobitev in vzdrževanje podatkovnih zbirk, ki tvorijo informacijski sistem potencialov 
lesne biomase v Sloveniji (SWEIS); pri tem se bomo naslanjali na že uveljavljeno 
metodologijo WISDOM; 

 pridobivanje podatkov s področja biomase; 

 svetovanje zainteresiranim institucijam in posameznikom v zvezi s potenciali lesa kot 
alternativnega vira energije v Sloveniji in možnostmi njegove racionalne uporabe ter 
posredovanje drugih sorodnih informacij; 

 svetovanje lastnikom gozdov pri proizvodnji in prodaji lesa za energijo s poudarkom na 
promociji združevanja lastnikov gozdov; 

 izobraževanje gozdarskih strokovnjakov (tudi interdisciplinarno), kmetijskih svetovalcev, 
energetskih svetovalcev ter širše javnosti o lesu kot alternativnem viru energije; 

 sodelovanje v raznih komisijah, ki obravnavajo alternativne vire energije; 

 sodelovanje v različnih projektih na mednarodni, državni, regionalni in lokalni ravni; 

 posodobljenje vsebin na spletni strani ZGS o učinkoviti rabi lesa za energijo. 
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Preglednica 15: Projekti za področje učinkovite rabe energije 
 

Območna enota Ime projekta Začetek 

Bled LesEnDemo Bohinj 2013 

Novo mesto Izobraževanje lastnikov gozdov na temo izkoriščanja 
lesne biomase v energetske namene 2013 

Brežice Lesna biomasa izkoristljiva v energetske namene v 
občini Radeče in predelava sekancev 2012 

Celje Prednosti in potenciali lesne biomase 2012 

 

Spletno stran o biomasi bomo v delu, ki je namenjena predvsem občinam, nadgradili tako, da 
bo omogočen boljši pregled realno dosegljive lesne biomase v posamezni občini. 
 

 

Preglednica 16: Aktivnosti ZGS v zvezi z učinkovito rabo lesa za energijo v letu 2014  
 

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

Svetovanje 5 1 5 1 20   1 1 1   1  55 91 

Delavnica         1       1 

Mediji 5    2   1 1  1     10 

Sejem      1          1 

Demonstracija        1  1      2 

Projekt        1 1       3 

Širša javnost 3        1       4 

Predavanje 1    1  1  1     1  5 

Potenciali 5               5 

 
 

 
 

2.3.3   Gozdne prometnice 
 
 

2.3.3.1   GOZDNE CESTE 
  

Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest 
 

V skladu z zakonodajo o graditvi objektov bomo za potrebe novogradenj gozdnih cest izdelovali 
elaborate ničelnic. Sodelovali bomo pri izvedbi razpisov o dodelitvi sredstev za gradnjo gozdnih 
cest, kjer bomo zainteresiranim nudili potrebno strokovno pomoč. V sklopu komisije za notranji 
nadzor bomo s posebno revizijsko skupino nadzirali in revidirali izdelavo elaboratov ničelnic in 
elaboratov vlak.  
 
 

Vzdrževanje gozdnih cest 
 

Zagotavljanje vzdrževanja gozdnih cest ostaja tudi v letu 2014 glavna naloga ZGS na področju 
gozdnih prometnic. Finančna podlaga za to dejavnost je prikazana v Programu vlaganj v 
gozdove za leto 2014. K tem sredstvom moramo v letu 2014 dodati še sredstva, namenjena za 
vzpostavitev prevoznosti na gozdnih in lokalnih cestah na podlagi sklepa Vlade RS zaradi 
sanacije gozdov, poškodovanih od žleda ter sredstva koncesijske dajatve iz državnih gozdov.  
Da bi zagotovili optimalno izvedbo vzdrževalnih del, bomo: 
 

 v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravili programe vzdrževanja gozdnih cest;  

 sodelovali pri izvedbi in izboru izvajalcev na podlagi Zakona o javnih naročilih; 

 sodelovali z občinami pri oddaji del najugodnejšim izvajalcem; 

 nadzorovali izvedbo del in prevzeli opravljena dela. 
 

Z internim izobraževanjem bomo strokovnjaki ZGS poenotili poglede glede tehničnih vprašanj 
pri vzdrževanju gozdnih cest. Sledili bomo tudi uvajanju novih tehnologij in materialov, ki so 
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ekološko prijaznejši, cenejši in trajnejši od sedaj uporabljanih. Pri vzdrževanju gozdnih cest 
bomo skladno z usmeritvami: 
 

 uvajali recikliranje obrabne in nosilne plasti cestišča, saj cene gramoza zelo hitro 
naraščajo ter močno dražijo vzdrževanje gozdnih cest; 

 uvajali uporabo plastičnih ali kovinskih cevnih propustov; 

 zagotovili primerno gostoto in ustrezen način postavitve dražnikov. 
 

K vzdrževanju gozdnih cest spada tudi ocenjevanje škod na gozdnih cestah, ki jih povzročijo 
naravne ujme. ZGS je pri tem že do sedaj intenzivno sodeloval in marsikdaj pomembno 
prispeval, da so bile škode poravnane tudi iz drugih finančnih virov, zato bomo v tej smeri 
delovali tudi v prihodnje. Pri popisu poškodb bomo sodelovali tudi z drugimi službami, predvsem 
z Upravo RS za zaščito in reševanje. 
 

Prizadevali si bomo, da bodo v vzdrževanje gozdnih cest, zlasti v primerih, ko so potrebna 
ročna vzdrževalna dela, vključeni lastniki gozdov, ki so pripravljeni izvajati ta dela, saj se je to 
na nekaterih območnih enotah izkazalo za zelo učinkovito.  
 

Ker se razpoložljiva finančna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest iz leta v leto zmanjšujejo, k 
slabemu stanju na tem področju pa dodatno prispevajo še pogostejše in močnejše ujme, bomo 
na perečo problematiko opozarjali vse deležnike, ki sodelujejo pri financiranju in izvedbi 
vzdrževanja gozdnih cest. Na nekaterih predelih bo potrebno razmisliti tudi o prilagojenih 
režimih prometa na teh cestah, ki bodo omilili obremenjenost gozdnih cest z negozdarskim 
prometom, ali pa poiskati vire dodatnih sredstev. 
 
 

Določanje režima prometa na gozdnih cestah 
 

Režim prometa na gozdnih cestah bomo določali na podlagi izdanih navodil. V letu 2014 bomo:  
 

 preverili potrebnost dopolnitve režima prometa na vseh gozdnih cestah, tako z vidika 
gozdarske in javne rabe kot tudi z vidika prepovedi voženj v naravnem okolju; 

 dopolnjevali označevanje gozdnih cest z opozorilnimi tablami, ki so bile uničene 
(praviloma) zaradi vandalizma; 

 predlagali določene ceste za zaprtje, nekatere od njih samo za vožnjo z motornimi 
kolesi, motornimi sanmi, štirikolesniki in terenskimi vozili.  

 

Z drugimi institucijami ter z MKO bomo sodelovali pri izvajanju določil Uredbe o prepovedi 
vožnje v naravnem okolju. Skladno z novelo Zakona o gozdovih, ki dovoljuje vožnjo s kolesi in 
ježo na vlakah, ki so za to posebej označene, bomo na nekaterih območjih, skupaj z lastniki 
gozdov in drugimi uporabniki prostora, določili predele, kjer bi bila njihova uporaba za gozd 
neškodljiva in zato dovoljena, za kar smo na ZGS že pripravili strokovne podlage.  
 
 

Informacijski sistem za gozdne ceste EGC 
 

Zaradi vodenja Evidence o gozdnih cestah in vzdrževanja gozdnih cest bomo sedanji sistem 
baz podatkov EGC v sodelovanju z zunanjim izvajalcem razvijali v že začrtani smeri.  
 

Tudi v letu 2014 bomo usklajevali podatke o gozdnih cestah s podatki omrežja javnih cest, 
predvsem ob vključevanju občinskih cest v Zbirni kataster javne gospodarske infrastrukture.  

 
Preglednica 17: Pregled števila občin, kjer so še potreba usklajevanja glede razmejitve med 
občinskimi in gozdnimi cestami  
 

Stanje usklajenosti cest po občinah Število občin 

Občine, ki imajo gozdne ceste (število) 199 

Usklajeno med občinskimi in gozdnimi cestami 143 

Občine, kjer so spremembe potrjene z odloki 125 
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Izvajanje drugih zakonsko predpisanih nalog na področju gozdnih cest 
 

Zakonodaja predpisuje v zvezi z gozdnimi cestami še nekatere naloge, ki jih mora izvajati ZGS: 
 

 nadzor nad stanjem gozdnih prometnic;  

 posodobljenje podatkov o ocenah površin gozdnih cest, ki se pri izračunu katastrskega 
dohodka odštejejo od površine gozda; 

 pomoč pri prenosu gozdnih cest s pretežno javnim značajem na lokalne skupnosti; 

 preverjanje in posodobljenje podatkov za potrebe Davčnega urada RS (seznami parcel, 
ki so s cestami zaprte oziroma so v varovalnih gozdovih) ter pomoč pri reševanju pritožb 
obveznikov plačila pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest; 

 sodelovanje pri izdajanju dovoljenj za posege v gozd in gozdni prostor; 

 svetovanje in pomoč pri pridobivanju sredstev EU. 
 

 

2.3.3.2   GOZDNE VLAKE 
 

Težišče dejavnosti na področju gozdnih vlak bo v letu 2014 na načrtovanju priprave, gradnje in 
rekonstrukcije gozdnih vlak ter na spremljavi izvedbe del, kar bo zajemalo naslednja opravila: 
 

 opredelitev vlak v gozdno gojitvenih načrtih, 

 izdelava elaboratov vlak ali elaboratov rekonstrukcij ter kontrola vodenja postopkov, 

 spodbujanje izdelave skladiščnih prostorov in obračališč ob gozdnih in posebej javnih 
cestah, 

 spodbujanje gradnje primernih priključkov na javne ceste,  

 trasiranje oziroma kontrolo trasiranja vlak na terenu, po potrebi tudi označitev vlak na 
terenu in določitve zapor na gozdnih vlakah; 

 kontrolo izvedbe del na terenu, 

 vključitev evidence gozdnih vlak v uporabniški vmesnik EGC. 
 

Sodelovali bomo pri usmerjanju izbire primernih tehnologij priprave/gradnje gozdnih vlak, zlasti 
na ekološko občutljivih terenih in na območjih s poudarjenimi funkcijami gozdov. Za 
problematične primere priprave/gradnje vlak bomo izdelali presojo vplivov na gozd kot 
ekosistem in kmetijska zemljišča. Lastnikom gozdov bomo svetovali o možnostih pridobivanja 
sredstev za sofinanciranje priprave/gradnje gozdnih vlak in jim strokovno svetovali.  
 

V okviru notranjega nadzora bomo preverjali strokovnost zgrajenih vlak in prevzem vlak, ki so 
sofinancirane. 

 
 

2.3.4   Druge dejavnosti na področju gozdne tehnike  
 
Izobraževanje zaposlenih v ZGS 
 

Namen izobraževanja zaposlenih v ZGS je poleg seznanjanja z novostmi in ohranjanja ravni 
strokovnega znanja strokovnih delavcev ZGS na področju gozdne tehnike čim bolj usposobiti 
strokovne delavce ZGS za kakovostno svetovanje lastnikom gozdov, ki ga zaposleni 
vsakodnevno izvajajo na terenu.  
V okviru izobraževanja zaposlenih bomo v letu 2014, v sodelovanju z drugimi deležniki v 
gozdarstvu, izvedli delavnico na državni ravni o vplivu izvajanja gozdnih del na gozdna tla. 
 
 

Sodelovanje z drugimi institucijami 
 

Z MKO bomo sodelovali pri pripravi predpisov, ki se nanašajo na gozdne prometnice.  
Z Direkcijo RS za ceste in Geodetsko upravo RS ter MKO bomo sodelovali pri usmerjanju 
usklajevanja med javnimi in gozdnimi cestami.  
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Še naprej bomo tesno sodelovali z lokalnimi skupnostmi, tako na področju vzdrževanja in 
gradenj gozdnih prometnic ter usklajevanja evidence o gozdnih cestah (EGC) kot tudi pri 
izobraževanju lastnikov gozdov. 
 

Z Biotehniško fakulteto bomo nadaljevali sodelovanje pri njihovem izobraževalnem procesu, pri 
skupnem organiziranju delavnic in pri raznih projektih.  
 

Z Zvezo združenj lastnikov gozdov Slovenije bomo sodelovali na področju promocije 
združevanja lastnikov gozdov, pri svetovanju v zvezi s pridobivanjem sredstev na podlagi 
Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 na tehnološkem področju in na področju 
gozdnih prometnic ter pri poročanju za obdobje 2007–2013. 
 

S Kmetijsko svetovalno službo - Zvezo strojnih krožkov bomo sodelovali pri izvedbi predstavitev 
delovanja gozdarske mehanizacije in mehanizacije za pripravo lesa za energijo. 
 

S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije bomo sodelovali na projektih certificiranja gozdov 
PEFC ter izobraževanja lastnikov gozdov. 
 

Z Gozdarskim inštitutom Slovenije bomo sodelovali na področju učinkovite rabe lesa za energijo 
in na področju mednarodnih projektov.  
 

Še naprej bomo sodelovali v okviru Slovenske gozdarsko-lesne tehnološke platforme, tudi kot 
potencialni sodelavci pri izvajanju projektov.  

 
Mednarodno sodelovanje 
 

Na mednarodnem področju bomo še naprej tesno sodelovali z organizacijo ZN za kmetijstvo in 
hrano FAO, in sicer na naslednjih področjih: 
 

 racionalna raba lesa za energetske namene; 

 gozdarsko svetovanje in participacija v gozdarstvu; 

 gozdne prometnice.  
 

V organizaciji IUFRO bomo delovali v delovni skupini 9.01.03 za gozdarsko svetovanje in 
izmenjavo znanj, kjer zaseda vodja Oddelka za gozdno tehniko mesto koordinatorja delovne 
skupine in mesto namestnika koordinatorja znanstvene skupine za Informacijske službe in 
organizacijo posredovanja znanja. Z zvezi s tem bomo sodelovali kot organizatorji tehničnega 
posveta delovne skupine na svetovnem kongresu IUFRO 2104, ki se ga bomo udeležili, če 
bomo uspeli pridobiti potrebna sredstva. 
 

Nekatere območne enote bodo še naprej sodelovale z gozdarskimi službami in gozdarskimi 
združenji iz Avstrije in Italije.  

 
 
2.3.5   Razvojno delo na področju gozdne tehnike  
 
V letu 2014 se bomo posvetili zlasti naslednjim razvojnim področjem: 
 

 razvoju informacijskega sistema gozdnih prometnic in uporabi novih tehnologij 
zajemanja podatkov, 

 evaluaciji svetovalnih dejavnosti za lastnike gozdov, 

 uporabi strojne sečnje v različnih tipih gozdov ter njenih vplivov na gozdna tla, 

 razvoju centrov za izvedbo svetovanja lastnikov gozdov. 
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2.4 GOZDNE ŽIVALI IN LOVSTVO 
 

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

            Opomba: Neto ure: 1.700 ur na leto; bruto ure: 2088 ur na leto + 15 % časa za vodstvena in administrativna opravila (režija). 
 

            Delo z zavarovanimi vrstami je prikazano v poglavju 3 Javne naloge s področja varstva narave. 
 

 
Na področju gozdnih živali in lovstva bo ZGS, skladno z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki 
urejajo delo na tem področju, v letu 2014 posvetil svoje delo predvsem naslednjim nalogam: 
 

 izvajanju določil Zakona o divjadi in lovstvu; 

 izdelavi in sprejemu letnih lovsko upravljavskih načrtov za lovsko upravljavska območja 
(LUO) za leto 2014; 

 oblikovanju (so)naravnega okolja za prosto živeče živali;  

 spremljanju in usmerjanju razvoja populacij divjadi in njihove usklajenosti z okoljem; 

 izvajanju vsebin, ki mu jih na področju zavarovanih prostoživečih živali nalagajo 
zakonska in podzakonska določila s področja varstva narave; 

 delu z javnostjo. 
 
 
 

2.4.1   Izvajanje določil Zakona o divjadi in lovstvu 
 
Tudi v letu 2014 bo ZGS sodeloval pri pripravi podzakonskih predpisov, ki jih je še potrebno 
izdelati na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu iz leta 2004 ter novele istega zakona iz 2008. 
 

Na tem področju bomo v letu 2014 izvajali predvsem naslednje naloge: 
 

 sodelovali bomo pri dokončni pripravi Uredbe o opredelitvi vrst škod od divjadi in na njej 
ter metod in meril za ugotavljanje njihove višine, v kolikor bo resorno ministrstvo 
pristopilo k njeni izdelavi; 

 sodelovali bomo pri dokončni pripravi spremembe Uredbe o določitvi divjadi in lovnih 
dob; 

Dolgoročni cilj 
 

Ohranitev vseh avtohtonih vrst divjadi in drugih vrst prostoživečih živali ter njihovih habitatov, 
usklajenost populacij prostoživečih živali z okoljem in trajna gospodarska raba vseh lovnih 
vrst.  
 
 

Cilj za leto 2014 
 

Dejavnost Količina Neto normativ Bruto ure Strošek (€) 

Izdelava letnih LN LUO 15 načrtov 600 ur/načrt 12.600 184.080 

Popis objedenosti g. mladja  1.428 ploskev 3,2 ure/ploskev 6.397 93.457 

 

 Bruto ure Strošek (€) 

Delo na vzdrževanju življenjskega okolja prostoživečih živali  3.600 52.594 

Ugotavljanje škod po divjadi (2. stopnja, nelovne površine) 9.600 140.251 

Sodelovanje z lovskimi družinami 6.000 87.657 

Razvojno delo 3.000 43.829 

Druga dela (evidence, poročila, programi, nadzor, raziskave idr.) 10.708 156.439 

Skupaj gozdne živali in lovstvo 51.905 758.307 
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 sodelovali bomo pri pripravi spremembe Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, 
o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in 
službenega znaka; 

 sodelovali bomo pri pripravi spremembe Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub 
divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem 
območju; 

 sodelovali bomo pri dokončni pripravi novega Pravilnika o določitvi strokovnega 
spremstva pri udejstvovanju tujih lovskih gostov na skupinskih lovih; 

 sodelovali bomo pri pripravi vseh drugih podzakonskih predpisov, ki so bodisi manjkajoči 
po Zakonu o divjadi in lovstvu, bodisi so potrebni prenove in sprememb; 

 sodelovali bomo pri izpeljavi tečajev usposabljanja in opravljanja lovskih izpitov za 
bodoče lovce ter izpitov za bodoče lovske čuvaje; 

 izvajali bomo vse predpisane naloge in zadolžitve javne službe s področja divjadi in 
lovstva ter druge naloge, kot jih Zavodu določa Zakon o divjadi in lovstvu. 

 
Pri izvajanju naštetih vsebin bo ZGS aktivno sodeloval z vsemi institucijami in organizacijami – 
lovskimi organizacijami (Lovska zveza Slovenije, Območna združenja upravljavcev lovišč in 
lovišč s posebnim namenom, lovske družine, lovišča s posebnim namenom), Zavodom RS za 
varstvo narave, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, nevladnimi organizacijami, lokalnimi 
skupnostmi ter številnimi posamezniki, ki jih zadeva zakon. 
 
 

2.4.2   Izdelava lovsko upravljavskih načrtov območij 
 

ZGS bo na podlagi v letu 2012 sprejetih območnih (10-letnih) načrtov – lovsko upravljavski del 
za obdobje 2011–2020 – izdelal za vseh 15 LUO letne lovsko upravljavske načrte LUO za leto 
2014. Izdelava letnih lovsko upravljavskih načrtov bo potekala skladno z Zakonom o divjadi in 
lovstvu in na podlagi Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo. 
Predvidevamo, da bomo vse potrebne podatke za izdelavo načrtov, ki bodo že dvajseti po vrsti, 
pridobili v elektronski obliki v predpisanem roku od posameznih upravljavcev lovišč in lovišč s 
posebnim namenom, oziroma od območnih združenj upravljavcev lovišč v posameznih LUO. 
Pred oddajo podatkov za letne načrte LUO bodo strokovni delavci ZGS sodelovali kot člani 
»kategorizacijskih komisij« na vseh pregledih izvršenega odstrela in izgub divjadi za preteklo 
lovsko leto v posameznih LUO. Roki in vsebine potrebnih podatkov za izdelavo letnih načrtov 
LUO za leto 2014 so v Pravilniku predpisani, delo na terenu in sodelovanje z lovskimi 
organizacijami pa je utečeno, zato večjih težav ne pričakujemo. Pred določitvijo predloga letnih 
načrtov na svetih območnih enot bo k načrtom dal mnenje Strokovni svet ZGS. Načrte moramo 
izdelati in oddati v sprejem na MKO do 10. aprila 2014. Po potrditvi letnih načrtov LUO bomo v 
okviru lovsko upravljavskih območij skupaj s pristojnimi organi le-teh (OZUL) zagotovili 
razdelitev ukrepov v populacijah divjadi in njenem okolju po posameznih loviščih ter spremljali 
njihovo izvajanje. V kolikor bo zaradi novo nastalih razmer potrebno med letom spreminjati in 
dopolnjevati v spomladanskem obdobju izdelane in potrjene letne načrte LUO ali pa izvesti 
potrebne prerazporeditve iz razdelilnika izhajajočih obveznosti lovskih organizacij, bomo izvedli 
tudi to. 
 
 

2.4.3   Oblikovanje habitatov za prostoživeče živali ter problematika 
škod od divjadi 

 
Tudi v letu 2014 bo ZGS skupaj z lastniki gozdov, lovskimi organizacijami ter drugimi uporabniki 
prostora namenil pomembno pozornost oblikovanju habitatov prosto živečih živali. Za izvedbo te 
naloge bomo skladno s potrebami, opredeljenimi v Programu vlaganj v gozdove za leto 2014 in 
finančnimi možnostmi, ki jih bo določil proračun Republike Slovenije, koristili sredstva iz 
proračunske postavke 6328 "Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih 
gozdovih", sredstva pa bomo koristili tudi iz drugih domačih in evropskih strukturnih skladov, v 
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kolikor bodo ta na voljo. Dela, ki jih ZGS načrtuje, zanje izdaja odločbe in dela tudi prevzema, 
so namenjena predvsem lastnikom gozdov, vendar izkušnje iz preteklih let kažejo, da le-ti 
nimajo posebnega interesa za izvedbo teh del, pač pa so za njihovo izvedbo zaradi želje po 
izboljšanju okolja za prostoživeče živali zainteresirane primarno lovske organizacije. Z 
obveščanjem in osveščanjem lastnikov gozdov pa bomo vendarle poskusili tudi same lastnike 
gozdov motivirati za izvedbo del, namenjenih živalskemu svetu. Z izvedbo načrtovanega bomo 
zagotavljali ugodne razmere za življenje prosto živečih živali ter hkrati tudi blažili pritiske 
predvsem rastlinojede divjadi na gozdove in kmetijske površine. V letu 2014 bomo nadaljevali z 
iskanjem primernih objektov in izboljševanjem kriterijev za določitev opravil, ki se sofinancirajo 
iz omenjene proračunske postavke. 
 

Škode od divjadi so eden od ključnih problemov, s katerimi se ZGS srečuje ob izdelavi lovsko 
upravljavskih načrtov in tudi tekom leta, ko nas številni posestniki gozdnih in kmetijskih površin 
obveščajo o škodah na poljščinah in v sadovnjakih, velike zveri (ki niso divjad, pač pa 
zavarovane prostoživeče živali) pa povzročijo veliko škode tudi na rejnih živalih in drugem 
premoženju ljudi. 
 

V ZGS bomo v letu 2014 na tem področju izvajali naslednje dejavnosti: 
 

 usmerjali bomo vlaganja v gozdove, 

 ocenjevali bomo škodo od divjadi na nelovnih površinah ter pomagali MKO pri izdelavi 
podzakonskega akta o vrstah škod ter merilih o nastanku škod od divjadi, v kolikor bo to 
opredeljeno s programom ministrstva, 

 v skladu z zakonom bomo ugotavljali škode od divjadi na »drugi stopnji« – v okviru 
komisij LUO, ko se upravljavec lovišča in oškodovanec ne uspeta dogovoriti za 
odškodnino, 

 ocenjevali bomo škode od zavarovanih vrst skladno z razpoložljivimi sredstvi, ki jih za to 
delo zagotavlja MKO.  

 

Največjo pozornost v zvezi s škodami od divjadi bomo posvetili območjem, kjer so se v zadnjih 
letih škode pojavljale stalno. Na teh območjih bomo k rešitvi problemov primarno prispevali z 
ustreznim načrtovanjem ukrepov v populacijah (predvsem pri divjem prašiču in jelenjadi), v 
okolju (krmljenje divjadi, blažilni ukrepi z vlaganji v okolje idr.) ter z osveščanjem lastnikov, 
zakupnikov, oziroma najemnikov zemljišč o primerni zaščiti premoženja. Po potrebi bomo 
sodelovali z resornim ministrstvom in lovsko inšpekcijo ter skupaj dorekli ukrepe za 
preprečevanje in odpravo škod. 
 

Problematika velikih zveri je že nekaj let osrednja tema na področju gozdnih živali in lovstva v 
ZGS in bo tako prav gotovo tudi v prihodnje. V letu 2014 bomo na tem področju izvedli veliko 
dejavnosti. Za večino dejavnosti so bila do sedaj finančna sredstva zagotovljena v okviru 
bivšega Ministrstva za okolje in prostor, zaradi smiselne ločitve stroškov tudi v bodoče (ločena 
pogodba MKO – Sektor za ohranjanje narave) prikazujemo stroške iz tega področja ločeno v 
poglavju 3 – »Javne naloge na področju varstva narave«.  

 

 

2.4.4 Strokovne podlage za spremljanje in usmerjanje razvoja 
prostoživečih živali 

 
V ZGS bomo na področju zagotavljanja strokovnih podlag za usmerjanje razvoja prosto živečih 
živali v letu 2014 izvedli naslednje dejavnosti: 
 

 na podlagi podatkov popisanih krmišč za divjad in potrjenih načrtov za upravljanje z 
divjadjo bomo po OE ZGS in LUO nadaljevali z urejanjem krmljenja divjadi in vodenjem 
katastra krmišč za LUO po loviščih; 

 lokalno (po območnih enotah in LUO) bomo nadaljevali z evidentiranjem posebej 
pomembnih habitatov za divjad in zavarovane vrste prosto živečih živali (rastišča, 
gnezdišča, brlogi, zimovališča, idr.); 
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 izvajali bomo določila Pravilnika o varstvu gozdov; 

 izvedli bomo drugi popis objedenosti gozdnega mladja po enotno prenovljeni 
metodologiji, ki je bila prvič izvedena v letih 2009 in 2010. Opravili bomo analizo popisa 
objedenosti v popisnih enotah, ki pokrivajo II. Gorenjsko LUO, kjer je bil popis izveden v 
letu 2013 ter izvedli popis v vseh drugih popisnih enotah; 

 v gozdnogospodarske načrte GGE bomo vključili vsebine s področja živalskega sveta ter 
zagotavljali upoštevanje funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in lovskogospodarske 
funkcije pri načrtovanju in izvajanju ukrepov v gozdovih; 

 pri izdajanju soglasij in problematiki posegov v gozdni prostor bomo upoštevali potrebe 
živalskega sveta ali pa izdelali celovite presoje vplivov na divjad po Zakonu o divjadi in 
lovstvu; 

 vodili bomo evidence o odvzemu divjadi in ukrepih v okolju ter pri tem nadaljevali 
sprejete obveze do Statističnega urada RS, dogovorjene v letu 2000 ter do drugih služb 
in ministrstev, ki podatke potrebujejo za svoje delo; 

 izvajali bomo akcijski načrt za uravnavanje populacije sive vrane po navodilih, če jih bo 
izdalo MKO. 

 
 

2.4.5   Delo z javnostmi 
 
Zaradi krepitve znanja strokovnih delavcev ZGS in prispevka k reševanju problemov v zvezi z 
prosto živečimi živalmi in njihovim življenjskim okoljem je nujno krepiti sodelovanje z lovskimi, 
kmetijskimi, naravovarstvenimi in drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z živalskim svetom 
oziroma jih problematika na tem področju neposredno ali posredno zadeva, pa tudi z drugimi, 
zlasti lastniki gozdnih in negozdnih zemljišč. Izjemnega pomena je dobro sodelovanje z vsemi 
upravljavci lovišč in LPN, predvsem pri vodenju in izmenjavi podatkov o stanju divjadi ter 
uskladitvi in analizi evidenc iz preteklosti, ki dajejo odgovore glede sedanjosti in nudijo vpogled 
v prihodnost. Skupaj z upravljavci lovišč, njihovimi organizacijami višje ravni (Območna 
združenja upravljavcev lovišč in LPN ter Lovska zveza Slovenije) ter s predstavniki države je 
potrebno ustvariti razmere za dobro sodelovanje tudi na mednarodnih ravneh, predvsem s 
sosednjimi državami. Zato bomo vsem navedenim ciljem posvetili pozornost tudi v letu 2014.  
 

S prispevki v nacionalnih in lokalnih medijih, na posvetovanjih, konferencah, delavnicah, z 
obiski šol, vodenjem po gozdnih in lovskih učnih poteh in v drugih oblikah je nujno stalno in 
objektivno seznanjati javnost o živalskem svetu in z njim povezanim delovanjem ZGS. Pri tem 
bo Oddelek za gozdne živali in lovstvo (vključujoč odseke za gozdne živali in lovstvo na vseh 
območnih enotah ZGS) sodeloval s sodelavci, ki delujejo na področju odnosov z javnostjo. 
 

Udeležili se bomo 10. mednarodnega simpozija o divjem prašiču, ki ga bomo tudi so-organizirali 
skupaj z ERIC-o Velenje in LZS v septembru 2014 v Velenju. 
 
Posamezni vodje Odsekov za gozdne živali in lovstvo na območnih enotah (OE Postojna, 
Sežana, Tolmin, Nazarje, Celje, Slovenj Gradec, idr.) bodo spomladi 2014 sodelovali z OZUL 
pri organizaciji predstavitev in razstav o odvzemu divjadi za leto 2013. 
 
Oddelek za gozdne živali in lovstvo bo na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev v letu 2014 
pridobil ponudbe in odkupil risbe za plakat o pticah, ki imajo status divjadi. Samo oblikovanje in 
tisk plakata pa bosta izvedena v letu 2015. 
 

Vodje odsekov za gozdne živali in lovstvo bodo s podatki in strokovnim znanjem sodelovali pri 
strokovnih, diplomskih, magistrskih in specialističnih nalogah s področja prosto živečih živali, za 
kar smo v preteklem obdobju že vzpostavili aktivno sodelovanje z BF – Oddelkom za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Oddelkom za biologijo, odprti pa bomo za vse pobude 
tudi drugih članic Univerze v Ljubljani in od drugod.  
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2.4.6   Razvojno delo na področju divjadi in lovstva 
 
Oddelek za gozdne živali in lovstvo ter območne enote ZGS bodo v letu 2014 izvajale zlasti 
naslednje razvojne naloge:  
 

 z Oddelkom za gozdnogospodarsko načrtovanje ter Oddelkom za gojenje in varstvo 
gozdov bomo sodelovali pri zagotavljanju usklajenega razvoja gozdov in dela z divjadjo 
in njenim okoljem ter pravilne in racionalne uporabe zaščitnih sredstev za zaščito 
gozdnega mladja; 

 z Oddelkom za informatiko bomo sodelovali pri izdelavi podpornih računalniških 
programov za evidence ocenjevanja škod od divjadi na nelovnih površinah, za škode od 
zavarovanih živalskih vrst, za delo intervencijske skupine, za meritve velikih zveri, za 
tekoče vodenje škodnih dogodkov v LPN ter za tekoče vodenje podatkovnih zbirk o 
odvzemu divjadi v LPN; 

 OE Tolmin bo skupaj s TNP in OZUL Triglavskega LUO sodelovala pri raziskavi o 
razširjenosti gamsov v alpskem prostoru, nadaljevala sodelovanje s TNP, naravnim 
parkom Prealpi-Giuglia in OZUL Triglavskega LUO pri raziskavi o razširjenosti 
kozorogov na Kaninu ter nadaljevala sodelovanje z Univerzo v Torinu in OZUL 
Triglavskega LUO o odpornosti gamsov v mejnem prostoru Furlanija-Julijske Alpe; 

 OE Bled bo v aprilu in maju 2014 izvedla popis stanja rastišč divjega petelina na širšem 
območju Rudnega polja na Pokljuki za naročnika Smučarsko zvezo Slovenije, s katero je 
sklenjena dolgoročna pogodba za izvedbo popisov; 

 OE Kranj bo nadaljevala z raziskavami o morfoloških značilnostih muflonov v dveh 
skupinah kolonij (vzhodne Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe ter Jelovica z 
obrobjem) in o rabi habitatov pri muflonu na Gorenjskem ter začela z novo raziskavo 
(nadaljevanje zbiranja podatkov) o velikosti in sestavi skupin jelenjadi v Karavankah in 
Kamniško Savinjskih Alpah (proučevanje na osnovi do sedaj zbranih podatkov); 

 OE Brežice bo sodelovala z DOPPS pri vsakoletnem zimskem štetju vodnih ptic ter z 
ZRSVN pri nočnem štetju koscev v Jovsih in pri monitoringu prisotnosti srednjega detla v 
Dobravi pri Brežicah. V kolikor bodo na voljo razvojna sredstva, bo OE Brežice z OZUL-
om za Posavsko LUO, LD Boštanj in BF - Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire na delu lovišča Boštanj ugotavljala gostoto/številčnost damjaka po metodi štetja 
kupčkov iztrebkov; 

 OE Slovenj Gradec bo v sklopu projekta ALPA po potrebi sodelovala pri revitalizaciji 
planj na območju Pohorja, za kar je v letu 2012 pripravila strokovne podlage. Skupaj z 
Zavodom RS za varstvo narave bo pripravila prijavo projekta v okviru finančnega 
mehanizma EGP – biodiverziteta in naravna dediščina. Razpis je predviden v decembru 
2013. Cilj projekta na področju biodiverzitete je povečati učinkovitost upravljanja in 
spremljanja območij Natura 2000 ter zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti 
evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov; 

 OE Sežana bo z italijanskimi kolegi sodelovala pri pripravah strokovnih podlag za 
načrtovanje ukrepov v populacijah ter ukrepov za ohranjevanje in izboljševanje 
prehranskih in bivalnih razmer za vse živali na območju primorske regije in Furlanije; 

 z BF - Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter Lovsko zvezo Slovenije 
bomo sodelovali pri točkovnem evidentiranju odvzema velike divjadi in velikih zveri; 

 z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in LPN v ZGS bomo 
sodelovali pri projektu monitoringa svinjske kuge pri divjih prašičih, stekline pri lisicah, 
aviarne influence pri prostoživečih pticah ter drugih zoonozah pri vrstah prostoživečih 
živali; 

 skupaj z resornim ministrstvom in znanstveno-raziskovalnimi organizacijami bomo 
poskušali vzpostaviti meddržavno sodelovanje na področju divjadi in lovstva predvsem z 
Madžarsko in Italijo ter primarno pri vrstah divjadi, ki povzročajo težave v okolju (divji 
prašič, jelenjad); 
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 sodelovali bomo pri drugih raziskavah, povezanih s prosto živečimi živalmi in njihovim 
življenjskim okoljem, kot strokovnih podlagah za načrtovanje ukrepov v populacijah ter  
ukrepov za ohranjanje in izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za živali; 

 sodelovali bomo pri obveščanju upravljavca lovišča s posebnim namenom Triglavski 
park o aktualnih dogodkih in informacijah, ki zadevajo druga lovišča s posebnim 
namenom (v sestavi ZGS).  

 
 

 
 

2.5   Svetovanje in razvoj podeželja 
 
 Odgovoren: spec. Jurij Beguš, univ. dipl. inž. gozd. 
 
 

               Opomba: Neto ure: 1.700 ur na leto; bruto ure: 2088 ur na leto + 15 % časa za vodstvena in administrativna opravila (režija). 

 
 

Letni program dejavnosti ZGS na področju razvoja podeželja temelji na: 
 

 zakonskih, podzakonskih ter internih predpisih, 

 usmeritvah RS in EU za razvoj podeželja,  

 ugotovitvah analiz o varnosti pri delu v gozdu v RS,  

 ugotovitvah analiz o realizaciji načrtovanih gojitvenih in varstvenih del v gozdovih,  

 ugotovitvah raziskav o mnenju in potrebah lastnikov gozdov glede gozdov, gozdarstva in 
podeželja v Sloveniji,  

 andragoških načelih izobraževanja odraslih, 

 poslanstvu ZGS. 
 

V nadaljevanju so v preglednice vključeni predvsem dogodki, ki se dogajajo na državni ravni. 
Dogodki, ki so vezani na raven območnih enot in druge aktivnosti, ki so vezane na delo 
oddelkov, pa so večinoma opisani zunaj preglednic. 

Dolgoročni cilj 
 

Za delo z gozdom in v gozdu usposobljeni in motivirani lastniki gozdov.  
 

Omogočiti zaposlitev in zaslužek ljudem na podeželju z delom v gozdovih in v dejavnostih, povezanih 
z lesom ter gozdom, jih usposobiti za izvajanje teh del in dejavnosti ter tako prispevati h kakovosti 
življenja na podeželju – ob hkratnem zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij gozdov.  
 
 

Cilj za leto 2014 
 

Dejavnost Količina Neto normativ Bruto ure PP 18410 (€) 

Tečaji, delavnice 200 70 ur/tečaj, delavn. 30.600 447.051 

Individualno svetovanje 60.000 0,5 ura/odločbo 42.000 613.599 

Prireditve za lastnike gozdov 90 80 ur/prireditev 10.630 155.299 

Prispevki v medijih za lastnike 
gozdov 

200 8 ur/prispevek 3.360 49.088 

Študijski krožki 3 120 ur/št. krožek 584 8.532 
 

 Bruto ure PP 18410 (€) 

Druga svetovanja (gozdnogojitveni načrti, pojasnila idr.) 4.000 58.438 

Druga dela (evidence, poročila, programi, idr.) 1.579 23.068 

Skupaj Stiki z lastniki gozdov in javnostjo 92.753 1.355.076 
 

Opomba: Na podlagi sklepa Vlade za odpravo posledic žleda je predvideno še 11.200 ur za  uspo-
sabljanje lastnikov gozdov (iz dodatnih nalog ZGS) ter 32.000 ur za organiziranje lastnikov gozdov 
(30.000 ur iz dodatnih nalog ZGS in 2.000 ur iz kadrovske krepitve ZGS).  
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Nekatere dejavnosti s področja razvoja podeželja so namenjene izključno lastnikom gozdov, 
nekatere tudi javnosti. Lastnike gozdov včasih obravnavamo kot posebno javnost, ker se od 
drugih razlikuje po svojih lastninskih pravicah, dolžnostih in pričakovanjih, kar je povezano s 
posestjo gozda. Tako lastnikov gozdov kot drugih javnosti se dotikajo dejavnosti ZGS v zvezi z 
razvojem podeželja (npr. študijski krožki in sodelovanje z lokalnimi akcijskimi skupinami - LAS). 
 

Nekaj vsebin bomo zaradi prilagajanja razmeram podrobneje planirali tekom leta 2014. Pri tem 
nam bo program dela za leto 2014 obvezujoča podlaga.  
 
 
 

2.5.1   Svetovanje lastnikom gozdov 
 

Svetovanje lastnikom gozdov je po vsebini in oblikah zelo široko in kompleksno področje, kjer je 
poleg vsebine pomembno tudi ustrezno komuniciranje. Pri tem ločimo dva glavna modela 
komuniciranja: enosmerno (informiranje) in dvosmerno (participacija). V sodelovanju s 
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, z Zadružno zvezo Slovenije in z Zvezo lastnikov 
gozdov Slovenije načrtujemo nadaljevanje razvoja koncepta izobraževanja lastnikov gozdov.  

 
Področja svetovanja lastnikom gozdov, ki jih še posebej izpostavljamo v letu 2014, so: 
 

 varno delo v gozdu ter opravljanje gojitvenih in varstvenih del, sečnje in spravila lesa, 
krojenja gozdnih lesnih sortimentov ter ekonomika v gozdarstvu, 

 obnova, nega in varstvo, s poudarkom na invazivnih in patogenih vrstah, 

 povezovanje lastnikov gozdov, 

 skupno gospodarjenje v razdrobljeni posesti, 

 možnosti pridobivanja finančnih sredstev EU na podlagi Programa razvoja podeželja in 
novostih novega finančnega obdobja 2014–2020, 

 razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 

 smotrna raba lesa: polizdelki, izdelki, energetika in ogrevanje, s poudarkom na največji 
dodani vrednosti, 

 prodaja lesa, licitacija lesa, 

 osveščanje javnosti z dejavnostmi povezani z akcijskim načrtom »Les je lep«, 

 Natura 2000 pri gospodarjenju z gozdovi,  

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

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

 
V povezavi z navedenimi usmeritvami pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi bomo v letu 2014 
opravljali naslednje dejavnosti na področju svetovanja lastnikom gozdov: 
 

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

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

 odgovori na vprašanja po sredstvih komuniciranja, 

 objava izobraževalnih prispevkov za lastnike gozdov v medijih, 

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

 izdaja gradiv za izobraževanje lastnikov gozdov, 

 izbira in podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2014, 

 organiziranje tematskih razstav in drugih prireditev v različnih okoljih, 
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 priprava predstavitev različnih vsebin in prireditev na sejmih, 

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

 sodelovanje pri izvedbi licitacije lesa v organizaciji Društva lastnikov gozdov Mislinjske 
doline ter pomoč lastnikom gozdov pri udeležbi na licitaciji. 

 
 

Usposabljanja s področja varnega dela v gozdu, ekonomike gozdarstva,  gojenja 
ter varstva gozdov in drugih področij 
 

Glavni namen izobraževanja lastnikov gozdov na področju gozdne tehnike je varno in 
kakovostno delo pri sečnji in spravilu ter krojenje lesa v gozdne lesne sortimente s čim večjo 
vrednostjo.  
 

Na področju varnega in učinkovitega dela v gozdu bodo osrednja aktivnost tečaji, ki jih bomo 
izvajali sami, ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Njihovo število bo odvisno od 
povpraševanja zanje; predvidevamo, da jih bomo izvedli približno 100, od tega 10 za Gasilsko 
zvezo Slovenije. Poleg tečajev bomo v kontekstu varnega dela pripravili predavanja, izvedli 16. 
sekaško tekmovanje lastnikov gozdov in pripravili prikaze varnega dela na sejmih. Pregled 
dejavnosti po območnih enotah je naveden v poglavju 2.3.1.2 Svetovanje lastnikom gozdov. 
 

V okviru usposabljanj s področja gojenja in varstva gozdov bo organiziranih 46 delavnic s 
pričakovano udeležbo okoli 900 udeležencev. Pregled dejavnosti po območnih enotah je 
naveden v poglavju 2.3 Izobraževanje na področju gojenja in varstva gozdov.  
 

Poleg že omenjenih usposabljanj, predavanj in delavnic načrtujemo za lastnike gozdov še veliko 
drugih predavanj, ki so prikazana v preglednici 18. 
 
 
Preglednica 18: Teme predavanj za lastnike gozdov v letu 2014 
 

Območna 
enota 

Tema predavanja 
Število 

ponovitev 

Bled Načrtovanje v lovstvu 1 

 Škode po jelenjadi 1 

 Novosti v gozdni tehniki 1 

 Program razvoja podeželja 1 

 Združevanje lastnikov gozdov 1 

Ljubljana Gojenje gozdov  1 

 Uporaba prevoznic  2 

Kočevje Program razvoja podeželja 2014–2020 1 

Varno delo v gozdu 1 

Novo mesto Aktualno dogajanje v gozdarstvu - spremembe Zakona o gozdovih, prevoznice 3 

Celje Usklajevanje zasebnih in javnih interesov v gozdovih s posebnim 
namenom (v okviru nadaljevalnih dejavnosti projekta SylvaMED) 

1 

Aktualne informacije iz gozdarstva (Šentjur) 1 

Gozd in voda 3 

Upravljanje z divjadjo / škode od divjadi / načrtovanje 1 

Usklajevanje zasebnih in javnih interesov v gozdovi s posebnim 
namenom (v okviru nadaljevalnih dejavnosti projekta SylvaMED) 

3 

Nazarje Certificiranje gozdov 1 

Varstvo gozdov 1 

Maribor Vpliv divjadi na gospodarjenje z gozdom 1 

Sežana Sanacija sušenja gozdov 1 

SKUPAJ  26 
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Ekskurzije za lastnike gozdov 
 

Območne enote načrtujejo samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami 19 ekskurzij 
za lastnike gozdov (preglednica 19). Območne enote bodo finančna sredstva za načrtovane 
ekskurzije pridobile od prispevkov udeležencev (samofinanciranje) in sponzorjev. Končno 
število izvedenih ekskurzij bo zato odvisno tudi od pridobljenih finančnih sredstev. 
 
 

Preglednica 19: Ekskurzije za lastnike gozdov v letu 2014 
 

Območna 
enota 

Tema ekskurzije Kraj ekskurzije 

Kranj Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v KE Škofljica Škofljica 

Ljubljana Gospodarjenje z gozdom in podeželjem v slovenski Istri Istra 

 Spoznavanje gospodarjenja z gozdovi na Pokljuki Pokljuka 

 Gospodarjenje z gozdovi Slovenija 

Postojna 
Ureditev poti za sanacijo požarišča OE Sežana 

Ogled tekmovanja lastnikov gozdov in sejma AGRA Gornja Radgona 

Kočevje Spravilo z žičnim žerjavom Tolmin 

 DEMO Gozd-Les 2014 Slovenija 

Novo mesto Društvo lastnikov gozdov pod Gorjanci - Gospodarjenje z gozdovi Zg. Soška dolina 

Društvo lastnikov gozdov ob Krki - Gospodarjenje z gozdovi Pohorje 

Društvo lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji – Licitacija vrednejšega lesa Slovenj Gradec 

Društvo lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji – Gospodarjenje z gozdovi BIH ali HR 

Celje Gozd in Kras Primorska 

Nazarje Primeri dobre prakse v ZG Cerkno 

Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi (Pahernikova ustanova) Pohorje 

Posebna nega vrednega drevja Preddvor 

Maribor Licitacija lesa Slovenj Gradec 

 Gospodarjenje z gozdom v drugačnih rastiščnih razmerah Postojna 

Sežana Primeri dobrih praks gospodarjenja z gozdom v drobni posesti v Istri Istra 

SKUPAJ:  19 

 
 

Individualno svetovanje lastnikom gozdov 
 

ZGS izda lastnikom gozdov letno približno 60.000 odločb v upravnem postopku. Ob tem gozdar 
lastniku gozda svetuje o izbiri drevja za posek, o gojitvenih in varstvenih delih, o gozdnih 
prometnicah, o prevoznicah in številnih drugih vsebinah. ZGS si prizadeva pomagati lastnikom 
gozdov, da bodo zadovoljili svoje interese ob upoštevanju trajnosti in sonaravnega razvoja 
gozda. Individualno svetovanje je strokovno zahtevna oblika izobraževanja in zahteva 
kakovostno komunikacijo, ki jo moramo nenehno vsebinsko in metodično izpopolnjevati.  
 
 

Izobraževanje lastnikov gozdov prek medijev  
 

Prispevke bomo objavljali v nacionalnih in lokalnih medijih, ki imajo že ustaljene in uveljavljene 
rubrike oziroma oddaje z gozdarsko tematiko. Objavljali bomo zlasti v medijih, pri katerih bo 
objava brezplačna. Načrtujemo približno 80 objav v lokalnih medijih in približno 120 objav v 
nacionalnih medijih. Posebno pozornost bomo posvetili izpopolnitvi internetne strani ZGS – s 
ciljem nuditi informativno-izobraževalne vsebine o gozdovih lastnikom gozdov in drugi javnosti.  
 
 

Izbira najskrbnejših lastnikov gozda in podelitev priznanj 
 

Ta aktivnost je namenjena vzpodbujanju lastnikov gozdov za aktivno in skrbno gospodarjenje z 
gozdom. V letu 2014 bo ta akcija potekala v ZGS že šestnajstič. Kriteriji za izbiro najskrbnejših 
lastnikov bodo v letu 2014 enaki kot že doslej uveljavljeni. Predvidoma bo dobil priznanje po en 
lastnik gozda iz vsake območne enote. 
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Gradiva za izobraževanje lastnikov gozdov 
 

Za izobraževanje lastnikov gozdov za gospodarjenje z gozdovi so nujno potrebna spremljajoča 
gradiva. Vsa izdana gradiva bomo nabavili iz projektnih sredstev (preglednica 20). 
 
 

Preglednica 20: Načrtovana gradiva za izobraževanje lastnikov gozdov v letu 2014 
 

NASLOV GRADIVA OBLIKA GRADIVA 
(brošura, zgibanka, 

CD) 

VRSTA GRADIVA 
(novo gradivo ali 

ponatis) 

Predvideno 
število 
izvodov 

Varnost in zdravje pri delu v gozdu  knjižica ponatis 3.000 

Nevarnosti pri sečnji poškodovanega drevja zloženka ponatis 5.000 

Vzdrževanje žagalnih delov motorne žage zloženka ponatis 10.000 

Sečnja, zasek in podžagovanje drevesa brošura ponatis 10.000 

Spravilo lesa s traktorjem zloženka ponatis 10.000 

Varno delo pri sečnji  knjiga ponatis 5.000 

Varno delo s traktorji pri spravilu lesa knjiga ponatis 5.000 

Raba biomase in biodiverziteta  koledar, zloženka novo gradivo 1.000 

Nega mladega gozda zloženka ponatis z dopolnitvami 10.000 

Navodila za izvajanje gojitvenih in varstvenih del katalog novo gradivo 10.000 

Ureditev sečišča zloženka novo gradivo 10.000 

 

 
 

2.5.2   Druge dejavnosti za razvoj podeželja 
 
Na področju razvoja podeželja bomo v letu 2014 tudi: 
 

 svetovali pri povezovanju lastnikov gozdov, 

 sodelovali pri pripravi strokovnih podlag za program ohranjanja kmetij in podeželja v 
gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja, 

 sodelovali z lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) za razvoj podeželja, 

 vodili študijske krožke, 

 sodelovali pri izboru najboljše tematske poti v letu 2014, 

 svetovali pri vzdrževanju gozdnih učnih, turističnih in drugih tematskih poti, 

 sodelovali pri razvoju usposabljanja za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
 
 

Priprava strokovnih podlag za razvoj podeželja  
 

Zakon o gozdovih v 47. členu določa, da minister, pristojen za gozdarstvo, pripravi Program 
ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi 
gospodarjenja. ZGS bo v letu 2014 z MKO sodeloval pri pripravi Programa ohranjanja kmetij v 
gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja. 
 

V letu 2014 bo začel veljati Program razvoja podeželja za obdobje 2014–2020, pri katerem bo 
kot pomoč vlagateljem aktivno sodeloval tudi ZGS. 
 

 

Študijski krožki 
 

Študijski krožki so namenjeni delovanju ZGS v odnosih z javnostmi, še posebej v zvezi z 
dejavnostmi za razvoj podeželja, pa tudi vzpodbujanju lastnikov gozdov za gospodarjenje z 
gozdovi. Vodijo jih usposobljeni mentorji, sredstva za delovanje pa pričakujemo vsaj za del 
študijskih krožkov s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo. Študijski krožki bodo delovali po 
Navodilih o delovanju študijskih krožkov ZGS.  
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Preglednica 21: Študijski krožki v letu 2014 
 

OE Mentor študijskih krožkov, vsebina Število ŠK  

Brežice Jože Prah: Od vznika do evra 1 

Sl. Gradec Jerneja Čoderl: Ženske in gozd 1 

Sl. Gradec Zdenka Jamnik: Obrt 1 

 
 
 

2.5.3   Razvojno delo na področju razvoja podeželja 
 

V letu 2014 se bomo posvetili zlasti naslednjim razvojnim področjem: 
 

 razvoju centrov za izvedbo svetovanja lastnikom gozdov, 

 razvoju spletne strani za potrebe svetovanja lastnikom gozdov in razvoja podeželja, 

 razvoju celovitega delovanja ZGS pri razvoju podeželja.  

 

 

 
 

2.6 ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 

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

 

Opomba:  Neto ure: 1.700 ur na leto; bruto ure: 2088 ur na leto + 15 % časa za vodstvena in administrativna opravila (režija). 

 

 

Komuniciranje ZGS z različnimi vrstami javnostmi je del zakonsko določenih nalog in obsega  
komuniciranje z družbenim in socialnim okoljem ZGS, torej z organizacijami, interesnimi 
skupinami in posamezniki, ki so formalno ali neformalno povezani z delom ZGS. Z letnim 
programom dela na tem področju želimo postaviti usmeritve za oblikovanje odnosov z javnostmi 
v letu 2014, pri čemer upoštevamo naslednja načela:  
 

 s komuniciranjen z javnostmi prispevamo k uresničevanju poslanstva ZGS, 

 komuniciranje neprestano prilagajamo aktualnim potrebam, 

 model odnosov z javnostmi temelji na sprotnem obveščanju in participaciji deležnikov, 

 pri komuniciranju upoštevamo zakonske in podzakonske akte ter interne predpise, 

Dolgoročni cilj 
 

O pomenu gozda ozaveščena javnost, seznanjena s številnimi vlogami gozda kot prevladujočega 
kopnega ekosistema, in lesom kot naravnim in vsestransko uporabnim materialom in energentom.  
 
 

Cilj za leto 2014 
 

Dejavnost Količina Neto normativ Bruto ure PP 18410 (€) 

Prireditve za mladino 500 10 ur/prireditev 5.000 73.048 

Prireditve za drugo javnost 180 32 ur/prireditev 8.064 117.811 

Prispevki v medijih za javnost 200 16 ur/prispevek 4.480 65.451 
 

 Bruto ure PP 18410 (€) 

Vzdrževanje učnih poti, turističnih in drugih tematskih poti 4.440 64.866 

Vzdrževanje spletne strani ZGS 1.000 14.610 

Druga dela (evidence, poročila, programi, idr.) 3.000 43.829 

Skupaj Stiki z lastniki gozdov in javnostjo 25.984 379.614 
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 osnovni kriterij za načrtovanje dela predstavljajo raziskave o mnenju in potrebah javnosti 
in lastnikov gozdov na področju gozdarstva v Sloveniji,  

 upoštevanje strokovnih podlag področja odnosov z javnostmi, 

 prenos znanja temelji na načelih izkustvenega učenja oz. gozdne pedagogike in na 
andragoških načelih izobraževanja odraslih. 

 

Področje odnosov z javnostmi koordinirajo pooblaščene osebe za odnose z lastniki gozdov in 
javnostm, tako na Centralni enoti kot na območnih enotah, v delo pa so vključeni vsi oddelki in 
območne enote oz. praktično vsi zaposleni. V nadaljevanju navajamo predvsem večje dogodke 
za javnosti, ki jih bomo izvedli v letu 2014, bodisi v lokalnem okolju ali na državni ravni. Za 
posamezne večje dogodke na področju odnosov z javnostmi bo imenovanih tudi nekaj delovnih 
skupin oz. organizacijskih odborov. 
 

Pojem splošne javnosti in lastnikov gozdov se prepleta, še posebej pri aktivnostih, ki sodijo na 
področje razvoja podeželja. Na tem področju je ZGS že pred leti uvedel študijske krožke, ki jih 
izvajajo usposobljeni mentorji, tesno pa sodelujemo tudi z lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). 
Izvedbo nekaterih dogodkov bomo tekom leta prilagodili aktualnim razmeram, program dela na 
področju komuniciranja z javnostmi za leto 2014 pa nam bo podlaga za podrobnejše planiranje.  
 
Na področju odnosov z javnostmi bo ZGS v letu 2014 izvajal naslednje aktivnosti:  
 

 komuniciranje ZGS z deležniškimi organizacijami v gozdarstvu in naravovarstvu, 

 obveščanje javnosti po medijih o aktualnih dogodkih, 

 obveščanje javnosti na spletni strani ZGS in na socialnem omrežju facebook, 

 spremljanje objav v medijih, 

 javne razgrnitve in obravnave gozdnogospodarskih oziroma lovskoupravljavskih načrtov, 

 popularizacija gozdov in gozdarstva, 

 dejavnosti za šolsko mladino, 

 razvoj področja gozdne pedagogike, 

 predstavitve na sejmih in javnih prireditvah, 

 Teden gozdov 2014, 

 Evropski teden gozdov 2014, 

 prireditve ob Dnevu Zemlje, 

 prireditve ob mesecu požarne varnosti, 

 komuniciranje za Naturo 2000, 

 izdajanje popularizacijskih gradiv, 

 sodelovanje pri izboru najboljše tematske poti v letu 2014 in pri razvoju pohodništva, 

 servisiranje interne javnosti z aktualnimi informacijami (intranet, socialna omrežja), 

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

 udeležba na športnih prireditvah, ki jih organizirajo gozdarske organizacije. 
 
 
 

2.6.1   Temeljne dejavnosti na področju odnosov z javnostmi 
 
 

Komuniciranje ZGS z déležniki 
 

Za učinkovito komuniciranje z déležniškimi organizacijami je osnovni predpogoj dobro 
poznavanje le-teh. Mednje sodijo ministrstva Vlade RS (MKO, Ministrstvo za finance, 
Ministrstvo za obrambo – Uprava za zaščito in reševanje), lokalne skupnosti, gozdarske 
organizacije (gozdarske gospodarske družbe, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
Zadružna zveza Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja), izobraževalne ustanove 



 

 
49 

(Andragoški center Slovenije, Biotehniška fakulteta, Srednja gozdarska in lesarska šola 
Postojna, Zavod za šolstvo RS, osnovne in srednje šole, vrtci), raziskovalne organizacije 
(Gozdarski inštitut Slovenije), lovske organizacije (Lovska zveza Slovenije, lovske družine), 
Čebelarska zveza Slovenije, Zveza gobarskih družin Slovenije, Gasilska zveza Slovenije in 
drugi uporabniki prostora (vodarstvo, kmetijstvo, energetika itd.), mladinske organizacije, 
nevladne okoljske organizacije, mednarodne organizacije (IUFRO, FAO). 
 

Odnosi z deležniki bodo potekali v obliki strokovnega sodelovanja pri razvojnih nalogah ali 
projektih, na sestankih, delavnicah in posvetih. Na podlagi realizacije v preteklih letih 
predvidevamo sodelovanje oziroma stike s približno 100 raznimi organizacijami iz Slovenije in 
tujine. 
 
 

Obveščanje javnosti 
 

Zakon o medijih (45. člen) določa, da morajo »javni zavodi, ki opravljajo javno službo, dajati 
resnične, popolne in pravočasne informacije o vprašanjih s svojega delovnega področja za 
objavo prek medijev.« Omenjeni zakon tudi določa, da morajo javni zavodi urediti tudi način 
dajanja informacij za javnost in določiti odgovorno osebo, ki zagotavlja javnost dela. ZGS ima 
način dajanja informacij za javnost ter odgovorne osebe določene z internim Pravilnikom o 
obveščanju. 
 

Obveščanje javnosti v obliki novinarskih konferenc in pisnih sporočil za javnost ter oglasov prek 
medijev načrtujemo okvirno po izkušnjah iz preteklih let in glede na načrtovane večje prireditve 
in aktivnosti ZGS (npr.: Teden gozdov 2014, 20. letnica ZGS, Dan Zemlje, podelitev priznanj 
najbolj skrbnim lastnikom gozdov, javne obravnave gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih 
načrtov, predstavitev gozdnogospodarskih načrtov kot upravljavskih načrtov za Naturo 2000, 
oktober – mesec požarne varnosti, sečnja prazničnih dreves) in ob ekstremnih dogodkih v 
gozdnem prostoru – naravne ujme, kalamitete škodljivcev.  Pisna sporočila za javnost bomo 
posredovali vsem osrednjim medijskim hišam, na Slovensko tiskovno agencijo ter 
zainteresiranim in lokalnim medijem.  
 
 

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

Spletna stran ZGS ostaja osrednji medij za sprotno obveščanje zainteresirane javnosti in za 
posredovanje podatkov o gozdovih in gozdarstvu. Za leto 2014 načrtujemo objavljanje 
prispevkov, novic in informacij javnega značaja, sporočil za javnost, aktualnih novic in poročil 
domačih in mednarodnih projektov. Spletno stran bomo dograjevali z vsebinami o gozdu, ki 
bodo služile šolam, učiteljem in drugim.  
 

Lovišča s posebnim namenom bodo dopolnila svojo spletno stran z namenom promocije lovstva 
in povečevanje interesa za lovski turizem.  
 

 

Javne razgrnitve in obravnave gozdnogospodarskih, lovskoupravljavskih in 
gozdnogojitvenih načrtov 
 

Javne razgrnitve in obravnave načrtov so ključna oblika za zagotavljanje participacije 
deležnikov pri procesih načrtovanja. Javnost smo dolžni vključevati v te procese na podlagi 
zakonskih predpisov in mednarodnih pogodb. Za uspešno izvedbo teh skupinskih procesov je 
potrebno nenehno dopolnjevanje ustaljenih praks komuniciranja, in sicer z namenom 
zagotavljanja sodelovanja udeležencev. Za organizacijo in izvedbo javnih razgrnitev so 
zadolženi pristojni strokovni oddelki in območne enote, vloga pooblaščenih oseb za odnose z 
javnostmi je predvsem svetovanje in pomoč pri obveščanju ter participaciji – vključevanju 
lastnikov gozdov in predstavnikov organizacij in posameznikov iz javnosti v obravnave načrtov.  
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ZGS bo v letu 2014 izvedel 23 javnih razgrnitev načrtov GGE, 15 javnih obravnav letnih lovsko-
upravljavskih načrtov ter približnookoli 400 javnih razgrnitev gozdnogojitvenih načrtov. 
 

Na javne razgrnitve in obravnave bodo povabljeni lastniki gozdov, predstavniki lokalnih 
skupnosti, upravnih enot, kmetijskih zadrug, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, združenj 
lastnikov gozdov, nevladnih organizacij s področja varstva narave in okolja, lovskih in gasilskih 
organizacij in drugih interesnih organizacij, ki so s svojim delovanjem povezana z gozdom in 
gozdnim prostorom.  
 
 

Popularizacija gozdov in gozdarstva 
 

Namen popularizacijskih dejavnosti je širjenje poljudnega znanja in informacij o gozdovih in 
gospodarjenju z gozdom ter osveščanje javnosti o pomenu gozdov. S tem oblikujemo pozitiven 
odnos javnosti do gozdov in gozdarstva in s tem prispevamo k uresničevanju strateških ciljev. 
Izvedbo popularizacijskih dejavnosti na območnih enotah koordinirajo vodje območnih enot in 
zaposleni na delovnem mestu za odnose z javnostmi. Na nekaterih območnih enotah so bile te 
naloge delegirane zaposlenim, ki sicer zasedajo druga delovna mesta. Za leto 2014 načrtujemo 
zaradi omejenih finančnih sredstev le najnujneše aktivnosti, s katerimi bomo ohranili pozitivno 
podobo gozdarstva v javnosti. Ključne teme popularizacijskih aktivnosti so:  
 

 gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti,  

 aktualni dogodki v gozdovih, 

 gozdne prometnice,  

 divjad in velike zveri,  

 izobraževanje lastnikov gozdov,  

 združevanje lastnikov gozdov in mobilizacija gozdnih virov, 

 mestni in primestni gozdovi,  

 raba lesa,  

 sonaravno gospodarjenje z gozdovi,  

 varstvo gozdov,  

 pravilno obnašanje v gozdovih,  

 divja odlagališča odpadkov v gozdovih,  

 gozdne učne poti,  

 izjemna drevesa v gozdu in gozdnem prostoru,  

 raba gozdnega prostora,  

 mednarodno sodelovanje gozdarskih ustanov. 
 
V okviru navedenih tem bodo načrtovane dejavnosti podrobneje opredeljene in popularizirane v 
okviru izvedbe različnih dogodkov za javnost ter obveščanja po medijih.  
 

Izvedba dejavnosti, njihov obseg in vsebina so odvisni od razpoložljivih finančnih sredstev. 
Pogosto pri izvedbi aktivnosti sodelujejo tudi sponzorji, ali pa so izvedene v okviru mednarodnih 
razvojnih projektov. V preglednici 22 so navedene glavne popularizacijske dejavnosti, ki jih 
načrtujejo območne enote ZGS. Poleg navedenih popularizacijskih dejavnosti bomo izvedli tudi 
več dejavnosti v Tednu gozdov 2014, 20. letnici ZGS in ob Dnevu Zemlje, ki bodo koordinirane 
s Centralne enote ZGS. 
 

Preglednica 22: Nekatere načrtovane dejavnosti za popularizacijo gozdov v letu 2014 
 

Organizacijska 
enota 

Dejavnost 

Tolmin 
Sodelovanje pri prireditvah v okviru Tedna gozdov 2014 

Izjave za javnost ob nepredvidenih dogodkih 

Bled 

Dejavnosti v okviru Gozdarskega izobraževalnega centra v Bohinju 

Likovna razstava 

Novinarske konference ob aktualnem dogajanju 
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Organizacijska 
enota 

Dejavnost 

Kranj Literarni večer v gozdu 

Ljubljana 

Razgrnitev in javna obravnava GGN GGE (3 x) - Mediji, pisna vabila, spletna stran 
ZGS in MKO, oglasne deske 

Predstavitev letnega načrta LUO (1 x) - Pisna vabila, spletna stran ZGS in MKO, 
oglasne deske 

Neformalno zastavljeni pogovori za souporabnike gozda in gozdnega prostora (1 x) 
Mediji, spletna stran ZGS 

Postojna 

Gospodarjenje z gozdovi na postojnskem GGO – iz tradicije v sedanjost in prihodnost 
(ekskurzija za novinarje) 

Prireditev Kmet, gozdar – nekoč in danes; predstavitev ZGS na prireditvi, 
demonstracija 

Knjiga o izjemnih drevesih na območju OE Postojna; predstavitev knjige, sporočilo za 
javnost, i-net, radio 

Kočevje 

Razdeljevanje novoletnih smrečic na Mestni ploščadi v Kočevju; priprava map za 
novinarje v vsemi povezanimi vsebinami, sporočila za medije, članki v lokalnih 
časopisih, radijska oddaja 

Čistilna akcija Očistimo Kočevsko – priprava akcije, organizacija, tiskovna konferenca, 
sporočila za medije, članki v lokalnih časopisih, radijska oddaja 

Novo mesto 

Posvet o novomeških primestnih gozdovih 

Promocija gozdarstva in kuhanja oglja na Gorjancih in v Dolenjskih Toplicah - 
obvestila v lokalnih medijih 

 Sodelovanje na kmečkih igrah v Prilozju v Beli Krajini - obvestila v lokalnih medijih 

 Razni članki z gozdarsko vsebino v lokalnih medijih 

Brežice 

Vodenje po GUP 

Srečanje oglarjev Slovenije, Col 

Naj pot 2014, formiranje območnih enot, državna komisija 

Srečanje evropopotnikov v maju 

Naša hosta, radijske oddaje Kum 

Srečanje treh županov ob izviru Sopote 

Srečanje podružničnih šol, Svibno 

svetovni dan turizma, Hiša na Magolniku 

Pohod po oglarski poti 

Sodelovanje v projektih Oglarske dežele 

Sodelovanje pri projektih Društva lastnikov gozdov Mirnske doline 

Sodelovanje pri projektih Društva lastnikov gozdov Sopota – Laško 

Sodelovanje v projektih Zveze lastnikov gozdov, in društev lastnikov gozdov 

Dan Save, dan radeških splavarjev, dan društva lastnikov gozdov Sopota – Laško, 
dan učne poti Savus, srečanje, druženje, posvet 

Turistična zveza Slovenije,  Komisija za razvoj turizma, predstavnik ZGS, skupni 
projekti 

Sodelovanje z Društvom za razvoj slovenskega podeželja (član UO), posveti, 

Sodelovanje v projektu Žive hiše na Veliki Preski 

Sodelovanje v projektu Pogled čez, na Veliki Preski 

Srečanje mentorjev ŠK ob 10 letnici na Lisci 

Za gozdove in ljudi, sodelovanje s Pahernikovo ustanovo in Prosilvo ter TZS, sprehod 
skozi gozd za učitelje, v Pahernikovih gozdovih 

Sodelovanje v projektu Na zabavo v naravo, s TZS 

Ob 20 letnici ZGS, osrednja prireditev v Deželi kozolcev in povabilo druženje vseh 
najboljših lastnikov gozdov  

Dnevi splavarjenja 

Sodelovanje ob dnevu KS, Dole pri Litiji 

Sodelovanje na občinskem prazniku občine Radeče 

Sodelovanje na sejmu turizma v Ljubljani 

Zeleni večer - Tradicionalno srečanje ob literarnem dogodku v Hiši na Magolniku in 
Gozdu.  

Aktivno sodelovanje v podeželskem parlamentu 
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Organizacijska 
enota 

Dejavnost 

Celje 

Otvoritev nove gozdne kolesarske poti v Rifengozdu (organizacija in izvedba 
dogodka) 

Predstavitev nove zgibanke »Mestni gozd Celje – Anski vrh in Miklavški hrib« (v 
sklopu projekta SylvaMED) 

Sodelovanje na prireditvi »Jurjevanje« v Šentjurju (stojnica) 

Glasbeni koncert v Mestnem gozdu 

Razglasitev naj-drevesa v občini Vojnik - »Črni gaber pri Sv. Tomažu« 

Sodelovanje na prireditvi »Podeželje v mestu« v Celju (stojnica) 

Sodelovanje na prireditvi ob »Dnevu Zemlje« na ribniku Vrbje – predavanje 

Dežnikarjeva lipa na Žvajgi – članek 

Sekaško tekmovanje za lastnike gozdov  

Gospodarjenje z gozdovi na Konjiškem 

Sadnja lipe 

Holcerija Vitanje 

Sejem Kozjansko jabolko – manjšinske drevesne vrste 

Na izlet v gozd 

Slikajmo gozd, likovno društvo Laško 

Javna predstavitev Letnega lovsko upravljavskega načrta LUO 

Predstavitev Letnega lovsko upravljavskega načrta za lovske družine  

Predavanje – Divjadi in njen pomen v okolju – Kmetijski zavod Celje 

Nazarje 

Dan gozdov 

Dan Zemlje – glede na aktualno tematiko 

Teden gozdov – osrednja prireditev in izbor naj-dreves, naj-gozdarja in naj-lastnikov 
po KE (razni mediji) 

Gozdarsko tekmovanje Gornji Grad  

Gozdarsko tekmovanje Luče (razni mediji) 

Gozdne učilna na Lesarskem prazniku (razni mediji), kviz »Kaj vem o gozdu in lesu« 

Okoli 10 prispevkov v lokalnih medijih (Savinjske Novice, Naš čas, VTV idr.) 

Sl. Gradec 

Prispevki o aktualnih zadevah v lokalnih medijih 

Predstavitve študijskih krožkov, članki Viharnik (3x) 

Prispevki v viharniku (aktualne vsebine, promocija gozdarstva) 

Pahernikova ustanova in njeni gozdovi za širšo javnost 

Predstavitve za študente gozdarstva na KE Radlje 

Maribor 

Gozdarske teme na vaškem prazniku Kapla 

Gozdarske teme na vaškem prazniku Žetale 

Sodelovanje pri prireditvah v okviru Tedna gozdov 2014 

M. Sobota 
Pohod po obmurskih gozdovih 

Pomursko sekaško tekmovanje 

Sežana Lovska razstava - razstava trofej v Primorskem LUO 2013 

 Kmetijska tržnica - Ilirska Bistrica – stojnica 

Oddelek za goj 
in var. gozdov 

Teden gozdov - tema nega gozdov 

Sejem AGRA - tema nega gozdov 

 
 
Komuniciranje z javnostmi na področju sečnje, strojne sečnje, gradnje gozdnih 
prometnic in drugih posegov v gozdni prostor 
 

Izvajanje strojne sečnje, gradnja gozdnih prometnic in drugi posegi v gozdni prostor so območja 
potencialnih konfliktov med različnimi uporabniki gozdnega prostora. Pri načrtovanju in izvajanju 
teh dejavnosti je za ZGS zelo pomembno tudi primerno komuniciranje z javnostmi. Vsa leta 
izpopolnjujemo strategijo komuniciranja ZGS z javnostmi na teh področjih. Temeljna načela 
komuniciranja so: brezhibno opravljene dolžnosti in naloge ZGS, aktivno obveščanje javnosti – 
po potrebi tudi predhodno, vključevanje javnosti, predvsem deležnikov v proces odločanja 
(participativni odnos do deležniških organizacij). V zvezi s prizadevanji za večjo mobilizacijo 
gozdnih virov v zasebnih gozdovih bo ZGS izboljšal komuniciranje z lastniki gozdov in jih sproti 
obveščal o možnem poseku, ki izhaja iz sprejetih gozdnogospodarskih načrtov. 
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Komuniciranje z javnostmi na področju varstva gozdov – o novih boleznih in 
škodljivcih gozdnega drevja, tujerodnih invazivnih rastlinskih vrstah in v primeru 
naravnih ujm in gozdnih požarov 
 

Prisotnost novih bolezni in škodljivcev na gozdnem drevju (npr.: zapredkarica, jesenov ožig, 
kostanjeva šiškarica, borova ogorčica in borov smolasti rak, fitoftorna sušica vejic, azijski in 
kitajski kozliček) zahteva poleg dobrega nadzora, postopkov strokovnega ukrepanja, tudi 
komunikacijski proces, v katerega so vključene vse ciljne skupine, ki se jih področje dotika, 
kakor tudi širša javnost. V primeru naravnih ujm in gozdnih požarov bo ZGS obveščal javnost in 
lastnike gozdov v okviru svojih pristojnosti. 
 

Na področju varstva pred boleznimi, škodljivci, naravnimi ujmami in gozdnimi požari bo dan 
velik poudarek na preventivnih dejavnostih, predvsem z osveščanjem lastnikov gozdov, 
gospodarskih družb in vseh, ki s svojim delovanjem lahko pomagajo, da se izvaja preventivna 
dejavnost na racionalen, a učinkovit način.  
 

V zvezi z obveščanjem javnosti o nevarnostih, ki jih prinaša širjenje invazivnih tujerodnih 
rastlinskih vrst, bo ZGS sodeloval pri pripravi projekta LIFE+ na to temo. 
 
 

Večanje prepoznavnosti ZGS v javnosti 
 

Pozitivna podoba ZGS v javnosti je odvisna predvsem od pravočasnega, verodostojnega in 
transparentnega komuniciranja predstavnikov ZGS s predstavniki drugih organizacij. Večanje 
prepoznavnosti je tesno povezano tudi z izvedbo načrtovanih dejavnosti za popularizacijo 
gozdov in gozdarstva, ki pa so zaradi okrnjenih finančnih sredstev omejene. Za večjo 
učinkovitost teh predstavitev bomo za posamezne večje dogodke izdelali komunikacijske 
načrte. Izdaja promocijskih gradiv bo omejena le na najbolj nujne primere. Pri večanju 
prepoznavnosti ZGS bomo sledili novim komunikacijskim kanalom, zato bo velik del aktivnosti 
vezan tudi na elektronske medije in medmrežja.  
 

 

Predstavitve na sejmih 
 

Predstavitve ZGS na sejmih so namenjene tako lastnikom gozdov kot tudi širši javnosti. Za leto 
2014 načrtujemo: 
 

 razstavo in demonstracijo na Kmetijskem sejmu v Komendi, tako v pomladanskem kot v 
jesenskem času, ki jo bo organiziral Oddelek za gozdno tehniko; 

 razstavo in državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov na 52. mednarodnem sejmu 
Agra (Kmetijsko živilski sejem v Gornji Radgoni), ki bo konec avgusta 2014; dejavnosti 
na sejmu bodo pripravili strokovni delavci vseh območnih enot, ki sodelujejo pri pripravi 
sekaškega tekmovanja; na razstavnem prostoru ZGS bomo predstavili nego gozda, 
sodelovali pa bodo zaposleni na Centralni enoti, OE Ljubljana, Celje in Murska Sobota.  

 razstavo na sejmu Lov na razstavišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni;  

 razstave na lokalnih sejemskih prireditvah. 
 
 

Ekskurzije  
 

Za lastnike gozdov bomo organizirali ekskurzije glede na prispele prošnje in deloma že 
sklenjene dogovore; vse v okviru razpoložljivih sredstev in časa.  
 
 

Delo s šolsko mladino 
 

Dejavnost prenosa znanja o gozdu in popularizacije gozdarstva za različne ciljne skupine v 
Evropi označuje termin »gozdna pedagogika«, ki ima skupna načela in učne pristope  V ZGS 
smo v zadnjih letih sistematično razvijali pedagoško andragoške kompetence gozdarjev, ki se 
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ukvarjajo s področjem gozdne pedagogike. V okviru EU razvojnih programov smo usposobili 
skupino zaposlenih, ki svoje znanje prenašajo na sodelavce. Pri tem sledimo standardom 
gozdne pedagogike v srednji Evropi, še posebej pa se zgledujemo po avstrijskem modelu, ki je 
v tem pogledu eden najuspešnejših.  
 

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

Kljub velikim potrebam se letno število dejavnosti ZGS za šolsko mladino zmanjšuje zaradi 
zmanjševanja finančnih sredstev ZGS. Določen del dejavnosti bomo izvedli v okviru dejavnosti 
javne gozdarske službe, preostali del pa zaračunali kot nadstandardno delo po ceniku ZGS. Ker 
s tem obsegom dejavnosti ne zadovoljimo vseh potreb, smo že v letu 2013 skušali poiskati vir 
financiranja na ministrstvu, pristojnem za šolstvo. Postavljeni so bili temelji sodelovanja na 
osnovi pregleda učnih načrtov – z dogovori bomo nadaljevali v letu 2014.   
 

Program izvedbe gozdne pedagogike z vodenje skupin po gozdu in po gozdnih učnih poteh v 
letu 2014 obsega več kot 200 dogodkov v okviru javne gozdarske službe in okoli 50 dogodkov, 
ki bodo financirani s strani naročnika. Potrebam šol se bomo prilagajali med letom. Kriteriji za 
izvedbo aktivnosti v okviru sredstev javne gozdarske službe so naslednji: prijava šole do 
določenega roka, aktivno sodelovanje učiteljev, primerno število udeležencev in povezanost 
vsebine z učnimi načrti.  
 

Pripravljen je tudi program drugih izobraževalnih dogodkov, ki jih bodo območne enote izvedle 
skupaj s šolami v lokalnem okolju in obsega več kot 100 dogodkov: od sodelovanja na 
naravoslovnih dnevih do predavanj, natečajev, kvizov, izletov in delavnic 
 

Z namenom povečati motivacijo za učenje o gozdarskih temah bomo začeli z uvajanjem 
aktivnosti »Forest Challenge Badge«, ki so jih zasnovali pri FAO, in sicer bomo z aktivnostmi 
začeli na OE Celje in OE Kočevje. Poleg teh aktivnosti bomo nadaljevali s sistemskim razvojem 
koncepta gozdne pedagogike v ZGS. Vire sredstev za te razvojne aktivnosti (mreženje, 
izobraževanje, določitev standardov,…) bomo poiskali tudi v že odobrenih evropskih razvojnih 
projektih, kot je ForestVET (program Leonardo da Vinci), izkoristili pa bomo tudi nove priložnosti 
za prijavo projektnih predlogov. V primeru uspešnih prijav je predvideno sofinanciranje 
aktivnosti s strani sredstev javne gozdarske službe.    
 

 

Teden gozdov  
 

Teden gozdov je tradicionalna prireditev za promocijo gozda in slovenskega gozdarstva. V letu 
2014 ga bomo posvetili promociji nege gozdov, obeležen pa bo tudi s praznovanjem 20. letnice 
ZGS. Osrednja prireditev bo povezala vseh 20 let delovanja ZGS in bo v deželi kozolcev, v 
Šentrupertu na Dolenjskem.  
 

 

Dan Zemlje 
 

Za Dan Zemlje, 22. 4. 2014, bo ZGS izvajal aktivnosti za popularizacijo gozda kot 
najpopolnejšega kopenskega ekosistema, naravnih zanimivosti v gozdu in gozdnem prostoru 
ter za njihovo varovanje. Z drugim delom aktivnosti bomo opozarjali na divja odlagališča 
odpadkov v gozdovih ter njihov škodljiv vpliv na gozdni ekosistem. 
 
 

Interno komuniciranje 
 

Interna javnost je ena od javnosti, okvir za njeno obveščanje pa je določen s Pravilnikom o 
obveščanju. To obveščanje dopolnjuje vpeljan sistem za interni prenos informacij, ki je del 
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izvedbe delovnih nalog v ZGS. Obveščanje interne javnosti temelji na intranetu, kjer bomo 
zagotovili pravočasno objavo vseh informacij, ki so potrebne za zagotavljanje ustrezne interne 
obveščenosti. Intranet omogoča tudi prenos informacij na ravni območnih enot, za katerega 
bodo poskrbele območne enote same s svojimi uredniki intranetnih vsebin.  
 

 

Mednarodno sodelovanje 
 

Mednarodno sodelovanje na področju odnosov z javnostmi temelji na mednarodnih razvojnih 
projektih, ki so delno  financirani iz sredstev EU, delno pa iz sredstev javne gozdarske službe. V 
letu 2014 bo potekal projekt ForestVET v okviru programa leonardo da Vinci – prenos inovacij, v 
katerem bomo sodelovali pri razvoju in načrtovanju strokovnih izobraževanj za turško gozdarsko 
službo. Poleg tega je ZGS aktiven tudi v mreži gozdarskih komunikatorjev (FCN), evropski 
mreži za gozdno pedagogiko, mreži za urbane gozdove, sodelujemo pa tudi z gozdarskim 
sektorjem pri FAO organizaciji. Le – ta je organizator Evropskega tedna gozdov, ki ga bomo 
obeležili tudi v Sloveniji. Sodelujemo tudi z Mednarodno organizacijo gozdarskih raziskovalnih 
organizacij (IUFRO).  
 
 

Gozdne učne poti, turistične in druge tematske poti 
 

Gozdne učne poti, turistične in druge tematske poti so pomemben pripomoček, s katerim ZGS 
izvaja popularizacijo gozdov in gozdarstva ter prispeva k razvoju turizma na podeželju. Skladno 
z razvojem gozdne pedagogike v ZGS, ki temelji na izkustvenem učenju udeležencev in ne 
potrebuje obsežne infrastrukture, postajajo gozdne učne poti učinkovito dopolnilo okoljskih 
izobraževalnih programov. Pri vzdrževanju gozdnih učnih poti ZGS financira ali sofinancira 
redno vzdrževanje (manjša popravila), investicijsko vzdrževanje (večja popravila ali dopolnitve), 
izdajo vodnikov v obliki zgibank, brošur ali zgoščenk in postavitve novih poti. ZGS tudi 
strokovno svetuje drugim upravljavcem poti. Za financiranje ali sofinanciranje vzdrževanja poti 
je potrebna izjava o upravljanju na predpisanem obrazcu ZGS ali dogovor o soupravljanju, ki ga 
podpiše direktor ZGS. Za investicijsko vzdrževanje poti, za izdajo vodnika in za postavitev nove 
poti je potreben ureditveni projekt.  
 

ZGS bo v letu 2014 v okviru razpoložljivih finančnih sredstev organiziral in sofinanciral redno in 
investicijsko vzdrževanje gozdnih učnih in drugih tematskih poti. V okviru programa dela ZGS 
2014 je bil izdelan seznam potrebnih vzdrževalnih aktivnosti. Izvedbo teh aktivnosti bomo 
zastavili po prioritetni listi v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Poleg navedenega bo 
ZGS svetoval pri gradnji in obnovi upraviteljem oz. graditeljem tematskih poti v gozdnem 
prostoru. 
 

Za koordiniranje del na gozdnih učnih poteh in zaračunavanje vodenj so odgovorni vodje 
območnih enot. Na ravni celotnega ZGS koordinira delo Centralna enota.  
 

ZGS bo v letu 2014 aktivno sodeloval s Turistično zvezo Slovenije in drugimi organizacijami pri 
pripravi  razvojnih predlogov za upravljanje tematskih poti v Sloveniji. Nadaljevali bomo uspešno 
sodelovanje pri izboru najboljše tematske poti v naravi. Poleg tega bomo aktivno sodelovali pri 
izvedbi 28. festivala Turizmu pomaga lastna glava in 11. mednarodnega festivala Več znanja za 
več turizma, na temo NA ZABAVO V NARAVO. 
 
 

2.6.2   Drugo 
 

Gozdna hiša Mašun 
 

Gozdna hiše Mašun, ki jo upravlja OE Postojna, je gozdarsko informacijsko-izobraževalno 
središče, namenjeno najširši javnosti tako za poslovna in strokovna srečanja kot za šolske 
skupine ter individualne obiskovalce. Nadaljnji razvoj dejavnosti Gozdne hiše Mašun zastaja 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za izdajo izobraževalnih gradiv za javnost, zlasti za ciljne 
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skupine, kot so otroci in mladina. Potrebno je nadgraditi interaktivne vsebine, izkoristiti 
multimedijske možnosti hiše in zapolniti prostor v vitrinah in omarah. Sodelavci ZGS, ki delajo z 
javnostmi v Gozdni hiši Mašun, lahko svoje delo učinkovito opravljajo le, če se dejavnosti 
odvijajo tudi zunaj rednega delovnega časa, za to pa bo zaradi povečanega obiska potrebno v 
volontersko delo vključiti tudi okoliške študente gozdarstva, zlasti ob koncih tedna in praznikih.  
 

 

Vzdrževanje evropskih pešpoti E6 in E7 v Sloveniji 
 

ZGS sodeluje pri vzdrževanju evropskih pešpoti v Sloveniji na podlagi Dogovora o ustanovitvi, 
delovanju in poslanstvu Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji (Dogovor KEUPS), 
podpisanega v decembru leta 2000, katerega podpisnice so poleg ZGS še Planinska zveza 
Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Zveza gozdarskih društev Slovenije. Predstavniki teh 
organizacij sestavljajo KEUPS. ZGS je v komisiji zastopan z dvema predstavnikoma, eden od 
njih je predsednik. Namen sodelovanja ZGS pri vzdrževanju evropskih pešpoti v Sloveniji je 
popularizirati slovenske gozdove in njihov pomen za turizem, s pospeševanjem turizma na 
podeželju prispevati k razvoju podeželja ter popularizirati varovanje narave in okolja.  
 

ZGS bo na podlagi Dogovora KEUPS v letu 2014 sodeloval pri izvedbi naslednjih dejavnosti:  
 

 organizacija srečanja evropopotnikov, 

 izdaja informativnega gradiva (vodnik za pohodnike), 

 obnova žigov,  

 vzdrževanje markacij na evropskih pešpoteh E6 in E7 (sodelovanje in sofinanciranje), 

 urejanje spletne strani, 

 vzdrževanje Informacijskega središča za evropske pešpoti (strokovno svetovanje). 
 

 

Udeležba ZGS na mednarodnih in domačih gozdarskih športnih prireditvah 
 

Športne dejavnosti zaposlenih v ZGS so namenjene vzpostavljanju in vzdrževanju stikov z 
gozdarskimi organizacijami doma in v tujini. Udeleženci na mednarodnih športnih prireditvah 
predstavljajo Slovenijo in slovensko gozdarstvo. Aktivnosti so v lastni režiji tekmovalcev in v 
prostem času, stroškov za ZGS ni.  

 
V letu 2014 načrtujemo udeležbo na naslednjih prireditvah:  
 
1. prireditve v tujini, na katerih bodo sodelovali delavci ZGS: 
 

Smučanje: 

- 17. 3. - 23. 3. 2014 - EFNS (Evropsko gozdarsko smučarsko tekmovanje), ki bo v 
Joensuuju (Finska). V tekmovalnem in strokovnem delu EFNS bo sodelovalo 5 
delavcev ZGS. Število udeležencev bo manjše predvsem zaradi velike oddaljenosti 
kraja prireditve in s tem povezanimi stroški.  

- ALPE ADRIA gozdarska smučarska prireditev bo na Južnem Tirolskem (Italija). 
Predvideno se bo tekem udeležilo 15 - 20 delavcev ZGS. 

 
Tenis: 

- Odprto gozdarsko teniško prvenstvo Hrvaške, na katero so vabljeni tudi naši tenisači. 
 
Športno druženje gozdarjev Alpe –Adria:  

- Hrvaški gozdarji bodo skušali izvesti poletno športno srečanje gozdarjev, ki bo 
povezano z druženjem in izmenjavo izkušenj. Predvideno je ob konec maja nekje v 
Istri. Predvidevamo udeležbo 15 - 25 delavcev ZGS. 
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2. prireditve v Sloveniji, na katerih bodo sodelovali delavci ZGS: 
 

Smučanje: 

- v februarju ali marcu 2014 bo slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo, organizator 
bo znan v začetku prihodnjega leta, 

- v organizaciji KE Železniki bo februarja na Soriški planini potekal 11. veleslalom za 
lastnike gozdov in njihove družinske člane. 

  

Tenis: 

- pripravlja se vsakoletno gozdarsko teniško prvenstvo Slovenije. 

- gozdarski teniški dvoboj Hrvaška – Slovenija bo potekal v Sloveniji, organizator za 
obe prireditvi bo znan kasneje 

 
 

Popularizacijska gradiva  
 

Gradiva v obliki zgibank, brošur, knjig in računalniških medijev so nujna podpora dejavnostim na 
področju dela z javnostmi. Ugotovljene in s finančnimi možnostmi usklajene potrebe po izdelavi 
in izdaji gradiv za popularizacijo gozdov in gozdarstva so prikazane v preglednici 23a. Zaradi 
omejenih sredstev ZGS bomo ob pomoči sponzorjev ali denarja iz projektov poskušali izdelati 
še druga promocijska gradiva, ki so prikazana v preglednici 23b.  
 
 

Preglednica 23a: Gradiva za izobraževanje javnosti in popularizacijo gozdov in gozdarstva  
 

Naslov gradiva Oblika Vrsta Število izvodov 

Poster za Teden gozdov 2014 + nalepka poster novo 3.000 

Poročilo ZGS za leto 2013 brošura novo 350 

 
 

Preglednica 23b: Druga izobraževalna in popularizacijska gradiva za javnost  
 

Naslov gradiva Oblika Vrsta Število izvodov 

Plakat "Volk in škode" plakat novo gradivo 2.000 

Plakat - "Ptice - divjad v Sloveniji" plakat novo gradivo odkup slik 

Nega mladega gozda zgibanka ponatis s spremembami 10.000 

Katalog gojitvenih in varstvenih del-za internet katalog novo - v pdf obliki  0 

Ureditev sečišča zgibanka novo 10.000 

Nega mladega gozda zgibanka ponatis s spremembami 10.000 

Recharge.green – predstavitev projekta koledar novo 1.200 

Gospodarjenje z gozdovi po vzoru narave brošura ponatis 2.500 

Forest management by mimicking nature brošura ponatis 2.500 

 
 

Spremljanje objav v medijih – kliping 
 

Kliping MKO ostaja edini vir informacij o objavah v medijih o zadevah s področja gozda, 
gozdarstva, divjadi in lovstva ter ZGS. Zajem prispevkov v medijih, ki je naročen prek MKO, je 
precej splošen in ne zajame veliko gozdarskih objav. 
 

 

Izobraževanje zaposlenih v ZGS za področje odnosov z javnostmi 
 

Preglednica 25: Načrtovane dejavnosti s področja izobraževanja javnosti v letu 2014 
 

Tema izobraževanja Ciljna skupina 

Gozdna pedagogika – usposabljanje v okviru 
projekta ForestVET 

Gozdni pedagogi v ZGS 
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2.6.3   Razvojno delo na področju odnosov z javnostmi  
 
Najpomembnejše razvojne dejavnosti na področju odnosov z javnostmi v letu 2014 bodo: 
 

 

 razvoj in standardizacija dejavnosti na področju gozdne pedagogike – izpopolnjevanje 
učnih metod, prilagajanje različnim ciljnim skupinam, 

 izpopolnitev internetne strani ZGS za komuniciranje z zunanjo javnostjo ter intranetnega 
(internega) omrežja za interno komuniciranje, 

 postavitev spletne strani ZGS – facebook, 

 razvoj komuniciranja popularizacijskih dejavnosti ZGS, 

 razvoj komuniciranja na področju lova in upravljanja s populacijami divjih živali, s 
poudarkom na zavarovanih vrstah in velikih predatorjih, 

 tržno komuniciranje za povečanje obsega tržnih dejavnosti na področju lova, 

 razvoj popularizacije urbanih gozdov, 

 podpora diseminaciji rezultatov projektov, v katerih sodeluje ZGS. 
 
 

 
2.7   GOZDARSKI NADZOR 
 

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

 

 

         Opomba:  Neto ure: 1.700 ur na leto; bruto ure: 2088 ur na leto + 15 % časa za vodstvena in administrativna opravila (režija). 
 
 

S spremembo Zakona o gozdovih iz leta 2007 je ZGS pridobil pristojnost nadzora nad 
izvajanjem nekaterih določb Zakona o gozdovih. V letu 2012 je MKO izdalo potreben 
podzakonski akt, minister je pooblastil prvih 27 gozdnih nadzornikov, ki imajo opravljen izpit iz 
prekrškovnega postopka, zanje so bili izdelani tudi znaki in izkaznice. V letu 2014 bomo v okviru 
razpoložljivih finančnih sredstev začeli z izvajanjem gozdarskega nadzora.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2.8 RAZVOJNO  RAZISKOVALNA  DEJAVNOST  ZGS 
 

Odgovoren: mag. Živan Veselič, univ. dipl. inž. gozd. 
 

Z razvojno raziskovalno dejavnostjo ZGS bomo tudi v letu 2014 iskali odgovore na odprta 
strokovna vprašanja v zvezi z gozdom in usmerjanjem njegovega razvoja. Izvajamo jo v obliki 
treh skupin dejavnosti: 
 

 z delom na mednarodnih in domačih projektih, 

 s sodelovanjem pri raziskavah, ki jih izvajajo raziskovalne institucije, 

 z lastnimi raziskavami.  
 

Iz finančnih razlogov je najobsežneje delo ZGS na razvojnih projektih, zlasti mednarodnih, ki se 
sofinancirajo iz različnih mednarodnih razvojnih skladov. 

Dolgoročni cilj 
 

Učinkovit nadzor v gozdnem prostoru nad nekaterimi dejavnostmi, ki po Zakonu o gozdovih 
škodljivo vplivajo na gozd in njegove funkcije. 

 

Cilj za leto 2014 
 

 Bruto ure* Strošek (€) 

   

Skupaj gozdarski nadzor 4.000 58.438 
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2.8.1   Razvojni projekti   
 

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

 
V času izdelave Programa dela ZGS za leto 2014 je znano sodelovanje ZGS pri sedmih 
mednarodnih razvojnih projektih, 4 projekti pa so v fazi prijave. Za projekte, ki jih bo ZGS v 
izvedbo pridobil med letom, bomo skladno s finančnimi in kadrovskimi možnostmi določili vse 
potrebno za izvedbo. 
 

 

 
Recharge.Green 

Projekt obravnava usklajevanje izkoriščanja lesa v energetske namene (biomasa) in ohranjanja 
biotske raznovrstnosti (biodiverzitete). Projekt bo trajal do junija 2015. 

 
WetMan 
 

Cilj projekta LIFE+ projekt WetMan je ponovna vzpostavitev ugodnega stanja na območju šestih 
mokrišč – habitatnih tipov Natura 2000. Izbrano je šest območij projektov, in sicer Pohorje, 
Zelenci, Vrhe, Planik, Gornji kal in Mura-Petišovci. Projekt bo trajal od 2011 do 2015. 

 
NewFor 
 

ZGS je v letu 2011 uspešno kandidiral na razpisu EU Programa teritorialnega sodelovanja 2007 
– 2013 za območje Alp in bo kot partner v letih 2011 – 2014 sodeloval v projektu NEWFOR z 
naslovom »Nove tehnologije za boljšo izrabo lesnih virov v gorskih gozdovih«. Glavni uporabnik 
rezultatov projekta bo gozdarska praksa in razvojna jedra v javni gozdarski službi Slovenije. 
Pričakovani rezultati projekta obsegajo analizo možnosti uporabe LIDARskih podatkov za 
načrtovanje odprtosti gozdov in gozdne proizvodnje, izdelan pregled stanja tehnologij gozdne 
proizvodnje v alpskem prostoru, razvoj GIS in analitičnih orodij za odpiranje gozdnih predelov z 

Dolgoročni cilj 
 

S sodelovanjem v domačih in mednarodnih projektih reševati na visoki strokovni ravni aktualna 
strokovna vprašanja, razvijati strokovni kader v ZGS, ohranjati strokovne stike z  domačimi in 
tujimi institucijami in strokovnjaki in pridobivati sredstva za strokovno delo.  
 
 

Cilj za leto 2014 
 

 (Neto) ure Strošek ZGS (€) 

Recharge.Green 962 15.504 

Life+WetMAN 20 1.013 

Newfor 381 7.099 

Life+ PUN 2000 1.663 23.869 

Green4Grey 24 413 

SIMWOOD 188 4.950 

Forest VEST 175 4.275 

Ohranitev biotske raznovrstnosti Pohorja 448 6.231 

DinAlp Bear 84 3.886 

Life+ Ohranjanje Natura območij na Kočevskem 157 5.949 
   

 SKUPAJ PROJEKTI 3.602 73.188 
 

 
 
 
 
 



  60 

gozdnimi prometnicami, izdelavo metodologije za planiranje optimalne mobilizacije lesa, 
ekonomsko ovrednotenje izkoriščanja gozdnih virov, izdelavo orodij za podporo odločanju pri 
logističnem načrtovanju ter izvedbo prenosa pridobljenega novega znanja v gozdarsko prakso. 

 
Life+ PUN 2000 
 

Cilj projekta je pripraviti Program upravljanja za Natura območja za obdobje 2014–2020. Projekt 
vodi MKO - Sektor za ohranjanje narave, poleg ZGS pa so partnerji v projektu še Zavod RS za 
varstvo narave, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode RS in Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije. Projekt traja od avgusta 2012 do marca 2015. 

 
GREEN4GREY 
 

Projekt sodi v Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška. Njegov poln naslov je GREEN4GREY 
– Skupna revitalizacija za trajnostno rabo urbanih gozdov. Projekt traja 15 mesecev. Delež 
sofinanciranja je 95 %.  Projekt vodi ZGS, sodelujejo pa še trije slovenski in trije hrvaški 
partnerji. Tri četrtine sredstev je namenjena investicijam v rekreacijsko in izobraževalno opremo 
urbanih gozdov. 

 
SIMWOOD 
 

SIMWOOD projekt  sodi v 7. okvirni program EU. Izvajati se je začel 1. 11. 2013 in bo trajal 4 
leta. Cilj projekta je priprava novih celostnih pristopov k mobilizaciji gozdnih virov v vseh 
evropskih gozdnih regijah.  
 

V letu 2014 bo projektna skupina ZGS sodelovala pri analizi stanja na področju mobilizacije lesa 
v regiji. Namen projekta je namreč vseevropski informacijski sistem "MOBILISER", ki bo 
edinstvena baza znanja, inovativnih praks in tehnologij, obstoječih pobud zainteresiranih skupin 
in učinkovitih programov podpore mobilizaciji gozdnih virov v posameznih regijah. Sistem je 
povezan z vrsto študij primerov in rezultatov regionalnih učnih laboratorijev (RLL) v modelnih 
regijah za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Projekt bo oblikoval nabor 
prilagojenih rešitev za mobilizacijo gozdnih virov,  usklajen niz meril in kazalcev spremljanja 
uspešnosti mobilizacije, ki bodo potrjeni v skupnih pilotnih projektih z regionalnimi malimi in 
srednje velikimi podjetji na področju gozdarstva. V celoti projekt zagotavlja povečano ponudbo 
lesa na trgu, spodbuja trajnostno rabo gozdov in krepi gozdarski sektor kot ključen element 
evropske zelene bio-ekonomije. 

 
ForestVET 
 

Projekt ForestVET sodi v program Leonardo da Vinci – prenos inovacij. ZGS je sodeloval pri 
uspešni prijavi projekta v letu 2013. Projekt se bo začel izvajati v začetku leta 2014 in bo trajal 
dve leti. Namen projekta je razvoj izobraževalnih programov za gozdarski kader v Turčiji, in 
sicer bo ZGS prispeval svoje izkušnje s področja gozdne pedagogike. Projekt se neposredno 
navezuje na rezultate že zaključenega projekta PAWS-MED, v katerem je bilo razvito 
usposabljanje za gozdarje s področja izkustvenega učenja v gozdu.   

 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti Pohorja 
 

Delovni naslov projekta, ki ga pripravljamo skupaj z ZRSVN, je »Ohranjanje biodiverzitete 
Pohorja in trajnostni razvoj«. Cilj projekta je zaustavitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti, ki 
je zajeta v območju Natura 2000 na Pohorju. Območje projekta zajema del območja OE Slovenj 
Gradec, del območja OE Celje in del območja OE Maribor, vse kupaj na 25.733 ha. 95 % 
projekta je sofinanciranega iz Programa finančnega mehanizma EGP za obdobje 2009–2014, 
katerega nosilec je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predvideni partnerji bodo: 
ZRSVN, RRA za Koroško, Občina Mislinja, Občina Zreče, Občina Ribnica, Občina Ruše. 
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DinAlp Bear 
 

Projekt v okvir programa Life+ in je v fazi prijave. V njem bo sodelovalo 9 partnerjev iz 
Slovenije, Hrvaške in Italije. Projekt bo trajal 60 mesecev, od julija 2014 do junija 2019, in bo 
nadgradil dosedanje rezultate projektov, posvečenih rjavemu medvedu z zelo raznolikimi 
aktivnostmi, ki bodo prispevali k ohranjanju rjavega medveda in njegovega sožitja z ljudmi.  

 
Life+ Ohranjanje Natura območij na Kočevskem 
 

Projekt je v fazi prijave. Prijavitelj projekta je Občina Kočevje, v projektu pa bodo sodelovali še 
Zavod RS za varstvo narave, ZGS in Ljudska univerza v Kočevju. Projekt naj bi trajal 55 
mesecev, od 1. 9. 2014 do 31. 3. 2019. Projekt naj bi s financiranjem ukrepov v podporo biotski 
raznovrstnosti in osveščanjem lastnikov gozdov in javnosti prispeval k ohranjanju območij 
Natura 2000 na Kočevskem. 
 

 
 
 

2.8.2   Raziskovalna dejavnost ZGS   
 
Po Zakonu o gozdovih ZGS sodeluje pri usmerjanju, usklajevanju in opravljanju raziskovalne 
dejavnosti v gozdarstvu in lovstvu. ZGS tako sodeluje pri različnih raziskavah Oddelka za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pri Biotehniški fakulteti, Gozdarskega inštituta in tudi 
drugih raziskovalnih institucij. Te raziskave so navedene v okviru programov posameznih 
strokovnih področij ZGS.  
 

Zaradi pomanjkanja denarja ter angažiranja kadrov na prioritetnih nalogah javne gozdarske 
službe in sofinanciranih razvojnih projektih se obseg sodelovanja pri drugih raziskavah 
zmanjšuje. Sodelovanja so omenjena pri posameznih področjih javne gozdarske službe ter pri 
loviščih s posebnim namenom.  
 
Izpostaviti kaže raziskave na temo testiranja učinkovitosti feromonskih vab za podlubnike, 
hranjenja bukovega semena, testiranja zbiralnikov rose, ki bi lahko prispevali k večjemu uspehu 
sadnje v sušnih razmerah, analizo razširjenosti gamsov in kozorogov v Julijskih Alpah (OE 
Tolmin), popis aktivnosti rastišč divjega petelina (OE Bled), nadaljevanje analize morfoloških 
značilnosti muflonov (OE Kranj), popis vodnih ptic v Jovsih (OE Brežice).    
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3  Sanacija gozdov, poškodovanih od žleda in snega 

 
3.1  Obseg del na sanaciji gozdov, poškodovanih od žleda in snega, 

načrtovanih za leto 2014 
 
 

V preglednici 24 je prikazan obseg del na sanaciji gozdov, poškodovanih od žleda in snega, ki 
ga bomo izvedli v letu 2014. Kjer je možno, je obseg del prikazan tudi količinsko, za vsa 
predvidena dela pa v številu delovnih ur, ki bodo potrebne za njihovo izvedbo. Prikazano je tudi, 
koliko delovnih ur bo bremenilo posamezen razpoložljivih finančni vir.  
 
 

Preglednica 24: Obseg del na sanaciji gozdov, poškodovanih od žleda in snega, v letu 2014 ter 
razdelitev delovnih ur za njihovo izvedbo po virih sredstev  
 

Dejavnost Količina JGS 
(bruto ure) 

Iz 2.097.000 € 
(ure brez režije) 

Kadr. krepitev 
(ure brez režije) 

Javna dela 
(ure brez režije 

Zbiranje podatkov za san. načrt   20.000   

Izdelava sanac. načrta   16.400   

Usposabljanje lastnikov gozdov  12.600 11.200   

Evidenca sanacijskega poseka    10.000 6.000  

Organiziranje lastnikov gozdov    30.000 2.000  

Usmerjanje del na sanaciji gozdov   20.000 4.000  

Izbira drevja za posek 3.200.000 m
3
 80.000 50.000 75.000 60.000 

Izvedba gojitvenih del 500 ha 500  500  

Izvedba varstvenih del 20.000 ha 2.703  1.500  

Izdelava gozdnogojitvenih načrtov 400.000 ha 20.000  10.000  

Vzpostavitev prevoznosti cest 4.000 km 8.000    

Vzpostavitev prevoznosti vlak 10.000 km 12.000    

Nadzor sečišč 3.200.000 m
3
 14.000    

Gradnja gozdnih cest za sanacijo 100 km 4,000    

Trasiranje vlak za sanacijo 1.300 km 12.000  1.000 4.728 

Izdelava sprememb GGN 6 sprem. 1.800    

Skupaj  167.603 157.600 100.000 64.728 

 
Pomožna dela v obsegu 64.728 delovnih ur (brez režije) bo izvajal kader iz javnih del. Z njim 
ZGS ne bo imel stroškov. 

 
 Izračun razpoložljivih delovnih ur iz naslova kadrovske krepitve in javnih del: 
 

  Kadrovska krepitev:       70  oseb   x   180 dni   x   8 ur     =  ca. 100.000 ur 
 

  Javna dela:                     62 oseb x 6 mesecev  x 174 ur  =          84.320 ur 
 

 
3.2 Že opravljena in še predvidena dela na sanaciji gozdov, 

poškodovanih od žleda in snega 
 
 

Že opravljena dela 
 

 Na OE je bilo poslano navodilo za izdajanje generalnih in individualnih odločb. 

 Izdelana je bila prva karta poškodovanosti gozdov (po občinah) in izdelana prva okvirna 
ocena količin lesa, ki bodo napadle zaradi žledu (4 mio m3). 

 Izdelana je bila druga karta poškodovanosti gozdov (po GGE) in izdelana druga ocena 
količin lesa, ki bodo napadle zaradi žledu (7 mio m3). 
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 Na MKO je bil poslan predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gozdovih, povezan s 
sanacijo gozdov. 

 Izračunana je bila škoda v gozdovih zaradi žledu, upoštevajoč razvrednotenje lesa, 
nadstroške poseka, potrebnih gojitvenih in varstvenih del, vzpostavitve prevoznosti 
gozdnih cest ter gradnje gozdnih cest in vlak (ca. 200 mio evrov).   

 Z MKO smo sodelovali pri pripravi »Intervencijskega zakona« za odpravo posledic žleda. 

 Pripravili smo predloge sprememb več podzakonskih aktov s ciljem racionalizacije javne 
gozdarske službe; nekateri predlogi so pomembni tudi za racionalno izvedbo sanacije.  

 Izračunani so bili stroški ZGS za delo na sanaciji – za leto 2014 in naslednja leta (do 
2018). 

 Izvedeni so bili dogovori (tudi s Srednjo gozdarsko šolo v Postojni) glede intenziviranja 
usposabljanj lastnikov gozdov za delo v poškodovanih gozdovih. 

 Pridobljeni so bili podrobnejši podatki o poškodovanosti gozdov (po odsekih), ki bodo 
tudi podlaga izdelavi Načrta sanacije gozdov; na novo so ocenjene količine lesa, ki bodo 
napadle (10 mio m3). 

 Izdelana je bila računalniška aplikacija (LUZ) za določitev zaprtosti gozdnih cest, 
izdelana so bila navodila za njeno uporabo ter za vse gozdne ceste določena zaprtost 
cest po lokaciji cestnih odsekov in stopnji založenosti z drevjem. 

 Z Direkcijo RS za ceste (DRSC) smo se dogovarjali za usklajeno izvedbo zapor državnih 
cest, ki bodo potrebne zaradi saniranja gozdov; pripravljeno je obvestilo za občine in 
javnost. Ni uspelo! 

 Izdelane so bile usmeritve za racionalno izvedbo strokovnih opravil v poškodovanem 
gozdu. 

 Izdelan je bil predlog opravil za strokovne in druge delavce v okviru strokovne krepitve 
ZGS in javnih del, sodelovali smo tudi pri pripravi Kataloga opravil za druga (proizvodna) 
javna dela. 

 Z GURS smo pripravili strokovno mnenje o primerni obliki morebitnih davčnih olajšav za 
lastnike poškodovanih gozdov. 

 Pripravljeno je bilo obvestilo za OE o pomembnejših določbah »Interventnega zakona« 
in o novostih Zakona o gozdovih, ki bo objavljeno tudi na spletni strani ZGS. 

 

 Izdelan je bil Načrt sanacije (10. 4. 2014). 

 Organizirana je bila pomoč lastnikom gozdov, ki sanacijska dela niso zmožni opraviti 
sami.  

 Izvedena so bila usposabljanja lastnikov gozdov. 

 Skladno z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. jan. in 10. febr. 2014:  

o je bila izdelana razdelitev sredstev v ZGS po vrstah stroškov za pridobljena 
dodatna sredstva v višini 2.097.600 €; 

o je bil pripravljen in objavljen javni razpis in pogodbe o zaposlitvi za kadrovsko 
krepitev ZGS (za 1.000.000 €); 

o je bil pripravljen program za dela na sanaciji gozdnih cest in varstvu gozdov, ki bi 
jih občine financirale iz sredstev, pridobljenih od koncesnin za državne gozdove;  

o je bilo izvedeno sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje glede ljudi, ki bodo 
delovali iz javnih del. 

 Izdano je bilo navodilo, kako postopati ob pretečenem roku odločb za sanitarne sečnje 
(aplikacija je v delu). 

 Izdelana sta bila seznama pomembnejših odkupovalcev lesa na območju poškodovanih 
gozdov ter zainteresiranih odkupovalcev lesa iz tujine ter njihovo navzkrižno 
informiranje. 

 Ugotovljeno je bilo, izdelavo katerih GGN GGE zadržati in katere GGN GGE spremeniti.   
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 Bilo je veliko odzivov medijem: televizijskih, radijskih in tiskanih (Kmečki glas, Novice…).  

 Tekoče so bila izvajana vsa terenska dela v zvezi s sanacijo gozdov – zagotavljanje 
prevoznosti gozdnih prometnic, izbira drevja za posek, trasiranje novih vlak, določitev 
potrebnih novih gozdnih cest.  

 

 
Pomembnejša še predvidena dela  
 

 Izdelati način evidence poseka v zelo poškodovanih gozdovih. 

 Izdelati analizo poškodovanih gozdov v območjih Natura 2000 in usmeritve za njihovo 
prilagojeno saniranje, skladno z usmeritvami za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in 
habitatnih tipov.  

 Dopolniti Program dela ZGS in Finančni načrt ZGS za leto 2014. 
 

 Tekoče bodo izvajana vsa terenska dela v zvezi s sanacijo gozdov – zagotavljanje 
prevoznosti gozdnih prometnic, izbira drevja za posek, trasiranje novih vlak, določitev 
potrebnih novih gozdnih cest.  
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4  Javne naloge s področja varstva narave – naloge  v 
zvezi z zavarovanimi živalskimi vrstami 

        
             Odgovoren: Marko Jonozovič, univ. dipl. inž. 

 
 

          

          
 

ZGS bo s področja varstva narave tudi v letu 2014 izvajal le naloge v zvezi z zavarovanimi 
živalskimi vrstami. Finančna sredstva za izvajanje javnih nalog s področja varstva narave so bila 
do sedaj zagotovljena v okviru nekdanjega Ministrstva za okolje in prostor. Zaradi smiselne 
ločitve stroškov bomo tudi v prihodnje predlagali sklenitev posebne pogodbe za navedeno 
področje. Naloge bo lahko ZGS izvajal le v okviru dogovorjenega in s proračunom RS 
določenega zneska 188.969,65 €, in to predvsem naslednja dela: 
 

o delo intervencijske skupine za velike zveri, 

o ocenjevanje škod od zavarovanih živalskih vrst, 

o monitoring velikih zveri, 

o druga dela na področju zavarovanih živalskih vrst. 
 

ZGS si bo prizadeval, da bi se z MKO dogovorili za srednjeročne cilje s področja varstva 
narave, ki bodo podlaga za letna planiranja del in sredstev. 
 
 

4.1 Ocenjevanje škod od zavarovanih živalskih vrst in njihovo 
preprečevanje   

 
Škode od leta 1994 dalje skladno z veljavno zakonodajo ocenjujejo pooblaščenci – strokovni 
delavci ZGS, ki so za ta dela pooblaščeni z odločbo oz. sklepom ministra. Delo pooblaščencev 
ureja sklep direktorja ZGS številka 025-29/2009. Do konca leta 2013 je na obravnavanem 
področju opravljalo delo 73 pooblaščencev. Obseg dela na področju ocenjevanja škod od 

Dolgoročni cilj 
 

Ohranitev naravnih vrednot v gozdu, še posebej zavarovanih živalskih vrst in redkih habitatov.  
 
 

Cilj za leto 2014 
 

Okvirno predvidevamo do 1.100 škodnih primerov in do 190 telefonskih klicev in do 20 inter-
vencij na terenu. Načrtujemo redno izvajanje monitoringa velikih zveri v LPN v sestavi ZGS. 
 

Dejavnost (Neto) ure Strošek (€) 

Javna gozdarska služba   

     Ocenjevanje škod od zavarovanih živalskih vrst 2.337 51.899 

     Delo intervencijske skupine za velike zveri 209 31.531 

     Druga dela na področju zavarovanih živalskih vrst 1.230 25.378 

Skupaj JGS 3.776 108.808 
   

Lovišča s posebnim namenom   

     Ocenjevanje škod od zavarovanih živalskih vrst 413 9.159 

     Delo intervencijske skupine za velike zveri 139 21.021 

     Monitoring velikih zveri v LPN 4.024 49.982 

Skupaj LPN 4.576 80.162 
    

Skupaj ZGS na področju varstva narave 8.352 188.970 
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zavarovanih vrst prosto živečih živali narekujejo predvsem velike zveri, ki povzročijo okoli 60 - 
80 % vseh škodnih dogodkov. Število škodnih dogodkov je zelo odvisno od razmer v naravi, 
zlasti od velikosti obroda drevesnih vrst. Obseg škod in pomanjkljiva zakonodaja na področju 
zahtev glede varovanja človekovega premoženja marsikje resno ogroža sobivanje zavarovanih 
živalskih vrst in ljudi, zato bo v prihodnje nujno potrebno opraviti presojo ustreznosti upravljanja 
s temi populacijami živali in njihovim okoljem ter spremeniti oziroma dopolniti zakonodajo. Delo 
na tem področju izjemno bremeni strokovne delavce na Centralni enoti ZGS ter pooblaščence 
na območnih enotah ZGS in v LPN.  
 

V letu 2014 načrtujemo na področju ocenjevanja škod od zavarovanih živalskih vrst in 
preprečevanja njihovega nastajanja naslednje aktivnosti: 
 

 ocenjevali bomo škode od zavarovanih živalskih vrst – na ravni Slovenije pričakujemo do 
1.100 škodnih primerov; 

 nadaljevali bomo z nabavo nujno potrebne drobne tehnične opreme za izvajanje 
ocenjevanja škod; 

 z BF - Oddelkom za biologijo bomo sklenili pogodbo za genetsko vzorčenje posameznih 
škodnih primerov; 

 sodelovali bomo pri prenovi zakonodaje na področju varovanja človekovega premoženja 
pred škodami, ki jih povzročajo zavarovane živalske vrste. 

 
 

4.2   Delo intervencijske skupine za velike zveri 
 

Delo intervencijske skupine opredeljuje v letu 2006 izdan sklep nekdanjega Ministrstva za okolje 
in prostor, številka 35605-95/2006. Na njegovi podlagi je direktor ZGS izdal interni sklep o 
delovanju skupine, številka 56/06.  
 

Skladno s prioritetami s področja varstva narave ter z razpoložljivimi finančnimi sredstvi bo 
intervencijska skupina tudi v letu 2014 izvajala sklepe Vlade RS v zvezi z velikimi zvermi, 
predvsem bomo posredovali ob težavah z velikimi zvermi, praviloma medvedi, v urbanem in 
ruralnem okolju, pri čemer bomo sodelovali z MKO – Sektorjem za ohranjanje narave, Agencijo 
RS za okolje, inšpekcijskimi službami, upravljavci lovišč in lovišči s posebnim namenom ter 
lokalnimi skupnostmi.  
 

Dela ne bo možno v celoti opraviti brez ustrezne opreme in sklenitve podjemne pogodbe s 
predstavniki veterinarske stroke, zato bomo izvedli predpisane postopke javnega naročanja za 
nabavo potrebne drobne opreme za intervencijsko skupino in sklenili pogodbe z dobavitelji.  
 

Skupina bo imela stalno pripravljenost 24 ur na dan in za vse dni v letu. Predvidevamo, da 
bomo v letu 2014 prejeli do 190 telefonskih klicev, in da bo potrebno opraviti do 30 intervencij 
na terenu. 
 

Člani intervencijske skupine bodo sodelovali tudi v delovni skupi za pripravo sprememb in 
dopolnitev predpisov, ki urejajo področje dela intervencijske skupine ter pri pripravi protokola 
dela (ukrepanja) intervencijske skupine, vključno z določitvijo, kdaj je posamezna žival – velika 
zver (praviloma medved) problematična. 
 
 

4.3   Monitoring velikih zveri 
 

Na področju monitoringa velikih zveri bomo v letu 2014 v okviru določitve prioritet MKO - 
Sektorja za ohranjanje narave ter razpoložljivih finančnih sredstev: 

 izvajali integralni monitoring velikih zveri znotraj nekaterih organizacijskih ravni ZGS 
(območne enote, v LPN po lovskih revirjih), katerega pomemben del so tudi trikratna 
redna štetja rjavega medveda na krmiščih (stalna in nestalna števna mesta), ki jih 
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izvedemo v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije, z območnimi združenji upravljavcev 
lovišč, z upravljavci lovišč ter z upravljavci lovišč s posebnim namenom; 

 v primeru, da bo dogovorjeno izvajanje nacionalnega monitoringa volka z različnimi 
metodami(howling, neinvazivno vzorčenje idr.), bomo to izvajali tudi v LPN;  

 nudili pomoč pri organiziranju izvedbe monitoringa volka in risa po dogovorjenem 
protokolu z MKO – Sektorjem za ohranjanje narave, skladno s sprejetim akcijskim 
načrtom za volka in v prihodnje sprejetim akcijskim načrtom za risa, v kolikor bodo za to 
opravilo zagotovljena sredstva; 

 nadaljevali monitoring velikih zveri – v dogovoru z MKO - Sektorjem za ohranjanje 
narave ter po vsebini in obsegu prilagojeno prioritetam, ki jih bodo narekovala 
razpoložljiva finančna sredstva.  

 

 

4.4   Druga dela na področju zavarovanih živalskih vrst 
 

V okviru drugih del v zvezi z zavarovanimi živalskimi vrstami načrtujemo v letu 2014, kot sledi. 

 
ODVZEM VELIKIH ZVERI 
 

 Izmerili bomo biometrične podatke iz narave odvzetih velikih zveri ter zbirali potrebne 
vzorce za dodatne raziskave (odvzem zob za določitev starosti, tkiv za genetske 
raziskave, tkiv za vsebnost biokemičnih snovi v maščobah, idr.) za predvidoma izločenih 
približno 100 osebkov vseh vrst velikih zveri. 

 Vodili bomo osrednji računalniški register odvzema velikih zveri v Sloveniji ter poročali o 
odvzemu pristojnim organom in službam. 

 Pripravljali bomo strokovna mnenja glede poseganja v populacije velikih zveri in njihovo 
okolje ter poročali o njihovi (ne)realizaciji; predvidevamo, da bo poleg splošnega 
strokovnega mnenja za leto 2013/14 in 2014/2015 potrebno izdelati do 20 individualnih 
strokovnih mnenj. 

 
SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU UPRAVLJAVSKIH IN DRUGIH DOKUMENTOV 
 

 Sodelovali bomo pri izdelavi spremembe Strategije in Akcijskega načrta za upravljanje z 
rjavim medvedom v Republiki Sloveniji oziroma pri izdelavi enotnega upravljavskega 
načrta za populacijo rjavega medveda v Sloveniji, v kolikor bodo pristojni državni organi 
odločili, da se izdela. 

 Sodelovali bomo pri dokončanju izdelave ter sprejemanju Strategije upravljanja z risom v 
Republiki Sloveniji ter izdelavi Akcijskega načrta za upravljanje s populacijo risa v 
Sloveniji, katerih podlage so bile pripravljene tudi z našo aktivno vlogo že v letu 2013. 

 Sodelovali bomo pri končnem oblikovanju Pravilnika o primernih načinih varovanja 
premoženja in o vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju, ter pri 
pripravi predloga za dopolnitev Zakona o ohranjanju narave v tej zvezi. 

 Oblikovali oziroma združili bomo protokole integralnega monitoringa za velike zveri za 
celo Slovenijo. 

 Sodelovali bomo pri oblikovanju morebitnih drugih dokumentov, povezanih z 
upravljanjem z zavarovanimi vrstami živali. 

 
MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

 Udeležili se bomo vseh srečanj v okviru WISO platforme – predvideni sta dve srečanji. 

 Aktivno se bomo z 1-2 referatoma udeležili mednarodne konference o rjavem medvedu, 
ki bo od 5. - 11. 10. 2014 v Thessaloniki v Grčiji. 
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 Udeležili se bomo srečanj, ki jih organizira Evropska komisija v okviru »Stakeholder 
workshop on EU action on large carnivores« oziroma predvidene »Platform on Large 
carnivore« – predvideno 1 – 2 srečanji. 

 Udeležili se bomo srečanja, ki ga organizira skupina za risa v Alpah (SCALP) in pripravili 
ustrezna poročila. 

 Udeležili se bomo srečanja s predstavniki iz sosednjih držav na področju čezmejnega 
upravljanja z velikimi zvermi (prioritetno je srečanje s predstavniki R Hrvaške).  

 Udeleževali se bomo in pomagali organizirati morebitna druga srečanja, povezana 
predvsem z upravljanjem z velikimi zvermi. 

 
PROJEKTNO DELO 
 

 Na podlagi prijave projekta programa LIFE+ na temo rjavega medveda in sobivanja z 
ljudmi, ki je bila oddana v letu 2013, z imenom »DINALP BEAR« (akronim), in je že 
prešla prvo sito na Komisiji EU, bomo v primeru odobritve projekta v sodelovanju z BF 
ter drugimi partnerji v Sloveniji in tujini izvajali predvidene akcije za leto 2014. V projektu 
z okvirno vrednostjo 5 milijonov EUR bo sodelovalo skupno 10 partnerjev iz 4 držav, 
nosilni partner bo ZGS. Predvideno je, da se bo delo na projektu začelo prvega julija 
2014. V primeru odobritve projekta bo treba na vodenju projekta zaposliti 4 strokovne 
delavce.  

 V sodelovanju z BF in LZS ter partnerji iz odgovornih inštitucij iz Švice, Italije, Avstrije, 
Hrvaške in Slovaške bomo pripravili prijavo projekta na temo risa v okviru programa 
LIFE+, ki bo omogočil dolgoročni obstoj te vrste na območju Slovenije in širše v celotni 
regiji naštetih držav. 

 Sodelovali bomo pri morebitnih drugih projektih, povezanih predvsem s področja velikih 
zveri.  

 Sodelovali bomo pri raziskavah, ki jih bomo na področju monitoringa velikih zveri skupaj 
z drugimi institucijami pridobili v okviru razpisov na državni ravni. 

 
DRUGO 
 

 Sodelovali bomo v dveh delovnih skupinah oz. komisijah za podporo pri upravljanju z 
velikimi zvermi, ki jih je imenovalo MKO. 

 Sodelovali bomo z MKO - Sektorjem za ohranjanje narave pri izvajanju mednarodnih 
obvez naše države, predvsem do EU, v zvezi z velikimi zvermi, (poročila, analize, …), 
IBA, LCIE, SCALP. 

 V sodelovanju z drugimi institucijami bomo v okviru razpoložljivih sredstev organizirali 
srečanja in izvajali izobraževanja s predstavniki lokalnih skupnosti, osnovnih šol in 
drugih na temo rjavega medveda. 

 Pripravljali bomo strokovna mnenja za občine v osrednjem in robnem življenjskem 
prostoru medveda glede prevozov otrok v šolo. 

 Sodelovali bomo z javnimi mediji. 

 Sodelovali bomo pri izvajanju Akcijskega načrta upravljanja z volkom v Republiki 
Sloveniji, ki je bil izdelan v okviru projekta SloWolf in je bil na Vladi RS sprejet v začetku 
leta 2013. 

 Skupaj z drugimi kolegi iz projektne skupine SloWolf bomo pripravili zaključna poročila 
tega LIFE+ projekta o volku in ga oddali na pristojne naslove Komisije EU v Bruselj. 
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5   Gospodarske in storitvene dejavnosti ZGS  
 
 

5.1   PROGRAM DELA LOVIŠČ S POSEBNIM NAMENOM V ZGS  
 
         Odgovoren:  mag. Janko Mehle, univ. dipl. inž. gozd. 
              
              

      

         Opomba: Neto ure: 1.700 ur na leto; bruto ure: 2088 ur na leto + 15 % časa za vodstvena in administrativna opravila (režija). 
 

 

Vsebine dela  v loviščih s posebnim namenom (LPN), ki delujejo v okviru ZGS, ostajajo v 
glavnem enake tistim iz minulih let in so povezane z vsebino Zakona o divjadi in lovstvu in 
ustreznih podzakonskih aktov, ki določajo glavne usmeritve dela v LPN.  
 

Glavne dejavnosti LPN so torej: izvajanje nalog, povezanih z upravljanjem z divjadjo ter 
nekaterimi zavarovanimi živalskimi vrstami (velike zveri, gozdne kure...) in njihovim življenjskim 
okoljem, izvajanje javnih nalog s področja divjadi in lovstva, izvajanje lova in lovnega turizma, 
preprečevanje škod v kmetijskem in gozdnem prostoru, promocija LPN, sodelovanje pri 
znanstveno-raziskovalnem delu, izobraževanje javnosti. 
 

Največja težava pri izvajanju programa dela LPN in s tem tudi nalog, zaradi katerih so bila LPN 
ustanovljena, so čedalje bolj omejene finančne zmožnosti, ki so posledica splošne gospodarske 
krize, ki se odraža tako na višjih cenah nekaterih surovin, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti 
v LPN kot tudi na kupni moči potencialnih kupcev oz. koristnikov naših storitev.  
 

Pridobivanje prihodkov je izjemno odvisno od razmer na nekaterih evropskih trgih, od koder 
prihaja del naših lovskih gostov, istočasno pa razmere na teh trgih narekujejo dinamiko cen na 
trgu, tako  glede lova in odstrela divjadi kot tudi glede prodaje mesa uplenjene divjadi. Cene 
mesa uplenjene divjadi v zadnjih letih precej močno padajo, kar zelo neugodno vpliva na 
prihodke LPN. V zadnjih dveh letih so se odkupne cene mesa jelenjadi in divjih prašičev, katerih 
prodaja obsega največje količine, znižali približno za 30 %. 
 

Istočasno pa se povečujejo številni odhodki, predvsem zaradi naraščanja cen surovin. Tako so 
se na primer cene nekaterih vrst krme v letih 2010–2012 zaradi splošnih gospodarskih razmer 
ter neugodnih vremenskih razmer povečevale tudi do 70 % letno, kar se s finančnega vidika 
pozna tudi pri višinah odškodnin za povzročeno škodo po divjadi na kmetijskih površinah. Cene 
krme so v letu 2013 ostale približno na ravni cen iz 2012 oz. so se malenkost znižale. Podobno 
naraščanje cen pa velja tudi za pogonske derivate, umetno gnojilo… 
 

Ob tem moramo ponovno opozoriti na to, da za zakonsko predpisane javne naloge s področja 
divjadi in lovstva, za katere veljavni Zakon o divjadi in lovstvu predvideva sofinanciranje tudi iz 
Proračuna RS, LPN še vedno ne pridobivajo proračunskih sredstev.    

Dolgoročni cilj 
 

Ohranitev vseh vrst divjadi in drugih prostoživečih vrst živalskih vrst in njihovega 
življenjskega okolja, uspešno izvajanje javnih nalog s področja divjadi in lovstva (npr. naloge 
osveščanja javnosti, razvojno-raziskovalne naloge) ter uspešno izvajanje dejavnosti 
lovskega turizma.   
 
 

Cilj za leto 2014 
 

 Bruto ure Strošek (€) 

    

Skupaj LPN 127.368 2.232.007 
 

LPN bodo v letu 2012 namenila tudi 4.576 ur za izvajanje javnih nalog s področja varstva narave, kar 
je prikazano v poglavju 3 Javne naloge s področja varstva narave. 
. 
 

 
 
 
 
 



  70 

Splošne težke gospodarske in finančne razmere postavljajo LPN v izjemno težak položaj, kjer v 
splošnem pozitiven finančni rezultat zgolj iz dejavnosti LPN na trgu praktično ni več mogoč. Še 
posebej je zaskrbljujoče dejstvo, da je v LPN popolnoma onemogočeno zaposlovanje, razen v 
primeru, če bi se delavci, ki so sicer zaposleni v ZGS v javni gozdarski službi, želeli zaposliti v 
LPN. Taka primera sta bila v zadnjih letih zgolj dva, predvsem zaradi bistveno nižjih plač 
revirnih lovcev v LPN. 
 

V LPN imamo torej, zaradi upokojevanja in nezmožnosti novih zaposlitev, čedalje manjše število 
zaposlenih, kar ponekod že močno otežuje izvajanje predpisanih zakonskih nalog, na drugi 
strani pa tudi otežuje pridobivanje prihodkov. Zaradi vsega omenjenega upada tudi ugled LPN v 
strokovnih in laičnih krogih. 
 

V letu 2014 načrtujemo intenziviranje dela na izboljšanju celostne podobe in predstavitve LPN, 
predvsem na svetovnem spletu, če bi sredstva dopuščala pa tudi na kakšni sejemski 
predstavitvi in s plačano objavo ali plačanim člankom v tujih, predvsem nemških lovskih revijah. 
V prvi fazi bo potrebna predvsem priprava ustreznega promocijskega gradiva, kar bi omogočilo 
boljšo prepoznavnost LPN, predvsem v tujih lovskih krogih. 
 

Skupaj z Oddelkom za informatiko bomo, v okviru finančnih možnosti, nadaljevali z nadgradnjo 
novega računalniškega programa za vodenje evidenc s področja upravljanja z LPN, predvsem 
na področju evidentiranja škod na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, vnosa načrtovanih in 
opravljenih biotehničnih in biomeliorativnih del ter glede možnosti tekočega (on-line) vpogleda 
vseh vnesenih podatkov. 
 

Podobno kot v preteklih letih bodo vsa LPN tudi v letu 2014 izvajala naloge, ki izhajajo iz 
osnovne dejavnosti LPN, pri čemer pa moramo opozoriti, da so vsaj nekatere od njih vezane na 
morebiten ugoden finančni položaj oziroma na zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev s 
strani naročnikov: 
 

 trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi letnih načrtov gospodarjenja z divjadjo 
(ohranjanje in lov divjadi, ukrepanje v življenjskem okolju divjadi, poseganje v populacije 
zaradi gospodarskih, veterinarsko-sanitarnih, zdravstvenih in drugih utemeljenih 
razlogov...); 

 sodelovanje s sosednjimi upravljavci lovišč, območnimi združenji upravljavcev lovišč in 
drugimi lovskimi organizacijami na področju upravljanja z divjadjo in njenim življenjskim 
okoljem; 

 izvajanje načrtovanih biotehničnih in biomeliorativnih del v okolju ter varovanje in 
vzdrževanje habitatov redkih in ogroženih živalskih vrst; 

 urejanje in vzdrževanje površin za divjad in prosto živeče živali (travniki in pašniki, 
grmišča, krmne njive, kaluže in drugo); 

 preprečevanje škod od divjadi in na njej; 

 sistematično spremljanje stanja in razvoja populacij divjadi in vodenje predpisanih 
evidenc o odstrelu in izgubah divjadi; 

 monitoring zavarovanih vrst prosto živečih živali – redni monitoring velikih zveri 
(medved, volk, ris) v LPN se bo izvajal na podlagi morebitne pogodbe z MKO (oz. 
ARSO), za kar bi bilo potrebno zagotoviti približno 100.000 €, ter monitoring drugih 
zavarovanih vrst, kot so divja mačka, planinski orel, orel belorepec ter gozdne kure (divji 
petelin, ruševec, gozdni jereb, belka), za kar bi bilo potrebno zagotoviti ca. 40.000 €; 

 z letošnjim letom se projekt Life+ SloWolf zaključuje, vendar pa imamo v okviru finančnih 
možnosti namen nadaljevati z izvajanjem nekaterih nalog, predvsem sodelovanje pri 
odlovu in telemetričnem spremljanju, zbiranju vzorcev in izboljšanju ukrepov za 
preprečevanje škod od volkov; 

 odlov in markiranje rjavega medveda, volka, risa, divjih prašičev in jelenjadi, v 
sodelovanju z drugimi inštitucijami, predvsem Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire ter Oddelkom za biologijo pri BF v Ljubljani; 

 zbiranje vzorcev krvi, tkiv in iztrebkov za genetske raziskave in spremljanje stanja 
oplojenosti divjadi in zavarovanih vrst (več projektov); 
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 sodelovanje pri pripravi strategije upravljanja s posameznimi vrstami velikih zveri v 
Sloveniji in tudi pri morebitnih projektih doselitve risa v Slovenijo; 

 spremljanje zdravstvenega stanja divjadi, v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (zbiranje vzorcev za kontrolo peroralne vakcinacije lisic, 
za kontrolo klasične prašičje kuge…) ter spremljanje zdravstvenega stanja divjadi v 
sodelovanju z Veterinarsko fakulteto v Ljubljani; 

 izdelava programa vzdrževanja zemljišč, najetih s pogodbo med ZGS in SKZG RS; 

 vzreja male pernate divjadi (fazan, poljska jerebica, raca mlakarica); 

 turistična dejavnost in prodaja divjačine; 

 priprava promocijskega gradiva o LPN, ureditev spletne strani in predstavitev v tuji lovski 
literaturi; 

 izvajanje praktičnega dela usposabljanja lovskih pripravnikov s področja upravljanja 
populacij divjadi in lovstva ter druga izobraževanja in zagotavljanje sodelovanja z 
lokalnimi lovci, ki bi želeli pomagati v LPN prek sistema lovskih pomočnikov; 

 izvajanje sklepov Vlade RS, odločbe nekdanjega MKGP in sklepa direktorja ZGS v zvezi 
z rjavim medvedom ter drugimi velikimi zvermi, predvsem nadaljevanje dela 
intervencijske skupine ob težavah z medvedi v urbanem in naravnem okolju – pri tem 
moramo opozoriti na razmeroma velik obseg dela nekaterih zaposlenih v LPN pri delu 
intervencijske skupine ter ocenjevanju škod od zavarovanih vrst; 

 sodelovanje pri izvajanju nalog Oddelka za gozdne živali in lovstvo ter morebitno 
organiziranje skupnega izobraževalnega srečanja s predstavniki državnih lovišč in 
pristojnih ministrstev drugih držav, kar je predvsem pogojeno s finančnimi možnostmi; 

 sodelovanje pri notranjemu in zunanjemu izobraževanju na področju gozdnih živali in 
lovstva (delavnice, posveti, programi upravljanja z velikimi zvermi; seminarske, 
diplomske, magistrske in doktorske naloge; vodenje ekskurzij in šolskih aktivnosti, idr.); 

 nadaljevanje dela na področju odnosov z javnostmi, zlasti so predvidene predstavitve  
divjadi in zavarovanih živalskih vrst ter njihovega življenjskega okolja posameznih LPN, 
pa tudi predstavitve vloge, pomena in dela LPN različnim zainteresiranim skupinam, in 
sicer v različnih medijih (tako domačih kot tujih) in z vodenjem ekskurzij na različnih 
ravneh (strokovna in laična javnost) idr.; 

 sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnih programih in nalogah s področja upravljanja z 
divjadjo, kot jih za posamezna LPN navajamo v nadaljevanju. 

 
LPN JELEN 

 monitoring velikih zveri in plena v sodelovanju z Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire pri BF; 

 odlov in telemetrično spremljanje rjavega medveda, risa, volka, jelenjadi in divjih 
prašičev  – v sodelovanju z Oddelkom za biologijo in Oddelkom za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire pri BF oz. samostojno; 

 zbiranje iztrebkov velikih zveri – v sodelovanju z Oddelkom za biologijo pri BF; 

 sodelovanje z Univerzo na Primorskem ter z nekaterimi italijanskimi raziskovalnimi ter 
izobraževalnimi institucijami (Univerze iz Udin, Bologne in Piave, agencija Agro Veneto 
Udine…) glede upravljanja z lovišči in različnimi vrstami divjadi ter zavarovanih vrst, 
predvsem velikih zveri; 

 monitoring nekaterih zavarovanih vrst, kot so divja mačka, divji petelin, gozdni jereb idr.; 

 ugotavljanje oplojenosti pri košutah, srnah ter ugotavljanje prisotnosti njihovih mladičev v 
iztrebkih medveda – v sodelovanju z Oddelkom za biologijo pri BF; 

 sodelovanje pri tradicionalni pripravi letnega pregleda odvzema jelenjadi in gamsov v 
Notranjskem LUO, ki vsako leto poteka v gradu Snežnik; 

 nadaljevanje sodelovanja pri ugotavljanju stanja populacije volkov z zbiranjem informacij 
o volku, s sodelovanjem pri odlovu in telemetričnem spremljanju, evidentiranju legel in 
izboljšanju ukrepov za preprečevanje škod od volkov; 

 spremljanje zdravstvenega stanja divjadi – v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (steklina, prašičja kuga…) ter Veterinarsko fakulteto pri 
zbiranju različnih vzorcev. 
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LPN LJUBLJANSKI VRH 

 nadaljevanje sodelovanja pri zbiranju informacij glede prisotnosti in stanja volkov, 
sodelovanje pri odlovu, telemetričnem spremljanju in zbiranju vzorcev ter izboljšanju 
ukrepov za preprečevanje škod od volkov; 

 spremljanje zdravstvenega stanja divjadi – v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (steklina, prašičja kuga) ter Veterinarsko fakulteto pri 
zbiranju različnih vzorcev; 

 sodelovanje s podjetjem ERICO (Velenje) pri preverjanju ukrepov zmanjšanja povozov 
divjadi in velikih zveri; 

 monitoring velikih zveri ter gozdnega jereba; 

 sodelovanje pri morebitnih odlovih in telemetričnem spremljanju različnih vrst divjadi; 

 zbiranje vzorcev krvi, tkiv in iztrebkov za genetske raziskave divjadi in zavarovanih vrst 
(več projektov); 

 spremljanje številčnosti poljskega zajca v pomladanskem in jesenskem času z metodo 
vzorčnega preštevanja zajcev s pomočjo reflektorjev ter ugotavljanje prirastka; 

 strokovno vodenje skupin lovskih pripravnikov in študentov ter druge oblike lovskega 
izobraževanja (ogled lovsko tehničnih objektov in upravljanja z divjadjo) in upravljanja z 
velikimi zvermi. 

 
LPN MEDVED 

 nadaljevanje sodelovanja v projektih o velikih zvereh in drugih zavarovanih vrstah (divji 
petelin, planinski orel…) z zbiranjem informacij, vzorcev, s sodelovanjem pri odlovu in 
telemetričnem spremljanju ter izboljšanju ukrepov za preprečevanje morebitnih škod; 

 spremljanje zdravstvenega stanja divjadi – v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (steklina, prašičja kuga, bolezen kroničnega hiranja pri 
jelenjadi, damjaku in srnjadi) ter Veterinarsko fakulteto pri zbiranju različnih vzorcev; 

 ocenjevanje škod po zavarovanih vrstah, v okviru razpoložljivih sredstev; 

 sodelovanje s podjetjem ERICO (Velenje) pri preverjanju ukrepov zmanjšanja povozov 
divjadi in velikih zveri; 

 zbiranje vzorcev krvi, tkiv in iztrebkov za genetske raziskave divjadi (več projektov); 

 sodelovanje pri telemetričnem spremljanju nekaterih vrst divjadi in zavarovanih živalskih   
vrst; 

 strokovno vodenje skupin zainteresirane javnosti pri ogledu upravljanja z divjadjo in 
njenim življenjskim okoljem v LPN. 

 
LPN SNEŽNIK KOČEVSKA REKA 

 nadaljevanje sodelovanja v projektih o velikih zvereh in drugih zavarovanih vrstah (divji 
petelin, planinski orel…) z zbiranjem informacij, vzorcev, s sodelovanjem pri odlovu in 
telemetričnem spremljanju ter izboljšanju ukrepov za preprečevanje morebitnih škod; 

 spremljanje zdravstvenega stanja divjadi – v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (steklina, prašičja kuga) ter Veterinarsko fakulteto pri 
zbiranju različnih vzorcev; 

 ocenjevanje škod po zavarovanih vrstah, v okviru razpoložljivih sredstev; 

 zbiranje vzorcev krvi, tkiv in iztrebkov za genetske raziskave divjadi (več projektov); 

 sodelovanje pri morebitnih odlovih in telemetričnem spremljanju različnih vrst divjadi; 

 strokovno vodenje skupin zainteresirane javnosti pri ogledu upravljanja z divjadjo in 
njenim življenjskim okoljem v LPN. 

 

LPN ŽITNA GORA 

 nadaljevanje sodelovanja v projektih o velikih zvereh in drugih zavarovanih vrstah z 
zbiranjem potrebnih informacij, vzorcev, s sodelovanjem pri odlovu in telemetričnem 
spremljanju ter izboljšanju ukrepov za preprečevanje morebitnih škod; 

 spremljanje zdravstvenega stanja divjadi – v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (steklina, prašičja kuga) ter Veterinarsko fakulteto pri 
zbiranju različnih vzorcev; 
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 zbiranje vzorcev krvi, tkiv in iztrebkov za genetske raziskave divjadi (več projektov); 

 sodelovanje pri morebitnih odlovih in telemetričnem spremljanju različnih vrst divjadi; 

 ocenjevanje škod od zavarovanih vrst – v okviru razpoložljivih sredstev; 

 sodelovanju pri programu izobraževanja s področja lovstva in zavarovanih živalskih vrst. 
 
LPN KOMPAS PESKOVCI 

 sodelovanje pri projektih in aktivnostih glede ohranjanja populacije vidre na Goričkem; 

 zbiranje vzorcev krvi, tkiv in iztrebkov za različne raziskave divjadi in zavarovanih vrst 
(več projektov); 

 sodelovanje z lastniki zemljišč in lokalnimi skupnostmi, prek MKO pa tudi z lovskimi 
organizacijami v sosednji Madžarski glede skupnega pristopa in reševanja problematike 
škod v tem prostoru; 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi kinoloških prireditev v območju, s poudarkom na 
delu lovskih psov za lov na malo divjad in iskanju zastreljene parkljaste divjadi 

 spremljanje zdravstvenega stanja divjadi – v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (steklina, prašičja kuga) ter Veterinarsko fakulteto pri 
zbiranju različnih vzorcev; 

 zagotavljanje pomoči in lovskega udejstvovanja lokalnih lovcev LD na območju LPN 
Kompas (sodelovanje z lovskim pomočniki) in izvajanje praktičnega dela lovskega izpita. 

 
LPN FAZAN BELTINCI 

 spremljanje številčnosti poljskega zajca v pomladanskem in jesenskem času v LPN 
Fazan Beltinci z metodo vzorčnega preštevanja zajcev po transektih ter ugotavljanje 
prirastka pri poljskem zajcu z zbiranjem in tehtanjem suhih očesnih leč; 

 ugotavljanje številčnosti poljske jerebice s štetjem; 

 izvedba praktičnih ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer za malo divjad v kulturni 
krajini (LPN Fazan Beltinci); 

 spremljanje zdravstvenega stanja divjadi – v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (steklina, prašičja kuga) ter Veterinarsko fakulteto pri 
zbiranju različnih vzorcev; 

 zbiranje vzorcev krvi, tkiv in iztrebkov za različne raziskave divjadi in zavarovanih vrst 
(več projektov); 

 sodelovanje s Slovensko zvezo za sokolarstvo; 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi kinoloških prireditev v območju, s poudarkom na 
delu lovskih psov za lov na malo divjad in iskanju zastreljene parkljaste divjadi. 

 
LPN KOZOROG KAMNIK 

 zbiranje vzorcev krvi uplenjenih lisic (30 kom) za preiskave na prisotnost protiteles 
povzročitelja  pasje kuge – v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto; 

 sodelovanje z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Nacionalnim 
veterinarskim institutom Slovenije pri dobavi vzorcev za klasično prašičjo kugo in 
steklino ter Veterinarsko fakulteto pri zbiranju različnih vzorcev; 

 priprava projekta za morebitno ponovno naselitev alpskih kozorogov na območju 
Begunjščice; 

 doselitev novih osebkov alpskih kozorogov (3 kom) v habitat obstoječe kolonije nad 
Kamniško Bistrico; 

 preiskave vampovega soka kot indikatorja prehranskega statusa jelenjadi in muflonov v 
zimskem obdobju hranjenja – določevanje pH vrednosti kot indikatorja acidioze vampov; 

 spremljanje parazitološkega stanja pri jelenjadi in muflonih z zbiranjem vzorcev blata; 

 program vzdrževanja zemljišč, najetih od SKZG; 

 sodelovanje pri zbiranju podatkov za raziskavo o morfoloških značilnostih muflonov v 
dveh skupinah kolonij (vzhodne Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe ter Jelovica z 
obrobjem) ter o rabi habitata pri muflonu. Nosilec je OE ZGS Kranj; 

 monitoring divjega petelina, ruševca, gozdnega jereba, belke, planinskega zajca, 
alpskega svizca in alpskega kozoroga; 
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 sodelovanje pri morebitnih odlovih in telemetričnem spremljanju različnih vrst divjadi –   
interes upravljavca je, da bi se več pozornosti namenilo gamsu; 

 sodelovanje pri pripravi letnega pregleda odstrela in izgub divjadi v LUO; 

 zbiranje vzorcev krvi, tkiv in iztrebkov za različne raziskave divjadi in zavarovanih vrst 
(več projektov); 

 izvajanje praktičnega dela lovskega izpita; 

 sodelovanje z lovskima družinama Kokra in Preddvor. 
 

LPN POHORJE 

 spremljanje problematike kršitev Uredbe o prepovedi vožnje v naravnem okolju; 

 sodelovanje pri organizaciji kinoloških prireditev; 

 organizacija in izvajanje prakse dveh dijakov gozdarstva in lovstva iz šole Alvdalens 
Utbildninscentrum na Švedskem (2 dijaka po 21 dni, LPN Prodi-Razor in LPN Pohorje); 

 spremljanje zdravstvenega stanja divjadi – v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (steklina, prašičja kuga…) ter Veterinarsko fakulteto pri 
zbiranju različnih vzorcev; 

 popis rastišč in monitoring divjega petelina, ruševca, gozdnega jereba, planinskega 
zajca in nekaterih drugih zavarovanih vrst ter zbiranje vzorcev; 

 sodelovanje v projektu čiščenja zaraščajočih planj na Pohorju; 

 telemetrijsko spremljanje in zbiranje vzorcev različnih vrst divjadi; 

 program vzdrževanja zemljišč, najetih od SKZG; 

 sodelovanje pri pripravi letnega pregleda odstrela in izgub divjadi v LUO; 

 zbiranje vzorcev krvi, tkiv in iztrebkov za genetske raziskave divjadi in zavarovanih vrst 
(več projektov). 

 
LPN PRODI – RAZOR 

 zbiranje vzorcev v okviru monitoringa zdravstvenega stanja divjadi (steklina, prašičja 
kuga…)  v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter 
Veterinarsko fakulteto pri zbiranju različnih vzorcev; 

 popis rastišč in monitoring divjega petelina, ruševca, kotorne in planinskega orla; 

 organizacija in izvajanje prakse dveh dijakov gozdarstva in lovstva iz šole Alvdalens 
Utbildninscentrum na Švedskem (2 dijaka po 21 dni, LPN Prodi-Razor in LPN Pohorje); 

 sodelovanje pri pripravi letnega pregleda odstrela in izgub divjadi v LUO; 

 zbiranje vzorcev krvi, tkiv in iztrebkov za različne raziskave divjadi in zavarovanih vrst 
(več projektov); 

 sodelovanje pri skupnem čezmejnem upravljanju z divjadjo. 
 

 

Ukrepi za izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za divjad v letu 2014 
 
Ukrepi za izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za divjad se po obsegu prilagajajo dinamiki 
populacij posameznih vrst divjadi, njihovemu usklajevanju z zmožnostmi okolja in tržnim 
razmeram ponudbe in povpraševanja pri nabavi določenih vrst krme ter predvsem fizičnim 
zmožnostim omejenega števila zaposlenih v LPN. Pravilno krmljenje divjadi, ki je prek ustreznih 
letnih načrtov uvrščeno v sistem upravljanja z gozdnim prostorom,  zmanjšuje škode v okolju. 
 
Izredno pomembna skupina ukrepov je košnja oziroma čiščenje in vzdrževanje pašnih površin 
za divjad, saj s tem ustvarjamo kakovostnejšo zeleno krmo, ki je na razpolago rastlinojedi 
divjadi za pašo, preprečujemo zaraščanje že tako razmeroma majhnih travnih površin v 
gozdnem prostoru in tudi pridelujemo krmo za potrebe zimskega krmljenja rastlinojede divjadi, 
predvsem jelenjadi (travna silaža in seno). 
 
V preglednici 26 niso upoštevane količine rastlinske krme, ki se polagajo na krmiščih za rjavega 
medveda, ker je krmljenje z mrhovino prepovedano. Gre večinoma za krmljenje s koruzo, 
sadjem in žiti. 
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Preglednica 26: Ukrepi za izboljšanje prehranskih in bivalnih razmer za divjad, načrtovani v 
loviščih s posebnim namenom v sestavi ZGS v letu 2014 (brez obor Smuka in Stari Log) 
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Koruza (t) 2 20 30 16 6 15 15 7 50 14 175 

Žita (t)   0,9   20     20,9 

Seno (t) 1 30 4 90 20   12 80 3 240 

Travna silaža (t)  50 850      300 20 1.220 

Jabolčne tropine (t)  5 150  5   5 20  185 

Krmna pesa (t)  60 150   20  10   240 

Sadje (t)   30  10 7  4   51 

Sol (t) 0,3  3 2 1 0,1 0,3 0,3 3 0,3 10,3 

Gnojilo (t)   5  0,5 6 10 0,2 5  26,7 

Krmne njive (ha)   6   9,5 45    60,5 

Čiščenje in osnov. pašnih površin (ha)   6 123   9 10 0,5   148,5 

Košnja (ha) 3 12 305 95 20   5 135 19 594 

Vzdrževanje grmišč (ha) 0,5 3 3  2   0,6   9,1 

Vzdrževanje gnezdnic (št.)   25        25 

Sadnja plodon. drevja in grmovja (št.)   20        20 

Kaluže in drugi vodni viri (št.)   150 153 5 35  5 100 9 457 

 
 
 

Odvzem divjadi v letu 2014 
 

V tem trenutku načrta odvzema divjadi za leto 2014 še ni mogoče predstaviti, saj bo ta 
dokončno določen šele s potrjenimi letnimi lovsko upravljavskimi načrti območij in na njihovi 
osnovi izdelanimi letnimi načrti LPN – predvidoma aprila ali maja 2014. 
 

Izpolnitev letnih načrtov gospodarjenja z divjadjo je bistveni del strokovnega, sonaravnega 
upravljanja s populacijami divjadi, zato bomo temu namenili vso pozornost. V zadnjih letih 
opažamo povečan vpliv velikih zveri na populacije velikih rastlinojedov. Še zlasti opazen je vpliv 
volkov na mlajše kategorije jelenjadi in deloma tudi srnjadi, kar bi bilo pri pripravi načrtov 
odvzema divjadi v območjih s stalno prisotnostjo velikih zveri potrebno upoštevati, ne nazadnje 
tudi v finančnem poslovanju LPN, ki so zaradi izgub divjadi zaradi velikih zveri še dodatno 
prizadeta. V kolikor je ta vpliv kombiniran še z hudo in dolgotrajno zimo, tako kot je bilo to v zimi 
2012/13, lahko pride do razmeroma zelo visokih izgub med omenjenimi vrstami divjadi, kar 
lahko pomembno vpliva na finančni rezultat LPN. Novi dolgoročni načrti sicer dopuščajo 
prilagojeno strukturo odvzema divjadi, predvsem jelenjadi, na območjih s stalno prisotnostjo 
velikih zveri, predvsem volkov, kar pa nima neposrednega vpliva na poslovanje. Vsi se seveda 
zavedamo, da je tudi to ena od pomembnih funkcij LPN, vendar pa je za to potrebno zagotoviti 
ustrezna finančna sredstva oziroma vsaj ustrezno sofinanciranje za izvajanje takih nalog.  
 

Na drugi strani pa je v nekaterih območjih z izrazito velikimi škodami v kmetijskem prostoru 
potrebno še povečati prizadevanja za zmanjševanje tovrstnih škod, tako s povečanjem odstrela 
tistih vrst divjadi, ki so zaradi svojih ekoloških značilnosti glavne povzročiteljice škod na 
kmetijskih površinah (divji prašič, jelenjad) kot tudi z izvajanjem drugih zaščitnih ukrepov. V 
jeseni leta 2013 je bil, vsaj v nekaterih območjih, močan gozdni obrod, kar bi lahko imelo za 
posledico ponovno naraščanje številčnosti divjega prašiča v prihodnjem letu. Zato bo potrebno 
natančno spremljati stanje te divjadi in po potrebi ponovno aktivirati vse razpoložljive moči za 
preprečitev večjih škod v kmetijskem prostoru. Res pa je, da je ena od značilnosti ekologije 
divjega prašiča, tudi izjemna prilagodljivost glede iskanja hrane, zato se lahko divji prašiči 
naenkrat pojavijo v večjem številu na območjih, kjer ji prej sicer skoraj ni bilo. Posledica pa je 
močno povečanje škod in predvsem nezadovoljstvo med lastniki zemljišč. 
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5.2   DELO ZA NAROČNIKE   
 

           Odgovoren: Andrej Grum, univ. dipl. inž. gozd. 
 
         

        Opomba:  Neto ure: 1.700 ur na leto; bruto ure: 2088 ur na leto + 15 % časa za vodstvena in administrativna opravila (režija). 

 
 

Delo za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
 

ZGS bo v letu 2014 za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG RS) izvedel nekatere  
strokovne naloge. Nekaj jih je vsebinsko že bolj dorečenih: 
 

 Priprava strokovnih podlag za izračun odškodnin po 72. členu Zakona o 
denacionalizacije zaradi nezmožnosti gospodarjenja z gozdovi, 

 Cenitve gozdnih parcel v prometu SKZG RS z gozdovi, 

 Preveritev tarif za izračun volumna dreves.  
 
 

Dela za druge naročnike 
 

Pripravljalna dela za izvedbo del v gozdovih 
 

Skladno s pogodbami bo ZGS v letu 2014 izvajal nekatere strokovne naloge (npr.: določitev 
normativov za sečnjo in spravilo, uvedba izvajalcev v delo, prevzem in obračun del in lesa, 
kontrola klasifikacije gozdnih lesnih sortimentov idr.) za nekatere večje lastnike oziroma 
upravljavce gozdov (npr.: Ministrstvo za obrambo, Škofija Novo mesto, mestna občina Celje idr.).   

 
Praktično usposabljanje študentov in dijakov 
 

V skladu s 53. členom Zakona o gozdovih ZGS omogoča praktično usposabljanje vsem 
študentom in dijakom gozdarstva. Obseg praktičnega izobraževanja dijakov in študentov se v 
zadnjih letih povečuje. ZGS zagotavlja ustrezno praktično usposabljanje dijakov in študentov s 
sodelovanjem z izobraževalnimi organizacijami na podlagi medsebojnih pogodb. Izvajamo jih po 
programu praktičnega usposabljanja, ki ga pripravijo šole. Poleg tega ZGS omogoča tudi 
praktično usposabljanje manjšemu številu dijakov in študentov na naravovarstvenih programih, 
in sicer v primeru prostih kapacitet na svojih organizacijskih enotah.  
 

V letu 2014 bomo vključili v program praktičnega usposabljanja vse študente 3. letnika 
visokošolskega strokovnega študija gozdarstva – 1. stopnja (16 študentov), študente 
višješolskega strokovnega študija gozdarstva  – 1., 2. letnik rednega in izrednega študija iz 
Višje strokovne šole Postojna (40 študentov), dijake 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje gozdarske in 
lesarske šole iz Postojne (60 dijakov) in v skladu z razpoložljivimi kapacitetami tudi do 10 
študentov in dijakov gozdarstvu sorodnih naravovarstvenih programov. ZGS bo zagotovil 
izvedbo predpisanega programa usposabljanja in v dogovoru s šolo zagotovil povrnitev 
stroškov, do katerih so študenti oziroma dijaku upravičeni na praksi.  
 

V skladu evropskimi zahtevami in podporo mobilnosti študentov bomo sprejeli na praktično 
usposabljanje tudi do 10 tujih študentov gozdarstva. 

Dolgoročni cilj 
 

Uspešno izvajanje del za različne naročnike in pridobivanje prihodka.  
 
 

Cilj za leto 2014 
 

 Bruto ure Strošek (€) 
   

Skupaj delo za naročnike 15.189 350.000 
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6   Interne dejavnosti ZGS 
 
 

6.1 INFORMATIKA 
 

 Odgovoren: Tomaž TROBIŠ, magister prava in managementa nepremičnin 
 
     

             Opomba: Neto ure: 1.700 ur na leto; bruto ure: 2088 ur na leto + 15 % časa za vodstvena in administrativna opravila (režija). 
 
 

6.1.1   Kratek pregled stanja in vizije razvoja informatike v zgs 
 
 

Stanje informatike v ZGS 
 

V  preteklih letih smo uspeli v državno komunikacijsko omrežje HKOM povezati Centralno 
enoto, območne enote, krajevne enote, lovišča s posebnim namenom in 9 revirnih pisarn s 
sedežem zunaj sedeža krajevnih enot. To omogoča vsem delavcev ZGS delo na skupnih 
podatkovnih bazah in  dostop do elektronske pošte, internetnih storitev (ob pooblastilu tudi 
vpogled v Zemljiško knjigo) ter intranetnih storitev, ki so namenjene samo delavcem ZGS. Leta 

Dolgoročni cilj 
 

Učinkovita informacijska podpora gozdarstvu in javni gozdarski službi s posebnim 
poudarkom na strokovno ustreznem in varnem vodenju baz podatkov o gozdovih, vključno s 
podatki o divjadi.   
 
 

Cilj za leto 2014 
 

Najpomembnejši razvojni cilji na področju informatike v letu 2014 so: 
 

 nabaviti manjkajoče ERP module pri zunanjih ponudnikih, 
 postopno uvajanje sprememb Strategije razvoja informatike ZGS do leta 2015, 
 konsolidirati podatkovne zbirke podatkov, ki se uporabljajo znotraj ZGS in so 

namenjene tudi javni obravnavi v skladu z direktivo INSPIRE, 
 uvesti v delo ADD-on programske rešitve, 
 usposabljati uporabnike za delo z informacijsko tehnologijo s ciljem dvigniti osnovno 

raven znanja, 
 uvesti dokumentni sistem s prehodom na elektronsko arhiviranje ter e- poslovanje do 

leta 2015, 
 poenotiti poštni sistem (e-mail) – omogočiti uporabniku dostop do e-pošte prek 

mobilnih telefonov in WEB vmesnikov brez uporabe Secure ID kartic, 
 pričeti s postopnim prehodom na tri nivojsko arhitekturo informacijskega sistema,  
 dopolniti računalniško rešitev za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov, 
 nadgraditi računalniške rešitve za evidenco gozdnih cest in spremljanje njihovega 

vzdrževanje, 
 pričeti z uvajanjem računalniške GIS rešitve za vnos in analiziranje popisa škod po 

divjadi, integracija podatkov z Lovsko zvezo ter GIS, 
 vzpostavitev varnostne politike varovanja informacijskih sistemov, 
 izdelati spremljajoča navodila za delo v informacijsko komunikacijskih tehnologijah, 
 uvajanje ISO standardov.          

   

 Bruto ure* Strošek (€) 
   

Informacijska podpora strokovnim rešitvam 56.000 820.379 

Druga dela (poročila, programi idr.) 8.000 114.630 

Skupaj informatika 64.000 935.009 
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2006 je bil sklenjen sporazum z MKO, ki strokovnim delavcem ZGS omogoča vpogled v več 
uradnih državnih grafičnih slojev, h katerim je ZGS prispeval sloje gozdnogospodarskih območij 
(GGO), gozdnogospodarskih enot (GGE), odsekov, sestojev, varovalnih gozdov, gozdnih 
rezervatov ter izvedenih krčitev. 
 

Razvoj in vzdrževanje informacijske tehnologije (programske, strojne in komunikacijske opreme) 
v ZGS izvaja 18 strokovnih delavcev s področja informatike, ki bodo delovali v petih delovnih 
skupinah na naslednjih področjih: 
 

 razvoj lastnih programskih rešitev,         

 implementacija in vzdrževanje programskih rešitev,  

 vzdrževanje opreme in programskih rešitev,    

 podatkovni model,   

 TIS – tehnološki informacijski sistem,    

 PIS – podporni informacijski sistem,    

 ERP – »Enterprise-Wide Information Systems”, “Enterprise Computing” ali “Enterprise 
Resources Planning« podpora poslovnim programom za računovodstvo, komercialo, 

 izobraževanje internih uporabnikov,   

 pravilniki/predpisi.   
 
Ker je v vsako delovno skupino vključenih več informatikov, je s tem zagotovljena tudi 
kadrovska rezerva pri podpori delovanju informacijskega sistema ZGS. Informatiki morajo 
poglobljeno poznati računalniške programe, predvsem pa meta podatke, potrebno strojno 
opremo ter uporabniško in razvojno okolje za področje delovanja delovne skupine. 
 
 

Predviden razvoj informatike v ZGS 
 

ZGS načrtuje razvoj informatike skladno s Strategijo razvoja informatike ZGS, izdelano v marcu 
2011, ki je bila posredovana tudi  predstavnikom Računskega sodišča ob izvajanju revizije ZGS. 
Za uspešen razvoj informatike v ZGS v prihodnje načrtujemo: 
 

 zaključiti implementacijo konvergenčnega omrežja ZGS ter v HKOM vključiti posamezne 
lokacije na varen način, ki bo omogočal izkoriščanje vseh prednosti varnega omrežja, 

 doseči tako število računalnikov, da bo vsak strokovni delavec imel svoj računalnik s 
potrebno programsko opremo, 

 pridobivati nova znanja s področja informatike, 

 razvijati računalniške rešitve s programirnim računalniškim jezikom, ki omogoča objektno 
programiranje; v razvoj vključiti tudi razvoj spletnih računalniških rešitev, 

 s spletnimi servisi, ki bodo omogočili upravičencem državne uprave neposreden dostop 
tako do javnih podatkovnih zbirk kot do zaprtih podatkovnih zbirk, zagotoviti izmenljivost 
podatkov in grafičnih podlag z vsemi službami, ki delujejo v gozdnem prostoru, 

 postopen prehod na tri nivojsko arhitekturo informacijskega sistema. 
 
Grafični podatki bodo (in so že) na strežniku na MKO (v bazi ORACLE), atributni podatki bodo 
na strežniku ZGS, ki je že povezan s strežnikom na MKO. MKO ter lastniki gozdov in druga 
javnost bodo prek sistema GERK, ki ga vzdržuje pogodbeni izvajalec MKO, pridobivali tiste 
informacije iz omenjenih baz, ki jih nudi sistem GERK. Uporabo podatkov, katerih skrbnik je 
ZGS, bomo za uporabnike ZGS, MKO, lastnikov gozdov in druge javnosti razširili z dograditvijo 
strežnika "geoserver", za katerega bo uporabne vmesnike izdelal in vzdrževal ZGS ob 
sodelovanju zunanjih sodelavcev. 
 

Za potrebe ZGS, MKO in drugih smo v letu 2013 izdelali računalniški program za vpogled v 
izbran nabor podatkov in pripravili nekatere standardne preglede za različne ravni (GGE, GGO, 
Slovenija). Obstoječi spletni pregledovalnik bomo v letu 2014 nadgradili z dodajanjem novih 
vsebin in spletnih servisov. 
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6.1.2   Naloge na področju informatike v letu 2014 
 

Delo oddelka za informatiko na Centralni enoti in območnih enotah bo obsegalo:  
 

 sodelovanje pri razvoju informacijskega sistema ZGS, 

 razvijanje in vzdrževanje lastnih računalniških rešitev, 

 vzpostavljanje standardov na področju računalniške obravnave podatkov, 

 preizkušanje in uvajanje standardnih programskih paketov,  

 izobraževanje za delo s strojno, programsko in komunikacijsko opremo, 

 usposabljanje delavcev ZGS za delo s strojno, programsko in komunikacijsko opremo, 

 izobraževanje uporabnikov za uporabo IKT storitev, 

 pridobivanje in vzdrževanje strojne, programske in komunikacijske opreme, 

 pridobivanje in vzdrževanje zbirk podatkov, 

 vzpostavljanje komunikacijskih povezav, 

 pomoč delavcem ZGS pri uporabi računalniške strojne, programske in komunikacijske 
opreme, 

 vzdrževanje strežnika za izmenjavo podatkov z MKO, SKZG RS, ZRSVN, GIS in FURS, 

 aktivno sodelovanje na informacijskih posvetih in seminarjih z namenom predstavitve 
dosežkov na področju informatizacije gozdarstva. 

 

 

Sodelovanje pri realizaciji Strategija razvoja informacijskega sistema ZGS 
 

V letu 2014 bomo nadaljevali s pridobivanjem novih znanj s področja informatike, ki jih 
potrebujemo za uspešno in učinkovito prenovo računalniških rešitev, s poudarkom na razvijanju 
spletnih aplikacij ob uporabi skupnih baz podatkov (ORACLE, PostgreSQL, MySQL, in MS Sql). 
Nadaljevali bomo tudi s pripravo internih standardov pri razvoju računalniških rešitev, tako v 
sklopu lastnega razvoja kot zunanjega razvoja. 
 
 

Razvijanje lastnih računalniških rešitev 
 

Na področju lastnega razvoja računalniških rešitev bomo v letu 2014 izvedli: 
 

 nadaljevali bomo s poenotenjem podatkovnega modela ter standardizirali programsko 
opremo glede na namembnost uporabe tako za interne kot zunanje potrebe; 

 zaradi velikega števila uporabnikov, lokacijske razpršenosti, različnih tehnoloških 
možnosti in kompleksnosti računalniškega programa, bomo v letu 2014 precej časa 
porabili za nameščanje novih verzij programa in prilagajanje računalniške rešitve za 
izdelavo gozdnogojitvenih načrtov (računalniški program GJN) po krajevnih enotah in 
revirnih pisarnah; na podlagi zaključenega javnega razpisa Telekomunikacijskih storitev 
v letu 2013 ob dokončni implementaciji strojne opreme pričakujemo, da se bo število 
mikrolokacij lahko zmanjšalo zaradi dosežene bistveno večje hitrosti in kvalitete prenosa 
podatkov; 

 izdelali bomo računalniško rešitev za podporo ocenjevanju škod po naravnih ujmah; 

 prilagodili bomo računalniške rešitve za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov 
(preglednice in karte); 

 dopolnili bomo računalniške rešitve za spremljanje letnega programa dela ZGS ter 
realizacije sklepov, sprejetih na organih ZGS; 

 dopolnili bomo računalniške rešitve za podporo izbiri drevja za posek in evidenci poseka 
(računalniški program xTi); 

 dopolnili bomo program za računalniško izdajo in posredovanje odločb prek 
računalniškega omrežja; 
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 dopolnili bomo program za vnos in standardne izpise plana in realizacije odstrela in 
ukrepov za LPN; 

 centralizirali bomo pošiljanje odločb na ravni posamezne območne enote, kar bo 
razbremenilo delo na krajevnih enotah ter znižalo stroške na območnih enotah, ki tega 
niso storile v letu 2013; 

 izdelali bomo program za potrebe Oddelka  za gozdne živali in lovstvo – »Lovci«; 

 dopolnili bomo računalniške rešitve gozdarskih evidenc pri gozdnogospodarskem 
načrtovanju; spremembe bodo pri vnosu podatkov stalnih vzorčnih ploskev ter pri 
programih za pripravo preglednic skladno s spremembo Pravilnika o gozdnogospo-
darskih in gozdnogojitvenih načrtih in prenosa na enotno relacijsko bazo; 

 izvedli bomo »reinženiring« računalniške obdelave priprava in izplačilo subvencij v 
gozdarstvu in obdelavo uskladili z napovedano spremembo glede obračunavanja 
dohodnine iz naslova izplačevanja subvencij za gojitvena ter varstvena dela; 

 uvedli bomo računalniško rešitev (»Karte« in program MPX) za poenoteno in samodejno 
izdelavo kart po Pravilniku o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih; 

 nadgradili bomo računalniško rešitev (»Prostor« in program MPX) za evidenco posegov 
v prostor; 

 nadgradili bomo računalniško rešitev za kontrolo poseka in spravila z izdelavo 
grafikonov; 

 nadgradili bomo pregledovalnik za grafične sloje s pomočjo geoserverja; 

 v pregledovalnik »geoserver« bomo dodali gozdnogojitvene načrte in druge sloje, ki se 
uporabljajo za lastne potrebe ZGS in za potrebe zunanjih zainteresiranih strank; 

 nadgradili bomo računalniške rešitve za evidence s področja varnosti in zdravja pri delu, 
ter le to povezali z aplikacijsko rešitvijo Kadri;  

 nadgradili bomo aplikativno rešitev kadrovske evidence, obračuna plač, ki sta konec leta 
2013 prešli na novo programsko rešitev GRAD, ter glavno knjigo s saldakonti, 
fakturiranjem in evidentiranjem prejetih računov; 

 nadgradili bomo računalniško rešitev »UM« za določanje pravic uporabnikov glede na: 
dostopnost do računalniške storitve, časovno omejitev, krajevno pristojnost in vlogo 
uporabnika pri uporabi računalniške storitve; sistem administracije uporabnikov bomo 
poenotili na ravni centralnega sistema administracije (AD); 

 nadaljevali bomo z nadgradnjami aplikativnih rešitev za podporo procesom, katerih 
frekvenca obdelav je več kot 3 krat letno; 

 izvajali bomo spremembe posameznih aplikacij zaradi sprememb zakonodaje. 
 

 

Vzpostavljanje standardov na področju računalniške obravnave podatkov 
 

V letu 2014 bomo dopolnjevali in zapisali standarde naslednjih področij: 
 

 standardizacija podatkovnega modela, 

 uvajanje ADD – ON rešitev na ravni posameznih procesov, 

 urejanje besedil, s poudarkom na uvajanju odprtokodnih pisarniških produktov (npr. 
Libre Office), 

 dopolnitev in uvedba standardov (tudi postopkov) pri izdelovanju preglednic in grafov za 
izdelavo gozdnogospodarskih načrtov GGE in načrtov območij, 

 izdelava standardov pri poimenovanju imenikov baz ter dopolnjevanje podatkovnega 
modela ZGS, 

 razvoj uporabniških programov s prostokodnim programskim jezikom Harbour, PHP, 
programskim jezikom C#, VisualBasic v Microsoftovem razvojnem okolju NET in drugimi, 

 razvoj spletnih storitev s prostokodnim programskim jezikom Java in Microsoftovim 
razvojnim okoljem dot NET. 



 

 
81 

Uvajanje standardnih programskih paketov  
 

Na tem področju načrtujemo v letu 2014: 
 

 nadgraditev programskega paketa MPX za potrebe namizne kartografije (revirni 
gozdarji, vodje krajevnih enot, vodje odsekov, načrtovalci),  

 omogočiti dostope do grafičnih podatkov, zbranih na strežniku MKO vsem strokovnim 
delavcem, 

 uporabo odprto kodnih programskih rešitev za potrebe ZGS na vseh področjih, kjer le ta 
opraviči namembnost uporabe ter zadosti potrebam uporabnikov, 

 dograjevanje in upravljanje intranetne in internetne strani ZGS. 
 

 

Izobraževanje informatikov za delo s strojno, programsko in komunikacijsko 
opremo 
 

Delavci Oddelka za informatiko in informatiki na območnih enotah bomo s sodelovanjem na 
tečajih, delavnicah, simpozijih, razstavah in strokovnih srečanjih v društvih informatikov 
pridobivali znanja s področja informatike za potrebe ZGS.  
 

Microsoft je izdal nov operacijski sistem Windows 7 ter v letu 2012 Windows 8, ki ju bomo lahko 
uporabljali, ko bodo preizkušene lastne programske rešitve ter bo zagotovljena ustrezna 
računalniška oprema. Časovno hitra menjava operacijskega sistema je dobrodošla predvsem 
zaradi zagotavljanja višje stopnje varnosti. Zato se bomo morali z njim seznaniti in ugotoviti 
združljivost obstoječe programske opreme z novim operacijski sistemom in v primeru 
ugotovljene nezdružljivosti najti ustrezno rešitev za nemoteno delo uporabnikov. V letu 2014 
preneha delovati podpora  operacijskemu sistemu Windows XP, ki je trenutno prisoten na več 
kot 70 % delovnih postaj. Na strežnikih smo operacijski sistem nadgradili tako v letih 2012 kot 
2013. V letu 2014 bomo v celoti izklopili delovanje obstoječih MS server 2000 strežnikov, ki še 
delujejo na posameznih območnih enotah.   
 

Zaradi prehoda na skupno bazo podatkov bo potrebno pridobiti precej novih znanj o 
administriranju take baze podatkov (relacijske baze, tri nivojska arhitektura). 
 

Za razvijanje spletnih storitev bomo uporabili programski jezik Java in Microsoftovo razvojno 
okolje NET, zato bomo nadaljevali z izobraževanjem naših strokovnih delavcev, ki delujejo na 
razvoju računalniških rešitev, pri zunanjih izvajalcih izobraževanj. 
 

V okviru Oddelka za informatiko bomo v letu 2014 organizirali več enodnevnih izobraževanj in 
dvodnevne študijske dneve, da bodo informatiki na območnih enotah lahko uspešno podprli 
informacijske potrebe območnih enot in zagotovili nemoteno delovanje informacijskega sistema. 
 

 

Usposabljanje delavcev ZGS  za delo s strojno in programsko opremo 
 

V letu 2014 bomo povečali poudarek na usposabljanju delavcev ZGS za uspešno in učinkovito 
uporabo programskih rešitev, ki se uporabljajo v ZGS. Ker bomo nadaljevali z optimizacijo 
obstoječih verzij standardnih programov (MS WORD, MS EXCEL) z odprtokodnimi pisarniškimi 
rešitvami, bomo uporabnikom nudili vso strokovno pomoč pri uvajanju le teh in z nasveti 
zmanjšali težave pri pripravi in uporabi različnih formatov dokumentov, ki se izdelajo znotraj 
ZGS kot tudi s strani zunanjih partnerjev. 
 

 

Pridobivanje in vzdrževanje strojne in programske opreme 
 

V letu 2014 bo potrebno zagotoviti finančna sredstev za pripravo razvojnega okolja za razvijanje  
spletnih računalniških rešitev, glede na našo usmeritev predvsem s prostokodnimi orodji. Za 
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kompleksne rešitve kjer sta pogoja VARNOST in ZANESLJIVOST, bomo uporabili preizkušene 
rešitve. Pri strojni opremi bomo reševali povečane potrebe na krajevnih enotah in izvedli 
zamenjavo tehnološko zastarele računalniške opreme na območnih enotah in na Centralni 
enoti.  
 

Pridobili bomo programska orodja, ki bodo povečala učinkovitost pri upravljanju baz podatkov, 
izboljšanju pisarniškega poslovanja, povečanju timskega dela, povečanju uporabnosti znotraj 
poslovnih funkcij in razvoju lastnih računalniških rešitev, 
 

 

Vzdrževanje in nadgrajevanje sistemskega okolja 
 

Na tem področju načrtujemo v letu 2014: 
 

 vzdrževanje SQL podatkovnih strežnikov za poslovne in GIS aplikacije, 

 vzdrževanje  aplikacijskega strežnika ORACLE za poslovne in GIS aplikacije, 

 vzpostavitev politike varovanja informacijskega sistema ZGS: 

o vzpostavitev varnostnega kopiranja podatkov na rezervno lokacijo, 

o s skupno bazo uporabnikov uvesti dostop uporabnikom do različnih servisov z 
enim uporabniškim računom, 

 poenotenje strežnikov s poudarkom na virtualizaciji. 
 

 

Pridobivanje, vzdrževanje zbirk podatkov in obdelave podatkov  
 

Na tem področju načrtujemo v letu 2014: 
 

 ažuriranje podatkov iz katastra GURS in uvedbo OGC postopkov za izmenjavo oziroma 
pridobivanje podatkov; zaradi sprememb zakonodaje na področju davkov se povečuje 
potreba po zagotavljanju kakovostnih podatkov o lastništvu gozdov in gozdne 
infrastrukture na ravni lastništva, zato bomo temu področju namenili večjo pozornost; 

 obdelave podatkov za potrebe posameznih področij dela ZGS, 

 obdelave podatkov za potrebe SKZG RS ter drugih naročnikov, 

 posredovanje podatkov o stanju gozdov Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire pri BF, Gozdarskemu inštitutu Slovenije in MKO, 

 ažuriranje grafičnih slojev in podatkov na strežniku na MKO za potrebe GERK-ov, 

 pripravo in obdelavo podatkov za potrebe sodelovanja ZGS pri izdelavi projektov,  

 posredovanje podatkov o parcelah, za katere veljajo davčne olajšave oziroma oprostitve 
plačila pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, na DURS, 

 izdelavo spletnih servisov, ki bodo skrbeli za izmenjavo podatkov v elektronski obliki 
med različnimi lastniki podatkovnih zbirk. 

 

 

Vzpostavljanje in vzdrževanje komunikacijskih povezav 
 

Uporaba skupnih baz podatkov zahteva zmogljive in varne računalniške povezave med 
Centralno enoto, območnimi enotami in krajevnimi enotami, zato smo v letu 2013 z javnim 
razpisom Telekomunikacijskih storitev nadomestili 78 povezav, katerih maksimalna hitrost 
prenosa je bila 1000/256 kbit/s s povezavami 5000/5000 kbit/s.  
 

Za potrebe posredovanja gozdarskih podatkov zunanjim strankam bomo pripravili programske 
rešitve, ki bodo omogočale enostavnejše priprave in posredovanje podatkov prek elektronskih 
medijev. 
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Pomoč zaposlenim ZGS pri uporabi računalniške opreme 
 

Pomembna zadolžitev informatikov ZGS je vsakodnevna pomoč delavcem ZGS pri uporabi 
računalniške strojne, programske in komunikacijske opreme ter lastnih računalniških rešitev. 
 
 

Izobraževanje  sodelavcev  ZGS pri uporabi računalniške opreme 
  

Na podlagi izvedene samo ocenitvene ankete znanja uporabe obstoječih SW rešitev znotraj 
ZGS, izvedene v letu 2012, bodo uporabniki, ki so bili razdeljeni na posamezne skupine glede 
na samo ocenjeno predznanje, deležni dodatnega izobraževanja. Za nadgradnjo obstoječega 
znanja bodo na podlagi pripravljenega programa izobraževanja izvedene izobraževalne 
delavnice na ravni ZGS. 
 

Predvideno je, da se vsak zaposleni udeleži vsaj ene štiri urne delavnice, kar pomeni, da bodo 
udeleženci opravili 2.800 izobraževalnih ur, ki jih bomo izvedli z lastnimi predavatelji. 
 

 

Organizacijski predpisi in navodila 
 

Za nemoteno izvajanje del in nalog Oddelka za informatiko bomo pripravili in sprejeli predpise in 
navodila za delo v Oddelku in tudi za delo z informacijskimi tehnologijami za uporabnike. 
 

 

Ocena potrebnih finančnih sredstev 
 

Osnova za prenovo posameznih sklopov informacijske podpore temelji na smernicah Strategije 
razvoja informacijskega sistema Zavoda za gozdove Slovenije, popravljalnih ukrepov revizije 
Računskega sodišča št. 321-2/2010/93 z dne 18. maja 2012 ter zakonske spremembe s 
področja gozdarstva. 
 

Na podlagi Strategije razvoja informacijskega sistema Zavoda za gozdove Slovenije je bila 
Računskemu sodišču predstavljena struktura predvidene prenove po posameznih sklopih in je  
le ta tudi finančno potrjena s strani takratnega ministra Franca Bogoviča. 
 

MKO je v letu 2013 na podlagi večkratnih dopisov s strani ZGS izdal pisno soglasje k enotnemu 
javnem razpisu za prenovo vseh s Strategijo predvidenih prenov informacijskega sistema. Tako 
je Zavodu zagotovljeno, da lahko s prenovo informacijskega sistema začne v letu 2014. V letu 
2014 bomo za aplikativni razvoj namenili 260.000 EUR. 
 

V sklopu Strategije razvoja informacijskega sistema ZGS je predvidenih tudi 250.000 € 
investicijskih sredstev za strojno opremo, ki sicer v omenjenem dokumentu takratnega ministra 
Franca Bogoviča niso zajeta. 
 

Po zagotovilu predstavnikov MKO, investicije v strojno opremo ostajajo na letni ravni v višini 
100.000 EUR, saj so v dokumentu opredeljena samo potrebna sredstva za prenovo. 
 
 

Preglednica 27: Plan investicij v strojno opremo v letu 2014 
 

Strojna oprema Kosov Vrednost (EUR) 

Delovne postaje 25 17.500,00 

Monitorji 22- 24  20 4.000,00 

Prenosni računalnik 30 30.000,00 

Multifunkcijske naprave 4 12.400,00 

Ostala oprema  15.000,00 

Strežnik 2 20.000,00 

Skupaj  98.900,00 



  84 

Preglednica  28: Vložena investicijska sredstva v programsko opremo za izvedbo Strategije 
razvoja informacijskega sistema ZGS in predlog investicij v informacijsko opremo v letu 2014 
 

 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

PROGRAMSKA OPREMA      

Splošno 20.000 20.000 35.000  75.000 

    Poenotenje IS na ravni ZGS  20.000   20.000 

    Uskladitev podatkovnega modela PIS -TIS 20.000    20.000 

    Uvedba elektronske izmenjave dokumentov   35.000  35.000 

      

TIS – tehnični informacijski sistem 20.000 38.000 95.000 40.000 193.000 

    ADD ON rešitve   5.000  5.000 

    GIS (delno zajeto tudi v drugih modulih)  30.000 70.000  100.000 

    Posodobitev aplikacije za izdelavo GGN    40.000 40.000 

    Prehod na relacijsko bazo 20.000  20.000  20.000 

    WEB vmesnik za GIS  8.000   8.000 

    »Work flow« rešitve pri izdaji odločb     20.000 

      

ERP – poslovno informacijski sistem   174.000 35.000 209.000 

    Dokumentni sistem   60.000  60.000 

    E – arhiviranje    30.000 30.000 

    Evidenca osnovnih sredstev s črtno kodo    5.000 5.000 

    Integracija modulov ERP z drugimi rešitvami   75.000  75.000 

    Potni nalogi   9.000  9.000 

    »Work flow« rešitve pri računih, naročilnicah ipd.   30.000  30.000 

      

PIS – podporni informacijski sistem 66.000 79.000 22.000 11.000 178.000 

    ADD ON rešitve  10.000   10.000 

    Formalizacija IS    5.000 5.000 

    »Help desk«  10.000   10.000 

    Podpora obvladovanju sistemske dokumentacije   22.000  22.000 

    Informacijska podpora skupinskemu delu 8.000    8.000 

    Klicni center    6.000  

    Migracija z javnimi bazami 15.000    15.000 

    Projektna pisarna  29.000   29.000 

    Vložišče prejete in izdane pošte, arhiviranje 35.000 30.000   65.000 

    Evidenca delovnega časa (nadgradnja) 8.000    8.000 

      

SKUPAJ PROGRAMSKA OPREMA 106.000 137.000 326.000 86.000 655.000 

 
 

Investicije v računalniško strojno opremo načrtujemo v letu 2014 v višini 98.900 EUR. 
 

 

 
 

6.2 FINANČNO - RAČUNOVODSKE  ZADEVE 
 

Odgovorna: Lavra Krničar-Dremelj, ekon. 
 

 
SPLOŠNE FINANČNE ZADEVE 
 

Delo Oddelka za finančne zadeve obsega  področje  financ, knjigovodstva, računovodstva ter 
načrtovanja, analiziranja in spremljanja poslovanja ZGS. Oddelek tudi spremlja in kontrolira  
finančno poslovanje organizacijskih enot ZGS. Delo v Oddelku za finančne zadeve bo tudi v letu 
2014 prioritetno usmerjeno h kontroli zajemanja podatkov, pravočasnosti obdelav in k izdelavi 
analiz za potrebe planiranja in izvajanja t.i. kontrolinga. Obravnavali bomo knjigovodske in 
računovodske podatke ter poročali zunanjim in notranjim uporabnikom  informacij. V primeru  
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sprememb predpisov bomo po potrebi dopolnjevali navodila za poslovanje, dopolnili interne 
akte, ki urejajo področje financ in računovodstva ter prilagodili vodenje evidenc.  
 

Oddelek za finančne zadeve bo v letu 2014 zlasti naslednje naloge:  
 

 pripravljal bo predloge za oblikovanje in izvrševanje finančne in poslovne politike ZGS,   

 pripravljal bo podatke in predpisana poročila za zunanje in notranje uporabnike,  

 sodeloval bo pri pripravi podlag za  pridobivanje sredstev iz drugih virov, 

 izvajal bo interno kontrolo, 

 sodeloval bo pri postopkih ravnanja z državnim premoženjem, 

 sodeloval bo pri postopkih notranjega in zunanjega nadzora nad poslovanjem ZGS,  

 sodeloval  bo pri postopkih prodaje in oddaje v najem državnega  premoženja, 

 izvajal bo dela v zvezi z notranjim informiranjem in internim izobraževanjem zaposlenih 
na področju financ in računovodstva, 

 sodeloval bo pri pripravi postopkov in dokumentacije v zvezi z oddajo javnih naročil, 

 sodeloval bo pri pripravi standardov za delo ZGS,   

 spremljal bo poslovanje organizacijskih enot in LPN, 

 izvajal bo dela 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, 

 sodeloval pri pripravi aktov in navodil za izvedbo postopkov z namenom racionalizirati 
poslovanje ZGS. 

 
 

GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM V UPRAVLJANJU ZGS 
  

V letu 2014 bomo nadaljevali postopke prodaje, zamenjave in oddaje v najem premoženja 
skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem države in pridobivanjem stvarnega 
premoženja za leti 2013 in 2014. Sredstva od prodaje premoženja bodo predlagana za vlaganje 
v opremo in objekte ZGS v skladu s Finančnim  načrtom za leto 2014. Dinamika porabe bo 
odvisna od prilivov teh sredstev, ki pa jih je zaradi dolgotrajnih postopkov in uspešnosti 
realizacije težko natančneje predvideti.     
 

 
 

6.3 KADROVSKO - PRAVNE ZADEVE 
 

             Odgovoren: Bogdan Juteršek, univ. dipl. prav.  
 
 

6.3.1   Pravne zadeve 
 

Med rednimi nalogami, ki jih bo Oddelek za kadrovsko-pravne zadeve izvajal v letu 2014 na 
pravnem področju, izpostavljamo zlasti naslednje: 
 

 priprava oz. sodelovanje pri pripravi internih splošnih pravnih aktov ZGS in drugih aktov 
Sveta ZGS ter navodil in sklepov direktorja,  

 delo v sodnih, denacionalizacijskih, prekrškovnih, upravnih ter drugih postopkih, 

 pravna pomoč pri pripravi in izvedbi javnih naročil, zlasti pri javnih naročilih večje in male 
vrednosti, 

 sodelovanje v postopkih posredovanja informacij javnega značaja,  

 realizacija pravnih poslov s stvarnim premoženjem, ki bodo vsebovani v letnem načrtu 
ravnanja s stvarnim premoženjem, urejanje zemljiško-knjižnega stanja in ostalih stvarno 
pravnih ter obligacijskih razmerij, 

 pravna pomoč organom, komisijam in drugim delovnim telesom ZGS ter zaposlenim. 
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6.3.2   Kadrovske zadeve     
 

Delo na področju kadrovskih zadev bo v letu 2014 obsegalo predvsem naslednja dela: 
 

 skrb za izvajanje Kadrovskega načrta ZGS za leto 2014,  

 vodenje postopkov pred sklenitvami in prenehanjem pogodb o zaposlitvi,  

 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 napredovanj po Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede in izdajanje aneksov k pogodbam o zaposlitvi za javne uslužbence, ki 
napredujejo v ocenjevalnem obdobju (preverjanje 1 krat letno),  

 priprava pisnih podlag za izplačilo finančnih pravic javnim uslužbencem iz delovnega 
razmerja (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, regresi, mentorski dodatki, dodatki 
na akademski naziv idr.),  

 priprava pisnih podlag za uveljavljanje pravic zaposlenih s področja Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ter Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,  

 priprava in izdaja obvestil o odmeri letnega dopusta vsem zaposlenim v ZGS za leto 
2014 ter priprava pisnih obvestil o odobritvi izrednih odsotnosti upravičencem,  

 sodelovanje v postopku izdaje sklepov o odobritvi izplačila dela plače zaradi 
povečanega obsega dela, skladno s predpisi in navodili MKO,  

 usmerjanje dela tajnic območnih enot na področju vodenja kadrovskih evidenc in 
urejanja delovnih razmerij na območnih enotah,  

 skrb za zakonito izvajanje vseh zakonov in predpisov ter kolektivnih pogodb in internih 
aktov ZGS s področja delovnih razmerij,  

 spremljanje delovno pravne zakonodaje in drugih predpisov.  

 
Na področju zaposlovanja invalidov bomo še naprej skrbeli za uveljavljanje pravic, do katerih je 
ZGS kot delodajalec upravičen po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 
Dne 1. 12. 2013 je bilo v ZGS zaposlenih 16 invalidov. 
  

Zaradi določb Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter 
delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 132/06 in 
38/08) bo ZGS, ob sodelovanju strokovnjakov s področja arhiviranja, skladno s finančnimi 
možnostmi izvedel seminar o arhiviranju, hranjenju in upravljanju z dokumenti za javne 
uslužbenke ZGS, ki delajo na tem področju. 
 

 

 
 

6.4   IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ZGS 
 

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

 
 

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH – ŠTUDIJ OB DELU  
 

ZGS je v okviru svojih možnosti v preteklih letih podpiral tudi formalno izobraževanje zaposlenih 
(študij ob delu), in sicer v primerih, ko zaposleni niso imeli ustrezne izobrazbe za opravljanje del 
in nalog na njihovih delovnih mestih ali v primerih, ko je s tem ustvarjal ustrezne kadrovske 
pogoje za izvedbo novih razvojnih nalog v ZGS. V vseh primerih je ZGS z zaposlenimi sklenil 
ustrezno pogodbo o izobraževanju. Zaradi določil Zakona za uravnoteženje javnih financ 
sklepanje pogodb o formalnem izobraževanju z zaposlenimi v letu 2014 ni predvideno.  
 



 

 
87 

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
 

Neformalno izobraževanje zaposlenih v ZGS na internih seminarjih, tečajih in delavnicah se v 
zadnjih letih zaradi finančnih razlogov oži na brezplačna izobraževanja in interne dogodke. S 
tem nastajajo težave pri zagotavljanju ustreznega znanja in informacij za učinkovito in 
racionalno izvedbo delovnih nalog. Prenos znanja in razvojna naravnanost sta namreč pogoj za 
reševanje organizacijskih problemov v danih razmerah.  
 

V letu 2014 bo poseben poudarek na področju izobraževanja zaposlenih namenjen pokrivanju 
najnujneših potreb v zvezi z delovnimi procesi v ZGS. Večina izobraževalnih dogodkov bo 
izvedena znotraj ZGS, z lastnimi kadri. Pri izvedbi programa izobraževanja lahko računamo tudi 
na raziskovalne in izobraževalne organizacije na področju gozdarstva: Gozdarski inštitut 
Slovenije, BF - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter Srednjo gozdarsko in 
lesarsko šolo v Postojni. Pomemben vir znanja bodo tudi domači in evropski projekti, v katerih 
sodeluje ZGS oziroma se izvajajo z namenom prenosa izsledkov v gozdarsko prakso  
 

Program internega neformalnega izobraževanja zaposlenih za leto 2014 je pripravljen na osnovi 
predlogov območnih enot in strokovnih oddelkov ZGS. Po posameznih področjih je program 
izobraževanja vsebinsko predstavljen v okviru opisov programov dela posameznih oddelkov v 
ZGS, izvedba programa pa je finančno ovrednotena v finančnem načrtu ZGS za leto 2014. 
Skupni pregled po posameznih področjih izobraževanja, glede na število izobraževalnih 
dogodkov in glede na število udeležencev je prikazan v preglednici 29.  
 
 

Preglednica 29: Obseg neformalnega izobraževanja za zaposlene v ZGS v letu 2014  
 

Področje izobraževanja 
Interno izobraževanje 

Št. dogodkov Št. udeležencev 

Gozdnogospodarsko nač. 30 377 

Gojenje in varstvo gozdov 37 733 

Gozdna tehnika 65 831 

Gozdne živali in lovstvo 7 130 

Odnosi z javnostmi 12 46 

Informatika 23 128 

Finance in računovodstvo 5 7 

Pravo, razvoj kadrov 9 33 

Varstvo pri delu 7 271 

Gozdarstvo – splošno 6 171 

SKUPAJ 201 2.727 

 
Največji obseg izobraževalnih aktivnosti glede na število udeležencev bo v letu 2014 na 
področjih gozdne tehnike, gojenja in varstva gozdov, gozdnogospodarskega načrtovanja in 
gozdnih živali ter lovstva, ki so zaradi obsega dela na teh področjih javne gozdarske službe tudi 
ključna področja za prenos znanja.  
 

Glavne vsebine na posameznih področjih izobraževanja so naslednje:  

 
Gojenje in varstvo gozdov 
 

Na področju gojenja in varstva gozdov bomo pokrili najbolj nujne izobraževalne potrebe na 
področju izbire drevja za posek, računalniškega programa za gozdnogojitveno načrtovanje, 
gospodarjenja z jelko, invazivnih rastlinskih vrst in ohranjanja genskih virov. Pri izobraževanju s 
področja varstva gozdov bomo nadaljevali z usposabljanjem zaposlenih za učinkovit nadzor nad 
širjenjem škodljivih organizmov in za uporabo računalniškega programa E-varstvo. V 
sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije bomo zastavili tudi vzorčni primer za 
usposabljanje terenskih gozdarjev na področju gojenja jelovo bukovih sestojev (projekt ManFor 
C.BD). Zagotovili bomo udeležbo zaposlenih iz vseh območnih enot na Gozdarskih študijskih 
dnevih 2014, ki jih organizira BF - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 
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Gozdnogospodarsko načrtovanje 
 

Gozdnogospodarsko načrtovanje bomo podprli z izobraževanjem na področju ocenjevanja 
sestojnih elementov, bonitiranja zemljišč, zbiranja podatkov na stalnih vzorčnih ploskvah, 
uporabe GPS in tehnologije LIDAR, izdelave kart in valorizacije funkcij gozdov.  

 
Gozdna tehnika 
 

Na področju gozdne tehnike bodo glavne izobraževalne teme v letu 2014 uporaba programa za 
evidenco gozdnih cest, postopki pri gradnji gozdnih prometnic, varno delo z motorno žago, 
novosti v tehnologiji pri delu v gozdu, izdelovanje tehnoloških delov gozdnogojitvenih načrtov in 
strojna sečnja (priprava delovišča). Pomemben vir znanj bo tudi projekt NewFor, ki se v letu 
2014 zaključuje, rezultati pa bodo izboljšali uporabo novih tehnologij za pridobivanje podatkov, 
pomembnih za logistično planiranje v gozdarstvu.  

 
Gozdne živali in lovstvo 
 

Izobraževanja na področju gozdnih živali in lovstva bodo posvečena predvsem gospodarjenju s 
populacijami velikih zveri in ocenjevanju škod po teh živalskih vrstah.  

 
Odnosi z lastniki gozdov in razvoj podeželja 
 

Pri odnosih z lastniki gozdov želimo v letu 2014 zadovoljiti predvsem potrebe po znanju s 
področja učinkovitega komuniciranja in didaktičnih pristopov pri izobraževanju lastnikov gozdov. 

 
Odnosi z javnostmi 
 

Na področju popularizacije gozdov in gozdarstva bomo izobraževalne dejavnosti posvetili 
predvsem gozdni pedagogiki (šolska mladina, tudi splošna javnost) in urbanim gozdovom. 
Nadaljnje izpopolnjevanje intraneta in interneta ZGS bomo podprli z usposabljanjem področnih 
urednikov. 

 
Pravno in kadrovsko področje, administracija 
 

Na kadrovskem področju nadaljujemo stalno izpopolnjevanje zaposlenih za ravnanje z 
arhivskim gradivom in za upravno poslovanje, ki ima podlago v aktualnih predpisih na tem 
področju. Teh izobraževanj se bodo udeležili zaposleni v administraciji iz vseh območnih enot in 
iz Centralne enote, izobraževanje pa bo koordinirala Centralna enota. Za vse pripravnike bo 
organizirano izobraževanje s področja vsebin splošnega dela strokovnega izpita. Del tega izpita 
(ZUP) kandidati sicer trenutno opravljajo pri pooblaščenih organizacijah, pomembno pa je, da 
spoznajo gozdarski vidik vodenja splošnega upravnega postopka in predpise, ki urejajo 
področje gozdarstva.  

 
Informatika 
 

Izobraževalne aktivnosti na področju informatike bodo obsegale predvsem novosti v programski 
opremi, uvajanje novih informacijskih rešitev in interne seminarje o računalniških aplikacijah, ki 
jih uporabljamo pri delu. 

 
Varnost in zdravje pri delu 
 

Na področju varnosti in zdravja pri delu bomo izvajali stalno izpopolnjevanje znanja zaposlenih 
na tem področju in zakonsko predpisane preizkuse znanja. Aktivnosti v letu 2014 se bodo 
odvijale po programu Službe za varstvo in zdravje pri delu.  

 
Računovodsko in finančno področje 
 

Na področju računovodstva in finančnega poslovanja bo glavni poudarek na izobraževanjih s 
področja davčne zakonodaje, javnih financ, plačilnega prometa in plačne zakonodaje.  
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Lovišča s posebnim namenom 
 

Izobraževanje strokovnih delavcev v loviščih s posebnim namenom se financira iz tržne 
dejavnosti ZGS, izvaja pa se v okviru programov izobraževanja na območnih enotah. 
   
 

Strokovna literatura in periodika 
 

Strokovna literatura in periodika sta pomemben vir znanja pri zaposlenih. S krčenjem nabav sta 
glavni vir strokovnih informacij ostala Gozdarski vestnik in Zbornik gozdarstva in lesarstva. 
Skušali bomo ohraniti neposredni dostop zaposlenih do te literature za vse organizacijske enote 
v letu 2014 v obsegu, ki ga dovoljujejo razpoložljiva finančna sredstva. Predvidena nabava 
strokovne literature bo zajemala le eventualne priročnike, ki jih nujno potrebujemo pri 
strokovnem delu.  
 
 
 
 

 

6.5  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER POŽARNO VARSTVO 
 
      Odgovorna: spec. Jurij Beguš, univ. dipl. inž. gozd. 

 mag. Tomaž Gerl, univ. dipl. inž. gozd. 
 

 

Na področju varnosti in zdravja pri delu bomo v letu 2014 nadaljevali z opravljanjem nalog 
oziroma ukrepov, ki zagotavljajo varnost in zdravje pri delu v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

Posebno pozornost bomo posvetili promociji zdravja na delovnem mestu.  
 
 

Osebna varovalna oprema 
 

V zadnjih petih letih se je v ZGS povprečno letno poškodovalo 18 zaposlenih. Na osnovi analiz 
nezgod ugotavljamo, da se večina nezgod pri delu zgodi na terenu, največ pri hoji po brezpotju. 
Delovnega mesta – terena ne moremo izboljšati in prilagoditi delavcu, zato je zelo pomembna 
uporaba ustrezne osebne varovalne opreme, ki jo mora, skladno z Zakonom o varnosti in 
zdravju pri delu, zagotoviti delodajalec.   
 

Zaposlenim bomo svetovali pri izbiri osebne varovalne opreme in sodelovali pri izbiri 
dobaviteljev. Zagotavljali bomo sredstva in opremo za osebno varnost in spremljali stopnjo 
poškodovanosti in izrabljenosti le te, kot je to zapisano v Izjavi o varnosti z oceno tveganja. 
Poudarek pri nabavi opreme bo na opremi za revirne gozdarje, saj le ti večino časa opravljajo 
delo na terenu. Zaradi povečanega obsega dela, tudi dodatnih zaposlitev kot posledica sanacije 
po žledu poškodovanih gozdov, bo v letu 2014 večja potreba po nabavi osebne varovalne 
opreme. 
 
 
Krajša obrazložitev programa za največje postavke 
 

 Terenska obutev: Terenska obutev je najbolj obremenjena osebna varovalna oprema, 
zato jo bomo zagotavljati skladno z roki, predvidenimi v Izjavi o varnosti.  

 Bunde, telovniki, hlače: Zadnja nabava bund s podlogo, telovnikov in hlač je bila v letu 
2007. Na podlagi zbranih podatkov je ta oprema že izrabljena oz. neuporabna pri 
zaposlenih, ki večino časa delajo na terenu (revirni gozdarji).  

 Škornji: zadnja nabava škornjev je bila v letu 2005. Na podlagi zbranih podatkov so 
škornji že izrabljeni oz. neuporabni pri zaposlenih, ki večino časa delajo na terenu 
(revirni gozdarji).  
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Zdravstveno varstvo 
 

V zvezi z zdravstvenim varstvom zaposlenih bomo v letu 2014 izvedli naslednje aktivnosti: 
 

 Zagotovili bomo prve zdravstvene preglede za novo zaposlene in obdobne zdravstvene 
preglede za zaposlene po programu; 

 zagotovili bomo cepljenja proti steklini in klopnemu meningitisu po programu; 

 opremili bomo poslovne prostore z omaricami za prvo pomoč, kot je predvideno v 
Pravilniku o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. 
RS, št. 136/2006);  

 za terenski kader bomo nabavili repelente za odganjanje mrčesa in po potrebi pincete za 
odstranjevanje klopov. 

 
 

Izobraževanje  
 

Izobraževanje oziroma usposabljanje se uvršča med ukrepe, ki zagotavljajo večjo stopnjo 
varnosti in zdravja pri delu. Delovnega mesta - terena, ne moremo izboljšati in prilagoditi  
delavcu, zato je zelo pomembno redno usposabljanje in opozarjanje zaposlenih na pazljivost pri 
delu na terenu na vseh organizacijskih ravneh. Glavne aktivnosti v letu 2014 bodo: 
 

 usposabljanje in preizkus znanja s področja varnosti in zdravja pri delu za zaposlene; 
izvajalci bodo strokovni delavci za varnost pri delu na ZGS oziroma zunanji strokovnjaki 
za to področje; poudarki pri usposabljanju bodo na nevarnostih pri delu v naravnem 
okolju, nudenju prve pomoči in obveščanju nadrejenih o nezgodah pri delu; 

 oskrba pooblaščencev in drugih zaposlenih z literaturo s področja varnosti in zdravja pri 
delu;  

 redno obveščanje in seznanjanje zaposlenih o dogajanju v zvezi z varnostjo in zdravjem 
pri delu; 

 zagotovitev udeležbe strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu na seminarjih ali 
predavanjih z ustrezno tematiko, kot to zahteva Pravilnik o stalnem strokovnem 
usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varstva pri 
delu (Ur. l. RS, št. 112/2006) 

 promocija zdravja na delovnem mestu. 
. 
 

Pregledi delovnih naprav in priprav 
 

Nadaljevali bomo s periodičnimi preizkusi in pregledi delovne opreme, ki jih zaposleni 
uporabljajo pri svojem delu in so v upravljanju ZGS. Posebno pozornost bomo posvetili 
sredstvom za delo v loviščih s posebnim namenom. 
 
 
 
 

Drugo 
 

Druge naloge s področja varnosti in zdravja pri delu v letu 2014 bodo: 
 

 spremljanje stanja varnosti in zdravja pri delu v ZGS ter predlaganje izboljšav na tem 
področju; 

 vodenje evidence in analiza delovnih nezgod zaposlenih; 

 dokončanje dopolnitve in posodobitve Izjave o varnosti z oceno tveganja – zdravstvena 
ocena del ter nadaljevanje z aktivnostmi pri izdelavi in dopolnitvi navodil za varno delo 
delavcev ZGS; 

 svetovanje lastnikom gozdov v zvezi z novo zakonodajo s področja varnosti in zdravja 
pri delu in analiza nezgod pri delu v zasebnih gozdovih; 
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 sodelovanje z inšpekcijo za delo ter obveščanje le te o vsaki smrtni poškodbi, vsaki 
poškodbi, zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne dni, vsaki 
kolektivni nezgodi, vsaki poklicni bolezni in vsakem nevarnem pojavu. 

 

Zaradi voženj z avtomobili po prometnicah, kjer je vsakodnevni javni promet minimalen, bi bilo 
potrebno v službena vozila vgraditi sledilne naprave, da lahko ob morebitnih nezgodah 
natančno določimo kraj in hitreje ukrepamo.     
 
 

Požarno varstvo 
 

Najpomembnejše naloge s tega področja bodo: 
 

 izdelava ocene požarne ogroženosti oz. določitev stopnje požarne ogroženosti za 
posamezne objekte, kjer se nahajajo uslužbenci ZGS, ne glede na lastništvo; 

 izdelava požarnih redov za posamezne objekte, kjer se nahajajo uslužbenci ZGS, ne 
glede na lastništvo – glede na oceno požarne ogroženosti se izdelajo požarni načrti in 
načrti evakuacije; skladno s potrebo v prvi fazi za območne enote, krajevne enote, 
lovišča s posebnim namenom in šele v drugi fazi za preostale objekte; 

 imenovanje odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije s sklepom 
direktorja (to so vodje območnih in krajevnih enot oz. revirni gozdarji, kjer je na lokaciji le 
revirna pisarna z gozdarjem); 

 posodabljanje programov praktičnega in teoretičnega usposabljanja zaposlenih za 
varstvo pred požari in posodabljanje programov usposabljanja odgovornih oseb za 
začetno gašenje požarov in izvajanje evakuacije; 

 izvajanje usposabljanj zaposlenih iz varstva pred požari in izvajanje usposabljanj 
odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije; 

 ureditev evidenc in kontrolnih listov za področje varstva pred požari; 

 redno preverjanje brezhibnosti obstoječih gasilnih aparatov, hidrantov in drugih gasilno-
tehničnih naprav ter njihovo redno vzdrževanje; 

 redno preverjanje brezhibnosti dimnih in kurilnih naprav poslovnih zgradb; 

 nabava in namestitev znakov za zbirno mesto evakuacije in intervencijsko pot. 

 
 
 
 

6.6   NOTRANJI NADZOR IN NOTRANJA REVIZIJA 
 

6.6.1   Notranji nadzor 
 

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

 
Notranji nadzor bomo izvajali na način, ki smo ga zastavili že v letu 2007 in dopolnili v letu 
2009, izvajali pa ga bomo v okviru razpoložljivih finančnih možnosti. V tem okviru bomo izvajali 
preglede s strani strokovnih delavcev območnih enot in s strani oddelkov.  
 

Pri pregledu krajevnih enot s strani strokovnih delavcev območnih enot si strokovni delavci iz 
območne enote teme pregleda izberejo samostojno; pri tem jim je lahko v pomoč opomnik, ki je 
bil pripravljen kot pomoč preglednikom. Pregledi se morajo še posebej osredotočiti na izvajanje 
izdanih navodil.  
 

Vodje oddelkov so dolžni letno opraviti določeno število pregledov po območnih enotah. V delu 
pregledov so ti pregledi ponovitev pregledov, ki so jih opravili vodje območnih enot. Tematiko 
pregleda si vodje oddelkov izberejo samostojno in tudi njim je pri tem lahko v pomoč že 
omenjeni opomnik. Tudi pri teh pregledih je dana posebna pozornost  izvajanju izdanih navodil. 
Pregledajo tudi zapisnike inšpekcijskih pregledov.  
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O ugotovitvah nadzornih pregledov bo Komisija za notranji nadzor poročala Svetu ZGS. V 
izjemnih primerih (konkretne nepravilnosti, pripombe na delo uslužbencev s strani zunanjih 
institucij in javnosti) bomo tudi v letu 2014 izvajali izredne preglede. 
 

Po potrebi se bodo navodila za izvajanje nadzorov dopolnila s sklepom direktorja. 
 
 

6.6.2   Notranja revizija 
 

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja; 
namenjena je povečevanju koristi in izboljševanju delovanja ZGS. Zavodu pomaga uresničevati 
njegove cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja in izboljševanja 
uspešnosti postopkov ravnanja s tveganjem ter njegovega obvladovanja in upravljanja. 
 

ZGS notranje revidiranje izvaja skladno s 100. členom Zakona o javnih financah, ki določa 
notranje revidiranje kot zagotavljanje neodvisnega preverjanja sistemov finančnega 
poslovodenja in kontrol ter svetovanja poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti. Ker 
ZGS nima lastne notranje revizijske službe, si bo za izvedbo notranje revizije tudi v letu 2014 
poiskal zunanjega izvajalca. 

 
 
6.7    RAZVOJNO DELO ZA IZBOLJŠANJE DELOVANJA ZGS   
 
Z začetkom leta 2013 se je ZGS organiziral skladno z novim Pravilnikom o organiziranosti in 
sistemizaciji delovnih mest v ZGS. V organizacijskem smislu je bila najpomembnejša 
sprememba zmanjšanje števila krajevnih enot od 94 na 69, s ciljem enakomernejših 
obremenitev revirnih gozdarjev pa so se spremenile meje precej gozdnih revirjev. S ciljem 
nadaljnje racionalizacije in povečevanja učinkovitosti javne gozdarske službe bo že v začetku 
leta zastavljeno delo na pripravi spremembe omenjenega Pravilnika.  
 

Za razvoj ZGS bo v letu 2014 pomembno tudi nadaljevanje intenzivnega dela na prenovi 
informacijskega sistema ZGS.  
 

Razvojno delo ZGS v letu 2014 za izboljšanje delovanja ZGS na posameznih strokovnih 
področjih je prikazano v okviru poglavij, ki obravnavajo načrtovano delo v letu 2014 po 
posameznih področjih oziroma oddelkih.  
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7   Predvidena poraba časa in finančnih sredstev po 
dejavnostih v letu 2014  

 
Navedeni so skupni podatki za tiste obsežnejše dejavnosti, za katere so podrobnejši podatki 
navedeni pri posameznih poglavjih ter podatki za druge dejavnosti, ki v tekstu niso posebej 
prikazane.   
 

    Opomba: * Pri bruto urah je upoštevano 2.088 ur (1.700 neto letnih ur x 1,23) in 15 % 
povprečnega časa za vodstvena in administrativna opravila (režija). Skupni pretvorbeni 
faktor iz neto ur, ki so izračunane na podlagi načrtovanih količin in neto potrebnega časa 
za določena opravila je neto ure x 1,4.  

 
 
Preglednica 30: Predvidena poraba časa in stroški dela po dejavnostih ZGS v letu 2014     
 

JAVNA GOZDARSKA SLUŽBA   

 

Gozdnogospodarsko načrtovanje Bruto ure* Strošek (€) 

Opis sestojev 25.935 378.898 

Meritve sestojev 21.200 309.722 

Podatki, tekst, postopek  38.640 564.512 

Izdelava sprememb gozdnogospodarskih načrtov GGE 1.800 26.297 

Obnova mej 3.250 47.481 

Posegi v prostor 33.600 490.880 

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

10.000 146.095 

Razvojno delo 10.000 146.095 

Druga dela (evidence, poročila, programi, nadzor, razvoj idr.) 17.212 251.459 
   

Skupaj gozdnogospodarsko načrtovanje 161.637 2.361.439 

 

 

Gojenje in varstvo gozdov Bruto ure* Strošek (€) 

Izdelava gojitvenih načrtov 25.480 372.251 

Izdelava gojitvenih načrtov - žled 20.000 292.190 

Izbira drevja za posek 357.000 5.215.598 

Izbira drevja za posek - žled 80.000 1.168.762 

Izvedba gojitvenih del 19.248 281.204 

Izvedba gojitvenih del - žled 500 7.305 

Izvedba varstvenih del 16.952 247.661 

Izvedba varstvenih del - žled 2.703 39.490 

Usmerjanje semenarske in drevesničarske dejavnosti  5.700 83.274 

Pregled gozdov, zlasti po ujmah, požarih ipd.  54.000 788.914 

PDP služba, popis zdravstvenega stanja gozdov 18.000 262.971 

Razvojno delo 6.000 87.657 

Druga dela (evidence, poročila, programi, nadzor idr.) 20.601 300.971 
   

Skupaj gojenje in varstvo gozdov 626.184 9.148.247 

 

 

Gozdna tehnika Bruto ure* Strošek (€) 

Izdelava tehnoloških delov gozdnogojitvenih načrtov 10.920 159.536 

Nadzor sečišč 33.320 486.789 

Nadzor sečišč - žled 14.000 204.533 

Gradnja gozdnih cest 2.520 36.816 

Gradnja gozdnih cest - žled 4.000 58.438 
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Gradnja vlak 18.900 276.120 

Gradnja vlak - žled 12.000 175.314 

Vzdrževanje gozdnih cest 33.600 490.880 

Vzpostavitev prevoznosti cest 8.000 116.876 

Vzpostavitev prevoznosti vlak 12.000 175.314 

Svetovanje na področju lesa za energijo 5.000 73.048 

Svetovanje v zvezi s PRP 2014–2020 8.960 130.901 

Razvojno delo 4.000 58.438 

Druga dela (evidence, poročila, programi, nadzor idr.) 14.000 204.533 
   

Skupaj gozdna tehnika 181.220 2.647.538 

 

 

Gozdne živali in lovstvo Bruto ure* Strošek (€) 

Izdelava letnih LN LUO 12.600 184.080 

Popis objedenosti gozdnega mladja 6.397 93.457 

Delo na vzdrževanju življenjskega okolja prostoživečih živali  3.600 52.594 

Ugotavljanje škod po divjadi (2. stopnja, nelovne površine) 9.600 140.251 

Sodelovanje z lovskimi družinami 6.000 87.657 

Razvojno delo 3.000 43.829 

Druga dela (evidence, poročila, programi, nadzor idr.) 10.708 156.439 
   

Skupaj gozdne živali in lovstvo 51.905 758.307 

 

 

Svetovanje in razvoj podeželja Bruto ure* Strošek (€) 

Tečaji, delavnice 30.600 447.051 

Individualno svetovanje 42.000 613.599 

Prireditve za lastnike gozdov 10.630 155.299 

Prispevki v medijih za lastnike gozdov 3.360 49.088 

Študijski krožki 584 8.532 

Druga svetovanja (gozdnogojitveni načrti, pojasnila idr.) 4.000 58.438 

Druga dela (evidence, poročila, programi, idr.) 1.579 23.068 
   

Skupaj Stiki z lastniki gozdov in javnostjo 92.753 1.355.076 

 

 

Odnosi z javnostmi Bruto ure* Strošek (€) 

Prireditve za mladino 5.000 73.048 

Prireditve za drugo javnost 8.064 117.811 

Prispevki v medijih za javnost 4.480 65.451 

Vzdrževanje učnih poti, turističnih in drugih tematskih poti 4.440 64.866 

Vzdrževanje spletne strani ZGS 1.000 14.610 

Druga dela (evidence, poročila, programi, idr.) 3.000 43.829 
   

Skupaj Stiki z lastniki gozdov in javnostjo 25.984 379.614 

 

 

Gozdarski nadzor Bruto ure* Strošek (€) 

Skupaj gozdarski nadzor 4.000 58.438 

 

 

Projekti (Neto) ure Strošek (€) 
   

Sredstva ZGS 3.602 73.188 

Sredstva EU 14.413 463.771 
   

 Skupaj projekti 18.015 536.959 



 

 
95 

Informatika (podpora strokovnim dejavnostim) Bruto ure* Strošek (€) 

Informacijska podpora strokovnim nalogam 56.000 820.379 

Druga dela (poročila, programi idr.) 8.000 114.630 
   

Skupaj informatika 64.000 935.009 

 
Izobraževanje zaposlenih za gozdarske in lovske vsebine Bruto ure* Strošek (€) 

Izobraževanje zaposlenih za gozdarske in lovske vsebine 25.000 365.238 

 

SKUPAJ JAVNA GOZDARSKA SLUŽBA 
(vključuje vložek ZGS v projektih) 

1.236.285 18.082.094 

 

 

JAVNE NALOGE S PODROČJA VARSTVA NARAVE (Neto) ure Strošek (€) 

Javna gozdarska služba   

     Ocenjevanje škod od zavarovanih živalskih vrst 2.337 51.899 

     Delo intervencijske skupine za velike zveri 209 31.531 

     Druga dela na področju zavarovanih živalskih vrst 1.230 25.378 

     Skupaj JGS na področja varstva narave 3.776 108.808 

   

Lovišča s posebnim namenom   

     Delo intervencijske skupine za velike zveri 413 9.159 

     Ocenjevanje škod od zavarovanih živalskih vrst 139 21.021 

     Monitoring velikih zveri 4.024 49.982 

     Skupaj LPN na področju varstva narave 4.576 80.162 

    

Skupaj ZGS na področju varstva narave 8.352 188.970 

 

Drugi viri (za materialne stroške)  23.000 

 

SKUPAJ JAVNA SLUŽBA – redne naloge 1.259.487 18.757.835 

 
 

ODPRAVA POSLEDIC ŽLEDA – SKLEP VLADE RS Ure Strošek (€) 

Povečan obseg dela – dodatne naloge ZGS 157.600 2.097.600 

Kadrovska okrepitev ZGS  100.000 1.000.000 

Javna dela  64.728 409.890 

 

SKUPAJ JAVNA SLUŽBA  1.281.815 22.265.325 

 

 

GOSPODARSKA DEJAVNOSTI Bruto ure* Strošek (€) 

Lovišča s posebnim namenom 127.368 2.232.007 

Delo za naročnike 15.189 350.000 

SKUPAJ GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 142.557 2.582.007 

 
 

SKUPAJ ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 1.724.372 24.847.332 
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7   Spremljanje izvajanja Programa dela ZGS 

 
Izvajanje Programa dela ZGS za leto 2014 bo v vsebinskem smislu zagotovljeno s tekočim 
beleženjem izvedenih nalog ter na območnih enotah z mesečnim, na ravni ZGS pa trimesečnim 
analiziranjem podatkov o izvedenih nalogah. Finančna analiza stroškov izvajanja Programa 
dela ZGS po posameznih dejavnostih se bo izvajala mesečno tako na ravni območnih enot kot 
tudi na ravni ZGS.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Pripravili vodje oddelkov, 
    in drugi sodelavci, 
uredil mag. Živan Veselič. 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, junij 2014            Damjan Oražem 
                                 v. d. direktorja 
 

 


