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Vsebina predstavitve 

 
• Pravni okvir za zagotavljanje večnamenskega gospodarjenja z gozdovi; 
 
• Sistem financiranja vlaganj v gozdove; 

 
• Vprašanja in mnenja 
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Pravni okvir za zagotavljanje večnamenskega 
gospodarjenja z gozdovi 

 
• Ustava Republike Slovenije (Zakon določa način pridobivanja in 

uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in 
ekološka funkcija): 

 
• Nacionalni gozdni program (Trajnostni razvoj gozdov kot ekosistemov v 

smislu njihove biotske raznovrstnosti ter vseh njihovih ekoloških, 
proizvodnih in socialnih funkcij zagotavljati s sonaravnim in 
večnamenskim gospodarjenjem); 
 

• Zakon o gozdovih (Lastninska pravica na gozdovih se izvršuje tako, da je 
zagotovljena njihova ekološka, socialna in proizvodna funkcija); 
 

• EU Zakonodaja  
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Gozdarska strategija - EU 
Nova gozdarska strategija EU: za gozdove in gozdarski sektor - 2013 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Načela 
• Trajnostno gospodarjenje z gozdovi in večnamenska vloga gozdov; 
• Učinkovita raba virov; 
• Globalna odgovornost za gozdove. 
Cilj 
Zagotoviti in dokazati, da se z vsemi gozdovi v EU gospodari v skladu 
z načeli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in da je prispevek EU k 
spodbujanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in zmanjšanju 
krčenja gozdov na globalni ravni okrepljen, torej: 
• prispevati k uravnoteženju različnih funkcij gozda, zadovoljevanju 

povpraševanja in zagotavljanju ključnih ekosistemskih storitev; 
• zagotoviti podlago, ki omogoča, da sta gozdarstvo in celotna 

vrednostna veriga gozdov konkurenčna in da aktivno prispevata h 
gospodarstvu, ki temelji na zeleni ekonomiji. 
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     Izvajanje večnamenskega gospodarjenja 

Načrtovanje 

GGN 
Goj 

Financiranje GPN 

- Cilji 
- Usmeritve 
- Ukrepi 
- Priprava 
- Sprejem 

- JGS 
- Obnova/nega/varstv

o/vzdrževanje 
življenjskega okolja 
prosto živečih živali 

- Raziskave 
 

- Prilagoditev 
- Omejitev 
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Viri financiranja 

• Proračun RS - Program GOZDARSTVO; 
 

• Proračun RS in EU skladi 
– Evropski kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada  2004-2006; 
– Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2007-2013; 
– Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2014-2020. 
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Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v 
gozdove 

Financiranje 
• določeni ukrepi varstva gozdov 
• protipožarni ukrepi v gozdovih 
• dela v varovalnih gozdovih in hudourniških območjih 

 
 Sofinanciranje 
• gozdnogojitvena dela 
• varstvena dela 
• vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali 
• semenarstvo v gozdarstvu 
• sanacija poškodovanega gozda 
• obnova gozda po ujmah 
• vzdrževanje gozdnih cest 
• premena gozda  
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Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v 
gozdove 

Delež sofinanciranja – odvisen od stopnje poudarjenosti funkcij 
gozdov 
 

Funkcije – določitev in ovrednotenje 
•  17 funkcij 
•  kriteriji/merila 
•  3 stopnje vpliva na gospodarjenje z gozdovi 
  
 3 st: funkcija le deloma vpliva na način gospodarjenja; 

2 st: funkcija pomembno vpliva na način gospodarjenja; 
1 st: funkcija določa način gospodarjenja 
Izjemno poudarjene funkcije 
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Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v 
gozdove 

1.     gozdnogojitvena dela: obnova gozdov s sadnjo ali setvijo, naravna obnova, 
obžetev, nega mladja, nega gošče, nega letvenjaka, nega drogovnjaka; 
2.     varstvena dela v gozdovih in skupinah drevja ter posamičnem gozdnem 
drevju na negozdnih površinah zunaj naselij: izdelava lubadark, premije za 
protipožarno zavarovanje gozdov, zatiranje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja 
in grmovja, gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek, zidov in stez, in zaščita 
sadik gozdnega drevja pred divjadjo; 
3.     vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali: vzdrževanje grmišč 
in obrečnih pasov, omejkov, protiveternih pasov in gozdnega roba, vzdrževanje 
pasišč v gozdu, vzdrževanje vodnih virov v gozdu, sajenje sadik plodonosnega 
gozdnega drevja, postavljanje gnezdnic in njihovo vzdrževanje, ohranjanje in nega 
dela biotopa pomembnega za ohranjanje in razvoj ogroženih vrst, osnovanje 
pasišč v gozdu in načrtno puščanje biomase v gozdu; 
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Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v 
gozdove 

Sofinanciranje 
• gozdnogojitvena dela 
• varstvena dela 
• vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali 
• semenarstvo v gozdarstvu 
• sanacija poškodovanega gozda 
• obnova gozda po ujmah 
• vzdrževanje gozdnih cest 
• premena gozda  

 
 

OKOLJSKI UKREPI in UKREPI NATURA 2000 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO 
IN OKOLJE 

Financiranje – proračun RS, program GOZDARSTVO 
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Hvala za pozornost ! 
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