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• Evropsko prepoznane so tri skupine 

funkcij (proizvodne, okoljske, 

socialne), različne naravne danosti

• Različne zahteve do gozdov (lastniki 

- javnost)

• Območja s poudarjenimi funkcijami 

pomembna za: 

• usklajevanje prostorske rabe gozdov

• Izbiro ustreznih ukrepov

• preprečevanje nesoglasij

• Nekatere funkcije so odvisne od 

prisotnosti gozda, druge pa so zelo 

odvisne od upravljanja!

Pomen gozdov v prostoru

Primer: Slovenija: ZGS, 

Radovljica, območja s 

poudarjeno biotopsko

funkcijo

Primer: Švica



Proizvodne funkcije:

• Povprečna produkcijska 

sposobnost gozdov: okoli 7,5 

m3ha-1leto-1

• Letni prihodek:

-samo bukova drva ≈ 200 €/ha 

-boljša kakovost, mešani sestoji 

≈ 450 €/ha: 

• Površina 1,2 milijona ha!

• Ekonomski pomen za lastnike in 

celotno družbo!

• Pomen razvite predelave lesa

Pomen upravljanja-1



Proizvodne funkcije:

• povečujemo kakovost 

(zmes, rast, čiščenje vej)

• povečujemo stabilnost

• zmanjšujemo stroške 

(naravna obnova, 

posredna nega)

• ohranjamo rodovitnost 

rastišča

• pocenimo in olajšamo 

izkoriščanje (tehnologija, 

trg) in izpeljavo nege v 

prihodnosti

Pomen upravljanja-2



Varovalne in zaščitne funkcije:

• gozd varuje infrastrukturo, 

naselja, kmetijske površine

• različno ukrepanje glede na vrsto 

naravne nevarnosti

• padajoče kamenje, zemeljski in 

snežni plazovi (cona proženja)

• hudourniška erozija in poplave 

(odstraniti potenciale za plavje)

Pomen upravljanja-3



Socialne funkcije:

•ohranjanje narave (biološka 

zapuščina, ustvarjanje 

habitatov)

•rekreacija in turizem (varnost, 

prehodnost, estetika)

Pomen upravljanja- 4



Pomen upravljanja - 5                              

Recreation and well-being Kulturna dediščina

75% Evropejcev živi v mestih ali v njihovi 
bližini.

Teorije o psihološki obnovi v naravi

 Psiho-evolucijska teorija (Ulrich in sod. 
1991)

 Teorija zmožnosti obnove koncentracije 
(Kaplan&Kaplan 1989)

 Hortikulturna terapija

 Walking the Way to Health Initiative

• Vrhunski primer kulturne 

dediščine v Sloveniji. 

Pričevalnost omogoča 

„prvinska“ krajina. 

• Potrebna je skrb za zgradbo 

gozda in njegovo prostorsko 

umestitev 



Urbani gozdovi in načrtovanje

• Urbani gozdovi v Ljubljani s poudarjenimi 
skupinami funkcij (Avtor: Havliček R.)



Upravljanje prostoživečih 

živali:

• Divjad in zavarovane vrste 

(npr. velike zveri)

• Ohranjanje pestrosti 

živalskih vrst, s tem tudi 

njihovih ekosistemskih vlog

• Zmanjševanje konfliktnih 

situacij (npr. objedenost, trki 

z vozili, zoonoze)

• Večanje pozitivnih učinkov 

(npr. lovstvo kot ena 

ključnih prostočasnih 

aktivnosti za 20.000 

državljanov, divjačina, lovni 

turizem) 



Upravljanje prostoživečih 

živali:

• Načrtovanje zahteva 

široka znanja in 

usklajevanje interesnih 

skupin

• Za dobre učinke nujna 

koordinacija del v 

„gozdarstvu“ in „lovstvu“

• Obravnava v različnih 

prostorskih merilih -

neločljivost glede na 

lastništvo!



Sicer so zaradi zagotavljanja 

varstva vrst in tudi , npr., 

varnosti v prometu lahko 

potrebni izredno dragi 

(gradbeni) ali drugi 

posegi/ukrepi 



Terenska gozdarska služba

• Upoštevanje lokalnih razmer, ki so v 

Sloveniji izjemno raznovrstne.

•Sodelovanje z lastniki gozdov 

(svetovanje, izobraževanje). 

•Optimiziranje proizvodnih, socialnih in 

okoljskih funkcij je mogoče samo z 

ustreznimi ukrepi gojenja in varstva 

gozdov, poseka in spravila, ustrezno 

graditvijo gozdnih prometnic.

Enovita javna služba

Foto: Trasiranje 

ali graditev 

gozdnih vlak/cest

Vir: ZGS



Načrti za gospodarjenje z 

gozdovi

•Trajnostno gospodarjenje

•Usklajena raba gozdov 

•Sodelovanje z lastniki

•Sodelovanje z javnostmi

•Instrument gozdne politike

•Določanje prioritet pri 

gospodarjenju

•Pomen spremljanja in 

napovedovanja

•Upravljavski načrti Natura 2000

•Poročanje 

Naloge upravljavca-1

Vir: ZGS



Naloge upravljavca - 2

Varstvo gozdov
• V sanitarnem poseku, tretjino 

poseka predstavlja posek 
zaradi žuželk, od tega 99% 
zaradi podlubnikov.

• Vloga javne gozdarske službe: 
odkrivanje lubadark ali svežih 
podrtic ter izdaja odločbe s 
katero je določena sanitarna 
sečnja, ukrepi za zatiranje 
podlubnikov, rok za izvedbo 
del.



Pomen nadzora

• Jasno opredeljene pravice 
(zakonodaja)

• Potreba po zagotovljenem 
financiranju inšpekcijske 
službe

• Pomen organizirane 
terenske mreže



Ujme:

• Zmanjševanje tveganj

• Sanacija poškodovanih 

gozdov (vetrolomi, 

žledolomi, snegolomi)

Rastoči pomen 

enovite javne 

gozdarske službe



Bodoča organiziranost: JGP (predlog BF-G)

Javno gozdarsko podjetje (JGP):

• je ustanovljeno po Zakonu o gospodarskih javnih službah 

in pokriva celotno površino gozdov v Sloveniji

• povezuje javno gozdarsko službo (JGS) in pridobitno 

dejavnost => višja kakovost, učinkovitost in odgovornost 

dela v vseh gozdovih, aktiviranje gospodarjenja z ZG

Dejavnosti JGP: - v vseh gozdovih naloge javne gozdarske 

službe, - v državnih gozdovih dela tudi izvaja, - v zasebnih 

gozdovi lastniki sami izpeljejo dela, lahko pa dela oddajo 

drugim, med njimi tudi JGP, ki svetuje in opravlja storitve s 

ciljem doseganja večje preglednosti trga z lesom



Prihodnji pomen:

• Povečuje se pomen nekaterih 

funkcij/storitev gozda

• Les / biomasa

• Voda

• Obisk/rekreacija/sprostitev 

• Blažilec podnebnih sprememb

• Ujme

• Pomen gozdov postaja z 

razvojem družbe vsestranski.

• Višje zahteve za upravljanje 

gozdov na prostorski ravni, ki 

presega mejo lastništva!

Pogled v naprej

Slika

Slika


