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SPLOŠNA NAVODILA

V PEFC regijsko certifikacijo vključeni lastniki gozdov pri go-
spodarjenju s svojim gozdom morajo upoštevati veljavno zako-
nodajo. Temeljni zakonski okviri za gospodarjenje z gozdom 
so podani v Zakonu o gozdovih.
Vsa dela v gozdovih morajo biti opravljena v skladu s predpisi , 
v ustreznem letnem času in na način, ki najmanj ogroža gozdni 
ekosistem. Pri gospodarjenju se zagotavlja varstvo gozdov in 
varnost ljudi v skladu z merili Slovenske PEFC certifikacijske 
sheme.
Presojale se bodo le površine, ki so vključene v regijsko certi-
fikacijo PEFC.

Vsaka kršitev zakonodaje pri gospodarjenju z 
gozdom se smatra za neskladje.

Shranjevati je potrebno vso dokumentacijo o gospodarje-
nju z gozdno posestjo, s katero se bo lahko dokazovalo skla-
dnost gospodarjenja z gozdovi na posesti z merili Slovenske 
certifikacijske sheme (Odločbe Zavoda za gozdove Slovenije 
in druge odločbe, glede gospodarjenja z gozdom, zapisnike o 
ogledu gozda, račune za zaščitna sredstva, račune za sadike, 
račune za gozdarske storitve, pogodbe za opravljene storitve, 
dokazila o izobraževanju) in druge dokumente je potrebno 
shraniti najmanj za dobo 5 let.
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Vsak gozdni posestnik mora voditi evidenco o 
letnem poseku lesa na gozdni posesti, ki ga pro-
daja kot certificiran les, v nasprotnem primeru 
se to smatra  za neskladje. 

Priporočljivo je, da gozdni posestnik vodi evidenco še o: 
celotnem letnem poseku lesa na gozdni posesti, tudi o • 
tistem, ki je namenjen domači porabi oziroma predelavi 
lesa doma v okviru registrirane dejavnosti, 
opravljenih drugih delih na gozdni posesti kot so: gozdno-• 
gojitvena in varstvena dela, dela za izgradnjo in vzdrževa-
nje gozdnih prometnic, dela za vzdrževanje življenjskega 
okolja prostoživečih živali, ipd… 

Kot pripomoček za vodenje evidenc o poseku in opravljenih 
drugih delih na gozdni posesti sta  pripravljena Obrazec 10.1-1 
in Obrazec 10.1-2, ki sta dostopna na spletni strani Kmetijsko 
gozdarske zbornice (http://www.kgzs.si/). 

                                         
 
 

                      Regijska certifikacija gozdov PEFC                                                           

   
Obrazec 10.1-1   

EVIDENCA LETNEGA POSEKA IN PRODAJE LESA NA 
GOZDNI POSESTI  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gozdni posestnik:  
 
 
………………………………………….….. 

(ime in priimek) 

Načrtovan 10 
letni posek za 
gozdno posest 
po gozdarskih 

načrtih 

Enota Iglavci Listavci Skupaj 
Bruto 
m3 …………………… ………………… ………………… 

Neto 
m3 …………………… 

(=0,85 x bruto m3) 
………………… 

(=0,90 x bruto m3) 
………………… 

(= iglavci + listavci) 

LETNI POSEK Leto 
2012 

Leto 
2013 

Leto 
2014 

Leto 
2015 

SKUPAJ 
2012-2021 

Skupni letni posek 
lesa  v neto m3 

(= prodaja + domača poraba  
+ domača predelava) 

 

Skupaj           

Iglavci           

Listavci           

Letni posek lesa  
za prodajo   
v neto m3 

(obvezno izpolniti) 

Skupaj           

Iglavci           

Listavci           

Letni posek lesa  
za domačo porabo  

v neto m3 

(drva, koli, gradbeni les, ipd..)  
 

Skupaj           

Iglavci           

Listavci           

Letni posek lesa  
za domačo predelavo  

v neto m3 

(registrirana dejavnost)  
 

Skupaj      

Iglavci      

Listavci      
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USMERITVE ZA  TRAJNOSTNO 
GOSPODARJENJE Z GOZDOVI

1. Pri gospodarjenju z gozdom 
ohranjamo in primerno krepimo 
gozdove

Lastnik ohranja primerno gozdnatost in teži k izboljšanju • 
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij.

Nelegalna krčitev gozdne površine ali površine v zarašča-
nju, ki je vključena v regijsko certifikacijo PEFC, se sma-
tra za neskladno dejanje.

Lastnik na vseh nestabilnih oziroma ranljivih tleh prepu-• 
šča zaraščajoče se površine* naravnemu razvoju v smeri 
gozda.

Pojavljanje erozije se ne smatra kot neskladje, razen v pri-
meru, ko se je ta proces sprožil z neprimernim gospodar-
jenjem oziroma se je iz istega vzroka povzročilo nadaljnjo 
erozijo. Plazovi in drugi erozijski procesi na certificiranih goz-
dnih površinah se sanirajo po strokovnih priporočilih oziroma s 
prepustitvijo take površine ponovnemu naravnemu zaraščanju 
v smeri gozdne vegetacije.

Lastnik poskuša doseči čim večjo uravnoteženost raz-• 
merja razvojnih faz oziroma debelinske strukture sestojev 
(primerni deleži gozda različnih starosti in debelin).

Predvsem pri gospodarjenju z večjo gozdno posestjo (nad 50 
ha) lahko lastnik z upoštevanjem prirastoslovnih in gozdnogo-
jitvenih načel zagotovi trajnost donosov in primerno pestrost 
gozda z uravnoteženim zastopanjem razvojnih faz. 
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2. Pri gospodarjenju z gozdom 
ohranjamo zdravje in vitalnost 
gozdnih ekosistemov 

Lastnik vzdržuje in izboljšuje zdravje in vitalnost gozdov, • 
med drugim s stalno spremljavo škodljivih pojavov v so-
delovanju z javno gozdarsko službo.

Lastnik mora redno izvajati  preglede svojega gozda. V ko-
likor opazi slabo stanje svojega gozda, mora o tem nemudo-
ma obvestiti javno gozdarsko službo. Neizvajanje ustreznih 
varstvenih in gozdnogojitvenih ukrepov, zaradi česar lahko 
pride do pojava škod večjih obsežnosti (napadi lubadarja, 
bolezni gozdnega drevja, naravne ujme, ...), se smatra kot 
neskladje. 

Lastnik ne sme izvajati dejanj, ki zmanjšujejo rodovitnost • 
rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma dejanj, ki 
ogrožajo funkcije gozdov in njegov obstoj.

Dejanja s katerimi se zmanjša rastnost sestoja ali rodovi-
tnost rastišča, stabilnost ali ogrozi trajnost gozda, se sma-
trajo kot neskladja. 
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Lastnik v gozdu ne seka »na golo«.• 

Posek »na golo« je kot način gospodarjenja prepovedan, razen v 
primeru, ko je to predpisano v gozdnogojitvenem načrtu (panje-
vske sečnje). Nedovoljena sečnja se smatra kot neskladje.

Lastnik ne pase v gozdovih, če to ni predvideno v gozdno-• 
gojitvenem načrtu.

Paša v gozdu, ki ni opredeljena v gozdnogojitvenem načrtu, 
se smatra kot neskladje. 

Lastnik v gozdu ne pušča sledi goriv in maziv.• 

Lastnik gozda mora opraviti vsa dejanja za preprečitev iz-
pusta goriv in maziv v gozd. Če vseeno pride do izpusta goriv 
in maziv, tako onesnaženo zemljo obravnavamo kot »nevaren 
odpadek«. Tak odpadek moramo za preprečitev nadaljnjega 
onesnaženja iz gozda čim prej ustrezno odstraniti in ga depo-
nirati na določen prostor, ki je namenjen nevarnim odpadkom. 
Če tega ne moremo storiti sami, moramo o tem čim prej obve-
stiti ustrezne službe.
Obvezna oprema vsakega stroja pri delu v gozdu za primer mo-
rebitnega izlitja olj so rokavice za enkratno uporabo, plastična 
vreča za odpadke in pivniki za olje. 
Kot neskladje se smatra delo v gozdu z mehanizacijo in 
opremo, ki ni pravilno vzdrževana in vidno pušča gorivo in 
mazivo ter neustrezna oprema strojev za slučaj izlitja olj.
  

Lastnik ne odlaga odpadkov v gozd in prijavi onesnaže-• 
vanje.

Vsako odlaganje odpadkov v gozd, ki niso naravnega izvora, je 
prepovedano. Če lastnik opazi odložene smeti v svojem gozdu, 
jih mora iz gozda odstraniti oziroma o tem obvestiti ustrezno 
službo, še posebej če gre za »nevarne odpadke«. Vsaka opu-
stitev nevestnega ravnanja z odpadki v gozdu se smatra za 
neskladje. 
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Lastnik rabo pesticidov in drugih kemičnih sredstev v goz-• 
du omeji na neizogiben minimum, upoštevajoč primerne 
alternativne gozdnogojitvene in druge biološke ukrepe.

Pesticide in druga kemična sredstva za zaščito gozdnega mlad-
ja pred divjadjo, za zatiranje prenamnoženih populacij žuželk 
in za zatiranje bolezni v gozdu lahko rabimo samo z dovolje-
njem Zavoda za gozdove Slovenije, če za to ni alternativnih 
gozdnogojitvenih ali drugih bioloških ukrepov. Uporaba pe-
sticidov ali ostalih kemičnih sredstev v gozdu brez dovolje-
nja Zavoda za gozdove se smatra za neskladje.

Lastnik pri morebitni uporabi gnojil v gozdu gnoji na nad-• 
zorovan in ekološko sprejemljiv način. 

Gnojenje v gozdu z mineralnimi gnojili je prepovedano. V pri-
meru, da uporabimo organska gnojila, gnojimo na nadzorovan 
in ekološko sprejemljiv način (ne sme priti do onesnaženja te-
kočih voda in podtalnice). V primeru, da obstoja nevarnost 
za onesnaženje voda, se uporaba mineralnih in drugih gno-
jil smatra za neskladje. 
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3.  Pri gospodarjenju z gozdom 
ohranjamo spodbujamo 
proizvodno funkcijo gozdov

Lastnik sodeluje pri izdelavi gozdnogojitvenih in gozdno-• 
gospodarskih načrtov in upošteva njihova določila.

Lastniku gozda je v interesu, da sodeluje v procesu nastajanja 
gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih načrtov. Nesodelova-
nje lastnika pri pripravi načrtov ne smatramo za neskladje. Gle-
de na zakon mora lastnik gozda pri gospodarjenju z gozdom 
upoštevati usmeritve in določila zapisana v gozdnogojitvenih 
in gozdnogospodarskih načrtih. Neupoštevanje usmeritev iz 
gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih načrtov se sma-
tra za neskladje. 
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Lastnik zagotavlja čimbolj trajne donose lesa, pri čemer • 
se ne sme zmanjšati biotska pestrost gozda, njegova ži-
vljenjska moč ali oslabiti splošno koristnih funkcij.

Negospodarjenje lahko privede do staranja sestojev ter zmanj-
šanja ekonomske vrednosti gozda. Pri razumevanju trajnosti 
donosov naj lastnik v prvi vrsti upošteva največji ekonomski 
dohodek, ki je dosežen ob kulminaciji vrednostnega prirastka. 
Trajnost se v tem primeru zagotavlja dolgoročno s periodični-
mi sečnjami, s čimer tudi negujemo gozd in uresničujemo dru-
ge ekološke ter socialne funkcije gozda. S sečnjami ne smemo 
zmanjšati biotske pestrosti gozda kot ekosistema, ogroziti 
stabilnosti sestojev ali oslabiti splošno koristno vlogo, ki jo 
gozd opravlja, kar se smatra za neskladje. 

Lastnik povečuje intenzivnost gospodarjenja z gozdovi v • 
skladu z načrti za gospodarjenje z gozdovi.

Pri gospodarjenju z gozdom mora lastnik v čim večji meri 
upoštevati usmeritve načrtov za gospodarjenje z gozdovi, da 
bi lesne potenciale naših gozdov čim bolj izkoristili in s tem 
zmanjšali razkorak med načrtovanim in izvedenim posekom. 

Lastnik izvaja gozdnogojitvena in varstvena vlaganja za iz-• 
boljševanje kakovosti in ekološke stabilnosti gozdnih sestojev.

Pri gospodarjenju z gozdom mora lastnik gozda upoštevati 
usmeritve načrtov za gospodarjenje z gozdovi oziroma sečnjo 
prilagoditi stanju njegovega gozda. Neizvajanje gozdnogoji-
tvenih ukrepov za izboljšanje kakovosti in prepuščanje gozda 
naravnemu razvoju ne smatramo kot neskladje. Problema-
tično je lahko neizvajanje gozdnogojitvenih in varstvenih 
ukrepov, zaradi česar bi bila ogrožena ekološka stabilnost 
sestojev, kar lahko smatramo za neskladje. 

Lastnik povečuje odprtost gozdov svoje posesti z vlakami • 
in cestami

Boljša odprtost gozdov gozdne posesti prinaša koristi pred-
vsem za lastnika, zaradi zmanjšanja stroškov spravila lesa in s 
tem racionalnejšega izkoriščanja lesnega potenciala gozdov. 
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Lastnik sodeluje pri načrtovanju omrežja gozdnih prome-• 
tnic ter gradnji in vzdrževanju, pri čemer zmanjša negativ-
ne vplive omrežja na okolje na minimum. 

Pri izgradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic moramo vedno 
predvideti negativne posledice, ki jih s tem lahko povzročimo 
na okolju in jih zmanjšati na minimum. Neprimerno izvedbo 
gradnje ali vzdrževanja gozdnih prometnic lahko smatra-
mo za neskladje. 

Lastnik izkorišča nelesne proizvode na način, ki ne pre-• 
sega naravnih zmožnosti gozdov in ne poslabšuje njihove 
kvalitete in splošnega stanja.

Pri izkoriščanju dovoljenih količin nelesnih proizvodov, ki 
mora biti skladna z zmožnostmi gozdnega rastišča, pazimo, da 
s tem ne ogrozimo biotske pestrosti, obnove in ekološke sta-
bilnosti sestojev. Neupoštevanje zmožnosti rastišča, gozdno-
gojitvenih ciljev ter zmanjšanje ekološke stabilnosti sesto-
jev pri pretiranem izkoriščanju nelesnih proizvodov lahko 
smatramo za neskladje.  
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4. Pri gospodarjenju z gozdom 
ohranjamo, varujemo in 
primerno povečujemo biotsko 
pestrost gozdnih ekosistemov

Lastnik sočasno ohranja in pospešuje biotsko pestrost • 
gozdov.

Pri vseh gozdnogojitvenih in varstvenih ukrepih skrbimo, da 
ohranjamo biotsko pestrost gozda oziroma jo z usmerjenimi 
ukrepi celo pospešujemo. 

Lastnik sodeluje s strokovnimi službami pri ohranjanju • 
ekološko pomembnih, tipičnih, redkih ali občutljivih 
gozdnih biotopov, habitatnih tipov in vrst, zlasti v okviru 
omrežja posebnih ohranitvenih območij.

Lastnik pri gospodarjenju s svojim gozdom upošteva naravo-
varstvene smernice, ki so vključene v gozdno gospodarske 
načrte. To je še zlasti pomembno za omrežja posebnih ohra-
nitvenih območij (Natura 2000, EPO) in v drugih zavarovanih 
območjih (narodni parki, krajinski parki, ipd..). Neupoštevanje 
naravovarstvenih usmeritev v gozdno gospodarskih načrtih 
smatramo za neskladje. 
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Lastnik v primeru umetne obnove gozdov, pri kateri daje • 
prednost domačim vrstam in semenom in sadik lokalne-
ga izvora, sodeluje z javno gozdarsko službo in skrbi za 
ustrezen izvor ter kakovost sadik in semen drevesnih vrst.

Vsaka setev in sadnja v gozdu mora biti skladna z gozdnogoji-
tvenim načrtom. V interesu vsakega lastnika gozda je, da daje 
prednosti kakovostnemu semenu in sadikam rastišču primernih 
vrst (domačim vrstam), s čimer se med drugim zmanjša tve-
ganje za različne zunanje vplive in poveča ekološko stabilnost 
gozdov. 

Lastnik v svojem gozdu ne sadi ali seje tujerodnih dreve-• 
snih vrst in rastišču neprilagojenih drevesnih vrst, če to ni 
predpisano v gozdnogojitvenem načrtu.

Sadnja tujerodnih drevesnih vrst ter rastišču neprimernih 
vrst (neprimerna provenienca), ki ni predvidena v gozdno 
gojitvenem načrtu, se smatra za neskladje. 

Lastnik v okviru naravnih možnosti in zahtev za zagota-• 
vljanje funkcij gozda, ohranja in oblikuje raznodobne in 
mešane sestoje, ohranja staro drevje, pušča ustrezne ko-
ličine mrtvega lesa v gozdu ter, v kolikor je le mogoče, 
naravno obnavlja sestoje. 

Lastnik v dogovoru z javno gozdarsko službo gospodari s svo-
jim gozdom na sonaraven način tako, da zagotavlja delovanje 
gozda tudi za splošne koristne funkcije, zaradi česar se v goz-
du, ki naj bi bil čim bolj pester tako glede zgradbe kot vrstne 
sestave, ohranja ekonomsko nezanimivo staro drevje in pušča 
ustrezen delež mrtvega lesa v gozdu. 
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5. Pri gospodarjenju z gozdom 
vzdržujemo in primerno 
krepimo varovalne funkcije 

Lastnik skrbi za ohranitev in krepitev varovalne funkcije, • 
predvsem za varovanje pred plazovi in poplavami ter osta-
limi negativnimi vplivi vode.

Gospodarjenje z gozdovi, ki imajo poudarjeno varovalno vlogo 
pred talno erozijo in različnimi vplivi vode (poplave, plazovi), 
moramo prilagoditi pomembnosti te funkcije. Z gospodarje-
njem ne smemo zmanjšati vloge, ki jo ima gozd pri varo-
vanju gozdnih in drugih zemljišč, kar lahko smatramo za 
neskladje. 
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Lastnik posebno pozornost posveča gozdovom s poudar-• 
jeno hidrološko funkcijo za preprečitev škodljivih vplivov 
na količino in kakovost vodnih virov. Nedovoljena je raba 
kemikalij in drugih škodljivih snovi, ki škodljivo vplivajo 
na kakovost voda

Gospodarjenje z gozdovi, ki imajo poudarjeno hidrološko vlo-
go za ohranjanje virov kakovostnih voda, mora biti prilagojeno 
pomembnosti te funkcije. Na vodovarstvenih območjih je po-
trebno upoštevali omejitve za ohranitev kvalitetnih voda, ki jih 
postavljajo pristojne organizacije. Uporaba kemičnih sredstev 
in drugih škodljivih snovi (gnojenje) na vodovarstvenih obmo-
čjih praviloma ni dovoljena. Na ožjem vodovarstvenem obmo-
čju se pri sečnji uporabljajo biološko razgradljiva olja. 
Neprimerno gospodarjenje, neprimerna uporaba kemikalij 
ali onesnaževanje s strani lastnika v gozdovih s poudarjeno 
hidrološko funkcijo, zaradi česar lahko pride zmanjšanja 
zalog vode in do onesnaženja voda, se smatra za neskladje. 

Lastnik prilagodi gospodarjenje v gozdovih, ki so razgla-• 
šeni za varovalne gozdove s predpisom vlade, prvenstve-
no ohranitvi in krepitvi njihove varovalne vloge.

Gospodarjenju v varovalnih gozdovih, ki so razglašeni za va-
rovalne gozdove z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih 
s posebnim namenom, moramo posvetiti posebno pozornost v 
smeri ohranitve in krepitve varovalne vloge. Način gospodarje-
nja je odvisen od stopnje poudarjenosti varovalne vloge. Z go-
spodarjenjem ne smemo ogroziti njihove varovalne vloge, 
kar se smatra za neskladje. 

Lastnik pri gospodarjenju z gozdovi ob infrastrukturnih • 
objektih posveča posebno pozornost ohranitvi in krepitvi 
zaščitne vloge gozda.

Z gozdom, ki opravlja funkcijo zaščite objektov pred vplivi ve-
tra, hrupa, snega, ipd.., gospodarimo prilagojeno pomembnosti 
in vrsti zaščitne funkcije. Za učinkovito opravljanje zaščitne 
funkcije gozda je razen zgradbe gozda zelo pomembna dreve-
sna sestava gozda. 
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6. Pri gospodarjenju z gozdom 
vzdržujemo socio-ekonomske 
funkcije 

Lastnik upošteva večnamensko vlogo gozdov in njihov • 
splošno družbeni pomen.

Pri gospodarjenju z gozdom lastnik upošteva, da gozd opravlja 
večnamensko vlogo in ima širši družbeni pomen. Različne vlo-
ge gozda in širši družbeni pomen so podrobneje opredeljeni v 
drugih usmeritvah. 

Lastnik pridobiva biomaso za energetske namene po na-• 
čelih trajnostnega gospodarjenja in pridobivanje izvaja 
skladno z načeli nege, pri čemer se za energetske namene 
praviloma uporabi manj vredno lesno maso.

Lastnik v gozdovih s posebnim pomenom, ki so razgla-• 
šeni s predpisom vlade ali lokalne skupnosti, prilagodi 
gospodarjenje poudarjenosti funkcijam.

Gospodarjenje v gozdovih s posebnim pomenom mora biti pri-
lagojeno vrsti in pomembnosti funkcije, ki jo ta gozd opravlja. 
Gospodarjenje z gozdom, s katerim ogrožamo funkcije, za-
radi katerih je bil gozd razglašen za gozd s posebnim po-
menom, se smatra za neskladje. 
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Lastnik ne preprečuje prostega dostopa in gibanja obisko-• 
valcev gozda za namen rekreacije.

Lastnik dopusti prost dostop obiskovalcem gozda za namen 
rekreacije in drugih podobnih aktivnosti, ki nimajo večjega ne-
gativnega vpliva na gozdni ekosistem. 
Nelegalno omejevanje in preprečevanje prostega dostopa v 
gozd in gibanja po gozdu lahko smatramo za neskladje. 
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Lastnik stalno izpopolnjuje svoje znanje glede trajnostne-• 
ga gospodarjenja z gozdom in to omogoči tudi svojim de-
lavcem, ki izvajajo dela na gozdni posesti

Lastnik izvaja dela v gozdu (tudi delavci na gozdni pose-• 
sti) v varnih delovnih razmerah, k čemur naj bi pomembno 
prispevalo stalno usposabljanje za varno delo v gozdu.

Lastnik gozda in delavci na njegovi posesti morajo stalno ob-
navljati in dopolnjevati svoje znanje s področja varnega dela 
v gozdu, da bi pri delu prišlo do čim manj delovnih nesreč. V 
gozdu lahko dela le primerno usposobljen izvajalec. Izvajalci 
gozdnih del morajo biti za delo plačani. Vsako nelegalno delo 
v gozdu (delo na črno) se smatra kot neskladje.

Lastnik pri delu v gozdu (tudi delavci na gozdni posesti) • 
obvezno uporablja zaščitna sredstva in opremo za osebno 
varnost pri delu.

Delavec v gozdu, pa naj bo to lastnik ali drugi izvajalec, mora 
obvezno uporabljati ustrezna zaščitna sredstva. Zaščitna sred-
stva morajo ustrezati vrsti dela, ki se izvaja, in se uporabljati 
v skladu z navodili proizvajalca. Če lastnik gozda ali drugi 
izvajalci v njegovem gozdu pri delu ne uporabljajo ali ne-
pravilno uporabljajo ustrezna zaščitna sredstva, se to sma-
tra za neskladje. 
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Lastnik javnosti posreduje informacije, dosežke in spo-• 
znanja ter probleme o gozdu in gozdarstvu, dviguje zavest 
o ekološkem in narodnogospodarskem pomenu gozdov in 
krepi zaupanje v trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

Lastnik sodeluje z javno gozdarsko službo, posebej v po-• 
stopkih nastajanja in sprejemanja gozdnogojitvenih ter 
gozdnogospodarskih načrtov.

Pri gospodarjenju z gozdom mora lastnik stalno in korektno 
sodelovati z javno gozdarsko službo. Še zlasti je pomembno 
sodelovanje lastnikov gozdov pri nastajanju gozdarskih načr-
tov (gozdnogojitveni načrt, gozdnogospodarski načrti), kjer 
se predvidi gozdnogojitvene, varstvene in druge ukrepe za go-
spodarjenje z gozdom. Ti načrti so namreč podlaga za izdajo 
odločb za gospodarjenje z gozdom, ki jih izdaja Zavod za goz-
dove Slovenije. 
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Lastnik na krajih s priznanim kulturno-zgodovinskim ali • 
drugim duhovnim pomenom gospodari z gozdom v smeri 
varovanja in ohranitve le-teh v skladu z njihovo pomemb-
nostjo.

Gospodarjenje v gozdovih v okolici krajev, ki imajo priznan 
kulturno zgodovinski ali drug duhovni pomen, je prilagojeno 
vrsti in pomembnosti vloge, ki jo imajo za lokalno in širšo jav-
nost. Tem vlogam moramo prilagoditi predvsem zgradbo gozda 
in drevesno sestavo. Neupoštevanje kulturno zgodovinskega 
ali drugega duhovnega pomena gozda pri gospodarjenju z 
gozdom se lahko smatra za neskladnost. 
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