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13. 01. 2017 

 
 

OBVESTILO LASTNIKOM CERTIFICIRANEGA GOZDA  
PO SISTEMU PEFC  

 
 

Z obvestilom vas hočemo seznaniti z nekaterimi ugotovitvami letnih ocenjevanjih 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter novostmi v gozdarski zakonodaji: 
 

1.  V regijsko certifikacijo gozdov PEFC je včlanjenih že 888 lastnikov gozdov, ki 
gospodarijo z več kot 48.000 ha gozdov.  

 
2. Trajnostno gospodarjenje v certificiranih gozdovih se stalno izboljšuje. Poseben 

poudarek pri terenskih ocenjevanjih dajemo varstvu in varovanju zdravja pri delu v gozdu, 
zato smo toliko bolj veseli, da so lastniki in ostali izvajalci, ki delajo v certificiranih 
gozdovih, praviloma ustrezno opremljen z zaščitno opremo (gozdarska čelada, rokavice, 
protivrezne hlače, zaščitni čevlji). Vseeno smo zasledili nekatere pomanjkljivosti, katere 
omenjamo v nadaljevanju.   

 

3. Pri ocenjevanjih trajnostnega gospodarjenje z gozdovi v letu 2016 se je ugotovilo, da 
še vedno vsi lastniki gozdov ne vodijo evidence prodaje in lastne uporabe gozdnih 
lesnih sortimentov (GLS). V ta namen je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) 
vsem vključenim lastnikom ob vstopu poslala ustrezen obrazec. Lahko pa evidenco prodaje 
in lastne uporabe lesa vodite tudi na obrazcu, ki ga predlaga Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) za izvajanje »sistema potrebne skrbnosti« in z njo povezano 
sledljivost lesa, ki ga predpisuje evropska uredba glede odgovornosti lastnikov gozdov pri 
dajanju lesa na trg. Predlagan obrazec »Evidenčni list o uporabi in prometu z gozdnimi 
lesnimi sortimenti« lahko dobite na spletnih straneh KGZS, MKGP in Zavoda za gozdove 
Slovenije.  
 

4. Veliko lastnikov ne upošteva zakonskega določila, da mora biti vsak stroj, ki dela 
v gozdu, opremljen s kompletom za primer izlitja olja. Pri zadnjem ocenjevanju več kot 
1/3 lastnikov gozdov, ki sami spravljajo les iz gozda, ni imelo gozdarskega traktorja 
opremljenega s tako imenovanim »eko kompletom«.  
 

5. Lastniki gozdov večinoma ne sodelujejo v postopkih gozdarskega načrtovanja in se 
ne udeležujejo dogodkov povezanih z gozdarstvom, kar je eden izmed vzrokov slabe 
informiranosti glede značilnosti njihove gozdne posesti in nasploh dogajanju v gozdarstvu. 
ZGS je v letu 2016 dogradil spletni pregledovalnik podatkov o gozdovih, s pomočjo katerega  
si lahko lastniki sedaj pogledajo skoraj vse bistvene podatke za svojo gozdno posest. Na 
spletnem pregledovalniku so objavljeni vsi gozdnogospodarski načrti, opisi sestojev z 
gozdnogojitvenimi smernicami, gozdarska ureditev prostora, funkcije gozdov, karta gozdnih 
cest in druge vsebine, lesna zaloga po parcelah, ki so lastnikom lahko v pomoč pri 
gospodarjenju z gozdovi. Posodobljen spletni pregledovalnik podatkov o gozdovih je 
objavljen na spletni strani http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/. 

 

http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/
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6. Z letošnjim letom so začele veljati nove določbe Zakona o gozdovih: 
- obiskovalci dostopajo v gozd na lastno odgovornost, 
- ukinja se prevoznica, uvede pa se knjigovodska listina, ki jo mora imeti pri sebi 
voznik, ki prevaža GLS. To ne velja za lastnike gozdov, ki sami ali v obliki 
medsosedske pomoči prevažajo GLS v količini do 10 m3 za lastno uporabo. 
Lastništvo in zakonitost izvora GLS se v tem primeru dokazuje z odločbo, ki jo je za 
posek izdal ZGS. Prav tako knjigovodska listina ni potrebna, če so na vozilo naloženi 
GLS, ki so na debelejšem koncu tanjši od 10 cm oziroma gre za prodajo ali darilo 
GLS med dvema fizičnima osebama. V zadnjem primeru mora prevoz spremljali 
ustrezna izjava ali druga listina. Vse tovrstne dokumente moramo hraniti najmanj 5 
let, 
- če se na zahtevo pristojnega organa pri prometu z lesom ne dokaže zakonitega 
izvora lesa ali izdelkov iz lesa, se z odločbo prepove njihov promet, predpiše globa, 
lahko pa tudi odvzame GLS,    
- za nabiranje gob, živali, plodov in rastlin v nasprotju s predpisanimi omejitvami in 
prepovedmi se posameznika kaznuje z 400 do 800 EUR globe, pravne osebe in 
druge, ki opravljajo registrirano dejavnost, pa z 1.200 do 42.000 EUR.    

 

 

 

Priporočila za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi:  
1. Za svojo gozdno posest moramo voditi ustrezne evidence o uporabi in prometu z 

gozdnimi lesnimi sortimenti.   

2. Ustrezno zaščitno opremo za delo v gozdu je potrebno  dosledno uporabljati skladno z 

navodili proizvajalca.    

3. Vsak stroj v gozdu mora biti opremljen z opremo za primer razlitja olja (eko 

komplet). Takšno opremo moramo zahtevati od vseh izvajalcev, ki delajo v našem 

gozdu. 

4. Svojo posest moramo stalno pregledovati in takoj začeti s sanacijo, če smo opazili 

pojav gozdnih škodljivcev (podlubnikov) in bolezni. 

5. Vsem  gozdnim lastnikom se priporoča vpogled v gozdarske načrte za njihovo gozdno 

posest, večjim lastnikom pa tudi izdelavo posestnega načrta. Nekatere podatke za svojo 

posest lahko dobimo na Pregledovalniku podatkov o gozdovih na spletni strani Zavoda 

za gozdove (http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/).   

7. Lastniki in upravitelji gozdov bi se morali pogosteje udeleževati dogodkov s področja 

gozdarstva in nadgraditi svoje gozdarsko znanje. 

8. Pri najemanju izvajalcev za delo v gozdu je priporočljiva sklenitev ustrezne pisne 

pogodbe.  

 

 
 
 
Pooblaščen koordinator za izvajanje regijske certifikacije gozdov PEFC 
Egon Rebec 
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