
Lastništvo gozda je posebne vrste
lastništvo, ni zgolj lastništvo nepremičnine,
temveč odgovornost za prilagajanje žive in

nežive narave s pomembno ekološko,
socialno in gospodarsko funkcijo – zato

skrbno z gozdom!

Kako naj gospodarim v lastnem gozdu? Smem posekati drevo?

Na podlagi gozdnogojitvenega načrta Zavod za
gozdove po predhodnem svetovanju revirnega
gozdarja in skupnem dogovoru o izbiri dreves za
možni posek, lastniku izda odločbo v upravnem
postopku.V odločbi so zapisana predvidena
dela, obseg ter pogoji za izvedbo (npr. gojitvena,
varstvena dela; količina in struktura za največji
možen posek, usmeritve in pogoji za sečnjo in
spravilo lesa …).Gre za dogovor med lastnikom
in revirnim gozdarjem – med tistim, kar v gozdu

lahko naredimo in tistim, kar si želi lastnik.Revirni
gozdarji se prilagajajo potrebam lastnikom
(npr. če lastnik potrebuje gradbeni les, se išče
temu primerna drevesa).

Revirni gozdar je pristojen za usmerjanje gospodarjenja z
gozdom na podlagi gozdnogospodarskega in

gozdnogojitvenega načrta in svetovanje lastnikom
gozdov na območju gozdnega revirja. Je kontaktna
oseba za informacije o vašem gozdu. Revirni gozdar
vam svetuje o primernem gospodarjenju z gozdom,
izvajanju primernih ukrepov, pridobivanju subvencij in
sofinanciranj ter o obveznostih in pravicah lastnika
gozda. Kontakt revirnega gozdarja najdete preko
spletne strani Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS).

Kje najdem izvajalce za izvedbo del v gozdu?
Preko portala: www.mojgozdar.si

Opravim ogled gozda z
revirnim gozdarjem in se
dogovorim o načrtovanih
posegih v gozd.

2.

Ob prejemu odločbe s
strani Zavoda za gozdove
Slovenije lahko izberem
izvajalca del v gozdu
(www.mojgozdar.si).

3.

Odzivam se na vse odločbe
poslane s strani Zavoda za
gozdove v predvidenem
času in obsegu.

Vsaj enkrat letno obiščem
gozd in spremljam
zdravstveno stanje rastlin,
vzdrževanost poti, divja
odlagališča v gozdu
prijavim gozdarskemu
inšpektoratu in policiji,
obveščam obiskovalce
o gozdnem bontonu …

4.

1.

Preko spleta preverim
lokacijo, stanje,
načrtovane ukrepe in
kontaktiram revirnega
gozdarja za terenski
ogled gozda.

5.

Kdo je revirni gozdar in kaj lahko od njega pričakujem?

Za informacije o lokaciji,
stanju gozda, načrtovanih
ukrepih in kontaktne podatke
revirnega gozdarja uporabimo
Pregledovalnik podatkov o gozdu

(potrebujemo številko katastrske
občine in številko parcele).

Kje leži moj gozd?

Za določitev meje parcel gozda
se obrnemo na revirnega
gozdarja, s katerim - v
dogovoru z mejaši - meje
določimo okvirno. Za natančno
določanje meja se obrnemo na

geometra, ki bo izvedel odmero.
Storitev geometra je plačljiva.

Kako določim meje gozda na terenu?

Večkrat letno pregledovanje
(zdravstvenega stanja) gozda.
Zlasti polomljeno drevje, napade
bolezni in škodljivcev, je treba
sporočiti revirnemu gozdarju.

Izvajanje odločbe tipa »C«, ki so
povezane s sanitarnimi sečnjami in

drugimi nujnimi posegi v gozd (zaradi
podlubnikov, vetroloma, žledoloma …). Lastnik gozda je
dolžan izvesti opisane posege v gozdu v skladu s
časovnimi okvirji, določenimi v odločbi.

Skrb za vidnost meja svoje posesti in upoštevanje
tradicionalnih pravil za vzdrževanje oznak.

Kaj obsega osnovna skrb za gozd?

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Podnebnega sklada.


