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NADGRADNJA IN IZVEDBA GOZDNE INVENTURE 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA OP TGP: NG-1 

UČINEK V SEKTORJU LULUCF 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT ogljikov dioksid (CO2) 

VRSTA INSTRUMENTA spremljanje in poročanje 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MOP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☐ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo: izboljšanje podatkov o ponorih ☒ 

KRATEK OPIS 1. Spremljanje podatkov o stanju in spremembah površin v 

času za posamezne kategorije rabe tal v času  

2. Nadgradnja in izvedba inventure za gozdni in negozdni 

prostor  

3. Izvedba nacionalnega vzorčenja tal in določitev ogljika v 

mineralnem delu in opadu 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

EU ZAKONODAJA Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z 

dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij 

toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih 

informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni 

ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES, 

UL L št. 165 z dne 18.6.2013, stran 13) 

Sklep št. 529/2013/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o 

pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih 

plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, 

spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter informacijah o 

ukrepih v zvezi s temi dejavnostmi 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Pravilniku o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 56/06); 

vzorčenje tal 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov do leta 2020 (OP TGP) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2019 

POTEK IZVAJANJA V letu 2019 sta bila narejena obračun podatkov in ovrednotenje 

rezultatov Nacionalne gozdne inventure, izvedene leta 2018 v okviru 

Monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE), ki je bila tretja 

ponovitev inventure v gozdovih po letu 2000. V letu 2019 je bil razvita 

metodologija panelnega inventurnega sistema nacionalne gozdne 

inventure (NGI), na katerega prehajamo z letom 2020. Panelni inventurni 

sistem je zasnovan tako, da bo odpravil poznane slabosti inventurnega 
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sistema MGGE, zaradi gostote ploskev in vsakoletnih meritev pa bo 

omogočal tudi stratifikacijo podatkov, zbiranje podatkov in informacij o 

gozdovih na nižjih prostorskih ravneh ter kakovostnejše podatke za 

presojo o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi in s tem letno spremljanje 

stanja in razvoja gozdov. 

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE sta bili v letu 2019 izvedeni 

dve delavnici na temo izboljšanja sistem spremljanja emisij v sektorju 

LULUCF. Prva delavnica1 je bila izvedena junija, v njenem okviru so bile 

predstavljene vrzeli sedanjega sistema zbiranja podatkov in tudi potrebe 

v skladu z določili nove uredbe EU za področje LULUCF. Na drugi 

delavnici2, ki je bila organizirana v novembru, pa so bili predstavljeni 

sistemi spremljanja emisij v sektorju LULUCF v Avstriji, na Hrvaškem in v 

Sloveniji ter pomen indikatorjev trajnostne rabe gozdnih in kmetijskih 

zemljišč. 

DOSEŽENI UČINKI Spremljanje stanja in sprememb zaloge ogljika v gozdovih. 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2020–2021 

PREDVIDENO IZVAJANJE V letu 2020 bodo podatki o površinah za kategorije rabe zemljišč 

osveženi s pomočjo alternativnih metod IPCC. Pričakovati je, da bo 

izveden prehod nacionalne gozdne inventure na panelni sistem, v okviru 

katerega bo v letu 2020 zbrana četrtina ali petina podatkov. V okviru 

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE naj bi bil do konca leta 2020 

pripravljen predlog sheme oz. dizajn vzorčenja za vse kategorije zemljišč. 

Izvedba nacionalnega vzorčenja tal in določitev ogljika v mineralnem delu 

in opadu; v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov je predvideno, da se 

popis tal v gozdovih opravi vsakih 10 let. Prejšnji popis gozdnih tal je bil 

opravljen leta 2007. Na kmetijskih rabah tal se podatki o zalogah ogljika v 

tleh trenutno zbirajo v okviru javnih naročil MKGP. Leta 2020 je 

predvideno nadaljevanje vzorčenja tal na prevladujočih kategorijah 

kmetijskih zemljišč. 

V Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike 

Slovenije (NEPN) je izboljšanje sistema QA/QC gozdne inventure 

predvideno do leta 2021. 

PREDVIDENI UČINKI Predvideni učinki instrumenta niso načrtovani. 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Zaradi naraščajočih obveznosti Slovenije do različnih mednarodnih obveznosti je treba v kratkem 

času izboljšati sistem spremljanja zalog ogljika, ne le v gozdovih, ampak tudi na kmetijskih in drugih 

rabah tal (Mali in sod., 2015). Praksa razvitih držav je, da za spremljanje zalog ogljika po 

zahtevanih skladiščih uporabljajo enotni inventurni sistem, ki pokriva gozdni in negozdni prostor. 

Naloga gozdarske stroke je, da nacionalno gozdno inventuro prepozna kot ključno za zbiranje 

podatkov o stanju gozdov in jo ustrezno nadgradi za potrebe mednarodnega in domačega 

poročanja. Predlog o organiziranju takšne gozdne inventure na nacionalni ravni je bil nedavno že 

predstavljen (Skudnik in Hladnik, 2018), t. i. panelni inventurni sistem pa bi v prihodnje omogočal 

stratifikacijo gozdov, zbiranje podatkov in informacij o gozdovih na nižjih prostorskih ravneh ter 

kakovostnejše podatke za presojo o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi. S tega vidika je nujno, 

                                                
1 http://www.gozdis.si/novice/vzpostavitev-enotnega-sistema-zbiranja-podatkov-za-spremljanje-emisij-zaradi-rabe-zemljisc-

spremembe-rabe-zemljisc-in-gozdarstva-2019-07-02/ 

2 http://www.gozdis.si/novice/dolocitev-indikatorjev-trajnostne-rabe-zemljisc-v-luci-vzpostavitve-sistema-za-spremljanje-
emisij-toplogrednih-plinov-in-odvzemov-v-sektorju-raba-zeml/ 

http://www.gozdis.si/novice/vzpostavitev-enotnega-sistema-zbiranja-podatkov-za-spremljanje-emisij-zaradi-rabe-zemljisc-spremembe-rabe-zemljisc-in-gozdarstva-2019-07-02/
http://www.gozdis.si/novice/vzpostavitev-enotnega-sistema-zbiranja-podatkov-za-spremljanje-emisij-zaradi-rabe-zemljisc-spremembe-rabe-zemljisc-in-gozdarstva-2019-07-02/
http://www.gozdis.si/novice/dolocitev-indikatorjev-trajnostne-rabe-zemljisc-v-luci-vzpostavitve-sistema-za-spremljanje-emisij-toplogrednih-plinov-in-odvzemov-v-sektorju-raba-zeml/
http://www.gozdis.si/novice/dolocitev-indikatorjev-trajnostne-rabe-zemljisc-v-luci-vzpostavitve-sistema-za-spremljanje-emisij-toplogrednih-plinov-in-odvzemov-v-sektorju-raba-zeml/
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da se »nacionalna gozdna inventura« vključi v nacionalno gozdarsko zakonodajo, zanjo pa 

zagotoviti stabilno financiranje. 

Priporočamo tudi čim prejšnje izvajanje instrumenta v skladu s smernicami iz NEPN. 

VIRI PODATKOV 

• GIS, MKGP 

• Mali B., Žižek Kulovec L, Simončič P. 2015. Monitoring emisij toplogrednih plinov zaradi rabe 

tal, spremembe rabe tal in gozdarstva in njegova prihodnost: 

http://eprints.gozdis.si/1257/1/Monitoring_v_gozdarstvu%2C_lesarstvu_in_papirni%C5%A1tvu.PDF 

• Skudnik M., Hladnik D. 2018. Predlog o organiziranju nacionalne gozdne inventure za 

mednarodno in domače poročanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi: 

http://wcm.gozdis.si/splosno/predlog-o-organiziranju-nacionalne-gozdne-inventure-za-

mednarodno-in-domace-porocanje-o-trajnostnem-gospodarjenju-z-gozdovi 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 

2020 (https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) 

• Nacionalni načrt Republike Slovenije za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov 

(TGP) na področju gozdarstva (NFAP) z referenčnimi vrednostmi za gospodarjenje z gozdovi 

(FRL), december 2019, 42 str. 

(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/NFAP_Slovenia_2

0191224_svn.pdf) 

DATUM PRIPRAVE 

5. maj 2020 

http://eprints.gozdis.si/1257/1/Monitoring_v_gozdarstvu%2C_lesarstvu_in_papirni%C5%A1tvu.PDF
http://wcm.gozdis.si/splosno/predlog-o-organiziranju-nacionalne-gozdne-inventure-za-mednarodno-in-domace-porocanje-o-trajnostnem-gospodarjenju-z-gozdovi
http://wcm.gozdis.si/splosno/predlog-o-organiziranju-nacionalne-gozdne-inventure-za-mednarodno-in-domace-porocanje-o-trajnostnem-gospodarjenju-z-gozdovi
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/NFAP_Slovenia_20191224_svn.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/NFAP_Slovenia_20191224_svn.pdf
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RAZVOJ METODOLOGIJE ZA SPREMLJANJE PONOROV 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA OP TGP: NG-2 

UČINEK V SEKTORJU LULUCF 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI 

NEETS 
neETS ☒ ETS ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA 

INSTRUMENT 

ogljikov dioksid (CO2) – ponor 

VRSTA INSTRUMENTA spremljanje in poročanje 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MKGP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☐ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo: izboljšanje podatkov o emisijah/ponorih ☒ 

KRATEK OPIS 1. Razvoji in prenos metodologije  

2. Določitev državnih faktorjev (WD, BEF)  

3. Analiza zalog in sprememb v lesnih izdelkih (HWP)  

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

EU ZAKONODAJA Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 

21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih 

plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v 

zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni 

Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES, UL L št. 165 z dne 

18.6.2013, stran 13) 

Sklep št. 529/2013/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o pravilih 

za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki 

nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe 

zemljišč in gozdarstvom, ter informacijah o ukrepih v zvezi s temi 

dejavnostmi 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 749/2014 z dne 30. junija 

2014 o strukturi, obliki, postopkih predložitve in pregledu 

informacij, ki jih sporočajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 

št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Pravilniku o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 56/06); vzorčenje 

tal 

Pravilnik o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi 

rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva (Uradni list RS, št. 

50/10) 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 27/17) 

NACIONALNE STRATEŠKE 

PODLAGE 
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 

do leta 2020 (OP TGP) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 
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IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2019 

POTEK IZVAJANJA Leta 2019 je Slovenija Komisiji poročala informacije o uporabljenih 

metodologijah in podatkih, ki se uporabljajo za poročanje začetnih, 

predhodnih in nezavezujočih letnih ocen emisij in odvzemov, ki nastanejo 

pri gospodarjenju s polji in pašniki. 

DOSEŽENI UČINKI Spremljanje učinkov ni predvideno 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2020–2021 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

Razvoji in prenos metodologije, analiza zalog in sprememb v lesnih 

izdelkih (HWP); v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je predvidena 

aktivnost »Vzpostavitev sistema spremljanja emisij in ponorov v LULUCF«, 

ki med drugim naslavlja tudi razvoj sistema spremljanja emisij in ponorov 

na negozdnih rabah zemljišč. V okviru tega bo razvit nov protokol (šifrant 

in ključ) za določanje rabe tal/pokrovnosti zemljišč. 

PREDVIDENI UČINKI Predvideni učinki instrumenta niso načrtovani. 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Priporočamo čim prejšnje izvajanje instrumenta v skladu s smernicami iz NEPN. 

Do leta 2021 morajo države članice vzpostaviti robusten sistema za spremljanje emisij in ponorov. 

Za ključne kategorije morajo zagotoviti višjo raven poročanja, kar pomeni, da morajo razpolagati s 

kakovostnimi podatki, vključujoč pristop 3 po smernicah IPCC za prostorske podatke. Na nacionalni 

ravni je treba vzpostaviti zbiranje podatkov o pridobljenih lesnih proizvodih oz. v skladu z navodili 

IPCC uporabiti podatkovno bazo FAOSTAT. Prav tako je treba na tej ravni vzpostaviti enotni 

monitoring tal za spremljanje zalog ogljika in ga formalno vključiti v sektorsko zakonodajo. Od leta 

2026 naprej bo treba v sistem spremljanja emisij in ponorov vključiti tudi mokrišča, s katerimi se 

gospodari. 

VIRI PODATKOV 

• MOP, MKGP 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 

2020 (https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf 

• Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, interno gradivo 

• Nacionalni načrt Republike Slovenije za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov 

(TGP) na področju gozdarstva (NFAP) z referenčnimi vrednostmi za gospodarjenje z gozdovi 

(FRL), december 2019, 42 str. 

(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/NFAP_Slovenia_2

0191224_svn.pdf) 

DATUM PRIPRAVE 

5. maj 2020 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/NFAP_Slovenia_20191224_svn.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/NFAP_Slovenia_20191224_svn.pdf
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NADALJNJA VKLJUČEVANJA UKREPOV V SEKTORSKO POLITIKO 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA OP TGP: NG-4 

UČINEK V SEKTORJU LULUCF 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI 

NEETS 
neETS ☒ ETS ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA 

INSTRUMENT 

ogljikov dioksid (CO2) – ponor 

VRSTA INSTRUMENTA predpisi 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MKGP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☒ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo:   ☐ 

KRATEK OPIS Priprava ukrepov in analitičnih podlag za nadaljnjo integracijo 

podnebnih ciljev in ukrepov v sektorsko politiko gospodarjenja z 

gozdovi  

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

EU ZAKONODAJA Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 

21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih 

plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v 

zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni 

Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES, UL L št. 165 z dne 

18.6.2013, stran 13) 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE / 

NACIONALNE STRATEŠKE 

PODLAGE 
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 

do leta 2020 (OP TGP) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

Nacionalni načrt RS za obračunavanje emisij in odvzemov 

toplogrednih plinov TGP na področju gozdarstva (NFAP) z 

referenčnimi vrednostmi za gospodarjenje z gozdovi (FRL) 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2019 

POTEK IZVAJANJA Ni bilo aktivnosti 

DOSEŽENI UČINKI Spremljanje učinkov ni predvideno 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2020–2021 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

Priprava ukrepov in analitičnih podlag za nadaljnjo integracijo podnebnih 

ciljev in ukrepov v sektorsko politiko gospodarjenja z gozdovi; v okviru 

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je predvidena aktivnost »Strateški načrt 

za ključne ukrepe in prikaz izbranih ukrepov«, v okviru katere bo narejena 
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analiza izvajanja PRP ukrepov, pomembnih za LULUCF sektor in 

oblikovani predlogi za nadgradnjo ukrepov in vključitev novih ukrepov. 

V Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike 

Slovenije (NEPN) je nadgradnja obstoječih ukrepov za ureditev ključnih 

nerešenih vprašanj v sektorju LULUCF oziroma AFOLU predvidena do leta 

2023. 

PREDVIDENI UČINKI Predvideni učinki instrumenta niso načrtovani. 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Priporočamo čim prejšnje izvajanje instrumenta v skladu s smernicami iz NEPN. To pomeni, da je 

treba do konca leta 2020 nadgraditi obstoječe ukrepe za ureditev ključnih nerešenih vprašanj v 

sektorju LULUCF oziroma AFOLU. 

VIRI PODATKOV 

• MKGP, MOP, GIS 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 

2020 (https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf 

• Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, interno gradivo 

• Nacionalni načrt Republike Slovenije za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov 

(TGP) na področju gozdarstva (NFAP) z referenčnimi vrednostmi za gospodarjenje z gozdovi 

(FRL), december 2019, 42 str. 

(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/NFAP_Slovenia_2

0191224_svn.pdf) 

DATUM PRIPRAVE 

5. maj 2020 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/NFAP_Slovenia_20191224_svn.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/NFAP_Slovenia_20191224_svn.pdf
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GOZDNOGOSPODARSKI NAČRTI GGO (2021-2030) 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA ni oznake 

UČINEK V SEKTORJU gozdarstvo 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT ogljikov dioksid (CO2) – ponor 

VRSTA INSTRUMENTA načrtovanje 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MKGP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☒ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo:   ☐ 

KRATEK OPIS V leta 2007 sprejeti Resoluciji o Nacionalnem gozdnem 

programu (ReNGP, Uradni list RS, št.111/07), je v poglavju 

6.1.2. Gozd in podnebne spremembe, zapisano, da sta 

procesa, ki vplivata na ugodnejšo bilanco ogljika v Republiki 

Sloveniji, a/ povečevanje lesnih zalog v gozdovih in 

b/zaraščanje opuščenih kmetijskih zemljišč. V cilju 1. (Povečati 

izkoriščenost proizvodnega potenciala gozdnih rastišč) v 

Poglavju 7.3.1.1 (Pridobivanje lesa – splošno), se prve tri 

usmeritve posledično nanašajo na bilanco ogljika v gozdu: 

• Usmeritev 1: Z zmernim in selektivnim akumuliranjem 

prirastka povečevati lesno zalogo in prirastek gozdov.  

• Usmeritev 2: Povečati realizacijo možnega poseka v 

gozdovih.  

• Usmeritev 3: Načrtovani možni posek v gozdovih naj na 

ravni Republike Slovenije doseže 75 odstotkov prirastka.  

V Poročilu o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa do 

2014 (PNGP) je zapisano, da se lesna zaloga in prirastek 

povečujeta, realizacija možnega poseka narašča, vendar v 

zasebnih gozdovih ne dosega načrtovane in za vse gozdove v 

obdobju 2007-2014 znaša 65% možne vrednosti, absolutna 

količina poseka narašča (od 3,24 mio m3 2007 do 6,35 mio m3 

2014 – posledica žledoloma). Možni posek za leto 2014 je 

znašal 87,3% letne vrednosti prirastka. V povezavi s 

panevropskimi indikatorji trajnostnega razvoja gozdov, je v 

ReNGP pomemben Kriterij 1: ohranjanje in primerna krepitev 

gozdnih virov ter njihov prispevek h globalnim krogotokom 

ogljika (površina gozdov; lesna zaloga; struktura razvojnih faz, 

stopnja negovanosti; zaloga ogljika v gozdovih, letna količina 

akumuliranega ogljika v gozdovih, letna sprememba količin C v 

lesnih izdelkih). 

Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega 

programa 2017-2021 (OP NGP, 4. 8. 2017) navaja štiri 

prioritete z 10 ukrepi: 

a) Ohranjanje biotske raznovrstnost gozdov na krajinski, 
ekosistemski, vrstni in genski ravni ter spremljanje 
njihovega zdravja in vitalnosti; 
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1. Krepitev ohranjanja biotske raznovrstnosti v gozdovih 
in zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti 
ogroženih gozdnih vrst in habitatnih tipov, nadaljevanje 
zagotavljanja zdravja in vitalnosti gozdov z načini 
gospodarjenja, ki se prilagajajo naravnim danostim ob 
upoštevanju okoljskih, gospodarskih in 
socialnih/družbenih vidikov gozdov. 

b) Zagotavljanje trajnosti donosov gozdov in vseh 
njihovih funkcij: 
2. Povečevanje izkoriščenosti proizvodnega potenciala 

gozdnih rastišč s spodbujanjem sečnje v zasebnih 
gozdovih v skladu z veljavnimi gozdnogospodarskimi 
načrti. 

3. Spodbujanje posodabljanja in profesionalizacije 
gozdne proizvodnje ter vlaganj v gozdno infrastrukturo. 

4. Posodobitev kriterijev in indikatorjev za vrednotenje 
ekosistemskih funkcij gozdov ter za razglasitev 
varovalnih gozdovi in gozdovih s posebnim namenom. 

c) Optimizacija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi z 
organizacijskega in finančnega vidika: 
5. Prilagajanje gozdne infrastrukture in režimov uporabe 

socialnim funkcijam in izboljšanje nadzora nad 
dogajanji v gozdovih. 

6. Spremljanje uspešnosti gospodarjenja z gozdovi v lasti 
Republike Slovenije. 

7. Zagotavljati ustrezno višino proračunskih in evropskih 
sredstev za gozdove in gozdarstvo. 

8. Sprejetje regulativnih okvirov, ki vključujejo tudi 
prilagoditve nalog in organiziranosti Javne gozdarske 
službe proračunskim zmožnostim. 

d) Spodbujanje koordinacije in komunikacije med 
deležniki, povezanimi z gozdovi in gozdarstvom, pri 
projektih doma in na tujem. 
9. Oblikovanje trajnega formalnega »Gozdnega dialoga« 

vseh deležnikov na področju gozdov in gozdarstva. 
10. Mednarodno sodelovanje na področju gozdov in 

gozdarstva. 

Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva 

podnebnim spremembam (Sklep Vlade RS št. 33000-5/2008/8 

z dne 18. 6. 2008). S področja gozdarstva sta bila izvedena 

dva širša ukrepa, dopolnitev in vsebinska razširitev 

obstoječega sistema v javni gozdarski službi ter Izpopolnitev 

sistema prognostično diagnostične 

službe za gozdove z naslednjimi cilji: 

• Krepitev poročevalske, prognostično diagnostične službe 
za gozdove. 

• Opravljanje strokovnih nalog iz zdravstvenega varstva 
rastlin. 

• Vzpostavitev dopolnjenega informacijskega sistema za 
varstvo gozdov. 

• Vzpostavitev celovitega beleženja vseh vrst škodljivih 
organizmov in bolezni (e-varstvo 

• gozdov). 

• Vzpostavitev novih podatkovnih zbirk in modeliranja 
zdravja gozdov. 

• Krepitev spremljanja pojava škodljivih organizmov na 
terenu. 

• Prepoznavnost informacijskega sistema v javnosti. 
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PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

EU ZAKONODAJA / 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z 

divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10) 

Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih 

območij za obdobje 2011-2020 (Uradni list RS, št. 87/12) 

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 

67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 

63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 

– ZGGLRS in 77/16) 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Program razvoja podeželja (PRP) 2014–2020 

Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne 

verige v Sloveniji do leta 2020 »Les je lep«, (Sklep Vlade RS 

št. 34000-1/2012/6 z dne 27. 6. 2012) 

Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega 

programa 2017-2021 (OP NGP, 4.8.2017) 

Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva 

podnebnim spremembam (Sklep Vlade RS št. 33000-5/2008/8 

z dne 18. 6. 2008) 

Resolucija o Nacionalnem gozdnem programu ReNGP (Uradni 

list RS, št.111/07) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

Nacionalni načrt RS za obračunavanje emisij in odvzemov 

toplogrednih plinov TGP na področju gozdarstva (NFAP) z 

referenčnimi vrednostmi za gospodarjenje z gozdovi (FRL) 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2019 

POTEK IZVAJANJA Obnova desetine (10 %) GGN GGE (ZGS); 

Letna poročila o stanju gozdov v okviru nalog javne gozdarske službe 

(JGS) Gozdarski inštitut Slovenije (GIS): 

• spremlja razvrednotenost in poškodovanost gozdov ter vplive gozdov 

na blaženje podnebnih sprememb za potrebe seznanjanja javnosti, 

• oblikovanja nacionalne gozdne politike in poročanja v okviru 

mednarodnih zavez, zlasti Konvencije o onesnaževanju zraka na 

velike razdalje prek meja in Okvirne konvencije Združenih narodov 

spremembi podnebja, procesa Forest Europe ter poročil Organizacije 

Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) o gozdovih. 

S spremljanjem stanja gozdov se ugotavljajo zlasti: 

• vplivi atmosferskega onesnaževanja na gozdne ekosisteme; 

• vplivi podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme; 

• dinamika količine ogljika v gozdnih ekosistemih. 

Potekala je priprava obnove Gozdnogospodarskih načrtov GGO (2021‒

2030). 

DOSEŽENI UČINKI Spremljanje učinkov ni predvideno 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2020–2021 

PREDVIDENO IZVAJANJE Obnova Gozdnogospodarskih načrtov GGO (2021‒2030) 

Obnova desetine (10 %) GGN GGE 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4838
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1299
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3231
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5469
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5480
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0541
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0832
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3230
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Spremljanje stanja gozdov (GIS) 

Realizacija vsakoletnega programa vlaganj v gozdove, ki ga pripravi ZGS 

PREDVIDENI UČINKI Spremljanje učinkov ni predvideno. 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

V gozdnogospodarske načrte GGO 2021‒2030 je treba zapisati ustrezne cilje glede lesne zaloge, 

poseka, akumulacije, na podlagi modelov, sprememb drevesnih vrst itd., usklajene z Nacionalnim 

načrtom RS za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov TGP na področju gozdarstva 

(NFAP) z referenčnimi vrednostmi za gospodarjenje z gozdovi (FRL). Splošni cilji GGN bi morali 

upoštevati tako podnebne cilje, kot tudi ohranjaje biotske pestrosti. 

VIRI PODATKOV 

• MKGP, ZGS 

• MKGP. 2016. Poročilo o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa do 2014: 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Gozdarstvo/16_05_19_P

NGP.pdf 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 

2020 (https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf 

• Nacionalni načrt Republike Slovenije za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov 

(TGP) na področju gozdarstva (NFAP) z referenčnimi vrednostmi za gospodarjenje z gozdovi 

(FRL), december 2019, 42 str. 

(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/NFAP_Slovenia_2

0191224_svn.pdf) 

DATUM PRIPRAVE 

5. maj 2020 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Gozdarstvo/16_05_19_PNGP.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Gozdarstvo/16_05_19_PNGP.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/NFAP_Slovenia_20191224_svn.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/NFAP_Slovenia_20191224_svn.pdf
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DRŽAVNE SPODBUDE ZA LASTNIKE GOZDOV ZA NEGO IN VARSTVO GOZDOV 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA ni oznake 

UČINEK V SEKTORJU gozdarstvo 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT ogljikov dioksid (CO2) – ponor 

VRSTA INSTRUMENTA ekonomski (finančne spodbude) 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MKGP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☒ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo:   ☐ 

KRATEK OPIS Skladiščenje ogljika v obstoječih gozdovih (LULUCF); 

izboljšano gospodarjenje z gozdovi (LULUCF). 

Program razvoja podeželja (PRP) 2014–2020: 

• Ukrep 8: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje 

sposobnosti gozdov za preživetje 

– Podukrep 8.4: Preprečevanje in odprava škode v 

gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 

katastrofičnih dogodkov nakup sadik gozdnega drevja, 

dela za odpravo škode in obnovo gozdov ter ureditev 

gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov). 

Sredstva iz Proračuna RS, na podlagi letnega programa dela 

ZGS. 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

EU ZAKONODAJA / 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 

67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 

63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 

– ZGGLRS in 77/16) 

Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – 

odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18)  

Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 9/16) 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Program razvoja podeželja (PRP) 2014–2020 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

 

 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2019 

POTEK IZVAJANJA Nega zasebnih gozdov (345.600 EUR). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1299
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3231
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5469
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5480
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0541
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0832
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3230
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5104
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0555
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340
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DOSEŽENI UČINKI Spremljanje učinkov ni predvideno. 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2020–2021 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

Nadaljevanje sanacije žledoloma 2014. 

Nadaljevanje sanacije vetroloma 2018. 

Viri sredstev za sanacijo gozdov so predvideni v okviru PRP 2014‒2020 in 

postavk proračuna RS, ki so namenjene obnovi gozdov po naravnih ujmah 

in varstvu gozdov. 

V Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike 

Slovenije (NEPN) je predvidena zagotovitev stalnosti financiranja za 

državne spodbude za lastnike gozdov za nego in varstvo gozdov. 

PREDVIDENI UČINKI Spremljanje učinkov ni predvideno. 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Ni posebnih priporočil. 

VIRI PODATKOV 

• MKGP 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 

2020 (https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf 

DATUM PRIPRAVE 

5. maj 2020 

 

  

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf
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IZOBRAŽEVANJE IN DELAVNICE O TRAJNOSTNEM GOSPODARJENJU Z GOZDOVI 

ZA LASTNIKE GOZDOV 

SPLOŠEN OPIS 

OZNAKA INSTRUMENTA ni oznake 

UČINEK V SEKTORJU gozdarstvo 

VPLIV NA SEKTOR ETS ALI NEETS neETS ☒ ETS ☐ 

TGP NA KATERE VPLIVA INSTRUMENT ogljikov dioksid (CO2) – ponor 

VRSTA INSTRUMENTA usposabljanje / informiranje 

ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE MKGP 

NA KATERE CILJE VPLIVA 

INSTRUMENT 

zmanjšanje rabe energije ☐ 

zmanjšanje emisij TGP ☒ 

povečanje rabe OVE ☐ 

drugo:   ☐ 

KRATEK OPIS Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) skrbi za izobraževanje 

lastnikov gozdov in svetovanje v okviru izvajanja Javne 

gozdarske službe (JGS). ZGS vrši vrsto aktivnosti in po 

različnih komunikacijskih kanalih dostopa do lastnikov gozdov. 

V JGS sodijo tudi delavnice za lastnike gozdov (npr. o varstvu 

gozdov). Pravno osnovo predstavlja Zakon o gozdovih (ZoG), 

strateško osnovo pa Resolucija o nacionalnem gozdnem 

programu (ReNGP). 

PRAVNE IN STRATEŠKE PODLAGE 

EU ZAKONODAJA / 

NACIONALNE PRAVNE PODLAGE Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 

67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 

63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 

– ZGGLRS in 77/16) 

 

NACIONALNE STRATEŠKE PODLAGE Resolucija o Nacionalnem gozdnem programu ReNGP (Uradni 

list RS, št.111/07) 

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije (NEPN), za obdobje 2021–2030 

IZVAJANJE INSTRUMENTA V LETU 2019 

POTEK IZVAJANJA Izvajanje delavnic za lastnike gozdov. 

DOSEŽENI UČINKI Spremljanje učinkov ni predvideno. 

PREDVIDENO IZVAJANJE INSTRUMENTA V OBDOBJU 2020–2021 

PREDVIDENO 

IZVAJANJE 

Izvajanje delavnic za lastnike gozdov. 

V Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike 

Slovenije (NEPN) je predvidena zagotovitev stalnosti izobraževanja in 

delavnic o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi za lastnike gozdov za 

povečanje realizacije načrtovanih ukrepov v gozdarstvu. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1299
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3231
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5469
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5480
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2521
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0541
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0832
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0340
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3230
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PREDVIDENI UČINKI Spremljanje učinkov ni predvideno. 

PRIPOROČILA ZA ODLOČANJE 

Ni posebnih priporočil. 

VIRI PODATKOV 

• ZGS 

• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 

2020 (https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf 

DATUM PRIPRAVE 

5. maj 2020 
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