
Nega gozda: 
danes za jutri

• Vsa potrebna negovalna dela v določenem gozdu so 
predvidena v gozdarskih načrtih. Lastnik gozda lahko 
sodeluje pri pripravi teh načrtov.

• Na podlagi gozdnogojitvenega načrta revirni gozdar izda 
lastniku gozda odločbo za izvedbo potrebnih negovalnih 
del. Ob tem lastniku gozda tudi svetuje in mu pokaže, kako 
izvajati ukrepe nege. 

• Več informacij o negi gozda lahko lastniki gozdov pridobijo 
na izobraževanjih, ki jih organizira Zavod za gozdove 
Slovenije na svojih krajevnih enotah.

Strokovno svetovanje in 
vodenje izvedbe negovalnih del

Vsebino zloženke je pripravil Zavod za gozdove Slovenije. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Z nego gozda krepimo stabilnost gozda, 
večamo kakovost lesne mase in vrednost 

gozda ter krepimo tudi druge splošno koristne 
vloge gozda. Gozd negujemo skozi vso 

njegovo življenjsko obdobje – od vznika do 
pozne starosti.

Sofinanciranje nege v gozdu

Negovalna dela, ki jih opravijo lastniki gozdov v svojih gozdovih, 
so sofinancirana v okviru razpoložljivih sredstev proračuna 
Republike Slovenije.
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo z ukrepi 
Progra ma razvoja podeželja 2014–2020 (PRP) še naprej 
podpiralo povečevanje učinkovitosti in konkurenčnosti slovenske 
gozdno lesne verige. S temi ukrepi se bodo uresničile zaveze iz 
Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti  gozdno-lesne 
verige v Sloveniji do leta 2020 »Les je lep«. 

V PRP 2014–2020 se na področju gozdno-lesne verige 
za lastnike gozdov, kmete, podjetnike in druge upravičence 
predvidevajo naslednji ukrepi: 

• Naložbe v osnovna sredstva, za namen povečanja odprtosti 
gozdov z gozdni mi prometnicami 

• Razvoj kmetij in podjetij, za namen vzpostavitve in razvoja 
nekmetijskih dejavnosti (diverzifikacija v predelavo lesa), 

• Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti 
gozdov za pre živetje:

 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi 
gozdnih požarov ter narav nih nesreč in katastrofičnih 
dogodkov (odprava škode in obnova gozda po naravni 
nesreči, ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo 
sanacije gozdov)

 – Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in 
mobilizacijo lesa (naložbe v nakup nove mehanizacije 
in opreme za sečnjo in spravilo lesa, naložbe v pred 
industrijsko predelavo lesa)

• Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev 

Vsi ti ukrepi so posredno ali pa neposredno povezani tudi z 
nego gozda. Javna gozdarska služba bo lastnikom gozdov 
svetovala, da bo lahko tudi s pomočjo ukrepov PRP, čim bolje 
in inovativno gospodarili z gozdom in gozdnim prostorom.

Program razvoja podeželja 
krepi gozdno lesno verigo

Razvojna obdobja gozda



Negovalna dela v različnih 
starostnih obdobjih gozda

Negovalna dela v različnih 
starostnih obdobjih gozda

Negovalna dela v različnih 
starostnih obdobjih gozda

Mladje – drevesca se razvijajo 
v zeliščnem in grmovnem sloju.
Kaj moramo vedeti preden začnemo z negovalnimi deli 
v mladju ?

• Iščemo drevesca z neželenimi lastnostmi in jih 
odstranjujemo

• Pospešujemo množico drevesc in ne posameznih.
• Ne odstranjujemo ničesar, kar ni nujno potrebno.
• Ukrepamo pogosto (večkrat v desetletju) in z zmerno 

jakostjo. 
• Pospešujemo ciljno mešanost drevesnih vrst.

Ukrepi nege v mladju:

• Rahljanje pregostih skupin mladja, odstranjevanje zelišč, 
grmovnic, vzpenjalk in drevesc z nezaželenimi lastnostmi, 
ki ovirajo razvoj mladja, uravnavanje zmesi drevesnih vrst 
ter po potrebi tudi zaščita sadik pred rastlinojedo parkljasto 
divjadjo.

Nasemenitev in vznik 
potekata v zavetju starega gozda.

Nega mladja – čiščenje Nega mladja – obžetev Nega gošče – uravnavanje zmesi

Gošča – krošnje drevesc se sklenejo, 
začne se razslojevanje (na zgornji, 
srednji in spodnji sloj). 
Kaj moramo vedeti preden začnemo z negovalnimi deli 
v gošči ?

• Ukrepamo zmerno, po potrebi glede na gozdnogojitvene 
cilje.

• Posegamo v zgornji sloj in lahko že pomagamo 
najkakovostnejšim drevescem.

• Potrebno je dosledno upoštevati najprimernejši čas izvedbe 
– to je zgodnja pomlad pred olistanjem in pozna jesen; manj 
primerno je obdobje polne rasti.

• Vse negovalne ukrepe izvajamo hkrati in jih med seboj 
kombiniramo.

Ukrepi nege v gošči:

• Rahljanje pregostih skupin gošče, odstranjevanje zelišč, 
grmovnic, vzpenjalk in drevesc z nezaželenimi lastnostmi, 
ki ovirajo razvoj gošče in uravnavanje zmesi drevesnih vrst.

Letvenjak in drogovnjak – 
drevesa so razslojena na dva do tri sloje.
Na tej razvojni stopnji gozda so že vidne pozitivne lastnosti 
dreves. Za letvenjak je značilna hitra višinska rast dreves, ki zelo 
pospeši razslojevanje mladih dreves.

Posegamo le v zgornji sloj. Drevesa, ki jih odstranimo, morajo biti 
predhodno strokovno izbrana in označena za posek.

Ukrepi nege v letvenjaku in drogovnjaku:

• S prvim redčenjem v letvenjaku začnemo niz izbiralnih 
redčenj, ki jih bomo izvajali v nadaljnjem razvoju gozda. 
Drevesom z želenimi lastnostmi z izbiralnim redčenjem 
odstranjujemo konkurente in po potrebi uravnavamo 
drevesno sestavo gozdnega sestoja. S tem izboljšujemo 
kakovost drevja, pospešujemo debelinsko rast kakovostnih 
dreves in krepimo njihovo stabilnost.

Debeljak – obdobje odraslega gozda
• Gozd prepuščamo naravnemu razvoju, po potrebi izvajamo 

izbiralno redčenje.
• Ko se odločimo za obnovo, gozd močneje presvetlimo.

Gozd v obnovi – gozd se pripravlja 
na nov življenjski krog
• S presvetlitvijio sklepa krošenj v gozdu oblikujemo ugodne 

razmere za nasemenitev in vznik mladja.
• Na istem prostoru se srečata mlada in stara generacija 

gozda.


