
 

PRILOGA 1 

Tabela 1 - Delež sofinanciranja 
DELEŽ SOFINANCIRANJA 

  poudarjenost funkcij  

Vrsta dela-aktivnosti            1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

Gozdnogojitvena dela :  

1. Obnova gozdov:  

- a) obnova s sadnjo ali s setvijo s sadnjo  

- b) obnova s setvijo 
sadike, seme 

 

sadike, seme 

 

sadike, seme 

 

Strošek dela pod a): 1.000 €/ha 40% 30% 20% 
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Strošek dela pod b):   250€/ha 40% 30% 20% 

- naravna obnova:  

(priprava sestoja ali priprava tal za naravno 

nasemenitev)  

Strošek dela: 250 €/ha 

 

 

 

50%  

 

 

 

40%  

 

 

 

30% 

2. Obžetev 

Strošek dela: 500 €/ha               

 

50%          

 

40%             

 

30% 

3. Nega mladja  

Strošek dela : 500 €/ha          

 

50%          

 

40%             

 

30% 

4. Nega gošče  

Strošek dela585 €/ha            

 

50%         

 

40%             

 

30% 

5. Nega letvenjaka (prvo redčenje) 

Strošek dela: 585 €/ha          

 

50%          

 

40%             

 

30% 

6. Nega drogovnjaka (drugo redčenje):                                

- intenziteta sečnje najmanj 15% na lesno zalogo 

Strošek dela: 625 €/ha 
 

250 €/ha 

7. Odstranjevanje vzpenjalk  

Strošek dela: 350 €/ha  

50% 40% 30% 

Varstvena dela v gozdovih in skupinah gozdnega 

drevja ter posamičnega gozdnega drevja zunaj naselij: 

 

1. Izdelava lubadark 

Povečani stroški zaradi:  

- lupljenja …7 €/drevo 

- lupljenje na cerado …8 €/drevo 

in zložitve kupa 

- škropljenja …6 €/drevo 

- požiga ali drobljenja…6 €/drevo 

vej ali drugih napadenih ostankov 

- požiga lubja…2,50 €/drevo 

V primeru, ko je volumen povprečnega drevesa na 

žarišču manjši od 0,5 m³, se navedene vrednosti za 

drevo uporabljajo za sofinanciranje m³ (€/m³) 

delež povečanih stroškov, ki  nastanejo zaradi izvajanja 

zatiralnih ukrepov,  

50% 50% 50% 

2. Premije za protipožarno zavarovanje gozdov 50% 40% 30% 

3. Zatiranje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja 

    in grmovja 
50% 50% 50% 
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4. Zaščita sadik gozdnega drevja pred divjadjo  90% 80% 70% 

5. Vzpostavljanje gozdne higiene 100 % 

6. Gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek, zidov in  

protipožarnih stez na Krasu in gozdovih z zelo veliko in 

veliko požarno ogroženostjo  
100 % 

7. Druga preventivna varstvena dela pred požari in 

preventivna varstvena dela pred  žuželkami in boleznimi 
100% 

8. Načrtovana dela v varovalnih gozdovih in v gozdovih 

na hudourniških območjih 
100 % 



 

 

Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali:     

1. Vzdrževanje grmišč in obrečnih pasov, omejkov, 

     protiveternih pasov in gozdnega roba  

90%  80%     70%  

2. Vzdrževanje pasišč v gozdu  90%  70% 50% 

3. Vzdrževanje vodnih virov v gozdu   90%   80% 70% 

4. Sajenje sadik plodonosnega gozdnega drevja, 

    pomembnega za prehranjevanje živali 
90% 70% 50% 

5. Postavljanje gnezdnic in njihovo vzdrževanje 90% 90% 90%  

6. Ohranjanje in nega dela biotopa, pomembnega za  

    ohranjanje in razvoj ogroženih vrst (zatočišče): 

- za vzdrževanje biotopa je potrebno izvajati sečnjo 

- za vzdrževanje biotopa so potrebna negovalna dela 

- biotop se načrtno prepušča naravnemu razvoju 

-  

 

 

8 €/m
3
 

90% stroškov negovalnih del (na podlagi normativov) 

100% vrednosti   možnega poseka na panju  na površini 

zatočišča  za tekoče leto, po 20,00 €/m
3
 

7. Osnovanje pasišč v gozdu 

(ne sme biti v nasprotju s prostorskim planom občine-

pridobljena mora biti lokacijska informacija)   

50% stroškov  osnovanja, dokazanih z računi, brez stroškov za 

krčitev gozda  

8. Načrtno puščanje biomase v gozdu: 
- še stoječe odmrlo in odmirajoče drevje 

 
 
 
 

- že podrto drevje (najmanj 50% mora biti še 

izkoristljivega) 

 
Osnova za izračun odškodnine 

- Prizna se lahko največ:  10m
3
/ha načrtno puščenega 

drevja 

- Priznana vrednost na panju: 25,00 €/m
3
 

 

   

odškodnina v 

višini 90% od osnove 

za izračun 

odškodnine 

 

odškodnina v 

višini 70% od 

osnove za izračun 

odškodnine 

odškodnina v 

višini 50% od 

osnove za 

izračun 

odškodnine  

50% odškodnine za 

stoječe drevje 

50% odškodnine 

za stoječe drevje 

50% odškodnine 

za stoječe drevje 

 
Varstvo pred zavarovanimi zvermi: 
1. Zaščita za varovanje premoženja pred zavarovanimi    

    zvermi 

potrebni dodatni material in odstotek stroškov dela nastalih s 

postavljanjem  zaščite 

90% 70% 50% 

 

 
Tabela 2 - Financiranje in sofinanciranje  semenarstva in drevesničarstva v gozdarstvu 

 

DELEŽ SOFINANCIRANJA 
1. Obiranje in nabiranje storžev in semena gozdnega 
    drevja za potrebe semenske hranilnice   

100 % stroškov 

2. Skladiščenje semenskega materiala v semenski 
hranilnici   

100 % stroškov 

3. Vzdrževanje semenskih sestojev  70 % stroškov 

4. Osnovanje in vzdrževanje semenskih plantaž 50 % stroškov 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3 – Financiranje in sofinanciranje sanacije v zasebnih gozdovih 

 

 

DELEŽ SOFINANCIRANJA 
 poudarjenost funkcij  

 1.stopnja  2.stopnja  3.stopnja 

      sadike (seme) + odstotek stroškov sajenja (setve), 
Stroški sadnje ali setve s sadnjo: 1.000 €/ha 
Stroški setve: 250 €/ha 

60% 50% 40% 

 
Tabela 4 – Sofinanciranje obnove gozda na pogorišču in obnove gozda, 

poškodovanega po naravni ujmi, kalamiteti ali epifitociji 

 

 DELEŽ SOFINANCIRANJA 
  poudarjenost funkcij  

Vrsta del  1.stopnja  2.stopnja  3.stopnja 

Priprava površine za obnovo 

- 2,50 €/m
3 
 za povečane stroške v primerjavi z redno 

sečnjo, ki nastanejo zaradi pogorišča, naravnih ujm, 
kalamitet ali epifitocij;  
- 335 €/ha za stroške priprave tal v primeru, ko ni 
sečnje  

Obnova s sadnjo ali setvijo 

sadike (seme) + odstotek stroškov sadnje (setve) 
Stroški sadnje ali setve s sadnjo: 1.000 €/ha 
Stroški setve: 250 €/ha 

60% 50% 40% 

Gradnja in vzdrževanje gozdne 
ceste 

Priznani stroški gradnje 63.000 €/km 
Priznani stroški vzdrževanja 918 €/km  

50% 
v primeru, ko je 

povečanje drv in 

celuloznega lesa v 

primerjavi z redno 

sečnjo 50% 

40% 
v primeru, ko je 

povečanje drv in 

celuloznega lesa v 

primerjavi z redno 

sečnjo 40% 

30% 
v primeru, ko je 

povečanje drv in 

celuloznega lesa v 

primerjavi z redno 

sečnjo 30% 

Gradnja, priprava in 
vzdrževanje gozdne vlake 

Priznani stroški gradnje 3.964 €/km 

Priznani stroški priprave 2.650 €/km 
Priznani stroški vzdrževanja 60€/km 

50% 
v primeru, ko je 

povečanje drv in 

celuloznega lesa v 

primerjavi z redno 

sečnjo 50% 

40% 
v primeru, ko je 

povečanje drv in 

celuloznega lesa v 

primerjavi z redno 

sečnjo 40% 

30% 
v primeru, ko je 

povečanje drv in 

celuloznega lesa v 

primerjavi z redno 

sečnjo 30% 

 

 

 

 


