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1 OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI MESTNIH GOZDOV

Mestni gozdovi 

• gozdovi s poudarjeno rekreacijsko funkcijo, 

• znotraj območja naselja ali na njegovem robu, 

• imajo zaradi bližine in dostopnosti poseben pomen za kakovost 

bivanja in preživljanje prostega časa prebivalcev, 

• zagotavljajo številne koristi in storitve, kot so les, hrana, čista voda, 

rekreacija in turizem.

Značilnosti mestnih gozdov, ki se med mesti razlikujejo:

• obseg,

• njihov pravni status, 

• način upravljanja, 

• lastništvo, 

• dovoljene aktivnosti ... 

Interesi do mestnih gozdov so bolj raznoliki kot drugje, obiskuje jih 

bistveno več ljudi zato so možnosti za nesoglasja pri rabi toliko večja.



2 POMEN MESTNIH GOZDOV

Pomen je raznolik:

• za lastnike gozdov,

• za vse prebivalce mesta,

• za obiskovalce mestnega gozda.
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3 RAZGLASITEV GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM

Pravna podlaga s področja gozdarstva je Zakon o gozdovih 

44. člen:

• gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena ena od socialnih funkcij 

se lahko razglasijo za gozdove s posebnim namenom;

• s predpisom lokalne skupnosti,

• s predpisom vlade.

Odloki o gozdovih s posebnim namenom: 

• določajo način gospodarjenja, 

• varstvene režime in omejitve, 

• nadomestila zaradi omejitev pri gospodarjenju.

Režim je največkrat opredeljen v gozdnogospodarskih in 

gozdnogojitvenih načrtih ZGS. 

Razglasitelj – je zadolžen za izvajanje odloka in nadomestila 

lastnikom zaradi omejitev.



4 IZZIVI UPRAVLJANJA MESTNIH GOZDOV

• raznoliki interesi, velik obisk / omejen prostor = konflikti,

• gospodarjenje z gozdom (lastniška struktura, manjši interes 

lastnikov),

• podnebne spremembe,

• bolezni, škodljivci,

• zagotavljanje odpornosti gozdov,

• razvoj mest (spremembe namembnosti) …

Preplet upravljavskih pristojnosti:

• gozdarski sektor (javne gozdarske službe, biroji…),

• mestne občine / lokalne skupnosti;

• država;

• zasebni lastniki;

• zasebna podjetja, izvajalci del;

• javne institucije in nevladne organizacije …



5 MESTNI IN PRIMESTNI GOZDOVI V SLOVENIJI

Mestni gozd Kozlov Rob (Tolmin)

Mestni gozd Panovec (Nova gorica)

Primestni gozdovi Kranj

Primestni gozdovi Škofje Loka

Primestni gozdovi Tržič

Mestni gozdovi Ljubljana

Šumberk (Domžalski mestni gozd)

Primestni gozd Postojna

Mestni gozd Sevnica

Mestni gozd Novo mesto

Mestni gozd Celje

Mestni gozd Šoštanj

Mestni gozd Velenje

Mestni gozd Maribor

Mestni gozd Ptuj



6 OBRAVANAVNJE MESTNIH GOZDOV V GGN IN IZZIVI

Načrtno upravljanje s temi gozdovi

V sistem GGN so mestni gozdovi vključeni v okviru kategorije 
gozdov s posebnim namenom. 

Trenuten sistem GGN ne predvideva izdelave posebnih načrtov 
za mestne gozdove. 

Vključevanje javnosti v postopku izdelave GGN je formalno 
določena, za primere mestnih gozdov je preskromna -
predvsem z javnostjo, interesnimi skupinami in lastniki gozdov 
(nujno v mestnem okolju)

V določenih primerih prešibko sodelovanje med ZGS in lokalnimi 
skupnostmi

Včasih nejasne naloge posameznih institucij

Ni bilo skupnega pristopa do mestnih gozdov.



7 PRIMERI UPRAVLJANJA MESTNIH GOZDOV - CELJE



7 PRIMERI UPRAVLJANJA MESTNIH GOZDOV - CELJE

GPN po odloku  (698 ha)

Ožje območje (110 ha - Anski

vrh, Miklavški hrib, Stari 

grad) 

1996 2021 1996 2021

Zasebni gozdovi 89 78 58 4

Državni gozdovi 5 5 6 6

Mestna občina 

Celje 6 17 36 90

Odlok: Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom 

v Mestni občini Celje (1997, sprememba 2007)

Površina mestnih gozdov: 698 ha 

Lastništvo mestnih gozdov:

Posebnosti:

• mehanizmi odkupa – velik delež gozdov v lasti 

mestne občine Celje 

• pogodbe o upravljanju ZGS – Mestna občina Celje od 

leta 2008

• drevesna hiša
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7 PRIMERI UPRAVLJANJA MESTNIH GOZDOV - MARIBOR
Odlok: Razglašeni GPN v Medobčinskem uradnem 

vestniku (MUV, št. 8/1983), pripravlja se nov odlok

Površina mestnih gozdov: GPN po osnutku OGPN 

obsega 622 ha. 

Lastništvo mestnih gozdov:

Posebnosti:

• Razdrobljena posest

• GPN so razdeljeni na 9 območij

• Na območju zaledja Mestnega parka prihaja do 

konfliktov med različnimi uporabniki. 

• Večji del GPN je tudi zavarovan po Odloku o 

razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine 

Maribor, del pa leži v območju Natura 2000.

Lastništvo Delež %

Zasebni gozdovi 50

Državni gozdovi 30

Mestna občina Maribor 10

Župnija 5

Pravne osebe 4

Javno dobro 1



7 PRIMERI UPRAVLJANJA MESTNIH GOZDOV - LJUBLJANA



7 PRIMERI UPRAVLJANJA MESTNIH GOZDOV - LJUBLJANA
Odlok: Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom 

(2010, sprememba 2015)

Površina mestnih gozdov: 1.153 ha  

Lastništvo mestnih gozdov:

Posebnosti:

• Razdeljen na štiri območja

(1) Grad – bolj parkovni značaj

(2) Golovec – glavne rekreacijske poti v lasti mesta, 

(3) Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib - krajinski park, 

(4) Šmarna gora – poti markirane, status planinskih poti;

• Na Mestnem svetu sprejeta Strategija razvoja mestnih 

gozdov 2020-2045;

• Kolesarjenje za spust: primeri dobre prakse

Lastništvo Delež %

Zasebni gozdovi 85

Državni gozdovi 8

Mestna občina Ljubljana 7



8 ZAKLJUČKI - GLAVNE UGOTOVITVE

Odlok o gozdovih s posebnim namenom: 

• pomemben instrument za zagotavljanje javnega interesa v 
mestnem gozdu,

• promocija lokalne skupnosti / občine in JGS,

• zaščita gozdov pred spremembo namembnosti,

• vključevanje mestnih gozdov v sistem gozdnogospodarskega 
načrtovanja: prilagojeno gospodarjenje z gozdovi, določanje 
ciljev in usmeritev,

• mehanizmi za usklajevanje zasebnih in javnih interesov: 
nadomestila, pomoč lastnikom pri izvedbi del (npr. sanacija 
poškodovanih dreves) idr.



• V primeru manjših krajev, z manjšim številom prebivalcev so 
mogoči še drugi mehanizmi:

• Opredelitev 1. stopnje poudarjenosti rekreacijske, 
turistične, poučne funkcije ter okoljskih funkcij (postopek 
GGN);

• Sodelovanje lokalne skupnosti pri pripravi GGN GGE: 
aktivnosti, vezane na postavitev urbane infrastrukture, 
različne poti vezane na gozdno pedagogiko itd.

• Komunikacija z lastniki gozdov in javnostjo;

• Ključno partnerstvo med obema institucijama: ZGS in 
lokalne skupnosti ter lastniki gozdov.

• javnost – komunikacija.

8 ZAKLJUČKI - GLAVNE UGOTOVITVE



Hvala za pozornost.


