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Načrtno gospodarjenje z velikimi kompleksi jelovo – bukovih gozdov na Kočevskem se je 
začelo že koncem 19. stoletja, ko so bili izdelani prvi gozdnogospodarski načrti za takratne 
veleposestniške - Auerspergove gozdove. Leta 1892 je bil izdelal prvi gozdnogospodarski 
načrt za Goteniško pogorje. Temu načrtu sta sledila še gozdnogospodarska načrta za Rog leta 
1893 in Fridrihštajn leta 1894. 
 
Ravno načrtnemu gospodarjenju, ki se je nadaljevalo do danes, se imamo zahvaliti, da imamo 
danes na Kočevskem izredno dobro ohranjene jelovo – bukove gozdove. Le ti poraščajo 
kraške grebene in planote v nadmorski višini od 500 do 1200 m (Goteniški Snežnik). 
Predstavljajo skoraj 30 % vseh gozdov v območju, kar znese blizu 27.000 ha. V drevesni 
sestavi prevladujeta bukev in jelka s primesjo smreke in plemenitih listavcev. Prevladujejo 
odrasli sestoji na kar nakazuje tudi debelinska struktura lesne zaloge. Zgradba gozdov je 
malopovršinsko do večjepovršinsko skupinsko raznomerna. Kljub navidezni odlični 
ohranjenosti gozdov, pa je v teh gozdovih že več desetletij prisoten problem naravne obnove 
gozdov še posebno naravne obnove z jelko in plemenitimi listavci. Težave z naravno obnovo 
so povzročile podaljševanje proizvodnih dob, povečal se je delež debelega drevja, ki je danes 
velikokrat slabše kvalitete. V sestojih manjka mlajših dreves jelke in plemenitih listavcev 
predvsem v spodnjem in srednjem sestojnem položaju. 
 
Pri usmeritvah za v bodoče  je poudarek na ohranjanju skupinsko raznomerne zgradbe gozda 
in naravna obnova, ob upoštevanju vseh funkcij gozda. Pri usmerjanju razvoja gozda je 
potrebno v čim večji meri vključevati avto negovalne sposobnosti sestojev, nega mlajših 
razvojnih faz pa mora biti čim bolj racionalna. Povprečna lesna zaloga je nekoliko pod 
optimalno, zato je med usmeritvami še vedno akumulacija lesne zaloge. Načrtovane 
intenzitete poseka se v povprečju gibljejo med 18 % in 20 % na lesno zalogo in med 80 % in 
100 % na prirastek. 
 
Upoštevajoč navedene usmeritve se bo v 30 letih doseglo optimalno višino lesne zaloge, 
ohranila se bo raznomerna zgradba gozda, ohranile se bodo ugodne razmere za pomlajevanje 
jelke, izboljšala se bo debelinska struktura drevja, tudi v bodoče bo možno izkoristiti 
avtonego gozda, stojnost sestojev se ne bo poslabšala., malopovršinska obnova gozda ne bo 
negativno vplivala na ekološke in socialne funkcije gozda. 
 


