
Spoštovani! 

Na osnovi dosedanjih pogovorov z lastniki gozdov in izraženega interesa ter podpore Občine Idrija, Cerkno in 

Logatec, se intenzivno dela na skupinski pridobitvi certifikata FSC FM za lastnike gozdov na tem območju. Smo v 

fazi zbiranja ponudb za postopek certificiranja. Če želimo pridobiti konkretne ponudbe pa potrebujemo točne in 

konkretne podatke o gozdovih, ter seveda kdo bi bil za certificiranje sploh zainteresiran. Z informacijami, ki jih 

bomo pridobili na podlagi priloženega obrazca, bomo lahko nadaljevali delo, ter vam tudi natančneje sporočili več 

informacij glede certificiranja. Prosimo, da nam obrazec vrnete v čim krajšem možnem času, in sicer najkasneje do 

14. 4. 2017. 

Prosimo izpolnite kontaktne podatke, da vas lahko kontaktiramo za morebitne dodatne informacije, ki bi jih 

potrebovali v postopku pridobitve ponudb. 

Obrazce lahko posredujete po pošti na naslov ICRA d.o.o., Mestni trg 1, 5280 Idrija ali na e-mail: tina.lisac@icra.si. 

 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na e-mailu: tina.lisac@icra.si 

 

          Lep pozdrav! 

 

 

CERTIFIKAT FSC FM 

Splošno o certifikatu FSC FM 

 

 

FSC FM - FOREST MANAGEMENT CERTIFICATION – se podeljuje lastnikom in upravljavcem gozdov, katerih procesi in 

delovanje dosegajo standarde FSC. Torej, da se gozd upravlja na odgovoren način.  

 

 

Katere so ključne prednosti certificiranja FSC? 

 vaše podjetje bo objavljeno na javno dostopnem iskalniku certificiranih podjetij 

 pridobili boste dostop do nekaterih novih trgov, hkrati pa tudi ščitili svetovne gozdove 

 vaše stranke bodo imele večje zaupanje v vaše proizvode 

Številni končni kupci že zahtevajo potrdilo, da so opravili okolju prijazen nakup, zato tudi odjemalci od svojih 

dobaviteljev zahtevajo predložitev potrdila, da so uporabili ustrezen material. Zaradi tega morajo dobavitelji 

uporabljati certificiran les, ki ga lahko kupijo le v certificiranih gozdovih. 
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OBRAZEC FSC – 1 

 

1. Ali ste zainteresirani za pridobitev certifikata FSC FM? Obkroži. 

DA     NE 

 

2. OSNOVNI PODATKI 

Ime podjetja   

Pravni status podjetja   

Kontaktna oseba   

Naslov   

Telefon   

Drugo   

Faks   

E-pošta   

Št. za DDV   

Imate več kot eno lokacijo?                               DA                                      NE 

Kategorija poslovanja   

Število zaposlenih  

Ali imate priročnik s postopki 

ali certifikat ISO? 
 

 

3. PODATKI O GOZDU, KI GA ŽELITE CERTIFICIRATI 

Skupna površina gozda v ha   

                         Od tega koliko ha z:                     

enim lastnikom   

v solastništvu   

Posest je                     razdrobljena                            v obliki celkov 

Pravni položaj lastništva   

Lokacija gozda (v kateri k.o. – 
če jih je več navedite v 

spodnji tabeli:   

Vrstna sestava gozda 
(iglavci/listavci%)   

Povprečni letni realiziran 
posek, bruto m3   

Letna poraba lesa za lastne 
potrebe (% realiz. poseka)   

Povprečna letna prodaja lesa 
(% realiz. Poseka)   

Povprečni letni prihodek od 
prodaje lesa:   

 



 

4. PODATKI O GOZDOVIH (dodatno) 

  Ime gozda Pravni položaj lastništva Lokacija gozda (k.o.) Vrstna sestava gozda 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 

 

5. Ali imate tudi gozdove, ki jih ne želite certificirati? Zakaj? 

            

            

            

            

 

 

6. Opombe: 

            

            

            

            

            

            

            

            

 


