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SPLOŠNA NAVODILA
V regijsko certifikacijo gozdov PEFC vključeni lastniki gozdov morajo pri gospodarjenju s svojim gozdom upoštevati veljavno zakonodajo. Temeljni zakonski okvirji za gospodarjenje
z gozdom so podani v Zakonu o gozdovih. Vsa dela v gozdovih
morajo biti opravljena v skladu z odločbami Zavoda za gozdove Slovenije in drugimi predpisi, v ustreznem letnem času, na
način, s katerim se najmanj ogroža gozdni ekosistem, pri čemer
se zagotavlja varstvo gozdov in varnost ljudi oziroma v skladu
z merili Slovenske PEFC certifikacijske sheme.
Shranjevati je potrebno vso dokumentacijo o gospodarjenju z gozdno posestjo, s katero se bo lahko dokazovalo skladnost gospodarjenja z gozdovi na posesti z merili Slovenske
PEFC certifikacijske sheme (odločbe Zavoda za gozdove Slovenije in druge odločbe, račune za zaščitna sredstva, račune za
sadike, račune za gozdarske storitve, zapisnike o ogledu gozda,
pogodbe za opravljene storitve, dokazila o izobraževanju), ki
jih je potrebno shraniti najmanj za dobo 5 let.
Lastniki naj bi v regijsko certifikacijo gozdov PEFC vključil vse svoje gozdne parcele.
V primeru najemanja zunanjih izvajalcev za delo s gozdu,
se priporoča sklenitev pisne pogodbe, v katero lahko vgradimo tudi določbe glede zahtev certifikacije gozdov PEFC.
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Vsak posestnik mora voditi evidenco o prodaji lesa na gozdni posesti, pri čemer je obvezno voditi tudi druge zakonsko
predpisane evidence glede poseka, spravila in prodaje (npr.
listina o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti,
idr..), v nasprotnem primeru se to smatra za neskladje.
Priporočljivo je tudi, da gozdni posestnik vodi evidenco še o:
• celotnem letnem poseku lesa na gozdni posesti, tudi o
tistem, ki je namenjen domači porabi oziroma predelavi
lesa doma,
• opravljenih drugih delih na gozdni posesti kot so: gozdnogojitvena in varstvena dela, dela za izgradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic, dela za vzdrževanje življenjskega
okolja prostoživečih živali, ipd…
Za letno vodenje evidenc o poseku, prodaji lesa in opravljenih
drugih delih na gozdni posesti sta pripravljena Obrazec 10.1-1
in Obrazec 10.1-2, ki sta dostopna na spletni strani Kmetijsko
gozdarske zbornice (http://www.kgzs.si/).
Regijska certifikacija gozdov PEFC
Obrazec 10.1-1

EVIDENCA LETNEGA POSEKA IN PRODAJE LESA NA
GOZDNI POSESTI
Gozdni posestnik:

………………………………………….…..
(ime in priimek)

Načrtovan 10
letni posek za
gozdno posest
po gozdarskih
načrtih

Skupaj

………………… …………………

Neto
m3

……………………

………………… …………………

Leto
2012

Leto
2014

(=0,85 x bruto m3)

Leto
2013

(=0,90 x bruto m3)

Leto
2015

(= iglavci + listavci)

SKUPAJ
2012-2021

Skupaj

(= prodaja + domača poraba
+ domača predelava)

Iglavci

Letni posek lesa
za prodajo
v neto m3

Skupaj

(obvezno izpolniti)

Listavci

Letni posek lesa
za domačo porabo
v neto m3

Skupaj

(drva, koli, gradbeni les, ipd..)

Listavci

……………………

LETNI POSEK
Skupni letni posek
lesa v neto m3

Iglavci

Enota
Bruto
m3

Listavci

Iglavci

Iglavci
Listavci

Letni posek lesa
Skupaj
za domačo predelavo
Iglavci
v neto m3
(registrirana dejavnost)

Listavci
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Usmeritve in ukrepi

1.

•

Pri gospodarjenju z gozdom
ohranjamo in primerno krepimo
gozdove
Lastnik ohranja primerno gozdnatost in teži k izboljšanju
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij.

Nelegalno izkrčene gozdne površine ali površine v zaraščanju, ki so vključene v regijsko certifikacijo gozdov PEFC,
se smatra za neskladje.
•

Lastnik na vseh nestabilnih oziroma ranljivih tleh prepušča zaraščajoče se površine naravnemu razvoju v smeri
gozda.

Pojavljanje erozije se ne smatra kot neskladje, razen v primeru, ko smo ta proces sprožili z neprimernim gospodarjenjem oziroma smo iz istega vzroka povzročili nadaljnjo
erozijo. Površine v zaraščanju, ki niso vključene v regijsko
certifikacijo, niso predmet presoje. Plazovi in drugi erozijski
procesi na certificiranih gozdnih površinah se sanirajo po strokovnih priporočilih oziroma s prepustitvijo take površine ponovnemu naravnemu zaraščanju v smeri gozdne vegetacije.
•

Lastnik poskuša doseči čim večjo uravnoteženost razmerja razvojnih faz oziroma debelinske strukture sestojev
(primerni deleži gozda različnih starosti in debelin).
Predvsem pri gospodarjenju z večjo gozdno posestjo (nad 50
ha) lahko lastnik z upoštevanjem prirastoslovnih in gozdnogojitvenih načel zagotovi trajnost donosov in primerno pestrost
gozda z uravnoteženim zastopanjem razvojnih faz.
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2.

•

Pri gospodarjenju z gozdom
ohranjamo zdravje in vitalnost
gozdnih ekosistemov
Lastnik vzdržuje in izboljšuje zdravje in vitalnost gozdov,
med drugim s stalno spremljavo škodljivih pojavov v sodelovanju z javno gozdarsko službo.

Lastnik mora redno izvajati preglede svojega gozda. V kolikor opazi slabo stanje svojega gozda, mora o tem nemudoma obvestiti javno gozdarsko službo. Neizvajanje ustreznih
varstvenih in gozdnogojitvenih ukrepov, zaradi česar lahko
pride do pojava škod večjih obsežnosti (napadi lubadarja,
bolezni gozdnega drevja, naravne ujme, ...), se lahko smatra kot neskladje.
•

Lastnik ne sme izvajati dejanj, ki zmanjšujejo rodovitnost
rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma dejanj, ki
ogrožajo funkcije gozdov in njegov obstoj.

Dejanja s katerimi se zmanjša rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali ogrozi trajnost gozda, se smatrajo kot neskladja.
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•

Lastnik v gozdu ne seka »na golo«.

Posek »na golo« je kot način gospodarjenja prepovedan, razen v
primeru, ko je to predpisano v gozdnogojitvenem načrtu (panjevske sečnje). Nedovoljena sečnja se smatra kot neskladje.
•

Lastnik ne pase v gozdovih, če to ni predvideno v gozdnogojitvenem načrtu.

Paša v gozdu, ki ni opredeljena v gozdnogojitvenem načrtu,
se smatra kot neskladje.
•

Lastnik v gozdu ne pušča sledi goriv in maziv.

Lastnik gozda mora opraviti vsa dejanja za preprečitev izpusta goriv in maziv v gozd. Če vseeno pride do izpusta goriv
in maziv, tako onesnaženo zemljo obravnavamo kot »nevaren
odpadek«. Tak odpadek moramo za preprečitev nadaljnjega
onesnaženja iz gozda čim prej ustrezno odstraniti in ga deponirati na določen prostor, ki je namenjen nevarnim odpadkom.
Če tega ne moremo storiti sami, moramo o tem čim prej obvestiti ustrezne službe.
Obvezna oprema vsakega stroja pri delu v gozdu so tudi sredstva za preprečitev oziroma sanacijo morebitnega izlitja olja
(pivniki za olje, absorbenti olja, plastične vreče za odpadke,
ipd...).
Kot neskladje se smatra delo v gozdu z mehanizacijo in
opremo, ki ni pravilno vzdrževana in vidno pušča gorivo in
mazivo, ter neustrezna oprema strojev za slučaj izlitja olj.
•

Lastnik ne odlaga odpadkov v gozd in z najdenimi odpadki v gozdu ustrezno ravna..

Vsako odlaganje odpadkov, ki niso naravnega izvora, v gozd
je prepovedano. Če lastnik opazi odložene odpadke v svojem
gozdu, jih mora iz gozda odstraniti oziroma o tem obvestiti
ustrezno službo za preprečitev nadaljnjega onesnaženja, še posebej če gre za »nevarne odpadke«. Vsaka opustitev odgovornega ravnanja z odpadki v gozdu se smatra za neskladje.
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•

Lastnik rabo pesticidov in drugih kemičnih sredstev v
gozdu omeji na minimum, upoštevajoč primerne alternativne gozdnogojitvene in druge biološke ukrepe.

Pesticide in druga kemična sredstva za zaščito gozdnega mladja
pred divjadjo, za zatiranje prenamnoženih populacij žuželk in
za zatiranje bolezni v gozdu lahko rabimo samo z dovoljenjem
pristojnega organa, če za to ni alternativnih gozdnogojitvenih
ali drugih bioloških ukrepov. Uporaba pesticidov ali ostalih
kemičnih sredstev v gozdu brez dovoljenja pristojnega organa se smatra za neskladje.
•

Lastnik pri morebitni uporabi gnojil v gozdu gnoji na nadzorovan in ekološko sprejemljiv način.

Gnojenje v gozdu z mineralnimi gnojili je prepovedano. V primeru, da uporabimo organska gnojila, gnojimo na nadzorovan
in ekološko sprejemljiv način (ne sme priti do onesnaženja tekočih voda in podtalnice). V primeru, da obstoja nevarnost
za onesnaženje voda, se uporaba mineralnih in drugih gnojil lahko smatra za neskladje.
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3.

•

Pri gospodarjenju z gozdom
ohranjamo spodbujamo
proizvodne funkcije gozdov

Lastnik sodeluje pri izdelavi gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih načrtov in upošteva njihova določila.
V interesu lastnika gozda je sodelovati v procesu nastajanja
gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih načrtov. Nesodelovanje lastnika pri pripravi načrtov ne smatramo za neskladje.
Seveda pa mora lastnik gozda pri gospodarjenju z gozdom
upoštevati usmeritve in določila iz gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih načrtih, ki so dostopni tudi na spletnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije. Neupoštevanje
usmeritev iz gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih načrtov se lahko smatra za neskladje.
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•

Lastnik zagotavlja čimbolj trajne donose lesa, pri čemer
se ne sme zmanjšati biotska pestrost gozda, njegova življenjska moč ali oslabiti delovanje gozda za splošno koristne funkcije.

Negospodarjenje lahko privede do staranja sestojev ter zmanjšanja ekonomske vrednosti gozda. Pri razumevanju trajnosti
donosov naj lastnik v prvi vrsti upošteva največji ekonomski
dohodek, ki je dosežen ob kulminaciji vrednostnega prirastka.
Trajnost se v tem primeru zagotavlja dolgoročno s periodičnimi sečnjami, s čimer tudi negujemo gozd in uresničujemo druge ekološke ter socialne funkcije gozda. S sečnjami ne smemo
zmanjšati biotske pestrosti gozda kot ekosistema, ogroziti
stabilnosti sestojev ali oslabiti splošno koristno vlogo, ki jo
gozd opravlja, kar se lahko smatra za neskladje.
•

Lastnik povečuje intenzivnost gospodarjenja z gozdovi v
skladu z načrti za gospodarjenje z gozdovi.
Pri gospodarjenju z gozdom mora lastnik v čim večji meri
upoštevati usmeritve načrtov za gospodarjenje z gozdovi, da
bi lesne potenciale naših gozdov čim bolj izkoristili in s tem
zmanjšali razkorak med načrtovanim in izvedenim posekom.
Posebej za večjo gozdno posest je priporočljiva izdelava posestnega načrta.
•

Lastnik izvaja gozdnogojitvena in varstvena vlaganja za izboljševanje kakovosti in ekološke stabilnosti gozdnih sestojev.

Pri gospodarjenju z gozdom mora lastnik gozda upoštevati
usmeritve načrtov za gospodarjenje z gozdovi oziroma sečnjo
prilagoditi stanju njegovega gozda. Neizvajanje gozdnogojitvenih ukrepov za izboljšanje kakovosti in prepuščanje gozda
naravnemu razvoju ne smatramo kot neskladje. Problematično je lahko neizvajanje gozdnogojitvenih in varstvenih
ukrepov, zaradi česar bi bila ogrožena ekološka stabilnost
sestojev, kar lahko smatramo za neskladje.

9

•

Lastnik sodeluje pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju
omrežja gozdnih prometnic, pri čemer zmanjša negativne
vplive omrežja na okolje na minimum.

Pri izgradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic moramo vedno
predvideti negativne posledice, ki jih s tem lahko povzročimo
na okolju in jih zmanjšati na minimum. Z ustrezno gradnjo in
vzdrževanjem gozdnih prometnic se mora zmanjšati nevarnost
erozije na minimum (primerno urejeno odvodnjavanje gozdnih
prometnic). Neprimerno izvedbo gradnje ali vzdrževanja
gozdnih prometnic lahko smatramo za neskladje.
•

Lastnik izkorišča nelesne gozdne proizvode na način, ki
ne presega naravnih zmožnosti gozdov in ne poslabšuje
njihove kvalitete in splošnega stanja.

Pri izkoriščanju dovoljenih količin nelesnih gozdnih proizvodov, ki mora biti skladna z zmožnostmi gozdnega rastišča, pazimo, da s tem ne ogrozimo biotske pestrosti, obnove in ekološke stabilnosti sestojev. Neupoštevanje zmožnosti rastišča,
gozdnogojitvenih ciljev ter zmanjšanje ekološke stabilnosti
sestojev pri pretiranem izkoriščanju nelesnih gozdnih proizvodov lahko smatramo za neskladje.
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4.

•

Pri gospodarjenju z gozdom
ohranjamo, varujemo in
primerno povečujemo biotsko
pestrost gozdnih ekosistemov
Lastnik sočasno ohranja in pospešuje biotsko pestrost
gozdov.

Pri vseh gozdnogojitvenih in varstvenih ukrepih skrbimo, da
ohranjamo biotsko pestrost gozda oziroma jo z usmerjenimi
ukrepi celo pospešujemo.
•

Lastnik sodeluje s strokovnimi službami pri ohranjanju
ekološko pomembnih, tipičnih, redkih ali občutljivih
gozdnih biotopov, habitatnih tipov in vrst, zlasti v okviru
omrežja posebnih ohranitvenih območij.

Lastnik pri gospodarjenju s svojim gozdom upošteva naravovarstvene smernice, ki so vključene v gozdno gospodarske
načrte. To je še zlasti pomembno za omrežja posebnih ohranitvenih območij (Natura 2000, EPO) in v drugih zavarovanih
območjih (narodni parki, krajinski parki, ipd..). Neupoštevanje
naravovarstvenih usmeritev v gozdno gospodarskih načrtih
smatramo za neskladje.
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•

Lastnik varuje in ohranja redke in ogrožene živalske in
rastlinske vrste.

Pri gospodarjenju z gozdom skrbimo za varovanje in ohranjanje redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst.
•

Lastnik v primeru umetne obnove gozdov, pri kateri daje
prednost domačim vrstam in semenom in sadik lokalnega izvora, sodeluje z javno gozdarsko službo in skrbi za
ustrezen izvor ter kakovost sadik in semen drevesnih vrst.

Vsaka setev in sadnja v gozdu mora biti skladna z gozdnogojitvenim načrtom. V interesu vsakega lastnika gozda je, da daje
prednosti kakovostnemu semenu in sadikam rastišču primernih
vrst (domačim vrstam), s čimer se med drugim zmanjša tveganje za različne zunanje vplive in poveča ekološka stabilnost
gozdov.
•

Lastnik v svojem gozdu ne sadi ali seje tujerodnih drevesnih vrst in rastišču neprilagojenih drevesnih vrst, če to ni
predpisano v gozdnogojitvenem načrtu.

Sadnja tujerodnih drevesnih vrst ter rastišču neprimernih
vrst (neprimerna provenienca), ki ni predvidena v gozdno
gojitvenem načrtu, se smatra za neskladje.
•

Lastnik v okviru naravnih možnosti in zahtev za zagotavljanje funkcij gozda, ohranja in oblikuje raznodobne in
mešane sestoje, ohranja staro drevje, pušča ustrezne količine mrtvega lesa v gozdu ter, v kolikor je le mogoče,
naravno obnavlja sestoje.

Lastnik v dogovoru z javno gozdarsko službo gospodari s svojim gozdom na sonaraven način tako, da zagotavlja delovanje
gozda tudi za splošne koristne funkcije, zaradi česar se v gozdu, ki naj bi bil čim bolj pester tako glede zgradbe kot vrstne
sestave, ohranja ekonomsko nezanimivo staro drevje in pušča
ustrezen delež mrtvega lesa v gozdu. O motnjah pri gospodarjenju z gozdom zaradi prevelikega vpliva divjadi se obvesti
javno gozdarsko službo in upravljavca lovišča.
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5.

•

Pri gospodarjenju z gozdom
vzdržujemo in primerno
krepimo varovalne funkcije
Lastnik skrbi za ohranitev in krepitev varovalne funkcije,
predvsem za varovanje pred plazovi in poplavami ter ostalimi negativnimi vplivi vode.

Gospodarjenje z gozdovi, ki imajo poudarjeno varovalno vlogo
pred talno erozijo in različnimi vplivi vode (poplave, plazovi),
moramo prilagoditi pomembnosti te funkcije. Z gospodarjenjem ne smemo zmanjšati vloge, ki jo ima gozd pri varovanju gozdnih in drugih zemljišč, kar lahko smatramo za
neskladje.
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•

Lastnik posebno pozornost posveča gozdovom s poudarjeno hidrološko funkcijo za preprečitev škodljivih vplivov
na količino in kakovost vodnih virov. Nedovoljena je raba
kemikalij in drugih škodljivih snovi, ki škodljivo vplivajo
na kakovost voda

Gospodarjenje z gozdovi, ki imajo poudarjeno hidrološko vlogo za ohranjanje virov kakovostnih voda, mora biti prilagojeno
pomembnosti te funkcije. Na vodovarstvenih območjih je potrebno upoštevali omejitve za ohranitev kvalitetnih voda, ki jih
postavljajo pristojne organizacije. Uporaba kemičnih sredstev
in drugih škodljivih snovi (gnojenje) na vodovarstvenih območjih praviloma ni dovoljena. Pri sečnji je priporočljiva uporaba
biološko razgradljivega olja. Njegova uporaba je obvezna na
vseh ožjih vodovarstvenih območjih.
Neprimerno gospodarjenje, neprimerna uporaba kemikalij
ali onesnaževanje s strani lastnika v gozdovih s poudarjeno
hidrološko funkcijo, zaradi česar lahko pride zmanjšanja
zalog vode in do onesnaženja voda, se smatra za neskladje.
•

Lastnik prilagodi gospodarjenje v gozdovih, ki so razglašeni za varovalne gozdove s predpisom vlade, prvenstveno ohranitvi in krepitvi njihove varovalne vloge.

Gospodarjenju v varovalnih gozdovih, ki so razglašeni za varovalne gozdove z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih
s posebnim namenom, moramo posvetiti posebno pozornost v
smeri ohranitve in krepitve varovalne vloge. Način gospodarjenja je odvisen od stopnje poudarjenosti varovalne vloge. Z gospodarjenjem ne smemo ogroziti njihove varovalne vloge,
kar se smatra za neskladje.
•

Lastnik pri gospodarjenju z gozdovi ob infrastrukturnih
objektih posveča posebno pozornost ohranitvi in krepitvi
zaščitne vloge gozda.

Z gozdom, ki opravlja funkcijo zaščite objektov pred vplivi vetra, hrupa, snega, ipd.., gospodarimo prilagojeno pomembnosti
in vrsti zaščitne funkcije. Za učinkovito opravljanje zaščitne
funkcije gozda je razen zgradbe gozda zelo pomembna drevesna sestava gozda.
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6.

•

Pri gospodarjenju z gozdom
vzdržujemo socio-ekonomske
funkcije
Lastnik upošteva večnamensko vlogo gozdov in njihov
splošno družbeni pomen.

Pri gospodarjenju z gozdom lastnik upošteva, da gozd opravlja
večnamensko vlogo in ima širši družbeni pomen. Različne vloge gozda in širši družbeni pomen so podrobneje opredeljeni v
drugih usmeritvah.
•

Lastnik pridobiva biomaso za energetske namene po načelih trajnostnega gospodarjenja in pridobivanje izvaja
skladno z načeli nege, pri čemer se za energetske namene
praviloma uporabi manj vredno lesno maso.

•

Lastnik v gozdovih s posebnim pomenom, ki so razglašeni s predpisom vlade ali lokalne skupnosti, prilagodi
gospodarjenje poudarjenosti funkcijam.

Gospodarjenje v gozdovih s posebnim pomenom mora biti prilagojeno vrsti in pomembnosti funkcije, ki jo ta gozd opravlja.
Gospodarjenje z gozdom, s katerim ogrožamo funkcije, zaradi katerih je bil gozd razglašen za gozd s posebnim pomenom, se smatra za neskladje.
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•

Lastnik ne preprečuje prostega dostopa in gibanja obiskovalcev gozda za namen rekreacije.

Lastnik dopusti prost dostop obiskovalcem gozda za namen
rekreacije in drugih podobnih aktivnosti, ki nimajo večjega negativnega vpliva na gozdni ekosistem.
Nelegalno omejevanje in preprečevanje prostega dostopa v
gozd in gibanja po gozdu lahko smatramo za neskladje.
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•

Lastnik stalno izpopolnjuje svoje znanje glede trajnostnega gospodarjenja z gozdom in to omogoči tudi svojim delavcem, ki izvajajo dela na gozdni posesti

•

Lastnik izvaja dela v gozdu (tudi delavci na gozdni posesti) v varnih delovnih razmerah, k čemur naj bi pomembno
prispevalo stalno usposabljanje za varno delo v gozdu.

Lastnik gozda in delavci na njegovi posesti morajo stalno obnavljati in dopolnjevati svoje znanje s področja varnega dela
v gozdu, da bi pri delu prišlo do čim manj delovnih nesreč. V
gozdu lahko dela le primerno usposobljen izvajalec. Izvajalci
gozdnih del morajo biti za delo plačani. Vsako nelegalno delo
v gozdu (delo na črno) se smatra kot neskladje.
•

Lastnik pri delu v gozdu (tudi delavci na gozdni posesti)
obvezno uporablja zaščitna sredstva in opremo za osebno
varnost pri delu.

Delavec v gozdu, pa naj bo to lastnik ali drugi izvajalec, mora
obvezno uporabljati ustrezna zaščitna sredstva. Zaščitna sredstva morajo ustrezati vrsti dela, ki se izvaja, in se uporabljati
v skladu z navodili proizvajalca. Če lastnik gozda ali drugi
izvajalci v njegovem gozdu pri delu ne uporabljajo ali nepravilno uporabljajo ustrezna zaščitna sredstva, se to smatra za neskladje.
• Lastnik javnosti posreduje informacije, dosežke in spoznanja ter probleme o gozdu in gozdarstvu, dviguje zavest
o ekološkem in narodnogospodarskem pomenu gozdov in
krepi zaupanje v trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
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•

Lastnik sodeluje z javno gozdarsko službo, posebej v postopkih nastajanja in sprejemanja gozdnogojitvenih ter
gozdnogospodarskih načrtov.

Pri gospodarjenju z gozdom mora lastnik stalno in korektno
sodelovati z javno gozdarsko službo. Še zlasti je pomembno
sodelovanje lastnikov gozdov pri nastajanju gozdarskih načrtov (gozdnogojitveni načrt, gozdnogospodarski načrti), kjer
se predvidi gozdnogojitvene, varstvene in druge ukrepe za gospodarjenje z gozdom. Ti načrti so namreč podlaga za izdajo
odločb za gospodarjenje z gozdom, ki jih izdaja Zavod za gozdove Slovenije.
•

Lastnik na krajih s priznanim kulturno-zgodovinskim ali
drugim duhovnim pomenom gospodari z gozdom v smeri
varovanja in ohranitve le-teh v skladu z njihovo pomembnostjo.

Gospodarjenje v gozdovih v okolici krajev, ki imajo priznan
kulturno zgodovinski ali drug duhovni pomen, je prilagojeno
vrsti in pomembnosti vloge, ki jo imajo za lokalno in širšo javnost. Tem vlogam moramo prilagoditi predvsem zgradbo gozda
in drevesno sestavo. Neupoštevanje kulturno zgodovinskega
ali drugega duhovnega pomena gozda pri gospodarjenju z
gozdom se lahko smatra za neskladnost.
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7.
•

Zakonodaja
Lastnik gozda mora s svojim gozdom gospodariti v skladu
z veljavno zakonodajo.

Gospodarjenje v gozdovih mora biti zakonito. Upoštevati je potrebno vso gozdarsko zakonodajo in tudi ostalo
zakonodajo, ki ureja gospodarjenje z gozdom z vidika
varstva pri delu in varovanja zdravja, okoljevarstva, spoštovanja lastninskih pravic, plačevanja davkov in drugih
pristojbin, itd.. Vsaka kršitev zakonodaje pri gospodarjenju z gozdom se smatra za neskladje.

Datum: 26. 5. 2014

Št.: 3408-05-2108-C901/14-1

Zavod za gozdove Slovenije po obmoni enoti POSTOJNA Krajevna enota POSTOJNA Vojkova 9,
6230 Postojna (v nadaljevanju: Zavod) izdaja po uradni dolžnosti na podlagi prvega odstavka 29.
lena Zakona o gozdovih (Ur. list RS, št. 30/93, 13/98-odl. US, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1,
115/06-ORZG40, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13-ZDavNepr in 17/14) in 19. lena
Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št.
17/14) lastnikom gozdov na obmoju Krajevne enote Postojna, gozdnega revirja Baba v
katastrskih obinah Stara vas, Postojna in Matenja vas v upravni zadevi sanitarne senje in
preventivnih varstvenih del v gozdovih, naslednjo
ODLOBO O DOLOITVI VARSTVENIH DEL
ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA
1. Lastniki gozdov razen lastnik Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za obrambo RS, morajo v
svojih gozdovih, katere je prizadel žled, na obmoju Krajevne enote Postojna Zavoda za gozdove
Slovenije v katastrskih obinah Stara vas, Postojna in Matenja vas opraviti sanitarno senjo in
preventivna varstvena dela ali zagotoviti njihovo izvedbo. Pri tem morajo posekati in izdelati vsa
izruvana, odlomljena, prelomljena, mono nagnjena drevesa in drevesa z mono poškodovanimi
krošnjami zaradi žledoloma oz. snegoloma ter les izpeljati iz gozda. Vzpostaviti je treba gozdno
higieno. To je pospravilo polomljenih vrhov iglavcev v primerih, ko posek dreves brez vrhov ni
potreben, ter pospravilo mono poškodovanih tanjših dreves iglavcev. Vrhove in debelca je treba
razžagati in zložiti na kupe ali odpeljati iz gozda.
2. Drevesa za posek so vidno poškodovana zaradi posledic žledoloma oz. snegoloma in sicer so:
izruvana, odlomljena, prelomljena, mono nagnjena ali imajo mono poškodovane krošnje (ve kot 1/3
polomljene krošnje pri iglavcih ter ve kot 80 % poškodovane krošnje pri listavcih), v nadaljevanju:
mono poškodovano drevje. Drevesa za posek praviloma niso oznaena.
3. Roki za izvedbo del:
a) Do dne 20. 3. 2015 je treba posekati in izdelati poškodovane iglavce, odpeljati posekan les iz
gozda ter vzpostaviti gozdno higieno. Prednostno je treba izvesti oziroma zagotoviti posek in
izdelavo drevja, ki ovira prevoznost gozdnih vlak.
b) e so iglavci napadeni s podlubniki, je treba v izreku navedene ukrepe izvesti oziroma
zagotoviti njihovo izvedbo v 21 dneh po odkritju žariša podlubnikov.
c) Do dne 31. 12. 2016 je treba posekati in izdelati poškodovane listavce ter les izpeljati iz
gozda.
4. Pred zaetkom sanitarne senje lastniki gozdov na krajevni enoti Zavoda, ki je odlobo izdala,
pridobijo usmeritve za posek poškodovanega drevja.
5. Senjo in spravilo lesa je treba opraviti tako, da se gozd im manj poškoduje, posebej pa gozdna
tla, gozdno mladje, preostalo drevje v gozdu in gozdne prometnice. Pri spravilu s traktorji in drugimi
samohodnimi stroji je dovoljeno vlaiti ali prevažati gozdne lesne sortimente le po gozdnih vlakah
oziroma poteh ter v primeru strojne senje in izvoza lesa tudi po senih poteh. Lastnik gozda v
primeru uporabe tehnologije strojne senje o tej nameri obvesti Zavod. Po konani senji in spravilu
lesa je treba urediti seiše ter odpraviti oz. sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah
skladno z doloili Pravilnika o izvajanju senje, ravnanju s senimi ostanki, spravilu in zlaganju
gozdnih lesnih sortimentov (Ur. list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) v roku dveh mesecev po
zaetku senje oziroma v primeru senje iglavcev v obdobju od 1. aprila do 31. oktobra v roku enega
meseca po zaetku senje.
6. Veje in vrhai iglavcev ter drugi seni ostanki iglavcev morajo biti razžagani in zloženi na kupe tako,
da prekrivajo svoje debelejše konce. V primeru strojne senje in izvoza lesa po senih poteh morajo
biti založeni in zavoženi na kolesnice senih poti. e je v senih ostankih in vejah že naseljen
podlubnik, je treba sene ostanke in veje požgati ali drugae uniiti zalego.
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