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1. ANALIZA STANJA GOZDNE POSESTI 
 
Parcele kmetije Volk se nahajajo v: GGE Vremščica; odsek 40, 41, 42A, 42B, 46,  
Katastrska občina: 2495 Suhorje  
Površina gozdnih parcel: 12,2 ha, dejanska površina gozda 11,9 ha. 
Ocenjena vrednost parcel (GURS) je 28.674,00 €, katastrski dohodek 511,61 €.  
 
Preglednica 1: Seznam parcel na posesti 
KATASTRSKA 
OBČINA 

PARCEL. 
ŠTEVILKA 

GOZD 
(ha) 

DRUGO 
(ha) 

SKUPAJ 
(ha) 

OPOMBE (domača imena parcel) 

SUHORJE (2495) 1205/2 6,15 0 6,15 Gmajna 
SUHORJE (2495) 702 0,02 0 0,02 Nad ovinkom 
SUHORJE (2495) 818 0,05 0,01 0,06 Meje 
SUHORJE (2495) 830 0,13 0 0,13 Meje 
SUHORJE (2495) 831 0,10 0 0,10 Meje 
SUHORJE (2495) 985 0,04 0 0,04 Meje 
SUHORJE (2495) 986 0,06 0 0,06 Meje 
SUHORJE (2495) 1003 0,13 0 0,13 Meje 
SUHORJE (2495) 1132/1 0,24 0,01 0,25 Za hišo 
SUHORJE (2495) 2216 1,68 0 1,68 Komeščina 
SUHORJE (2495) 2238 0,49 0 0,49 Grad 
SUHORJE (2495) 2244 0,29 0 0,29 Grad 
SUHORJE (2495) 222 0,02 0 0,02 Ovink 
SUHORJE (2495) 2022 0,78 0 0,78 Pod sela 
SUHORJE (2495) 242/1 0,06 0 0,06 Ovink 
SUHORJE (2495) 242/2 0,07 0 0,07 Ovink 
SUHORJE (2495) 2292/19 0,22 0 0,22 Padež nad cesto 
SUHORJE (2495) 2288/2 0,72 0 0,72 Padež  
SUHORJE (2495) 2289/2 0,36 0,03 0,39 Padež 
SUHORJE (2495) 1146/2 0,3 0,2 0,50 Pri hiši 
SKUPAJ  11,91 0,25 12,16  

 
 
Preglednica 2: Povprečna lesna zaloga in prirastek na posesti 

  Lesna zaloga 
[m3/ha] 

Letni prirastek 
[m3/ha] 

Možni posek 
[m3/ha/leto] 

Iglavci 14,8 0,5 0,4 

Listavci 216,9 7,1 5,8 
Skupaj 231,7 7,6 6,2 

 
Celotna lesna zaloga gozda na posesti je ocenjena na 2690m3 (94% listavcev), letni 
prirastek gozda je 89 m3 lesa (93 % listavcev). Največji možni letni posek na posesti je 
72m3, od tega 94 % listavcev.  
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Preglednica 3: Razmerje razvojnih faz  
Razvojna faza Površina (ha) (%) 
Drogovnjak 6,4 55 
Debeljak 4,2 36 
Pomlajenec 1,1 10 

 

 
DROGOVNJAK: 6,2 ha (55 %), predvsem parcela 1205/2 
Zasnova: prevladujejo drogovnjaki z slabo zasnovo (93 %).  
Negovanost sestoja: prevladujejo pomanjkljivo negovani sestoji (93 %). 
Sklep sestojev: prevladujejo sestoji z normalnim sklepom (93%). 
 
DEBELJAK: 4,2 ha (36%)  
Negovanost: polovico debeljakov je pomanjkljivo negovanih, polovica nenegovanih. 
Sklep sestojev: normalen. 
 

SESTOJ V OBNOVI: 1,1 ha (10%) 
Polovica sestojev v obnovi je negovanih, polovica pa nenegovanih.  
 
 

1.1. Funkcije gozda 
 
Gozd opravlja poleg proizvodnih funkcij tudi druge funkcije. Pomen posamezne funkcije, ki je 
na določenem območju prisotna je določen z poudarjenostjo funkcij: 

• 1. stopnja pomeni največjo poudarjenost in določa način gospodarjenja z gozdom,  
• 2. stopnja bistveno vpliva na način gospodarjenja z gozdom, 
• 3. stopnja le deloma vplivana  način gospodarjenja z gozdom.  

 
Če ima funkcija 1. stopnjo poudarjenosti, moramo gospodarjenje prilagoditi tako, da bo gozd 
kljub našemu gospodarjenju še vedno opravljal to funkcijo. Stopnja poudarjenosti 
splošnokoristnih funkcij vpliva tudi na delež sofinanciranja gojitvenih in varstvenih del. 
 
FUNKCIJE POUDARJENE NA POSESTI: 
 
Ekološke funkcije 
Varovalna funkcija (1. stopnja) poudarjena na delu parcel 1205/2 in 2292/19. Drugod 
poudarjena 2. stopnja zaradi erodibilne oziroma plazljive matične podlage (flišna pobočja).   
Nobena parcela ne leži v Naturi 2000.  
V okolici se redno pojavlja črna štorklja (Cicinia nigra), ki glede na obdobje opažanja verjetno 
gnezdi v bližnji okolici (gozdni prostor). Zaradi občutljivosti na motnje v času gnezdenja je v 
primeru najdbe gnezda (veliko vejnato gnezdo na vrhu dreves) potrebno oblikovati mirno 
cono, v kateri naj se ne izvaja gozdarskih del od sredine aprila, do konca junija na razdalji 
najmanj 300 m od gnezda (Pravilnik o varstvu gozdov). Gre namreč za zavarovano vrsto (V-
ranljiva).  Lokacija gnezda naj se ne objavi.  
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Socialne funkcije 
Funkcija varovanja naravnih vrednot (2. stopnja) je poudarjena na celotnem območju, saj 
sodi v vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame. Del gozdov (parcele 702, 2216, 
2238, 2244, 222, 2022, 242/1, 242/2, 2292/19) prekriva naravna vrednota Šmagurka- dolina 
(3257V) hidrološke in zoološke zvrsti.  
 
Proizvodne funkcije 
Vsi parcele imajo poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, saj je možno dolgoročno sekati več 
kot 5m3/ha bruto lesne mase. 
 
PREGLED OMEJITEV IN USMERITEV PRI GOSPODARJENJU 
Pri gospodarjenju na posesti ni posebnih omejitev. Za varovalno funkcijo so podane naslednje 
usmeritve:  

- Območja s poudarjeno 1. stopnjo varovalne funkcije ter območja s poudarjeno 2. stopnjo 
(po potrebi) naj bodo čim bolj zastrta z gozdno vegetacij, zaželeno je puščanje ležečega 
mrtva drevesa (predvsem na skalovitih območjih).  

- Priporočljivo je pomlajevanje v vrzelih, ki si ne sledijo po padnici terena.  
- Spodbujanje vitalnosti gozdnega drevja naj ima prednost pred zagotavljanjem njegove 

kakovosti. 
- Tehnologijo spravila lesa je potrebno prilagoditi terenskim razmeram.  
- Na flišni matični podlagi je posebno pozornost potrebno posvetiti odvodnjavanju vlak. 

Zaradi izjemne občutljivosti terena naj bo novogradenj čim manj. V največji meri naj se 
uporablja že obstoječe vlake, ki jih je potrebno po spravilu v celoti urediti.  

 
Za funkcija varovanja naravnih vrednot (2. stopnja) so na celotnem območju prepovedani 
posegi, s katerimi bi lahko spremenili obstoječi vodni režim Reke. Na območju NV 
Šmagurka - dolina naj se trase morebitnih novih vlak uskladi s pristojno organizacijo za 
varstvo narave.  
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1.2. Pregled dosedanjega gospodarjenja 

 
V preteklih letih je lastnik sekal neredno. Največji posek je izvedel v letu 2016. V tem letu 
je posekal 11 m3 iglavcev in 50 m3 listavcev. Vsi listavci so bili sekani za potrebe kmetije za 
ogrevanje. Iglavci so bili posekani za razrez in uporabo na kmetiji. Lesa niso prodajali.  
 
Preglednica 4: Posek v obdobju 2014 - 2021 

LETO 
REDNI POSEK [m3] SANITARNI 

POSEK [m3] SKUPAJ [m3] OPOMBE IGLAVCI LISTAVCI 
2014      

2015      
2016 11 50  61  
2017      
2018      
2019 2   2  
2020      
2021 9   9  
SKUPAJ 20 50  72  
 
Pregled opravljenih gojitvenih in varstvenih del 
 
V gozdovih so bila opravljena gojitvena in varstvena dela v sklopu rednega poseka. 
Dodatnih gojitvenih in varstvenih del kmetija ni delala. Prav tako ni koristila možnosti 
subvencioniranja gojitvenih in varstvenih del.  
 
Ocena spremenjenosti naravne drevesne sestave 
 
Spremenjenost naravne drevesne sestave se določa glede na delež drevesnih vrst, ki so v 
naravni sestavi gozdne združbe tuje ali redko prisotne. Gozdovi na tem območju spadajo 
večina v skupino spremenjenih gozdov, kar pomeni, da je delež teh vrst med 31 in 70 %. Na 
tolikšen delež spremenjenosti je vplivalo preteklo gospodarjenje. Del gozdov je nastal na 
opuščenih kmetijskih zemljiščih (RGN Pionirski gozdovi na silikatih), del gozdov pa je bil v 
preteklosti degradiranih (steljarjenje, paša, panjevsko gospodarjenje). Na posameznih 
območjih je bila v preteklosti sajena smreka in bor.  
 
Zahteve po lesu 
 
Kmetija ima predvsem željo po izkoriščanju gozdov za svoje lastne potrebe:  

- pretežno les za drva in kurjavo, 
- gradbeni les za lastno uporabo. 

Ob ugodnejših odkupnih cenah lesa ima kmetija tudi željo po prodaji lesa, vendar pretežno za 
vnaprej znanega kupca. 
 
Zahteve po drugih gozdnih proizvodih 
 
Zahteve po drugih gozdnih proizvodih zaenkrat niso izražene. V prihodnje kmetija razmišlja v 
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smeri vključevanja lastnih gozdov v svoje dopolnilno dejavnost, ki je usmerjena v turistično 
kmetijo, predvsem v smislu prostora za oddih in rekreacijo ter uživanja gostov v neokrnjeni 
naravi in miru, ki jo ponuja dobro ohranjen gozd.  
 

1.3. Usposobljenost, opremljenost in pripravljenost za delo 
 
Kmetija je za delo v gozdu dobro opremljena. Na kmetiji imajo vse tri osebe, ki izvajajo dela v 
gozdu, opravljen tečaj za varno delo z motorno žago in varno delo s traktorjem.  
 
Tudi v prihodnje želi kmetija sama gospodariti z gozdovi, ki je usmerjen predvsem v ohranjanje 
dobrega stanja gozdov. Glavno delovanje kmetije je usmerjeno v druge dejavnosti (živinoreja, 
turizem). Za delo v gozdu imajo na razpolago:  

• Traktor: Zetor 7745 
• Vitel: Uniforest 5,5 HPRO 
• Motorne žage: Husqvarna 550 XP, Husqvarna 555 
• Ostala oprema: sekire, verige za vlačenje, traktorske verige, cepin, zagozde 
• Proti vrezne hlače, zaščitni delovni čevlji, čelade z zaščitno mrežo in slušalkami, rokavice 

 
1.4. Odprtost gozdov s cestami in vlakami 

 
Skupna dolžina vlak v gozdu:  1250 m  
Dolžina gozdnih in javnih cest: 50 m  
Odprtost gozda z vlakami: 112 m/ha 
Dovoljena gostota prometnic v gričevnatem svetu: 150 m/ha 
 
Glede na dovoljeno gostoto gozdnih vlak je možno zgraditi še 490 m gozdnih vlak.  
Nekatere gozdne vlake so stare in bi jih bilo potrebno posodobiti.  
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2. NAČRT PRIHODNJEGA GOSPODARJENJA 
 

2.1. Gozdnogojitveni načrt 
 
Načrtovalna enota I - Pionirski gozdovi listavcev na silikatih 

- Površina načrtovalne enote: 6,1 ha - Pionirski gozdovi listavcev na silikatih 
- Razmerje razvojnih faz: drogovnjak 100% 
- Drevesna sestava: mehki listavci 35%, plemeniti listavci 28 %, bor 24 %, smreka 5 %, hrast 4 

%, drugi trdi listavci 4%. 
 
OPIS: Nastali so pretežno z zaraščanjem opuščenih kmetijskih zemljišč. Na bolj vlažnih legah 
prevladuje črna jelša, toplejša in sušna pobočja pa poraščajo robinija, graden, trepetlika in cer. 
Ponekod se je sadila smreka, kasneje tudi plemeniti listavci. Gozdovi v tej načrtovalski enoti so 
precej spremenjeni. Za usmerjanje površin v bolj sonaravne sestoje primanjkuje semenjakov 
bukve. Kljub temu bodo gozdovi dolgoročno prešli v bukove in hrastove gozdove. Pri obnovi ima 
prednost posredna premena (povečujemo delež hrasta, bukve, plemenitih listavcev).  
 
Št. negovalne 
enote, površina, 
lesna zaloga 

Stanje (S), cilj (C), ukrep (U)   Nujnost 
ukrepanja 

I/1   0,3 ha 

156 m3/ha 

S: Drogovnjak smreke in bora, dobra zasnova, nenegovan 
sestoj, rahel sklep. 

Velika 

C: Izboljšati negovanost sestoja, sproščanje krošnje izbrancev, 
določitev izbrancev. 

U: Nega drogovnjaka, izbiralna redčenja zmerne jakosti, 
sproščanje krošnje izbrancev, poudarek na plemenitih 
listavcih, hrastu in bukvi. 

I/2 5,8 
156 m3/ha 

S: Drogovnjak plemenitih in mehkih listavcev, slaba zasnova, 
pomanjkljivo negovan, normalen sklep. 

Srednja 

C: Spodbujati nosilce funkcij, sproščanje krošnje izbrancev, 
poudarek na plemenitih listavcih, hrastu in bukvi 

U: Premenilno redčenje in druge oblike postopne premene. 
 
Splošne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi v načrtovalni enoti I: 
• Osnovni način obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo. Ob slabši nasemenitvi in 

razvoju mladja iz semena vključimo tudi panjevsko obnovo ali obnovo s sadnjo plemenitih 
listavcev (javor, češnja). Obnova z velikim jesenom le naravna. 

• Osnovna usmeritev pri določitvi in izvajanju ukrepov je postopna premena (posredna in 
neposredna) v rastišču primernejše oblike gozda. Prednost ima posredna premena, kar 
pomeni, da v sestojih vseh razvojnih faz v največji meri izkoristimo dano zasnovo in 
drevesno sestavo ciljnih drevesnih vrst ter jo negujemo in krepimo. 

• V razvojni fazi mladja in gošče je potrebno uravnavanje zmesi v korist hrasta, bukve in 
plemenitih listavcev. Kjer se pojavlja bujna zeliščna plast izvajamo obžetev. 

• V drogovnjakih z bogato zasnovo in večjim deležem ciljnih drevesnih vrst naj se izvajajo 
izbiralna redčenja zmerne jakosti (15-20 % na lesno zalogo (LZ)), vendar s še eno ponovitvijo 
v razvojni fazi drogovnjaka. V preostalih drogovnjakih pa naj bodo redčenja enkratna in 
večje jakosti (25-35 % na LZ). V drogovnjakih iglavcev izvajati redčenja večje jakosti. 

• V nasadih iglavcev je potrebno številčno stanje podlubnikov budno spremljati. V žariščih 
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podlubnikov naj bodo ukrepi sanacije izvedeni z večjo jakostjo ali z odstranitvijo celotne 
napadene drevesne vrste v sestoju.  

Načrtovalna enota II - Podgorska hrastovja na silikatih 
- Površina načrtovalne enote: 4,1 ha 
- Razvojne faze: drogovnjak 0,1 h (2,4%), debeljak 3 ha, (71 %) , sestoj v obnovi 1,1 ha (26 %) 
- Drevesna sestava: hrast 12%, plemeniti listavci 18%, drugi trdi listavci 33 %, mehki listavci 

37 % 
 
OPIS: Gozdovi v načrtovalni enoti II zavzemajo prisojne pobočne in grebenske lege ter 
posamezna bolj vlažna rastišča. Velik del gozdov je bilo v preteklosti izkoriščan (bivši steljniki, 
panjevske sečnje, paša).  Gre za raznodobne sestoje gradna, trdih listavcev s primesjo bukve in 
črne jelše. Na strmih južnih in z hudourniškimi jarki razbrazdanimi legami se pojavljajo sestoji 
cera. Ponekod je primešana smreka. V osnovi gre za bukova rastišča, vendar je usmerjanje 
sestojev v bolj sonaravne oblike dolgotrajen proces zaradi dobrega pomlajevanja hrastov na bolj 
suhih rastiščih. 
 
Negovalna enota, 
površina, lesna 
zaloga 

Stanje (S), cilj (C), ukrep (U) Nujnost 
ukrepanja 

II/1    
0,23 ha 
270 m3/ha 

S: Drogovnjak, dobra zasnova, pomanjkljivo negovan, tesen 
sklep 

Velika 

C: Izboljšati negovanost sestoja, pospeševati plemenite 
listavce in bukev. 

U: Nega drogovnjaka, redčenje srednje jakosti.  
II/2 debeljak 
 
1,1ha 
338 m3/ha 

S Debeljak, (plemeniti listavci 15%, pomanjkljivo negovan, 
tesen sklep). 

Velika 

C Starejši debeljaki, povečevanje lesne zaloge, širiti 
pomladitvena jedra, ki so nastala po naravni poti. 

U Nega debeljaka (po potrebi). 
II/3 
 
2,4 ha 
 
310 m3/ha 

S: Debeljak (prevladuje hrast 60%, ponekod večji delež 
mehkih listavcev, pomanjkljivo negovan, normalen sklep). 

Srednja 

C Začetek pomlajevanja sestojev,  
U Uvajanje sestojev v obnovo, večje pomladitvene sečnje 

(40%-60% LZ) oblikovanje večjih pomladitvenih jeder za 
uspešno nasemenitev hrastov. 

II/4 debeljak 
 
0,66 ha 
 
470 m3/ha 

S Debeljak (prevladuje bukev 95%), tesen sklep. Srednja 
 

C Začetek pomlajevanja sestojev. 
U Zadržana obnova zaradi zasenčenosti bukve, manjša 

pomladitvena jedra, kjer je prisotno mladje bukve. 

II/5 1132/1 
 
0,25 ha 
 
223 m3/ha 

S Debeljak (prevladuje smreka 20% in bor 30%),  Srednja 
C Usmerjati sestoj v bolj sonaravne oblike, zmanjšati delež 

smreke, hiter odziv na morebitne gradacije podlubnikov 
U Premenilno redčenje in druge oblike postopne premene. 

II/6 
0,5 ha 
 
170 m3/ha  

S: Sestoj v obnovi Srednja 
C: Obnova sestoja 
U: Obnova, pospešena v sestojih z bujnim podmladkom, kjer 

je prisoten bukov podmladek je potrebna bolj zadržana 
obnova. 

 
Splošne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi v načrtovalni enoti II: 
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• Osnovni način obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo. 
• Zaradi primanjkljaja mladovij je potrebno debeljake, ki so dosegli ciljno lesno zalogo ali 

starost, pospešeno uvajati v obnovo (ko povprečen premer nosilcev sestoja preseže: 
graden, cer, bukev, plemeniti listavci 50 cm, smreka, bor, macesen 50 cm). 

• V drogovnjakih z bogato zasnovo in tesnim sklepom naj se izvajajo izbiralna redčenja 
močnejše jakosti (25-30 % na LZ), v drogovnjakih z normalnim sklepom pa naj bodo 
redčenja zmerne jakosti (15-20 % na LZ). 

• Na najslabših delih rastišča, predvsem izpostavljenih sušnih južnih in grebenskih legah, kjer 
je tudi gostota in višina dreves običajno manjša, izvajati minimalno nego, ki naj bo 
usmerjena v zagotavljanje stojnosti. Redčenja naj bodo v krajših razmikih in z nižjo jakostjo. 
Zaradi nevarnosti erozije ukrepati malopovršinsko. 

• V debeljakih s tesnim sklepom je potrebno redčenje (10–20 % na LZ), v ostalih debeljakih 
brez ukrepanja. 

• Debeljake uvajamo v obnovo z močnejšim pomladitvenim posekom (40-60 % na LZ) in z 
oblikovanjem večjih pomladitvenih jeder za uspešno nasemenitev hrastov. 

• V sestojih v obnovi z bujnim podmladkom naj se zaključi z obnovo (100 % LZ), v ostalih 
sestojih naj se pospešeno nadaljuje z obnovo (45-55 % na LZ).  

• V nasadih iglavcev je potrebno številčno stanje podlubnikov budno spremljati. V žariščih 
podlubnikov naj bodo ukrepi sanacije izvedeni z večjo jakostjo ali z odstranitvijo celotne 
napadene drevesne vrste v sestoju. 

 
Načrtovalna enota III- Podgorska bukovja na silikatih 
 

- Površina načrtovalne enote: 0,3 ha 
- Razvojne faze: debeljak (100%),  
- Drevesna sestava: hrast 12%, plemeniti listavci 18%, drugi trdi listavci 33 %, mehki listavci 

37 % 
 
OPIS:  
Površinsko prevladujejo bukovi gozdovi na rastiščih kisloljubnega gradnovega bukovja. 
Zavzemajo pretežno hladne lege, severne in severovzhodne ekspozicije ter nižje dele pobočij na 
flišni matični podlagi. Deloma so ti gozdovi še vedno delno panjevskega nastanka. V preteklosti 
so bili ti gozdovi gospodarjeni z manjšo intenziteto (izjema občasne sečnje na golo na večjih 
površinah zaradi oglarjenja). V manjšem deležu so v preteklosti sadili smreko.  
 
Št. negovalne 
enote, površina, 
lesna zaloga 

Stanje (S), cilj (C), ukrep (U)   Nujnost 
ukrepanja 

III/1    

0,3 ha 

156 m3/ha 

S: Debeljaki (manjši del zasmrečen), normalen sklep,  srednja 
C: Povečevanje LZ, začetek naravne obnove, začetno uvajanje 

sestojev v obnovo (počasno), če se pojavlja podmladek 
bukve, stanje podlubnikov. 

U: Nega debeljaka, uvajanje sestojev v obnovo (smreka)-glede 
na stanje smreke. 

 
Splošne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi v načrtovalni enoti III: 
• Osnovni način obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo. Pri obnovi gozda 

upoštevamo semenska leta ciljne drevesne vrste. 
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• Zaradi primanjkljaja mladovij in sestojev v obnovi je potrebno debeljake, ki so dosegli ciljni 
premer ali starost, pospešeno uvajati v obnovo (povprečen premer nosilcev sestoja preseže: 
graden, cer, bukev, plem. listavci 40 cm, smreka, bor). 

• V debeljakih s tesnim sklepom je potrebno redčenje (15-20 % na LZ).  
• Začetno uvajanje debeljakov v obnovo mora biti šibko (25 % LZ) zaradi nevarnosti 

pomladitve z robinijo, mehkimi listavci in grmovnicami. Ko je prisoten bukov pomladek, je 
potrebno pospešeno nadaljevati z obnovo oziroma širiti pomladitvena jedra. 

• Budno je potrebno spremljati številčno stanje podlubnikov. V žariščih podlubnikov na 
smreki in zelenem boru naj bodo ukrepi sanacije izvedeni z večjo jakostjo ali z odstranitvijo 
celotne napadene drevesne vrste v sestoju. 

 
 
Načrtovan posek po negovalnih enotah  

V preglednici je prikazan 10-letni načrtovan posek. Povprečni letni posek je 60 m3 
listavcev in 5 m3 iglavcev.  
 
Preglednica 5: 10-letni načrtovan posek 
NEGOVALNA 
ENOTA 

BRUTO POSEK [m3] 
IGLAVCI LISTAVCI SKUPAJ 

I/1 11,4 0 11,4 
I/2 0 202,8 202,8 
II/1 0 7,3 7,3 
II/2 2,6 52,7 55,3 
II/3 1,7 203,2 204,9 
II/4 2,1 78,3 80,4 
II/5 12,6 6,1 18,7 
II/6 11,8 34,0 45,8 
III/1 6,7 17,1 23,8 
SKUPAJ 48,9 601,5 650,4 
 
 
Načrtovana gojitvena dela  

V preglednici je prikazan 10-letni plan gojitvenih in varstvenih del. 
 
Preglednica 6: 10-letni pna gojitvenih in varstvenih del  
NEGOVALNA 
ENOTA 

Vrsta dela Površina (ha) 

II/3 Nega mladja  0,02 

II/5 Nega mladja  0,04 

II/5 Nega gošče 0,04 

II/5 Nega drogovnjaka 0,03 

II/6 Nega gošče  0,1 
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II/6 nega letvenjaka 0,1 

 
2.2. Ekonomski del načrta 

 
Preglednica 7: Strošek poseka in spravila lesa ter prihodek od prodaje lesa 

  BRUTO 
POSEK (m3) 

NETO POSEK 
(m3) 

CENA LESA 
(€)  

STROŠKI SEČNJE IN 
SPRAVILA (€) 

PRIHODEK 
 (€) 

Iglavci 48,9 41,6 1.995 1.055 940 

Listavci 601,5 529,3 25.407 1.3445 11.962 

Skupaj 650,4 570,9 27.402 14.500 12.902 

Povprečna cena lesa je ocenjena na 48 €/m3, strošek poseka in spravila je glede na to, da so 
večinoma tanjši sortimenti iz drogovnjaka ocenjena na 25,4 €/m3.  
 
Preglednica 8: Stroški izvedbe negovalnih del   

  POVRŠINA 
(HA) 

CENA 
(€/(HA) 

MOŽNOST 
SOF.   

CENA SOFIN. (€) STROŠEK 
LASTNIKA (€) 

Nega mladja 0,06 500 40 % 30 12 18 

Nega gošče 0,14 585 40 % 82 32,76 49 

Nega 
letvenjaka 

0,1 585 40 % 59 23,4 35 

Nega 
drogovnjaka 

0,03 625 40 % 19 7,5 11 

Skupaj 0,330   190 75,66 114 
 
Preglednica 9: Stroški gradnje in vzdrževanja vlak 
Vrsta dela Cena dela [€/m] Dolžina [m] Strošek [€] 
Gradnja vlak 6 300 1.800 
Vzdrževanje vlak 2 500 1.000 
SKUPAJ   2.800 
 
Preglednica 10: Fiskalne obremenitve 
 Katastrski 

dohodek [€] 
Delež 
obremenitve [%] 

Višina 
obremenitve [€] 

Davek od katastrskega 
dohodka 

511,61  
10,0 

 
51,16 

Pristojbina za gozdne 
ceste 

511,61  
14,7 

 
75,21 

SKUPAJ   126,37 
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Preglednica 11: Čisto donos v 10 letih 
 [€] SKUPAJ [€] 

STROŠKI 

17.617 

Posek in spravilo 14.500 
Nega 190 
Gradnja in vzdrževanje vlak 2.800 
Fiskalne obremenitve 127 
PRIHODKI  

27.476 Prodaja lesa  27.400 
Spodbuda (sofinanciranje) 76 
DONOS  9.859 
 
Možno bi bilo še upoštevati sofinanciranje gradnje in vzdrževanje vlak preko PRP projektov v višini 
50 %.  
 
Vrednost gozdnih parcel je po cenitvi GURS  ovrednotena na 28.674 €. Letni donos predstavlja 
3,4 % ocenjene vrednosti zemljišč. Donos bi bilo mogoče povečati z lastnim posekom in 
spravilom, kar je glede na opremljenost in usposobljenost kmetije smiselno. Poleg tega je donos 
možno povečati tudi z dodajanjem vrednosti posekanem lesu, prodaji za znan namen in 
znanega kupca, namesto običajne prodaje. Prav krepitev slednjega bo glavna prioriteta kmetije.  
 
V letu 2020 se je kmetija vključila v program za potrjevanje certificiranja gozdov (PEFC), ki 
potrjuje skladnost gospodarjenja z gozdovi glede na mednarodno potrjene standarde za 
trajnostno gospodarjenje.  Ne le, da je to skladno z načinom delovanja kmetije, ki ima že skoraj 
10 let ekološki certifikat, temveč tudi vse več podjetij, ki uvažajo les in lesne proizvode, pogojuje 
uvoz s certifikatom, ki zagotavlja, da je les pridobljen iz gozda s katerim se gospodari na 
trajnosten način v skladu z vnaprej določenimi pravili. Certificiranje omogoča boljše pogoje 
trgovanja in konkurenčno prednost. 
 

2.3. Analiza alternativnih možnosti gospodarjenja 
 
Trenutno je lastnik gozd uporabljal zgolj za posek lesa za lastne potrebe, kar pa se bo s 
prenosom na sina, ki se bo na kmetiji zaposlil, precej spremenilo. Cilj mladega prevzemnika je, 
da se v letu 2022 na kmetiji zaposli in si del dohodka zagotovi tudi iz naslova upravljanja z 
gozdom.  
 
Glede na obstoječo mehanizacijo, opremo in usposobljenost, kot najbolj realne novi lastnik vidi 
naslednje možnosti: 
- Predelava slabših sortimentov lesa bukve v drva in razvoz na strankam na dom, s čimer bo  

iztržil več, kot s samo prodajo goli, obenem pa bo poskrbel za potrebno redčenje. 
- Prodaja lesa višje kakovosti znanemu kupcu in sodelovanje na licitacijah lesa višje kakovosti 

(npr. licitacija v Slovenj Gradcu).  
- Razrez posekane hlodovine s pomočjo premične žage na lokaciji kmetije in prodaja dil 

oziroma žaganic za potrebe mizarskih delavnic oziroma gradbeništva.  
- Izdelava različnih enostavnih izdelkov iz lesa, ki jih je mogoče narediti zgolj z uporabo 
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motorne žage, kot na primer klop, miza in podobno. Na kmetiji trenutno v sodelovanju s 
Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna izdelujemo brunarico, ki bo narejena iz 
drogovnjakov odstranjenih iz smrekovega gozda z namenom redčenja. Spodaj pa je še par 
fotografij izdelkov, ki jih bomo v prihodnje izdelovali kot tržni produkt: 

Enostavne klopce 

 
konstrukcija za visoko gredo 

 
Korito za napajanje živine, izdelava solnice za živali iz debla 

 
Enostavni zunanji stoli 
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2.4. Celovita analiza tveganj 

 
Največje tveganje pri gospodarjenju predstavljajo naravni dejavniki. Pričakujemo lahko 
sanacijske sečnje smreke. Pri pojavu lubadarja je pomembno pravočasno ukrepanje, torej čim 
hitrejši posek obolelih dreves in tudi še zdravih dreves, ki obkrožajo obolela drevesa. 
Znaki, po katerih prepoznamo potencialno napadeno drevje je osuta krošnja, drobne luknjice v 
lubju, smoljenje. Zato je dolgoročno pomembno da vzpostavimo primerno mešanost drevesnih 
vrst. 
 
Večji kot je delež listavcev, lažje omejujemo in kontroliramo razvoj in širjenje lubadarja. Težava z 
lubadarjem obstaja tudi v povezavi z drugimi dejavniki. Če drevje prizadene veter ali žled in je to 
poškodovano, se močno poveča verjetnost, da ga bo napadel še lubadar, kot tudi druge bolezni. 
Pri tem je zaželeno tudi, da se ohranja plodonosno drevje in predvsem grmovje, saj s tem do 
neke mere skrbimo za prostoživeče živali in jih vsaj deloma morda odvrnemo od škode na 
mladovju.  
 
Poleg vetra je predvsem na območju večjih posegov tudi nevarnost erozije. Na flišni podlagi je 
potrebno posebno pozornost nameniti odvodnjavanju gozdnih vlak in jih je potrebno pa vsaki 
sečni in spravilu urediti, da se prepreči erozijske procese. Eno od tveganj predstavlja tudi žled, ki 
je Brkine že prizadel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pri tem smo bolj nemočni, saj 
praviloma poškoduje vse vrste drevja. Listavcem lahko lomi posamezne dele krošenj ali pa cela 
drevesa, iglavcem pa pogosto lomi vrhove. Na vrednosti s tem ne izgubimo veliko, saj je vrh 
najmanj vreden del debla, a predstavlja nadaljnje tveganje če tako drevo pustimo v sestoju 
(lubadar, bolezni). Kako povečati stabilnost proti žledu je težko reči, na splošno pa velja, da bolj 
kot je stanje podobno naravnemu, bolj bo sestoj odporen na naravne dejavnike. 
 
 

2.5. Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz posesti gozda 
 
Pravice: 

- Vsak lastnik lahko svoj gozd izkorišča, običajno za pridobivanje lesa za prodajo ali domačo 
uporabo. Način rabe pa je lahko omejen v gozdovih s poudarjenimi določenimi 
funkcijami gozda (npr. varovalna, kjer gozd varuje strme predele pred erozijo ali pa v 
zavarovanih območjih kot je npr. Triglavski narodni park), lahko pa je izkoriščanje 
dovoljeno, a se del ne sme opravljati v določenem časovnem obdobju, npr. v bližini 
gnezdišč ali brlogov v času gnezdenja oziroma poleganja mladičev. 

- Lastniki gozdov imajo pravico, da vplivajo na pripravo in vsebino gozdnogospodarskih 
načrtov, ki se izdelujejo vsakih 10 let in predpisujejo gospodarjenje z gozdom na nekem 
območju. Lastniki imajo pravico sodelovati pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov, ki so 
osnova za gospodarjenje s posamezno gozdno posestjo. 

- Lastniki, ki se odločijo za izvedbo nekaterih gojitvenih del, so upravičeni do določenih 
subvencij, pridobivanje teh pa teče preko Zavoda za gozdove. 

- Lastniki varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom ne plačujejo davka na 
katastrski dohodek od teh gozdov. 

- Lastnik ima pravico z gozdnim zemljiščem prosto trgovati, pri tem pa mora upoštevati 
določene omejitve, ki sicer veljajo za kmetijska zemljišča. Prodajo mora odobriti upravna 
enota, na območju katere gozd leži, pri nakupu pa imajo prednost določeni kupci. 
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Predkupno pravico lahko uveljavlja najprej lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se 
prodaja, nato pa drug lastnik, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja. Pri nakupu 
varovalnega gozda ima predkupno pravico država, pri nakupu gozda s posebnim 
namenom pa država ali lokalna skupnost. 

 
Dolžnosti: 
- Po zakonu je vsak lastnik gozda dolžan z njim gospodariti v skladu s predpisi in 

gozdnogospodarskimi načrti. Lastnik mora gozd redno pregledovati in spremljati njegovo 
zdravstveno stanje. Če se stanje spremeni, je treba obvestiti revirnega gozdarja, ki bo 
predpisal ukrepe, ki jih je treba izvesti. 

- Lastnik mora pred izvedbo del vedno obvestiti revirnega gozdarja in pridobiti dovoljenje 
Zavoda za gozdove. Zavod na osnovi pobude lastnika izda odločbo, na osnovi katere 
lahko lastnik izvede dela. 

- Lastnik mora dopustiti prost dostop vsem, ki se želijo sprehajati po gozdu. Izjema so 
dejavnosti, ki prinašajo denar s področja turizma in rekreacije. Preganjanje in 
nadlegovanje sprehajalcev ni dovoljeno. Prav tako mora lastnik dopustiti v gozdu 
rekreativno nabiranje gob, plodov, prosto živečih živali, čebelarjenje in lov. Izjema je pri 
nabiranju plodov, če se lastnik profesionalno ukvarja z nabiranjem in prodajo plodov. V 
tem primeru je treba obiskovalce o tem obvestiti z oznakami v gozdu. 

- Lastnik je odgovoren tudi za na divje odložene odpadke, če ni znan tisti, ki jih je odložil. 
Lastnik je dolžan odpadke odstraniti. 

- Lastnik gozda je zadolžen za vzdrževanje oznak mej svoje posesti. Če označb mej ni 
mogoče najti, se mora posvetovati z mejaši. Če posvet ni uspešen, je treba za določitev 
mej najeti geodetsko podjetje. 

- Vsako leto mora lastnik plačati pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se ne 
plačuje za varovalne gozdove, gozdove s posebnim pomenom in gozdove brez gozdnih 
cest. S tem denarjem se vzdržujejo gozdne ceste po katerih poteka odvoz lesa iz gozda. 

 
2.6. Možni finančni viri  

 
Možni finančni viri kmetije iz naslova gozda in njim povezanimi dejavnostmi so lahko 
prijave na različne razpise, ki jih objavljajo Agencija kmetijske trge in razvoj podeželja, 
občine, Zavod za gozdove Slovenije v okviru gozdnega sklada ter ostale organizacije. Pri 
izvedbi gojitvenih in varstvenih del naj se lastnik vedno najprej poveže z revirnim 
gozdarjem in tako izkoristi možnost sofinanciranja del v svojem gozdu. Možnosti 
sofinanciranja različnih gojitvenih in varstvenih ukrepov ter ukrepov za krepitev funkcij 
določa Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.  
 
Pri izvedbi novogradenj ali rekonstrukcij gozdnih vlak naj preveri možnost sofinanciranja 
teh na razpisih AKTRP in občin. V primeru posodabljanja opreme (traktor, vitel, motorna 
žaga,…), ki je potrebna za varno delo v gozdu naj lastnik spremlja razpise PRP. 
 

2.7. Dolgoročni in kratkoročni načrt gospodarjenja z gozdom 
 
Dolgoročni – 10 letni načrt gospodarjenja z gozdom 
 
Dolgoročni načrt gospodarjenja z gozdom vključuje naslednja dela:  
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1. gojitvena in varstvena dela: lastnik bo dela izvajal v skladu z poglavjem 2.1 
Gozdnogojitvenui načrt. Glavnina gojitvenih del je namenjena negi drogovnjakov. 
Precejšen del ukrepov je namenjen obnovi gozdov s pripravo sestoja na naravno 
nasemenitev. Z izvedbo vseh teh del bo lastnik krepil tako lesnoproizvodno 
funkcijo, ki je na celotni posesti na 1. stopnji poudarjenosti in nekatere ekološke 
funkcije (varovalna, hidrološka in klimatska).  

2. posek: načrtovani 10-letni posek po posameznih negovalnih enotah je razviden iz 
preglednice št. 5 na strani 12. Skupni posek predstavlja 650,4 m3 lesa. V prihodnje 
je potrebno računati tudi na sanitarno sečnjo, predvsem v gozdovih, kjer je večji 
delež iglavcev. Posek naj prilagaja potrebam kmetije, načrtovanim gojitvenim in 
varstvenim delom ter ceni lesa na trgu. Les lastniku predstavlja glavni vir 
prihodkov iz naslova gozdne posesti. V ta namen naj spremlja cene lesa na trgu ter 
individualno povpraševanje in temu ustrezno prilagaja letni posek. Višjo ceno za 
les lahko doseže tudi s sodelovanjem na licitaciji. Posebno pozornost naj nameni 
tudi plemenitim listavcem, s prodajo katerih lahko doseže višjo ceno lesa na trgu.  

3. izvajanje del za krepitev funkcij: lastnik kmetije z izvajanjem predpisanih 
gojitvenih in varstvenih del ter poseka iz gozdnogospodarskega načrta krepi poleg 
lesnoproizvodne funkcije tudi vse ostale funkcije. Ekološke (varovalno, hidrološko, 
klimatsko in funkcijo biotske raznovrstnosti) funkcije pospešuje z ohranjanjem 
gozda, pri čemer lahko funkcijo biotske raznovrstnosti dodatno krepi s sadnjo in 
pospeševanjem plodonosnih drevesnih vrst. Socialne funkcije (higiensko-
zdravstveno, rekreacijsko, turistično, poučno in estetsko) krepi z ohranjanjem 
gozdne površine in izvajanjem gozdnega reda, kar omogoča lažji dostop 
obiskovalcem, slednje pa pospešuje tudi funkcijo pridobivanja drugih gozdnih 
dobrin, ker imajo lastnik gozda in ostali obiskovalci možnost nabiranja gozdnih 
plodov (želod, kostanj, gobe,…). Za krepitev funkcije ohranjanja biotske 
raznovrstnosti z delom gozda (parcela 2216) ne bo aktivno gospodaril, temveč bo 
izvajal samo nujno potrebna dela za krepitev drugih funkcij gozdov (ekocelica z 
ukrepanjem). Z prilagoditvijo obstoječih gozdnih vlak in primerno obnovo starih 
konjskih vlak je možno krepiti rekreacijsko funkcijo gozdov.  

4. alternativne možnosti uporabe lesa: les, ki v izhodišču predstavlja zgolj drva za 
kurjavo ali pa celo odpad, lahko s preprosto obdelavo (npr. z uporabo motorne 
žage ali premične žage) spremenimo  v uporabne in všečne izdelke ter mu na tak 
način zvišamo tržno vrednost. Tako lahko lastnik poskusno izdela določeno 
opremo/pripomočke (npr. klopi, stolčke, mize, preproste objekte ipd.) predvsem 
za lastno uporabo oziroma jih ponudi trgu (npr. lastnim gostom). Na dolgi rok je to 
lahko tudi ena od storitev kmetije oziroma dodaten vir prihodka. Kmetija za 
gradnjo pomožnih objektov že uporablja tudi tanjši les.  

5. širitev gozdne posesti: trenutna površina gozdne posesti obsega 12 ha, kar z 
ekonomskega vidika kmetiji ne prinaša pomembnejšega vira dohodka. Ker je 
kmetija dobro opremljena za delo v gozdu je mogoče smiselno načrtovati širitev 
gozdne posesti z nakupom gozda. Veliko gozdov v neposredni bližini gozdne 
posesti je namreč brez načrtnega gospodarjenja.   

6. sodelovanje in povezovanje:  lastnik naj redno sodeluje s svojim revirnim 
gozdarjem na ZGS s ciljem dobrega gospodarjenja z gozdno posestjo. Tako bo 
dobival ažurne informacije ter napotke, ki jih potrebuje za upravljanje gozda. 
Povezuje naj se tudi z drugimi lastniki gozdov, predvsem na neformalni ravni, z 
namenom izmenjave informacij in izkušen.  
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7. izobraževanje:  lastnik in ostali člani kmetije naj se udeležujejo različnih 
izobraževanj, preko katerih bodo pridobili znanja, potrebna za celostno upravljanje 
gozdne posesti oziroma se seznanili z novostmi na tem področju. Novosti naj 
spremljajo tudi preko spleta ter se tako samoizobražujejo.  

8. pridobivanje finančnih virov:  v gozdovih je potrebno vzdrževati gozdne vlake /na 
način, da bodo vedno prevozne. Predvidene so tudi manjše dograditve gozdnih 
vlak (krajši krak na parceli 2288/2 in 2289/2), ki bo omogočal varno spravilo lesa 
na bližnjo gozdno cesto. V primeru novogradnje ali večjih poškodb (na daljšem 
odseku) gozdnih vlak, zaradi katerih bi bila potrebna rekonstrukcija le-teh, ima 
lastnik možnost sodelovati na razpisih PRP oziroma občin. Za izvajanje gojitvenih in 
varstvenih del naj se vedno najprej posvetuje z revirnim gozdarjem, ki mu bo za 
določena dela lahko subvencioniral izvedbo. Pri posodabljanju opreme (traktor, 
vitel, motorna žaga,…), ki je potrebna za varno delo v gozdu naj lastnik spremlja 
razpise PRP. 

 
Kratkoročni – enoletni načrt gospodarjenja z gozdom 
 
Kratkoročni načrt gospodarjenja z gozdom vključuje aktivnosti, ki bodo izvedene do 
zaključka projekta in predstavljajo pilotno izvedbo načrta gospodarjenja z gozdom. 
Vključuje spodnje aktivnosti:   
 

1. gojitvena in varstvena dela: po izvedbi terenskega ogleda, se je izkazalo, da med 
prioritetna dela sodi izvedba poseka in negovalnih del na parceli 2288/2 in 
2289/2 (negovalna enota II/2 in II/4). Predvideno je redčenje debeljaka. Kjer se 
pojavlja mladje pa je predvidena širitev pomladitvenih jeder. Na parceli 1146/2 je 
predvideno nadaljnje redčenje smrekovega nasada. Dolgoročno pa je predvideno 
usmerjanje sestoja v parkovni gozd (premena z listavci).  

2. posek: povprečni načrtovani letni posek je 60 m3 iglavcev in 5 m3 listavcev. Letni 
posek naj se prilagaja izvajanju gojitvenih in varstvenih del.  

3. alternativne možnosti uporabe lesa: lastnik naj lasten les uporablja za potrebe 
kmetije. Poleg lesa za kurjenje naj kmetija uporablja lasten les tudi za druge 
potrebe (npr. klopi, stolčke, mize, preproste objekte, ograde ipd.). Dodatno naj 
partner v okviru pilotnih aktivnosti postavi konstrukcijo iz smrekovih 
drogovnjakov, ki bo služila kot okvir za visoko gredo. Konstrukcija bo kot primer 
dodajanja vrednosti odpadnemu lesu iz gozda predstavljena tudi v okviru 
nadaljnjih projektnih promocijskih aktivnostih.     

4. Krepitev ekološke funkcije gozda: Lastnik naj na čimbolj nevtralen način, to je s 
pomočjo kamere s senzorjem, spremlja prisotnost in gibanje črne štorklje. Namen 
spremljanja je opredeliti približno lokacijo gnezdišča, da se v nadaljevanju 
prilagodi dela v gozdu naravnem razmnoževalnem ciklu črne štorklje. Nadalje, z 
namenom krepitve zavedanja o pomembnosti biotske raznovrstnosti, lastnik 
naredi tudi popis/kolaž divjih živali, ki bivajo v njegovem gozdu. Zbrani posnetki 
bodo združeni v krajši informativni video zapis. 

5. Krepitev socialne funkcije gozda:  parcelo 1146/2 bo lastnik uredil v skladu z 
vsemi predpisi in smernicami za trajnostno gospodarjenje z gozdom. Ker je v 
neposredni bližini stanovanjske hiše, bo pri tem upošteval tudi njeno turistično, 
estetsko in poučevalno funkcijo. V nadaljevanju bo služila kot pilotni primer 
prikaza več funkcionalnosti gozda in se bo uporabljala kot učilnica v naravi.  
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6. sodelovanje in povezovanje:  lastnik naj redno sodeluje z ZGS in svojim revirnim 
gozdarjem z namenom pridobivanja informacij in strokovnih napotkov, ki jih 
potrebuje za dobro gospodarjenje s svojim gozdom. Dodatno naj partnerstvo 
preveri možnost sodelovanja na licitaciji lesa v Slovenj Gradcu v letu 2022. Lastnik 
naj se vključi v primerno združenje s področja gozdarstva, ki mu bo omogočalo 
navezavo novih stikov in izmenjavo izkušenj s področja upravljanja malih gozdnih 
posesti. 

7. izobraževanje: v času izvajanja projekta naj se člani kmetije udeležijo predstavitve 
enostavne obdelave lesa, ki bo organizirana v sklopu partnerstva. Udeležijo naj se 
tudi predstavitev izkušenj EIP projekta … Lastnik naj spremlja novosti tudi preko 
spleta ter se tako samoizobražuje.  

8. pridobivanje finančnih virov: za izvajanje gojitvenih in varstvenih del naj se vedno 
najprej posvetuje z revirnim gozdarjem, ki mu bo za določena dela lahko 
subvencioniral izvedbo.  

 
 

3. DODATNE INFORMACIJE IN PRILOGE 
 

3.1. Na koga se obrniti, če želim sekati v svojem gozdu? 
 
Če želi lastnik sekati v svojem gozdu, se mora obrniti na pristojno krajevno enoto Zavoda 
za gozdove Slovenije, v tem primeru KE Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 4, 6250 Ilirska 
Bistrica. Revirni gozdar je Kresevič Aleš.  
 
Revirni gozdar ob prisotnosti lastnika gozda odkaže drevje za posek in izda odločbo. 
Lastnik je pri odkazilu odgovoren za prikaz meje njegovih parcel. Po končanem delu pa je 
dolžan revirnega gozdarja obvestiti o končanem delu. 
 
Prav tako se je na revirnega gozdarja potrebno obrniti tudi v primeru izvajanja 
negovalnih in varstvenih del, za kar se prav tako izda odločba, in tudi gradnja gozdnih 
prometnic (tudi vlak), poteka v sodelovanju s krajevno enoto ZGS. 
 
Če želimo izvesti krčitev gozda, tudi če gre za krčitev v kmetijske namene (kjer je včasih 
že bil pašnik), pa moramo vlogo za krčitev podati na območno enoto Zavoda za gozdove 
Slovenije, v tem primeru OE Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana.  
 

3.2. Krojenje lesa 
 
Bistvena razlika med krojenje lesa iglavcev in listavcev je v tem, da iglavce krojimo po 
dolžini, listavce pa po kakovosti. Pri iglavcih krojimo osnovne dolžine, v Sloveniji je to po 
navadi 4 m, oziroma mnogokratnike tega (8 m, 12 m). Temu dodajamo še nadmero, s 
katero ščitimo osnovno dolžino hloda pred poškodbami. Po veljavnih standardih velja, 
da je potrebne 1-2 cm nadmere na tekoči meter osnovne dolžine, oziroma najmanj 5 in 
največ 20 cm. Večje ali manjše nadmere predstavljajo vrednostno izgubo. Vrh odrežemo 
pri 8 do 10 cm premera. Pomemben je vpliv korenovca, pri katerem se pogosto nahajajo 
napake kot so trohnoba, gniloba, kolesivost, zveriženost vlaken, in se nahajajo v prvih 
metrih debla. Če tako napako izločimo in prvi del korenovca odžagamo proč, lahko 
bistveno povečamo vrednost prvega, najdebelejšega sortimenta. Pomembno je poznati 
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tudi mejo med hlodovino in tehničnim lesom, saj je med njima velika cenovna razlika. 
Najmanjši premer na tanjšem koncu hloda je po standardu 21 cm. 
 
Krojenje listavcev je zahtevnejše, kriterij tu ni dolžina ampak kakovost. Pomembno je 
poznavanje napak, cen lesa in potreb kupca. Na splošno pa velja, tudi za iglavce, da je 
pomembno vnaprej vedeti, kdo bo naš kupec, kakšne sortimente potrebuje in kakšne 
ima standarde glede napak in dolžin. Tako je tudi pri iglavcih smiselno krojenje 
prilagoditi na nestandardne dolžine, če vemo, da naš kupec proizvaja na primer plošče, 
dolge 3 m, torej bodo primernejši 6 m dolgi hlodi kot pa 4 m. 
 

3.3. Izvajanje varstvenih del 
 
Za izvajanje varstvenih del v svojem gozdu se moramo prav tako obrniti na revirnega 
gozdarja. Tudi za ta dela se namreč izda odločba, lastnik pa je upravičen tudi do 
sofinanciranja s strani države. V celoti je s strani države financirana nabava, polaganje in 
izdelava kontrolnih in lovnih nastav in lovnih pasti za podlubnike, gozdna higiena ter 
izvedba protipožarnih ukrepov v požarno ogroženih gozdovih. Gozdna higiena pomeni 
pospravilo polomljenih, svežih vrhov iglavcev po ujmi, s čimer želimo preprečiti pojav 
lubadarja, tudi če ne izvedemo poseka polomljenih dreves. 
 
Poleg varstva pred požari, škodljivci in boleznimi obstaja še varstvo pred divjadjo. Pri 
tem ščitimo mlajše razvojne faze pred objedanjem, obgrizanjem in lupljenjem. Mladje 
lahko ščitimo individualno s količenjem, z mrežo ali s tulci (za različne drevesne vrste so 
primerni različni tulci), ter s premazi vršičkov ali pa kolektivno z ograjami. Pristojni 
revirni gozdar presodi, kateri način je v konkretnem primeru cenejši, kakšni tulci so 
primerni glede na teren in drevesne vrste, ki jih ščitimo, lastniku izda odločbo in tudi 
obračuna višino subvencije. Poleg tega da je lastnik upravičen do določenega deleža 
subvencij, brezplačno prejme tudi material (tulce, premaze, mreže). Starejše razvojne 
faze mladovja in drogovnjaka lahko ščitimo tudi s premazi debel 
 
 

3.4. Seznam izvajalcev del in odkupovalcev lesa 
Seznam odkupovalcev lesa in izvajalcev del za celotno Slovenijo je dostopen na naslovu: 

- Portal Moj Gozdar: https://www.mojgozdar.si/ 
- Gozdarski inšpektorat: http://spletni2.furs.gov.si/GOZD/GozdZav.asp 
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4. EVIDENČNI LIST O UPORABI IN PROMETU Z GOZDNIMI LESNIMI 
SORTIMENTI 
 

 
Podatki, ki jih vodi lastnik gozda oziroma drugega zemljišča na podlagi te listine, so skupaj z dovoljenjem za 
posek dreves skladni z zahtevo Uredbe (EU) št.  995/2010 o informacijah o dobavah, ki jih mora gospodarski 
subjekt, ki daje les in lesne proizvode na notranji trg, zagotavljati 5 let. Navedene informacije (A), ocena 
tveganja zakonitosti sečnje (B) in ukrepi za zmanjšanje tveganja (C) predstavljajo sistem potrebne skrbnosti, 
kot ga določa Uredba (EU) št. 995/2010. Zaradi lažjega zagotavljanja podatkov v okviru inšpekcijskih 
pregledov (gozdarska inšpekcija in Finančna uprava RS) priporočamo tudi navedbo podatkov o lastni 
uporabi gozdnih lesnih sortimentov ter hrambo drugih dokumentov povezanih s prodajo ali dobavo lesa. 
 

Lastnik gozda oziroma lastnik drugega 
zemljišča, na katerem so rasle gozdne drevesne 
vrste (ime in priimek ter naslov oziroma firma 
in sedež):                             ___________________________________________________ 

Podpis:   ____________________________________________________ 

Številka dovoljenja za  posek in/ali morebitna 
druga dovoljenja: ___________________________________________________ 

 
A – INFORMACIJE 
 
Zaporedna 
številka 
dogodka 
(prodaje, 
neodplačne 
dobave ali 
lastne 
uporabe) 

Prodaja ali neodplačna dobava 
(kupec ali prejemnik ter datum 
prodaje ali neodplačne dobave) 

Lastna uporaba 
(datum prevoza 
ali 
spravila) 

Drevesne 
vrste 

Gozdni lesni 
sortimenti 
(hlodovina, drva, 
sekanci …) 

Količine 
(m3, t, 
prm …) 

1. 

     

   

   

   

   

2. 

     

   

   

   

   

3. 

     

   

   

   

   

4. 
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5. 

     

   

   

   

   

 
       B – OCENA TVEGANJA ZAKONITOSTI SEČNJE 
a) Tveganje je zanemarljivo. 
b) Tveganje ni zanemarljivo. 
         
        C – UKREPI  ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA  
a) Prisotnost lastnika pri sečnji dreves,  ..................................................................................................................................................   

b) Kontrola sečišča po poseku dreves,  ...................................................................................................................................................   

c) Zamenjava izvajalca sečnje v primeru ugotovljenih nezakonitosti,  ...................................................................................................   

d) Obveščanje pristojnih organov (gozdarska inšpekcija, policija) o nezakonitih aktivnostih pri sečnji,  ...............................................   

e) Drugi izvedeni ukrepi za zmanjšanje tveganja,  ..................................................................................................................................   

Navodila za izpolnjevanje evidenčnega lista 
 
A – INFORMACIJE 
 
1. V stolpcu »Zaporedna številka dogodka« se beležijo zaporedne 
številke dogodkov - izvedenih dobav v primeru prodaje ali 
neodplačnih dobav (npr. podaritev) gozdnih lesnih sortimentov. Za 
dogodek se šteje  tudi opravljen prevoz ali opravljeno spravilo 
gozdnih lesnih sortimentov  za lastno uporabo. 
 
2. V stolpec »Prodaja ali neodplačna dobava« se vpišejo podatki o 
imenu in naslovu prejemnika (osebnemu imenu in naslovu fizične 
osebe ali firmi in sedežu pravne osebe), gozdnih lesnih sortimentov. 
Datum dobave je datum prevzema gozdnih lesnih sortimentov s 
strani kupca oziroma prejemnika. 
 
3. V stolpec »Lastna uporaba« se vpiše datum prevoza ali spravila 
gozdnih lesnih sortimentov. 
 
4. V stolpec »Drevesne vrste« se vpiše splošno ime drevesne vrste, 
npr. smreka, jelka, črni bor, rdeči bor, bukev, javor, hrast, beli gaber, 
črni gaber… . 
 
5. V stolpec »Gozdni lesni sortimenti« se vpiše vrsta gozdnih lesnih 
sortimentov, npr. hlodi, drva, sekanci … . 
 
6. V stolpec »Količine« se vpišejo količine gozdnih lesnih 
sortimentov za vsako posamezno drevesno vrsto in vrsto gozdnih 
lesnih sortimentov, npr. v kubičnih metrih (m3), v tonah (t), 
prostorninskih metrih (prm) … . 
 
7. Če lastnik gozda proda les na panju, se izpolni samo stolpce 
»Drevesne vrste, »Količine« in »Prodaja ali dobava«, v stolpec 
»Gozdni lesni sortimenti« pa se vpiše opomba, da je bil les prodan na 
panju. 
 

 
 
 
B – OCENA TVEGANJA ZAKONITOSTI SEČNJE  
 
V tej rubriki se poda oceno tveganja, ali je bil les pridobljen v skladu s 
predpisi. 
 
V primeru, da je lastnik gozda skladno z odločbo o odobritvi poseka 
izbranih dreves sam posekal drevesa, se obkroži »a) Tveganje je 
zanemarljivo«. V tem primeru ni treba izpolniti rubrike »Ukrepi za 
zmanjšanje tveganja«. 
 
V primeru, da je lastnik gozda za posek dreves najel izvajalsko podjetje 
ali je sečnjo izvajal nekdo drug (npr. v okviru medsosedske pomoči), 
lastnik gozda pa pri sečnji ni bil prisoten, se obkroži »b) Tveganje ni 
zanemarljivo«. Posledično je treba izvesti ukrepe za zmanjšanje 
tveganja in izpolniti rubriko »C-Ukrepi za zmanjšanje tveganja«. 
 
 
C - UKREPI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA 
 
V tej rubriki se obkrožijo izvedeni ukrepi za zmanjšanje tveganja, kot 
so: 
- prisotnost lastnika pri sečnji dreves, 
- kontrola sečišča po poseku dreves, 
- zamenjava izvajalca sečnje v primeru ugotovljenih 
nezakonitosti, 
- obveščanje pristojnih organov (gozdarska inšpekcija, 
policija)  o nezakonitih aktivnostih pri sečnji, 
 
oziroma se po potrebi vpišejo še drugi izvedeni ukrepi za zmanjšanje 
tveganja. Navedejo se tudi datumi izvedbe posameznih ukrepov za 
zmanjšanje tveganja. 

 



 
 
 
 
 

 

Priloga: Evidenca gospodarjenja 
 

Datum Vrsta dela 
Lokacija dela (parcela, 
negovalna enota) Dokument (št. odločbe) 

Izvedba del (fizična oseba, s.p., d.o.o.,…) Količina [m3, 
ha] 

Strošek, 
dobiček [€] Izvajalec Prevzem 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 



 
 
 
 
 

 

5. Priloge 
 

1. KARTA NEGOVANIH ENOT 
2. KARTA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDOV 
3. KARTA S PRIKAZOM NARAVOVARSTVENIH STATUSOV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


