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1. ANALIZA STANJA GOZDNE POSESTI 
 
Parcele kmetije Žustovi se nahajajo v:  

• GGE Vremščica; odsek 37A, 38 
• GGE Brkini II 2, 3, 5A, 5B, 7B, 8,  9B, 10B, 11A, 12C, 15, 16, 20, 21A, 21B 

Katastrska občina: 2494 Košana (GGE Vremščica) in 2519 Ostrožno Brdo  
Površina gozdnih parcel: 26,2 ha, dejanska površina gozda 25,3 ha. 
Ocenjena vrednost parcel (GURS) je 89.658,00 € (katastrski dohodek 1040,87 €).   
 
Preglednica 1: Seznam parcel na posesti 

KATASTRSKA OBČINA PARCEL. 
ŠTEVILKA 

GOZD 
(ha) 

 DRUGO 
(ha) 

SKUPAJ 
(ha) OPOMBE 

Košana (2494) 1707/41 1,46  0 1,46   
Košana (2494) 3038/1 0,09  0 0,09   
Košana (2494) 3038/2 0,12  0 0,12   
Košana (2494) 3045/1 0,27  0 0,27   
Košana (2494) 3063/1 0,43  0 0,43   
Ostrožno Brdo (2519) 1711 0,25  0 0,25   
Ostrožno Brdo (2519) 1733/5 1,35  0 1,35   
Ostrožno Brdo (2519) 1735 0,42  0,01 0,44   
Ostrožno Brdo (2519) 1802/1 0,80  0 0,80   
Ostrožno Brdo (2519) 1802/2 1,04  0,42 1,46   
Ostrožno Brdo (2519) 1844 0,13  0 0,13   
Ostrožno Brdo (2519) 1845 0,03  0 0,03   
Ostrožno Brdo (2519) 1881/1 0,09  0,01 0,10   
Ostrožno Brdo (2519) 1881/2 0,12  0 0,12   
Ostrožno Brdo (2519) 1989/8 0,21  0 0,21   
Ostrožno Brdo (2519) 1989/9 0,29  0 0,29   
Ostrožno Brdo (2519) 1990/22 0,23  0 0,23   
Ostrožno Brdo (2519) 2544/1 0,43  0 0,43   
Ostrožno Brdo (2519) 2544/2 0,18  0 0,18   
Ostrožno Brdo (2519) 2555 0,85  0 0,85   
Ostrožno Brdo (2519) 2622 0,27  0 0,27   
Ostrožno Brdo (2519) 2653/2 0,54  0 0,54   
Ostrožno Brdo (2519) 2661 0,10  0 0,10   
Ostrožno Brdo (2519) 680 0,29  0 0,29   
Ostrožno Brdo (2519) 684/1 1,63  0 1,63   
Ostrožno Brdo (2519) 684/2 1,72  0 1,72   
Ostrožno Brdo (2519) 696/4 0,27  0,01 0,29   
Ostrožno Brdo (2519) 716/1 0,42  0,00 0,42   
Ostrožno Brdo (2519) 716/2 2,35  0,05 2,39   
Ostrožno Brdo (2519) 716/3 0,06  0,01 0,07   
Ostrožno Brdo (2519) 767/1 0,66  0,13 0,79   
Ostrožno Brdo (2519) 767/2 1,16  0,11 1,27   
Ostrožno Brdo (2519) 852/33 1,17  0,04 1,21   
Ostrožno Brdo (2519) 852/52 0,04  0,01 0,05   
Ostrožno Brdo (2519) 852/53 0,64  0 0,64   
Ostrožno Brdo (2519) 852/68 1,44  0 1,44   
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KATASTRSKA OBČINA PARCEL. 
ŠTEVILKA 

GOZD 
(ha) 

 DRUGO 
(ha) 

SKUPAJ 
(ha) OPOMBE 

Ostrožno Brdo (2519) 852/69 0,18  0 0,18   
Ostrožno Brdo (2519) 852/70 0,55  0 0,55   
Ostrožno Brdo (2519) 852/71 0,64  0 0,64   
Ostrožno Brdo (2519) 933 1,49  0 1,49   
Ostrožno Brdo (2519) 934 0,41  0,08 0,50   
Ostrožno Brdo (2519) 947 0,06  0 0,06   
Ostrožno Brdo (2519) 948 0,04  0 0,04   
Ostrožno Brdo (2519) 1792/1 0,43  0 0,43   
Ostrožno Brdo (2519) 1792/2 0,00  0 0,00   
SKUPAJ   25,33  0,88 26,21   

 
Preglednica 2: Povprečna lesna zaloga in prirastek na posesti 

  Lesna zaloga 
[m3/ha] 

Letni prirastek 
[m3/ha] 

Možni posek 
[m3/ha/leto] 

Iglavci 55,7 2,0 1,6 

Listavci 215,9 5,8 4,9 
Skupaj 271,6 7,8 6,5 

 
Celotna lesna zaloga gozda na posesti je ocenjena na 6.857,3 m3 (80 % listavcev). Letni 
prirastek gozda je 7,8 m3/ha oziroma 201 m3 lesa (75 % listavcev). Največji možni posek za 
obdobje 2013-2022 je 164 m3/leto (75% listavcev).  
 
Preglednica 3: Razmerje razvojnih faz  
Razvojna faza Površina (ha) (%) 
Mladje 0,15 0,6 
Drogovnjak 17,0 67,4 
Debeljak 7,3 28,9 
Pomlajenec 0,8 3,1 

 

 
MLADOVJE: 0,6 ha (0,6 %),  
Zasnova mladovja je dobra, večina mladovja ima ustrezno vrstno sestavo in ustrezno 
kakovost. Večina so mladovja nenegovana, kar onemogoča sestojem, da bi dosegli ustrezno 
pestrost in kakovost sestoja.  
 
DROGOVNJAK: 17,0 ha (67 %),  
Zasnova: prevladujejo drogovnjaki s pomanjkljivo zasnovo (80 % površine).  
Negovanost sestoja: prevladujejo nenegovani sestoji (94 %). 
Sklep sestojev: prevladujejo sestoji s tesnim sklepom (84%). 
 
DEBELJAK: 7,3 ha (29 %)  
Negovanost: večina debeljakov je pomanjkljivo negovanih ali nenegovanih. 
Sklep sestojev: tesen oziroma normalen. 
 

POMLAJENEC: 0,8 ha (3,%) 
Prevladujejo nenegovani ali pomanjkljivo negovani sestoji.  
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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 celotni parceli ali na delu parcele št 1707/41 v 
k.o Košana ter na parcelah 1844,1845, 852/52, 852/53, 852/68, 852/69 in 852/70 v k.o. 
Ostrožno Brdo. Drugod poudarjena 2. stopnja na erodibilni oziroma plazljivi matični podlagi 
(flišna pobočja).   
 
Nobena parcela ne leži v Naturi 2000.  
 
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 680, 684/1, 684/2, 
696/4, 716/1, 716/2, 716/3, 767/1, 767/2, 852/33, 852/52, 852/53, 852/68, 852/69, 852/70, 
852/71) 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).  

- 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 letno sekal neredno. Največji posek je izvedel v letu 2015 (les za 
ostrešje).  
 
Preglednica 4: Posek med leti 2014 in 2021 

LETO 
REDNI POSEK [M3] SANITARNI POSEK 

[M3] 
SKUPAJ [M3] OPOMBE 

IGLAVCI LISTAVCI 

2014      

2015 40 20 10 70 Les za ostrešje 

2016      

2017      

2018  60 10 70 Bukev, jelša 

2019      

2020  40  40 krčitev 

2021      

SKUPAJ    180  

 
 
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, bor in macesen.  

 
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 (les za ostrešje).  

 
Kvalitetno hlodovino listavcev kmetija proda na trgu.  
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Zahteve po drugih gozdnih proizvodih 
 
Potreba in tudi povpraševanje je po kolih navadne robinije, ki se uporablja pri sadovnjakih in 
osnovanju ograj za pašnike.  
 
 

1.3. Usposobljenost, opremljenost in pripravljenost za delo 
 
Kmetija je za delo v gozdu dobro opremljena. Lastnik ima 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. Za delo v gozdu imajo na razpolago:  

• Traktor: 
• Vitel 
• Motorna žaga 
• Zaščitno opremo za sekača,  
• Bager z grabežem za hlodovin 
• o.  

 
1.4. Odprtost gozdov s cestami in vlakami 

 
Skupna dolžina vlak v gozdu: 3.900 m  
Dolžina gozdnih in javnih cest: 115 m  
Odprtost gozda z vlakami: 154 m/ha 
Dovoljena gostota prometnic v gričevnatem svetu: 150 m/ha 
Glede na podatke ni potrebe za načrtovanje novih vlak.  
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2. NAČRT PRIHODNJEGA GOSPODARJENJA 
 
2.1. Gozdnogojitveni načrt 

 
Načrtovalna enota I - Nasadi iglavcev na rastiščih podgorskega bukovja na 
silikatih 
 

- Površina načrtovalne enote: 0,87 ha  
- Razmerje razvojnih faz: drogovnjak 47 %, debeljak  44 %, mladovje 8%.  
- Drevesna sestava: smreka 10%, bor 4%, bukev 10%, hrasti 53%, drugi trdi listavci 21%.   

 
OPIS: Gre za nasade iglavcev (smreka, rdeči bor, zeleni bor, macesen) nastale med letom 1965 in 
1980 na degradiranih sestojih bukve in gradna ter s premenami grmišč pionirskih sestojev. Zaradi 
pomanjkljive nege so se na nasadih oblikovali mešani sestoji iglavcev s primesjo avtohtonih 
listavcev. Nekatera bolj rodovitna rastišča omogočajo doseganje velikih lesnih zalog in dobro 
kakovost nasadov iglavcev, vendar se vse bolj kaže da sadnja iglavcev ter draga gojitvena dela z 
upoštevanjem velikih tveganj (žled, podlubniki, moker sneg) v prihodnje ni smiselna. Gozdovi 
bodo v prihodnje prešli med pionirske gozdove na silikatih ter med bukove in hrastove gozdove. 
Cilj je priprava sestojev na naravno obnovo.  
 
Št. negovalne 
enote, površina, 
lesna zaloga 

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

I/1  
 
0,1 ha  
 
 

S: Mladovje smreke in bora, bogata zasnova, tesen sklep. Velika 
C: Pospeševanje drevesnih vrst, ki je značilna za primarne gozdne 

združbe (hrast, bukev, plemeniti listavci), z vključevanjem že 
obstoječih mladovij iglavcev (predvsem smreka).  

U: Nega mladja (pospeševanje listavcev) 

I/2    

0,4 ha 

207 m3/ha 

S: Drogovnjak z večjim deležem hrasta (50%) in drugih trdih listavcev 
(37%), primes smreke (1%) in bora (2,1%), pretežno dobre zasnove 
in tesnega sklepa. 

Velika 

C: Izboljšati negovanost sestojev in stojnost sestojev 
U: Nega drogovnjaka, izbiralna redčenja zmerne jakosti, sproščanje 

krošnje izbrancev 
I/3  
 
0,4 ha 
 
345 m3/ha 

S: Debeljak hrasta (65%) in bukve (23 %) primes smreke (6%) Velika 
(predvsem 
uvajanje 
sestojev v 
obnovo) 

C: Povečevati lesno zalogo predvsem tam, kjer je gradnik hrast, dele 
kjer prevladuje smreka uvajati v obnovo, 

U: Nega debeljaka (hrast) zaradi tesnega sklepa (jakost 15-20 LZ), 
uvajanje sestojev v obnovo (bukev, smreka) (naravna obnova, 
semenenje), priprava sestoja na obnovo. 

 
Splošne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi v načrtovalni enoti I: 
• Osnovni način obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo, pri težavah s 

pomlajevanjem se lahko izvaja sadnja ali setev. 
• V razvojni fazi mladja in gošče je potrebno pospeševati drevesno sestavo, ki je značilna za 

primarne gozdne združbe (hrast, bukev in plemeniti listavci). 
• Zaradi sanitarnih vzrokov in primanjkljaja mladovij in sestojev v obnovi je potrebno 

debeljake, ki so dosegli ciljni premer ali starost, pospešeno uvajati v obnovo. 
• V drogovnjakih z bogato zasnovo in tesnim sklepom naj se izvajajo izbiralna redčenja zmerne 
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jakosti z eno ponovitvijo (15-20 % na LZ), v drogovnjakih s tesnim sklepom in slabšo zasnovo 
pa naj bodo redčenja večje jakosti (25-35 % na LZ) in brez ponovitve.  

• V sestojih iglavcev ohranjamo in pospešujemo listavce. Redčenja naj bodo usmerjena tudi h 
krepitvi mehanske stabilnosti sestojev.  

• V debeljakih s tesnim sklepom je potrebno redčenje (15–20 % na LZ) pri katerem dodatno 
sproščamo listavce, za njihovo uspešno semenenje.  

• Stalno 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. 

 
Načrtovalna enota II - Pionirski gozdovi listavcev na silikatih 
 

- Površina načrtovalne enote: 13,9 ha  
- Razmerje razvojnih faz: drogovnjaki 91%, debeljak  6 %, sestoj v obnovi 3%.  
- Drevesna sestava: mehki listavci 29%, drugi trdi listavci 28%, hrast 25 %, iglavci 7% 

 
OPIS: Nastali so večinoma z zaraščanjem opuščenih kmetijskih zemljišč (strmi pašniki, 
ekstenzivni sadovnjaki). Toplejša in sušna pobočja poraščajo breza, trepetlika, cer in kostanj. Na 
vlažnejših in hladnejših legah je graditeljica sestojev črna jelša. V teh gozdovih so se v 
sedemdesetih letih izvajale premene s sadnjo iglavcev, kasneje pa tudi plemenitih listavcev. Del 
teh gozdov bo s sukcesijo in primernim gospodarjenjem prešel med bukove ali hrastove 
gozdove. 
 
Negovalna enota, 
površina, lesna 
zaloga 

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

II/1    
12,6 ha 
201 m3/ha 

S: Drogovnjak (mehki listavci 31 %, drugi trdi listavci 30%, hrast 23 % 
plemeniti listavci 11%), zasnova večinoma pomanjkljiva, tesen 
sklep, nenegovani sestoji 

srednja 

C: Izboljšati negovanost sestoja, povečevanje mehansko stabilnost 
sestojev. 

U: Nega drogovnjaka, redčenje večje jakosti (25-35% LZ). 
II/2 debeljak 
 
0,8 ha 
 
315 m3/ha 

S Debeljak, (hrast 57%, bukev 17%) pomanjkljivo negovan, normalen 
sklep) 

nizka 

C Starejši debeljaki, povečevanje lesne zaloge, prehajanje v obnovo. 
U Nega debeljaka, uvajanje sestoja v obnovo (jakost 50 LZ), 

predvsem na veliki večini površine.  

II/3 
 
0,4 ha 

S Sestoj v obnovi (smreka 90%, hrast 6%, plem. listavci 4%) velika 
C: Obnova sestoja 
U: Obnova, pospešena v sestojih s velikim deležem smreke,  

končni posek v sestojih v obnovi kjer je LZ majhna in je mladje 
oblikovano.   

 
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 (veliki jesen, javor, češnja). V sestojih vseh razvojnih faz maksimalno izkoristimo 
dano zasnovo in drevesno sestavo ciljnih drevesnih vrst ter jo negujemo in krepimo. 

• V drogovnjakih z bogato zasnovo in večjim deležem ciljnih drevesnih vrst naj se izvajajo 
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izbiralna redčenja zmerne jakosti (15-20 % na 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 debeljakih s tesnim sklepom in ciljnimi drevesnimi vrstami je potrebno redčenje (10- 20 % 
na LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja. 

• V sestojih v obnovi naj se pospešeno nadaljuje z obnovo (65-75 % na LZ). V sestojih v obnovi 
z bujnim podmladkom naj se zaključi z obnovo. 

 
Načrtovalna enota III- Podgorska bukovja na silikatih 
 

- Površina načrtovalne enote: 4,8 ha 
- Razvojne faze: debeljak (64%), drogovnjak (33 %), mladovje 1,7%, sestoj v obnovi 1,4% 
- Drevesna sestava: bukev (63 %), hrast 14 %, smreka 15 %, drugi iglavci 7 % 

 
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.  
 
Negovalna enota, 
površina, lesna 
zaloga 

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

III/1    
 
0,1 ha 
 

S: Mladovje (smreka 47 %, bukev 15%, mehki listavci 31%), dobra 
zasnova, tesen sklep, nenegovan. 

Srednja 

C: Izboljšati negovanost sestoja, uravnavanje zmesi v korist hrasta, 
bukve in plemenitih listavcev (semenskega nastanka), sproščanje 
krošnje izbrancev v letvenjaku.  

U: Nega letvenjaka  sproščanje krošenj izbrancev.  
III/2 
 
1,6 ha 
 
240 m3/ha 
 

S: Drogovnjak (smreka 26%, bukev 65%, hrast 9 %), tesen sklep, 
nenegovani, večinoma pomanjkljiva zasnova. 

Nizka 

C: Izboljšati negovanost sestoja, določitev in sproščanje izbrancev, 
Zmanjševanje deleža smreke, redčenje sestojev za izboljšanje 
drevesne sestave in kvalitete sestoja.  

U: Nega drogovnjaka, izbiralno redčenje večje jakosti, krepitev 
mehanske stabilnosti sestojev, pospešuje pestrost drevesnih vrst 
(bukev, hrast, plemeniti listavci).  

III/3  
 
4,1 ha 
 
410 m3/ha 

S: Debeljak (bukev 65, hrast 15%, smreka 10%),  srednja 
C: Spodbujanje nosilcev funkcij, sproščanje krošnje izbrancev, 

poudarek na plemenitih listavcih, hrastu in bukvi 
U: Izbiralno redčenje 15%-20% LZ, kjer je sklep tesen, kjer je sklep 

normalen brez redčenja, kjer je oblikovanje mladje naj se širi 
pomladitvena jedra.  

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

upoštevamo semenska leta ciljne drevesne vrste.  
• Zaradi primanjkljaja mladovij in sestojev v obnovi je potrebno debeljake, ki so dosegli ciljni 

premer ali starost, pospešeno uvajati v obnovo. 
•  V razvojni fazi mladja in gošče je potrebno uravnavanje zmesi v korist hrasta, bukve in 
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plemenitih listavcev. Pospešuje se osebke semenskega nastanka.  
• V letvenjaku je potrebno pravočasno pričeti s sproščanjem krošnje izbrancev.  
• V drogovnjakih z bogato zasnovo in tesnim sklepom naj se izvajajo izbiralna redčenja zmerne 

jakosti (15-20 % na LZ), vendar s še eno ponovitvijo v razvojni fazi drogovnjaka. V 
drogovnjakih z normalnim sklepom in slabšo zasnovo pa naj bodo redčenja večje jakosti (23-
27 % na LZ) in brez ponovitve. Pri negi drogovnjakov se še vedno pospešuje pestrost 
drevesnih vrst v korist bukve, hrasta in plemenitih listavcev.  

• V debeljakih s tesnim sklepom je potrebno redčenje (15-20 % na LZ), v ostalih debeljakih 
brez ukrepanja.  

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

• V drogovnjakih in debeljakih je potrebno zaradi sanitarnih razlogov pospešeno zmanjševati 
delež iglavcev v lesni zalogi. 
 

 
Načrtovalna enota IV - Podgorska hrastovja na silikatih 

 
- Površina načrtovalne enote: 5,7 ha 
- Razvojne faze: debeljak 52%, drogovnjak (42 %), sestoj v obnovi  5,5% 
- Drevesna sestava: hrast 54 %, smreka 18 %, drugi trdi listavci 10 % 

 
OPIS: Gozdovi so razpršeni in obsegajo različne združbe, večinoma sekundarne, ki so nastale pod 
močnim antropogenim vplivom. Tako ti gozdovi zavzemajo prisojne in grebenske lege in 
posamezna vlažnejša rastišča. Zaradi različnih rastiščnih razmer je tudi stanje gozdov precej 
heterogeno, z nekoliko specifičnimi cilji in usmeritvami. Velik del teh gozdov so bivši steljniki, ki so 
bili zaradi bližine naselij in lažje dostopnosti stalno pod močnim človekovim vplivom (paša živine, 
košnja podrasti in steljarjenje). Izvajale so se panjevske sečnje, ker so iz teh gozdov lastniki 
zagotavljali lastne potrebe po drveh in tudi za pokrivanje potreb na trgu. 
 
Negovalna enota, 
površina, lesna 
zaloga 

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

IV/1  
 
2,4 
 
230  m3/ha 

S: Drogovnjak (smreka 23%, ostali iglavci 15%, hrast 27 %, drugi trdi 
listavci 18%, mehki listavci 11%) , večinoma pomanjkljive zasnove, 
tesen sklep, nenegovan.  

srednja 

C: Izboljšati negovanost sestoja, uravnavanje zmesi v korist hrasta, 
bukve in plemenitih listavcev (semenskega nastanka), sproščanje 
krošnje izbrancev v letvenjaku.  

U: Nega drogovnjaka, redčenje zmene jakosti (15-20 % LZ).  
IV/2 
 
1,9 ha 
 
403 m3/ha 

S: Debeljak (hrast 69%, bukev 14%, smreka 13%). nizka 
C: Kulminacija lesne zaloge,  
U: Redčenje nižje jakosti, kjer je sklep normalen lahko brez redčenja.  

IV/3 
 
0,3 
 
366 m3/ha 

S: Debeljak (hrast 91 % drugi trdi listavci 4%, tesen oziroma normalen 
sklep.   

nizka 

C: Obnova sestojev 
U: Uvajanje sesojev v obnovo z močnejšim pomladitvenim posekom 

(40-60 LZ), oblikovanje večjih pomladitvenih jeder za 
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pomlajevanje hrasta.  

IV/4 

 

0,3 ha 

 

220 m3/ha 

S: Pomlajenci (hrast 70%, bukev 25%, iglavci 8%)  srednja 

C: Pomlajevanje sestojev, sestoje z bujnim in oblikovanim mladjem 
naj se zaključi obnovo, v sestojih, kjer prevladuje hrast pospešena 
obnovo, sestoji z večjim deležem bukve v zadržano obnovo.  

U: Uvajanje sestojev v obnovo 

 
Splošne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi v načrtovalni enoti I: 
• 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.  

• V razvojni fazi mladja in gošče je potrebno pospeševati drevesno sestavo, ki je značilna za 
primarne gozdne združbe. Glavni gradniki naj bodo bukev, graden in cer.  

• 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). 

• 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 sestojih s prisotnim bukovim 
pomladkom je potrebno bolj zadržano nadaljevati z obnovo.  

• V drogovnjakih in debeljakih je potrebno zaradi sanitarnih razlogov pospešeno zmanjševati 
delež iglavcev v lesni zalogi.  

 
Načrtovan posek po negovalnih enotah  

V preglednici je prikazan 10-letni načrtovan posek. Povprečni letni posek je 43 m3 
iglavcev in 119 m3 listavcev.  
 
Preglednica 5: 10-letni načrtovan posek  
NEGOVALNA 
ENOTA 

BRUTO POSEK [m3] 
IGLAVCI LISTAVCI SKUPAJ 

I/1 0 0 0 
I/2 2 22 24 
I/3 1 41 42 
II/1 34 432 466 
II/2 4 57 61 
II/3 90 7 97 
III/1 0 0 0 
III/2 74 61 135 
III/3 113 234 347 
IV1 90 47 137 
IV/2 17 149 166 
IV/3 8 101 109 
IV/4 2 35 37 
SKUPAJ 435 1186 1621 
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Načrtovana gojitvena dela po negovalnih enotah  

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

VRSTA DELA POVRŠINA (ha) 

I/1 Nega gošče 0,1 
I/1 Nega letvenjaka 0,1 
I/2 Nega drogovnjaka 0,1 
I/3 Nega mladja 0,01 
I/3 Nega gošče 0,01 
II/1 Nega letvenjaka 0,3 
II/1 Nega drogovnjaka 2,6 
II/2 Priprava sestoja  0,02 
II/2 Obžetev 0,22 
II/2 Nega mladja 0,16 
II/2 Nega gošče 0,16 
II/3 Obžetev 0,4 
II/3 Nega mladja 0,2 
II/3 Nega gošče 0,2 
III/1 Nega letvenjaka 0,06 
III/1 Nega drogovnjaka 0,04 
III/2 Nega gošče 0,03 
III/3 Nega mladja  0,4 
III/3 Nega gošče 0,4 
III/3 Nega mladja 0,02 
III/3 Nega gošče 0,03 
III/3 Nega letvenjaka 0,05 
IV/1 Priprava tal 0,002 
IV/1 Sadnja 0,002 
IV/1 Obžetev 0,003 
IV/1 Nega mladja 0,08 
IV/1 Nega gošče 0,08 
IV/1 Nega letvenjaka 0,008 
IV/1 Nega drogovnjaka  0,42 
IV/2 Priprava sestoja 0,06 
IV/2 Priprava tal 0,2 
IV/2 Sadnja 0,2 
IV/2 Obžetev  0,5 
IV/2 Nega mladja 0,4 
IV/2 Nega gošče 0,09 
IV/3 Priprava tal 0,03 
IV/3 Sadnja 0,03 
IV/3 Obžetev 0,13 
IV/3 Nega mladja 0,13 
IV/3 Nega gošče 0,03 
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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 435 369,75 13.681 8.142 5.539 

Listavci 1186 1043,68 38.616 22.982 15.634 

Skupaj 1621 1413,43 52.297 31.117 21.181 

Povprečna cena lesa je ocenjena na 37 €/m3, strošek poseka in spravila je ocenjena na 22 €/m3.  
 
Preglednica 8: Stroški izvedbe negovalnih del   

UKREP POVRŠI
NA (HA) 

CENA 
(€/(HA) 

MOŽNOST 
SOF.   CENA SOFIN. 

(€) 
STROŠEK 

LASTNIKA (€) 

Nega drogovnjaka 3,16 625 40% 1975 790 1185 
Nega gošče 1,13 585 40% 661 264 396 
Nega letvenjaka 0,52 585 40% 303 121 182 
Nega mladja 1,40 500 40% 700 280 420 
Obžetev 1,25 500 40% 627 251 376 
Priprava sestoja  0,08 250 40% 20 8 12 
Priprava tal 0,23 250 40% 58 23 35 
Sadnja 0,23 1000 40% 232 93 139 
Skupaj 8,01     4576 1830 2745 

 
Preglednica 9: Stroški gradnje in vzdrževanja vlak 
Vrsta dela Cena dela [€/m] Dolžina [m] Strošek [€] 
Gradnja vlak    
Vzdrževanje vlak 2 400 800 
SKUPAJ   800 
 
Preglednica 10: Fiskalne obremenitve 
 Katastrski 

dohodek [€] 
Delež 
obremenitve [%] 

Višina 
obremenitve [€] 

Davek od katastrskega 
dohodka 

1040 10,0 104 

Pristojbina za gozdne 
ceste 

1040 14,7 153 

SKUPAJ   257 
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Preglednica 11: Čisto donos v 10 letih 
 [€] SKUPAJ [€] 

STROŠKI 

34.919 

Posek in spravilo 31.117 
Nega 2.745 
Gradnja in vzdrževanje vlak 800 
Fiskalne obremenitve 257 
PRIHODKI  

54.127 Prodaja lesa  52.297 
Spodbuda (sofinanciranje) 1830 

DONOS  19.208 
 
Vrednost gozdnih parcel je po cenitvi GURS  ovrednotena na 89.658 €. Letni donos predstavlja 
2,1 % ocenjene vrednosti zemljišč. 
 
 

2.3. Analiza alternativnih možnosti gospodarjenja 
 
Lastnik bi lahko pri ob predelavislabših sortimentov lesa bukve v drva in razvozom na dom iztržil 
nekoliko več, kot s samo prodajo goli. 
V primeru, da bi lastniku ali kateremu od njegovih družinskih članov v prihodnje kmetija 
predstavljala osnovni dohodek, ima tudi možnost da del zaslužka predstavljajo postranski gozdni 
proizvodi. Če se lastnik gozda z nabiralništvom (tukaj predvsem gobe) ukvarja pridobitniško, se 
lahko drugim nabiranje v njegovem gozdu prepove. Prepoved na predlog lastnika odredi pristojni 
organ lokalne skupnosti, na terenu pa se območje prepovedi lahko označiš tablami.  
Glede na usmerjenost kmetije pa je mogoče organizirati tudi rekreacijo (kolesarjenje, jahanje 
konjev,...), gozdno pedagogiko. 
 

2.4. Celovita analiza tveganj 
 
Največje tveganje pri gospodarjenju predstavljajo naravni dejavniki. Pričakujemo lahko sanacijske 
sečnje smreke. Pri pojavi 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 napadelše 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. 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 
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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. 
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 
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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:  

1. gojitvena in varstvena dela: lastnik bo dela izvajal v skladu z poglavjem 2.1 
Gozdnogojitveni načrt. Glavnina gojitvenih del je namenjena negi drogovnjakov. Del 
gojitvenih del je usmerjen v nego letvenjaka in mladja. Z izvedbo vseh teh del bo 
lastnik krepil tako lesnoproizvodno funkcijo, ki je na celotni posesti na 1. stopnji 
poudarjenosti in nekatere ekološke funkcije predvsem varovalna funkcija).  

2. posek: načrtovani 10-letni posek po posameznih negovalnih enotah je razviden iz 
preglednice št. 5 na strani 12. Skupni posek predstavlja 1621 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 in temu 
ustrezno prilagaja letni posek. 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 (predvsem varovalna 
funkcija zaradi flišne podlage) in socialne funkcije pospešuje z ohranjanjem gozda. 

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.  

5. širitev gozdne posesti: trenutna površina gozdne posesti obsega 25,3 ha, kar z 
ekonomskega vidika kmetiji ne prinaša večjega 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.   
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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.  

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. Ker je računska odprtost gozda z vlakami zadostna, 
novogradnje le-teh niso smiselne. Dejansko stanje na terenu pa lahko izkazuje 
potrebo po izgradnji krajšega odseka prometnice za zagotovitev varnejšega in 
učinkovitejšega spravila. 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: v sklopu terenskega ogleda, smo opredelili v negovalni 
enoti III/3, kjer bi bilo potrebno izvesti izbiralno redčenje, saj  ima sestoj gost sklep. 
Obstoječa pomladitvena jedra (jih je malo) je potrebno širiti in s tem spodbujati 
pomlajevanje gozda. Prav tako je potrebno širiti pomladitvena jedra na parceli 
852/53 in 852/33, kjer se zaradi večjega poseka v preteklosti že kažejo oblikovana 
pomladitvena jedra.  

2. posek: povprečni načrtovani letni posek je 44 m3 iglavcev in 119 m3 listavcev. Letni 
posek naj se prilagaja izvajanju gojitvenih in varstvenih del.  
V načrtu je tudi krčitev gozda v kmetijske namene v skupni površini 0,50ha na 
parcelah 680, 684/1 in 684/2. 

3. širitev gozdne posesti: lastnik naj preko spleta oziroma oglasnih desk občin spremlja 
prodajo gozda v širši okolici ter v primeru, da se pojavi ugodna priložnost, tako z vidika 
cene, kot tudi z vidika kvalitete gozda, kupil dodatne površine gozda.  

4. 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.  

5. 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.  

6. pridobivanje finančnih virov: za izvajanje gojitvenih in varstvenih del naj se vedno 
najprej posvetuje z revirnim gozdarjem, ki mu bo za določena dela lahko 
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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 4, (Vremščica – revirni 
gozdar Kresevič Aleš, Brkini II - Fidel Rajko). 
 
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.  
 

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 
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 
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lubadarja, tudi če ne izvedemo poseka polomljenih dreves. 
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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. 
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4. 

     

   

   

   

   

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 
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