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POVZETEK 

Gozdnogospodarsko območje Kranj leži v alpskem in predalpskem svetu severozahodne Slovenije 
in meri 1.076,5 km2. 71.000 ha gozdov v območju pomeni 66 % gozdnatost. Prevladujoča geološka 
podlaga so dolomiti, dolomitizirani apnenci in apnenci. Prevladujoče združbe so podgorska bukovja 
na silikatnih kamninah, gorska, zgornjegorska in sublapinska bukovja na karbonatnih in mešanih 
kamninah in jelova bukovja. 

V lesni zalogi prevladujejo iglavci s 64 %. Največ je smreke (52 %), katere delež pa je zaradi ujm 
rahlo padel. Na drugem mestu je bukev (24 %). Sledijo jelka (6 %), hrast (5 %) in bor (4 %). 

Gozdovi so večinsko v zasebni posesti, državnih je manj kot desetina. Prevladuje drobna zasebna 
posest. Slaba polovica lastnikov ima gozdno posest manjšo od 1 ha. V kombinaciji z zahtevnim 
reliefom, pomanjkljivo odprtostjo in upadanjem zanimanja za delo v gozdu je to eden ključnih 
razlogov za nizko realizacijo poseka in gojitvenih del, posledično pa tudi za številne ostale probleme, 
kot je porušeno razmerje razvojnih faz, visok delež sanitarnega poseka, nizka prehranska kapaciteta 
za divjad itd. 
Ukrepi za naslednje desetletje so ambiciozno začrtani. Možni posek predstavlja 95,5 % prirastka 
oziroma 20,5 % lesne zaloge za vse gozdove, kar zagotavlja zadovoljivo podlago za odločne korake 
proti zastavljenim ciljem. 

 

Preglednica 1: Površina gozdov po oblikah lastništva (v ha) 

 
Zasebni 

gozdovi 

Državni 

gozdovi 

Gozdovi 

lokalnih 

skupnosti 

Skupaj 

Površina gozda 63.342 6.584 1.074 71.000 

Delež (%) 89,2 9,3 1,5 100,0 

 

Preglednica 2: Gozdni fondi po oblikah lastništva gozdov 

Lastništvo Površina Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
  Kategorije gozdov ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
  igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

Skupaj GGO            
  Večnamenski gozdovi 59.908 246 131 377 5,2 2,9 8,2 22,8 19,1 21,5 99,3 
  GPN z načrtovanim posekom 4.289 214 117 331 5,3 2,8 8,1 24,9 16,9 22,0 90,2 
  GPN brez načrtovanega poseka 254 152 263 415 2,8 3,9 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Varovalni gozdovi 6.549 170 152 323 2,8 2,7 5,5 9,0 9,0 9,0 52,6 
  Skupaj vsi gozdovi 71.000 237 132 369 5,0 2,9 7,9 22,0 17,7 20,5 95,5 

Zasebni gozdovi            
  Večnamenski gozdovi 55.094 242 132 374 5,2 3,0 8,1 23 19,2 21,6 99,4 
  GPN z načrtovanim posekom 3.274 216 120 337 5,5 2,9 8,4 27,4 17,9 24 96,6 
  GPN brez načrtovanega poseka 156 94 284 378 1,4 3,5 4,9 0 0 0 0 
  Varovalni gozdovi 4.818 161 153 314 2,7 2,8 5,4 9 8,8 8,9 51,7 
  Skupaj vsi gozdovi 63.342 234 134 367 5,0 3,0 7,9 22,4 18,1 20,9 96,6 

Državni gozdovi            
  Večnamenski gozdovi 4.374 303 107 410 6,1 2,4 8,5 21 17,8 20,2 97,7 
  GPN z načrtovanim posekom 680 204 94 298 5,0 2,1 7,1 14,9 12,7 14,2 59,3 
  GPN brez načrtovanega poseka 98 246 228 474 5,1 4,5 9,6 0 0 0 0 
  Varovalni gozdovi 1.432 210 158 367 3,5 2,6 6,0 9,1 9,7 9,4 57,0 
  Skupaj vsi gozdovi 6.584 271 119 390 5,4 2,4 7,8 18,3 14,5 17,1 85,4 

Gozdovi lokalnih skupnosti            
  Večnamenski gozdovi 440 257 134 391 5,2 2,8 8,0 21,9 19,8 21,2 103,1 
  GPN z načrtovanim posekom 335 212 132 344 4,0 3,1 7,1 20,4 15,7 18,6 90 
  GPN brez načrtovanega poseka 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 
  Varovalni gozdovi 298 134 113 247 2,1 2,2 4,2 7,5 8,4 7,9 45,9 
  Skupaj vsi gozdovi 1.074 209 127 336 4,0 2,7 6,7 18,8 15,6 17,6 88,7 
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0 UVOD 

Gozdnogospodarsko območje Kranj s sedanjim obsegom je bilo oblikovano leta 1965 z Odlokom o 
določitvi gozdnogospodarskih območij v SR Sloveniji (Uradni list RS, št. 37/65). Gorenjsko lovsko 
upravljavsko območje je bilo določeno leta 2004 z Odlokom o lovsko upravljavskih območjih v 
Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 110/04). 

Prve načrte za gospodarjenje z gozdovi je imelo nekaj lastnikov velikih gozdnih posesti. Prvega je 
leta 1885 izdelal Mihael Buberl za gozdno posest v Jelendolu (hrani ga Železarski muzej na 
Jesenicah). Izdelan je bil npr. Gospodarski program za gozdove mestne občine Tržič za decenij 1937 
– 1946. Tudi v času 2. svetovne vojne je nemška okupacijska oblast imela svojo gozdarsko ureditev 
s predpisi, navodili, literaturo in službo. V težkih družbenogospodarskih razmerah po letu 1945 so 
mnoge lastnike gozdov doletele planske sečnje oz. obvezna oddaja lesa. 

V zasebnih gozdovih je bilo značilno tako imenovano kmečko prebiranje, ki še danes napeljuje k 
odbiranju po potrebah. Od leta 1954 so na okrajnih ljudskih odborih začeli izdelovati desetletne 
gozdnogospodarske načrte za zasebne in manjše nestalne družbene gozdove v 
gozdnogospodarskih enotah, ki so bile oblikovane po območjih v upravljanju občinskih ljudskih 
odborov, ter za manjše gozdnogospodarske enote z družbenimi gozdovi raznih upravljavcev 
(zadruge, protokol, letališče, Gozdno gospodarstvo, kombinat). V območja načrtovanja ni bil vključen 
prostor nad zgornjo gozdno mejo. Zbirko podatkov o gozdovih so tvorili kartoni za gozdne parcele 
posameznih lastnikov.  

Večnamenski trajnostni način gozdnogospodarskega načrtovanja se je počasi razvijal od srede 60 
let prejšnjega stoletja. Od leta 1993 so načrti izdelani za vse gozdove v območjih urejanja ne glede 
na vrsto lastništva, lastniki gozdov pa se lahko sami odločajo o višini izkoriščanja možnega poseka. 
Pri tem in pri drugih ukrepanjih v zvezi z gozdovi koristijo strokovno svetovanje, ki ga država nudi 
preko javne gozdarske službe [27]. 

Prvi območni gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko območje Kranj (1975) je bil izdelan 
za obdobje 1971 – 1980. Bil je podlaga za oblikovanje gozdarske in gospodarske politike, poudarjal 
je tudi večnamensko vlogo gozdov in podajal usmeritve za vsa področja gospodarjenja z gozdovi. 

Območni gozdnogospodarski načrt za obdobje 1981 – 1990 (1986) je bil izdelan na podlagi prvega 
računalniškega vnosa in obdelave podatkov o gozdovih. Oblikovani so bili gozdnogospodarski 
razredi, ki temeljijo predvsem na sorodnosti gozdnih rastišč. oz. združb. 

Območni gozdnogospodarski načrt za obdobje 1991 – 2000 (1992) je nastajal v času demokratičnih 
sprememb, prerazporeditve političnih moči, družbenogospodarske krize, spreminjanja zakona o 
gozdovih in pospešenega okoljskega osveščanja ljudi. Oblikovanje ciljev, usmeritev in programov 
ukrepov je močno slonelo na mnogonamenski vlogi gozdov, ki je bila temeljito ovrednotena. 

Območni gozdnogospodarski načrt za obdobje 2001 – 2010 (2003) je izdelal Zavod za gozdove 
Slovenije v skladu z enotnimi izhodišči za vso Slovenijo. Gospodarjenje z gozdovi je usmerjal k večji 
izkoriščenosti prirastnih potencialov, k bolj racionalnemu vlaganju z gojitvenimi ukrepi ter k varovanju 
funkcij gozdov z usklajenimi oz. prilagojenimi gozdnogospodarskimi in prostorskimi posegi. 

Območni gozdnogospodarski načrt za obdobje 2011 – 2020 (2012) je izdelal Zavod za gozdove na 
podlagi Zakona o gozdovih in Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo 
ter skladno s Predlogo za izdelavo gozdarskega dela ON (Oddelek za gozdnogospodarsko 
načrtovanje ZGS, januar 2011). 

Ta načrt je šesti po vrst, izdelan je na podlagi: 
• Resolucije o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/2007),  
• Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 

– ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 
9/16 – ZGGLRS in 77/16),  

• Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – 
ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.), 
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• Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 
91/10 in 200/20). 

 

V načrtu se pojavljajo naslednje kratice ali okrajšave: 

GGE – gozdnogospodarska enota, 

GGN – gozdnogospodarski načrt, 

GGO – gozdnogospodarsko območje, 

RGR – rastiščnogojitveni razred, 

GPN – gozdovi s posebnim namenom, 

ZGS – Zavod za gozdove Slovenije, 

MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

LD – lovska družina, 

LZ – lesna zaloga, 

SVP – stalna vzorčna ploskev, 

Rk – rastiščni koeficient (KOŠIR, 1992), 

ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 

ZOG – Zakon o gozdovih, 

ZON – Zakon o ohranjanju narave, 

ZGO – Zakon o graditvi objektov, 

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 

EPD – enotni programski dokument, 

GRM- gozdni reprodukcijski material, 

PSR – proizvodna sposobnost rastišča, 

K.O. – katastrska občina, 

PRP – Program razvoja podeželja, 

NGI – nacionalna gozdna inventura. 
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1 OPIS GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA 

1.1 Lega območja 

Gozdnogospodarsko območje Kranj (v nadaljevanju GGO) se nahaja v severozahodnem delu Slovenije 
med GGO Bled in GGO Tolmin na vzhodu ter GGO Ljubljana na jugu in vzhodu. Na severu ga omejuje 
državna meja z Avstrijo. Celotna površina meri 107.650 ha. Območje zavzema v severnem delu vzhodni 
gorati del Karavank, osrednji del Kamniških Alp in zahodni del Savinjskih Alp, v osrednjem delu pretežni 
del Kranjskega in Sorškega polja, v južnem delu pa južni del planote Jelovica, Škofjeloško hribovje in 
deloma Polhograjske Dolomite. 

V celoti pokriva 10 občin: Tržič, Jezersko, Preddvor, Naklo, Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, 
Železnike, Škofjo Loko in Gorenjo vas-Poljane, območje občine Žiri pa zajema delno. 

Meje lovsko upravljavskih območij (v nadaljevanju LUO) ne sovpadajo z mejo GGO, celotno GGO pa 
sodi v Gorenjsko LUO. Poleg kranjskega GGO ležijo v Gorenjskem LUO v večjem deležu še blejsko, v 
majhnih deležih pa nazarsko in ljubljansko GGO. Delež tolminskega GGO v Gorenjskem LUO je 
zanemarljiv. 

 

Slika 1: Pregledna karta GGO 

1.2 Opis naravnih razmer 

1.2.1 Orografske značilnosti površja 
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GGO zajema alpski in predalpski svet, bolj obširno pa obsega nižinski svet z intenzivno pospeševanim  
kmetijstvom, gričevje in sredogorje, zakrasele planote in gorski svet, tudi z območji nad zgornjo gozdno 
mejo. 

Alpski del obsega del Karavank od Begunjščice do Pristovškega Storžiča, del Kamniško-Savinjskih Alp 
od Dobrče do Grintavcev in Krvavca ter del Julijskih Alp na vzhodnem koncu Bohinjskih gora in južnem 
robu Jelovice. Tu prevladujejo južne lege in večji nakloni. Najvišja točka je vrh Grintavca (2558 m). 
Obroblja ga alpsko predgorje z zahodnim delom Tunjiškega gričevja, svetom okrog Besnice in 
Šentjoškim hribovjem. 

Predalpski del obsega del Ljubljanske kotline z vzhodnim robom Dobrav, Kranjskim in Sorškim poljem, 
Škofjeloško hribovje z obrobjem Cerkljanskega hribovja in severni del Polhograjskih Dolomitov. Tu 
prevladujejo zmerni nagibi in grape. Najnižja točka se nahaja ob reki Sori (320 m). 

Prevladuje razgiban povirni tip rečno ledeniškega reliefa s prodornimi dolinami. Nekaj predelov je 
zakraselih. Kotlina je nasuta z nanosi rek, ki so svojo strugo poglobile in oblikovale soteske, drugje pa 
oblikovale terase. Glede na tip reliefa v GGO prevladujeta akumulacijski rečno-denudacijski in 
destrukcijski rečno-denudacijski tip. Akumulacijski tip se nahaja v nižinskem predelu območja ob reki 
Savi (Kranjsko-Sorško polje), destrukcijski tip pa ob večjih vodotokih v južnem in jugozahodnem delu 
GGO in deloma tudi v zgornjem delu Kranjskega polja. V alpskem predelu prevladuje ledeniški tip reliefa, 
za katerega so značilne prodorne doline, terase, kočne in ledeniške morene. Ob vznožjih Kamniško-
Savinjskih Alp in Škofjeloškega hribovja se pojavlja dolomitni kraški tip reliefa. Najredkeje se pojavlja 
apneniški kraški tip reliefa, ki je prisoten le na južnem pobočju Jelovice [5]. 

1.2.2 Značilnosti podnebja 

V območju se prepletajo podnebje višjega (vremenska postaja Kredarica) in nižjega gorskega sveta 
(vremenska postaja Rateče) značilna za gorski del in zmerno celinsko podnebje (vremenska postaja 
Letališče Jožeta Pučnika) v predalpskem delu območja. 

Zaradi razgibanosti površja se oblikujejo različna krajevna podnebja z večjimi toplotnimi razlikami. V 

obdobju med leti 2011 in 2020 je srednja letna temperatura na kranjski ravnini znašala 9-10 C 

(vremenska postaja Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana), v Škofjeloškem hribovju 6-8 C (vremenska 

postaja Železniki) in v gorskem svetu 2-6 C (vremenska postaja Krvavec). Povprečne letne padavine 
so se gibale med 1.300 mm na ravnini (vremenska postaja Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Škofja 
Loka in Tržič) in 2.600 mm v gorah (vremenske postaje Krvavec, Martinj Vrh in Podljubelj) [24]. Za 
razporeditev padavin sta značilna dva viška - spomladanski in jesenski, ki sta posledica taljenja snega 
in obilnih jesenskih padavin. Najmanj padavin je v poletnih mesecih. Zaradi ogrevanja ozračja je opazna 
tanjša debelina snežne odeje po vsem območju. Vegetacijska doba traja 7 mesecev [23]. 

Vreme se pogosto in hitro spreminja. Prevladujejo vetrovi severnih smeri. Na vsakih nekaj let se močan 
severnik in severovzhodnik ali karavanški fen razdivja v rušilni razsežnosti. Včasih v predalpskem svetu 
točkovno udari poletni vrtinec. Vsi ti vetrovi botrujejo lokalnim vetrolomom [58]. 

Na približno deset let se v predalpskem svetu pojavlja žled. Pogost je težek spomladanski sneg. Neredne 
so poznopomladanske pozebe, toča v pasovih, poletne in zimske suše ter hude ure v poletnih nevihtah 
in jesenskem deževju. Večkrat v desetletju lokalno močan veter poškoduje gozdove. 
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Slika 2: Spremembe temperature in padavin v obdobju 1971-2020 (Vremenska postaja Letališče 
Jožeta Pučnika Ljubljana) [23] 

 

 

Slika 3: Spremembe temperature in padavin v obdobju 1971-2020 (Vremenska postaja Kredarica) 
[23] 
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Slika 4:Spremembe temperature in padavin v obdobju 1971-2020 (Vremenska postaja Rateče) [23] 

1.2.3 Hidrološke in hidrogeološke razmere 

Goratemu delu GGO Kranj dajeta poseben pečat porečji Tržiške Bistrice in Kokre. Pomebnejši pritoki 
Tržiške Bistrice so Košutnik, Zali potok, Dolžanka, Kališnik, Mošenik, Stegovnik in Lomščica, Kokre pa 
Reka, Koritarica, Lobnica, Čemšeniški potok, Bistrica, Suha, Belica, Rupovščica in Jezernica. Obe reki 
s pritoki imata hudourniški značaj in se zlivata v Savo, ki teče vzdolž kotline.  

Predalpskemu delu hribovja poseben pečat dajeta hudourniški porečji Selške in Poljanske Sore. Glavni 
pritoki Selške Sore so Zadnja Sora, Davča, Zadnja Smoleva, Prednja Smoleva, Luša, Štajnpoh, 
Dašnjica, Češnjica, Selnica in Bukovščica. Poljanska Sora ima v povirnem delu zelo razvejeno mrežo 
pritokov: Rovtarska Sora, Črna, Žirovnica, Osojnica, Hobovščica, Kopačnica, Račeva, dolvodno od 
Gorenje vasi pa pritoki Brebovščica, Hotoveljščica, Sovpat, Bodoljski potok, Hrastnica in Ločivnica. Obe 
reki se v Škofji loki združita v Soro. 

Območja ogrožena po snežnih in zemeljskih plazovih se nahajajo na zgornji gozdni meji, na območju 
Karavank, Sorice, Krvavca, Viševskega hriba, Kokrške Kočne in Srednjega vrha [56]. Ogroženost 
gozdne površine zaradi hidroloških in hidrogeoloških razmer ni bistvena. Poplavna območja so v občini 
Tržič med naselji Lom pod Storžičem, Tržičem, Bistrico pri Tržiču do Ročevnice (Tržiška Bistrica), v 
Železnikih (Selška Sora, potoka Dašnjica in Češnjica), v Škofji Loki (Poljanska in Selška Sora) in Cerkljah 
(Reka)(2) [54]. 

V nižinskem predelu območja - na terasah in njihovem obrobju je več umetnih jezerc (Trbojsko jezero, 
jezero Črnjava, Planšarsko jezero), zalitih glinokopov (Bobovek, Češnjevški bajerji), ribnikov, manjših 
močvirij in mokrišč ter poplavnih logov in mrtvic. Na Jelovici je barje Ledina, najjužnejše visoko barje v 
Evropi. 

Pomembni gozdni habitatni tipi vezani na vode so obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna 
loka) (šifra 91E0), prehodna barja (šifra 7140) in barjanski gozdovi (šifra 91D0) [22]. 

1.2.4 Geološke in pedološke značilnosti območja 

Kamnine so po nastanku večinoma usedline, na nekaj mestih pa se pojavljajo predornine. 

Usedline so plastovite. Po nastanku so mehanične, organogene in kemične. Od sipkih mehaničnih so 
zastopani grušči, prodi in peski, od zlepljenih mehaničnih breče, konglomerati, peščenjaki in gline, od 
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kemično spremenjenih mehaničnih pa glinasti skrilavci. Od organogenih usedlin so zastopani apnenci in 
dolomiti. Od kemičnih usedlin se le na nekaj majhnih mestih pojavlja lehnjak. Na Jezerskem je večje 
nahajališče lehnjaka. 

Predornine so porfir, keratofir, kvarcit, filiti in posredno tudi tufi. 

Apnenci od Stegovnika do Pristovškega Storžiča so najstarejše kamnine v Sloveniji. 

V območju se na 39 % pojavljajo apnenci in dolomiti, predvsem na območju Karavank, Kamniško-
Savinjskih alp in Škofjeloškega hribovja. Peščenjaki laporji in skrilavci predstavljajo podlago na 35 % 
območja, večjem delu Poljanske doline, Selške doline in dela v Karavankah. Prodi se pojavljajo na 
večjem delu Kranjsko-Sorškega polja in predstavljajo 23 % območja. V 3 % območja se pojavljajo tudi 
meljevci in glinavci. 

Od tal se pojavljajo distrična rjava tla (28,2 %) predvsem na območju Poljanske in Sorške doline. 
Rendzina (33,6 %) pokriva predvsem hribovite predele območja (Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe 
in Škofjeloško hribovje). Evtrična rjava tla (23,8 %), se pojavljajo na ravninskih predelih predvsem na 
Kranjsko-Sorškem polju. Na tem območju se v večji meri pojavljajo še izprana obrečna tla (6,4 %). Ostale 
vrste tal so zastopane z manjšimi deleži [39], [5], [53]. 

1.3 Vegetacijski oris območja 

Vegetacija območja je razdeljena na dve fitogeografski območji - alpsko in predalpsko, slednje 
prevladuje. Alpsko fitogeografsko območje obsega gorovja na severnem delu območja ter del 
Škofjeloškega hribovja. K predalpskemu fitogeografskemu območju prištevamo območja v nižinskih 
predelih gorskih dolin in območje med delom Dobrav na vzhodu GGO, preko Kranjskega in Sorškega 
polja do Polhograjskih Dolomitov na jugu. 

Zaradi pestre geološke podlage, razgibanega reliefa in širokega višinskega razpona od 320 do 2.558 m 
se v GGO Kranj pojavlja vseh 19 skupin gozdnih rastiščnih tipov, ki jih prepoznavamo v Sloveniji. V 
okviru skupin nadalje razlikujemo 35 gozdnih rastiščnih tipov (v nadaljevanju GRT) (Karta K: Skupine 
gozdnih rastiščnih tipov je v poglavju 12) [50], [3]. 

Glavni pečat GGO dajejo podgorska bukovja, ki zavzemajo skupaj skoraj 80 % gozdnih površin. Skoraj 
tretjino pokrivajo podgorska bukovja, nad njimi se z naraščanjem nadmorske višine zvrsti več GRT iz 
skupine gorskih, zgornjegorskih in subalpinskih bukovij ter jelovo bukovje. 

GGO leži v alpskem in predalpskem fitogeografskem območju. Alpsko fitogeografsko območje obsega 
severni alpski del Slovenije. Zanj je značilna alpinska flora in vegetacija nad gozdno mejo. Predalpsko 
fitogeografsko območje pa obsega osrednji del Slovenije med Idrijco, Ljubljanico in spodnjim tokom 
Save, prevladujejo gozdovi bukve in belega gabra z značilno srednjeevropsko floro. 

GRT z belim gabrom, gradnom in dobom se pojavljajo v nižinskem in gričevnatem svetu v neposredni 
bližini neselij v skupnem deležu le okoli 5 %, saj večino njihovih rastišč zavzemajo kmetijske in urbane 
površine. Podoben delež imajo kisloljubna borovja, ki poraščajo najbolj revna in degradirana gozdna 
rastišča.  

V GGO je 26.602 ha gozda na območju Natura 2000, kar pomeni 37,5 % vseh gozdov. Od tega je 7.322 
ha površin gozdnih habitatnih tipov, ki pokrivajo 10 % vseh gozdov. Gozdnih habitatnih tipov Natura 2000 
je 8 %. Po površini izstopajo HT 91K0 - Ilirski bukovi gozdovi, HT 4070* – Ruševje in HT 9410 - Kisloljubni 
smrekovi gozdovi od montanskega do subalpinskega pasu. Na manjših površinah se pojavljajo HT 9110 
- Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi, HT 9180* - Javorjevi gozdovi v grapah in na pobočnih 
gruščih, HT 91E0* - Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja, 91R0 – Gozdovi rdečega bora na dolomitni 
podlagi in 91D0* - Barjanski gozdovi. Štirje HT so na območju Evropske unije v nevarnosti, da izginejo, 
zato se opredeljeni kot prednostni (označeni z *) [50], [3], [22]. 

Zaradi dolgotrajnega človekovega vpliva je znaten delež gozdnih rastiščnih tipov v nižinskih predelih 
GGO spremenjen oz. degradiran, kar je posledica opuščanja kmetijske rabe zemljišč, posledično 
njihovega zaraščanja, nekatere od njih pa so bile zasajene s smreko. 

Od drevesnih vrst so redke in ogrožene tisa, bodika in črni bor. Zaradi bolezni in onesnaženega zraka 
so prizadete populacije jelke, domačega kostanja in gorskega bresta ter jesena, zaradi dosedanjega 
načina gospodarjenja z gozdovi pa tudi manjšinske drevesne vrste in grmovnice (brek, jerebika, lesnika 
ipd.).  



OPIS GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA 

15 
 

 

Preglednica 3: Površina in delež gozdnih rastiščnih tipov 

Skupina gozdnih rastiščnih tipov Površina Delež 
Gozdni rastiščni tipi ha % 

1. vrbovja, topolovja, črnojelševja in sivojelševja 301 0,4 
   Vrbovje s topolom 53 0,1 
   Nižinsko črnojelševje 105 0,1 
   Gorsko obrežno jelševje in velikojesenovje 143 0,2 
2. dobova-belogabrovja in brestovja z ozkolistnim jesenom 70 0,1 
   Dobovje in dobovo belogabrovje 70 0,1 
3. gradnova-belogabrovja na karbonatnih in mešanih kamninah 954 1,3 
   Predalpsko gradnovo belogabrovje 954 1,3 
4. gradnova-belogabrovja in hrastovja na silikatnih kamninah 2.753 3,9 
   Kisloljubno gradnovo belogabrovje 2.753 3,9 
5. podgorska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah 3.933 5,5 
   Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 3.933 5,5 
6. podgorska bukovja na silikatnih kamninah 17.905 25,2 
   Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 17.905 25,2 
7. gorska, zgornjegorska in subalpinska bukovja na karbonatnih in meša 14.295 20,1 
   Osojno bukovje s kresničevjem 2.211 3,1 
   Predalpsko gorsko bukovje 1.595 2,2 
   Alpsko bukovje s črnim telohom 6.650 9,4 
   Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolis 3.608 5,1 
   Predalpsko podalpinsko bukovje 231 0,3 
8. gorska in zgornjegorska bukovja na silikatnih kamninah 6.750 9,5 
   Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z be 6.750 9,5 
9. jelova-bukovja 8.526 12,0 
   Predalpsko jelovo bukovje 8.526 12,0 
10. javorovja, velikojesenovja in lipovja 277 0,4 
   Podgorsko-gorsko javorovje in lipovje 3 0,0 
   Pobočno velikojesenovje 202 0,3 
   Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom 19 0,0 
   Javorovje s praprotmi 53 0,1 
11. toploljubna bukovja 4.933 6,9 
   Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 4.933 6,9 
12. gozdovi in grmišča toploljubnih listavcev 264 0,4 
   Preddinarsko-dinarsko hrastovo črnogabrovje 3 0,0 
   Alpsko-predalpsko črnogabrovje in malojesenov 261 0,4 
13. kisloljubna rdečeborovja 3.524 5,0 
   Kisloljubno rdečeborovje 3.524 5,0 
14. bazoljubna rdečeborovja in črnoborovja 257 0,3 
   Bazoljubno rdečeborovje 83 0,1 
   Bazoljubno črnoborovje 174 0,2 
15. jelovja in smrekovja na karbonatnih in mešanih kamninah 566 0,8 
   Smrekovje na karbonatnem skalovju 54 0,1 
   Planinsko smrekovje na karbonatni podlagi 511 0,7 
16. jelovja in smrekovja na silikatnih kamninah 4.962 6,9 
   Jelovje s praprotmi 2.935 4,1 
   Jelovje s trikrpim bičnikom 1.288 1,8 
   Smrekovje s trikrpim bičnikom 739 1,0 
17. barjanska smrekovja in ruševja 1 0,0 
   Barjansko smrekovje 1 0,0 
18. macesnovja 173 0,2 
   Macesnovje 173 0,2 
19. ruševja 566 0,8 
   Alpsko ruševje 566 0,8 

Skupaj 71.000 100,0 

1.4 Značilnosti prostoživečih živalskih vrst in njihovih habitatov 

GGO je v pogledu naravnih danosti razgibano. Pestro življenjsko okolje se odraža v prisotnosti 
(sub)populacij številnih živalskih vrst, ki so v različnih delih območja našle primeren življenjski prostor. 
Prisotnost in ugoden razvoj njihovih populacij so omogočile naravne danosti, kot tudi ohranjenost 
življenjskega okolja, h kateremu je pomembno prispevalo dosedanje sonaravno in trajnostno naravnano 
upravljanje z gozdovi in njihovim živalskim svetom. V območje se vračajo živalske vrste, katerih ni bilo 
že desetletja. Prostor ponovno zasedajo volkovi, po vodotokih se vrača vidra, pojavljati se je začel šakal. 
Skromno so zastopane edino nekatere vrste vezane na kmetijsko krajino (npr. poljske kure). Med 
parkljasto divjadjo so prisotne vse vrste, večina s stabilnimi populacijami. Številčno najmočneje je 



OPIS GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMOČJA 

16 
 

zastopana srnjad, sledijo ji navadna jelenjad, gams, divji prašič in muflon. Srednje velike zveri, male 
zveri in mala divjad so zastopane z vsemi vrstam. Fazan in poljska jerebica s številčno zelo skromnima 
populacijama v območju sta postala zelo redka. Ob sicer prisotnih tujerodnih vrstah, ki so bile naseljene 
ali so se zaradi dejavnosti ljudi pojavile v preteklosti, so se začele pojavljati tudi nekatere invazivne 
tujerodne vrste divjadi (npr. nutrija) [20]. 

Podrobnejši podatki o prisotnosti divjadi posameznih vrst, upravljanju z njihovimi populacijami v 
preteklem desetletnem obdobju, oceni stanja, ciljih upravljanja, usmeritvah in ukrepih so navedeni v 
Lovsko upravljavskem načrtu za II. Gorenjsko LUO (2021 - 2030). GGO pokriva pretežni del ekoloških 
enot Severni del Ljubljanske kotline in Vzhodne Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe. Pokriva tudi 
znaten del ekološke enote Poljanska dolina z Dolomiti (njen severni del) in Jelovica z obrobjem (njen 
južni del), medtem ko ne sega v ekološko enoto Zahodne Karavanke. 

V prostoru GGO so prisotne tudi zavarovane vrste, močneje vezane na gozd in gozdni prostor. V 
območju se vedno bolj pogosto pojavlja rjavi medved. V zadnjih letih se je pojavil volk, njegovo število 
se je povečalo, ugotovljena sta bila dva tropa volkov. V območju sta prisotna divji petelin in ruševec. 
Gozdni jereb je bil nekdaj široko razširjen, v zadnjem desetletju ga je komaj še kje zaznati. Med ujedami 
so prisotni planinski orel, kragulj in skobec, v nižinskih delih je pogosta kanja, med sokoli je prisotna 
navadna postovka, občasno je opaziti sokola selca. Med sovami so v območju prisotni veliki in mali 
skovik, lesna sova, navadni čuk, koconogi čuk, mala uharica in kozača. Informacij o prisotnosti velike 
uharice nimamo. Nimamo podatkov o demografiji in populacijski dinamiki koconogih kur, ujed in sov. 

Vrstna pestrost in številčna zastopanost populacij živalskih vrst v območju je pomembna tudi z vidika 
ekološke povezljivosti. Območje predstavlja prehod med dinarskim, predalpskim in alpskim svetom, 
navezuje se v prostor sosednjih območij in sosednjih držav. Pomembno vlogo pri migracijah živali imajo 
večji gozdni kompleksi, ki živalim nudijo kritje in zmanjšujejo možnost konfliktov z dejavnostmi ljudi. 
Ohranitev povezav med posameznimi gozdnimi maticami je pomembna tudi v širšem kontekstu, saj 
omogoča povezave s celotnim alpskim prostorom. Nekdanje koridorske povezave med ekološkima 
enotama Jelovica z obrobjem in Karavankami je na več mestih prekinila oz. močno omejila gorenjska 
avtocesta. Pomembnejša povezava za večje živalske vrste je območje pod viaduktom Lešnica, poleg 
katerega je na razpolago le še nekaj avtocestnih podhodov, ki jih za prehajanje uporabljajo najverjetneje 
male vrste divjadi oziroma male in srednje velike zveri.  

Življenjske razmere rastlinojede parkljaste divjadi so se v preteklem desetletnem obdobju poslabšale 
zaradi povečanja urbanizacije s spremljajočo infrastrukturo, vznemirjanja, gostote prometa, intenzivne 
kmetijske obdelave, zmanjšanja deleža mlajših razvojnih faz gozda, povečanja obsega paše drobnice 
ter povečanja intenzivnih oblik rabe prostora. Ocenjujemo, da so življenjske razmere za divjega prašiča 
dobre, v zadnjem desetletnem obdobju so se verjetno celo izboljšale. V zadnjih letih že zaznavamo 
postopno izboljševanje stanja življenjskega okolja predvsem v prehranskem pomenu. Številne ogolele 
površine v gozdovih, ki so nastale po ujmah in gradacijah podlubnikov, so povečale količino razpoložljive 
biomase primerne za hrano divjadi, vzporedno pa se je povečal pritisk najrazličnejših oblik rekreacije na 
ta isti prostor, kar izničuje pozitivne vplive. 

Ocenjujemo, da so razmere v življenjskem okolju vodnih in obvodnih živalskih vrst ugodne. 
Pomembnejših sprememb v zadnjem obdobju nismo zaznali. Tudi v življenjskem okolju gozdnih kur, ujed 
in sov ne zaznavamo pomembnejših sprememb. Predvidevamo, da so se razmere v življenjskem okolju 
malih in srednje velikih zveri, skupini vranov izboljšale. Na izboljšanje življenjskih razmer velikih zveri 
nakazuje njihovo širjenje v prostoru in številčno naraščajočimi (sub)populacijami. Podobno med srednje 
velikimi zvermi velja za šakala. Življenjske razmere male poljske divjadi se generalno slabšajo že nekaj 
zadnjih desetletij. Nadaljevanje negativnih trendov zaznavamo tudi v preteklem obdobju. Predvsem 
zaradi intenzivnosti kmetijske proizvodnje, majhne pestrosti kulturnih rastlin tako v vrstnem kot 
prostorskem pogledu, krčenja življenjskega okolja (izguba habitatov) zaradi urbanizacije in spremljajoče 
infrastrukture, zmanjševanja deleža ostankov naravne vegetacije (drevnine), povečanega obsega 
tradicionalnih in novejših, tudi bolj agresivnih oblik rekreacije [22]. 
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Preglednica 4: Značilnosti divjadi in njihovih habitatov 

 Populacija Življenjsko okolje 

Vrsta 
Prisotnost 

vrste 
Trend Ocena  Opomba1 

Divjad     
Srna pogosta stabilen pomanjkljivo 

Vznemirjanje, premajhen delež mladih 
razvojnih faz gozda 

Navadni jelen pogosta naraščajoč pomanjkljivo 
Vznemirjanje, premajhen delež mladih 

razvojnih faz gozda 
Damjak ni prisotna    
Gams pogosta stabilen pomanjkljivo Vznemirjanje, premajhen delež mladih 

razvojnih faz gozda 
Alpski kozorog ni prisotna    
Muflon redka padajoč pomanjkljivo Vznemirjanje, premajhen delež mladih 

razvojnih faz gozda 
Divji prašič pogosta naraščajoč ugodno  
Šakal redka naraščajoč ugodno  
Lisica pogosta stabilen ugodno  
Jazbec pogosta stabilen ugodno  
Kuna zlatica redka stabilen ugodno  
Kuna belica pogosta stabilen ugodno  
Alpski svizec redka stabilen ugodno  
Pižmovka redka padajoč ugodno  
Poljski zajec pogosta stabilen pomanjkljivo Intenzivnost kmetijstva, pomanjkanje ostankov 

naravne vegetacije 
Nutrija redka naraščajoč ugodno  
Navadni polh pogosta stabilen ugodno  
Rakunasti pes ni prisotna    
Fazan redka padajoč pomanjkljivo Intenzivnost kmetijstva, pomanjkanje ostankov 

naravne vegetacije 
Poljska jerebica redka padajoč neugodno Intenzivnost kmetijstva, pomanjkanje ostankov 

naravne vegetacije 
Raca mlakarica pogosta stabilen ugodno  
Sraka pogosta padajoč ugodno  
Šoja pogosta stabilen ugodno  
Siva vrana pogosta stabilen ugodno  

1.5 Družbeno-ekonomske razmere 

1.5.1 Opis demografskih in socialnih razmer 

Proizvodni, storitveni, izobraževalni, kulturni in družbeni centri so v mestih. V GGO je 319 naselij, večji 
kraji pa so: Kranj, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Naklo, Preddvor, Šenčur, Jezersko, Cerklje na 
Gorenjskem in Gorenja vas. Prevladuje vzdolžna poselitev ob javnih cestah.  

Za mesta je značilna suburbanizacija, primestna naselja pa se predvsem robno širijo. Na ravnini se je 
tako oblikovala strnjena poselitvena os Škofja Loka – Kranj – Preddvor, v ostalih naseljih na ravnini in 
dolinah pa so osnovali nove soseske. V predalpskem hribovju je značilno dopolnjevanje v razpršene 
gradnje, nadzorovano pa so bile oblikovane tudi posamezne skupine počitniških hišic. V alpskem svetu 
so počitniške hišice razpršeno postavljene, z bolj ali manj urejenim statusom stalnega bivališča. Od 
prebivalstva jih 47,0 % živi v urbanih naseljih, 53,0 % pa na podeželju [32]. Pred 10 leti je bilo to razmerje 
precej drugačno – 40,0 % prebivalstva je živelo v urbanih naseljih, 60,0 % pa na podeželju [31]. 

Po popisu prebivalstva iz leta 2020 v območju živi 135.210 prebivalcev z enako zastopanostjo obeh 
spolov. Število prebivalstva v območju narašča. Predvsem v nižinskih predelih območja je naraščanje 
števila prebivalstva hitrejše od slovenskega povprečja. Najvišji pozitiven naravni prirast imata občini 
Gorenja vas – Poljane in Mestna občina Kranj. Odseljevanje in posledično zmanjševanje števila 
prebivalstva je najbolj prisotno v občini Jezersko, z že tako majhno gostoto prebivalstva in v občini Tržič. 
Indeks staranja prebivalstva je najnižji v občinah Gorenja vas – Poljane, Šenčur in Železniki, najvišji (nad 
slovenskim povprečjem) pa v občinah Tržič in Jezersko [32]. 

Stopnja delovne aktivnosti prebivalstva je na ravni slovenskega povprečja (51,0 %), plače pa so, razen 
v občinah Cerklje na Gorenjskem in Škofja Loka, nižje od povprečja v državi. Stopnja registriranih 
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brezposelnih oseb je na celotnem območju manjša od povprečja v državi [43]. S kmetijstvom in 
gozdarstvom se v območju ukvarja 5,9 % prebivalstva [32]. 

1.5.2 Lastništvo gozdov 

Lastniška struktura gozdov se v zadnjem desetletju ni bistveno spremenila. Razmerje med zasebnimi in 
državnimi gozdovi ostaja praktično enako. 

V območju prevladujejo gozdovi v zasebni lasti (89,2 %), gozdovi v državni lasti predstavljajo 9,3 %, 
gozdovi lokalnih skupnosti pa 1,5 % gozdov. V območju je 8.576 zasebnih gozdnih posesti. Le te so ob 
upoštevanju solastnikov v lasti 10.599 zasebnih lastnikov. Posesti oziroma posestniki s površino gozda 
pod 1.000 m2 v tem izračunu niso vključeni. 

Lastnikov gozdov, ki imajo v lasti gozdne posesti nad 100 ha, je 34, kar je manj kot odstotek, od tega 
imata 2 posest večjo od 500 ha. 

Povprečna zasebna posest meri 6,47 ha. 

Za območje je značilna velika raznolikost glede velikosti in razdrobljenosti posesti ter razlike v številu 
lastnikov gozdov. Večji lastniki v v alpskem (Jezersko, Kokra Tržič) in predalpskem svetu (Selška in 
Poljanska dolina). Na ravninskem delu GGO so posesti majhne, razdrobljene, vse večji problem 
predstavlja solastništvo, ki vodi v še večjo pasivnost pri gospodarjenju z gozdom [51]. 

 

Preglednica 5: Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 

 Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Gozdovi 
lokalnih 

skupnosti 

Skupaj 

Površina gozda 63.342 6.584 1.074 71.000 
Delež (%) 89,2 9,3 1,5 100,0 

 

Preglednica 6: Posestna sestava zasebnih gozdov  

Velikost gozdne 

posesti 

Sestava v % 

Po številu posestnikov Po gozdni površini 

% v razredu kumulativa (%) % v razredu kumulativa (%) 

do 1 ha 40,0 40,0 3,0 3,0 

1 do 5 ha 32,0 72,0 12,0 15,0 

5 do 10 ha 12,0 84,0 13,0 27,0 

10 do 30 ha 12,0 96,0 31,0 59,0 

30 do 100 ha 4,0 100,0 28,0 87,0 

nad 100 ha 0,0 100,0 13,0 100,0 

1.5.3 Gozdarstvo in dejavnosti povezane z gozdom in gozdnim prostorom 

V preteklem obdobju je bil zaznan trend profesionalizacije gozdarstva, saj se delež lastnikov, ki dela 
izvajajo sami zmanjšuje, povečuje pa se delež profesionalnih izvajalcev. Dobra polovica lastnikov 
gozdov z gozdno posestjo manjšo od 1 ha je pasivnih. Problematična je že osnovna opremljenost in 
usposobljenost, včasih že samo védenje o lokaciji gozda in mejah posesti. K boljši opremljenosti 
izvajalcev je močno prispevalo sofinanciranje nakupa opreme iz PRP (nakup strojev za strojno sečnjo in 
izvoz lesa). Preko tega programa se je močno povečalo tudi vlaganje v izgradnjo gozdnih prometnic.  

Lastniki se sami odločajo, kam in komu bodo prodali les. Konkurenca odkupovalcev je zadovoljiva, nekaj 
je večjih (Megales, Transles, KGZ Škofja Loka, GG Bled) in precej manjših. Les, pretežno listavcev, po 
boljši ceni občasno odkupujejo tudi specializirani odkupovalci iz drugih območij.  

Odkupne cene se prilagajajo svetovnemu trgu in so zaradi bližine večjih žag v Avstriji in Italiji rahlo višje 
kot drugje po Sloveniji. Večina hlodovine iglavcev se izvozi v tujino, pri listavcih je ta delež malo nižji, saj 
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se prodajajo le kvalitetni hlodi, ostalo se porabi za kurjavo. Razvita je tudi izdelava in prodaja lesnih 
sekancev za kurjavo. 

V območju je več manjših, večinoma tračnih žag, z letno kapaciteto razreza nekaj sto do dobrih tisoč 
kubičnih metrov, večje žage za razrez lesa pa v območju ni. Poleg običajnega rezanega lesa in ostrešij, 
les predelujejo tudi v polizdelke in izdelke. 

Pohištveno industrijo v območju predstavljajo Alples v Železnikih in Jelovica v Škofji Loki (stavbno 
pohištvo) ter Preddvoru (montažne hiše). Obe podjetji sta prvenstveno usmerjeni v izvoz. V območju pa 
obratuje večje število majhnih in srednje velikih mizarskih delavnic. 

Kmetijstvo se posebej intenzivira v ravninskem delu območja. Kmetije se specializirajo v živinorejo, 
gojenje zelenjave in tudi sadjarstvo. Manjše kmetije skrbijo za samooskrbo in viške sezonsko prodajajo 
na trgu. Razvile so se dopolnilne dejavnosti, med njimi tudi storitve v gozdarstvu.  

Zaraščanje kmetijskih zemljišč v hribovitem svetu se umirja. Odseljevanje mladih je lokalno pogojeno, 
ostali iščejo priložnosti za uspeh v težkih razmerah. K boljšemu stanju pripomore PRP. Negativne 
posledice izseljevanja v preteklosti je v gozdarstvu čutiti v zmanjšanju potenciala za dela v gozdu, 
zmanjšanju biotske pestrosti, zmanjšanju površin za divjad in s tem večanjem pritiska na gozd, težjem 
vzdrževanju gozdnih komunikacij. 

1.5.4 Stanje in organiziranost gozdarske dejavnosti v prostoru 

V GGO Kranj javno gozdarsko službo opravlja Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Kranj. Javna 
gozdarska služba je organizirana v vseh gozdovih ne glede na lastništvo. V okviru območne enote je 
organiziranih 5 krajevnih enot (Kranj, Preddvor, Tržič, Železniki in Poljane) s skupno 29 revirji. Poprečna 
velikost revirja v GGO znaša okoli 2.500 ha gozda. V prejšnjem načrtovalskem obdobju se je krajevna 
enota Škofja Loka razdelila med krajevno enoto Železniki in krajevno enoto Poljane. Od leta 2005 dalje 
je v organizacijski sestavi OE Kranj tudi lovišče s posebnim namenom (LPN) Kozorog Kamnik.  

Upravni nadzor nad spoštovanjem zakonodaje iz področja gozdarstva in lovstva izvaja inšpektorat 
Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. 

Pomemben člen pri zastopanju interesa lastnikov zemljišč na področju zagotavljanja razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja predstavlja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). 

Do bistvenih sprememb je v preteklem obdobju prišlo pri upravljanju z državnimi gozdovi, ki je v letu 
2016 v celoti prešlo s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na družbo Slovenski državni gozdovi (v 
nadaljevanju SiDG) s sedežem v Kočevju. Opustil se je sistem koncesij za sečnjo in prodajo gozdno 
lesnih sortimentov, ter uvedel sistem razpršenega javnega naročanja, hkrati pa družba SiDG del sečnje 
izvede sama z lastnimi zaposlenimi in mehanizacijo.  

V območju deluje Društvo lastnikov gozdov Gorenjske (DLGG), ki je bilo ustanovljeno 29. maja 2009 v 
Nemiljah in trenutno šteje 149 članov. Glavne aktivnosti društva so strokovne ekskurzije, pomoč in 
svetovanje pri izbiri lesa primernega za prodajo na licitacijah vrednejšega lesa ter organizacija prevoza 
lesa na licitacijo, predstavitev delovanja sodobne gozdarske in varovalne opreme za delo v gozdu, 
strokovna predavanja o gojenju in varstvu gozdov, pomoč članom pri pridobivanju sredstev iz PRP, 
promocija društva. DLGG dobro sodeluje je z ZGS, OE Kranj in Kranjskim gozdarskim društvom. 

Lastniki so v skupnem slabše usposobljeni za delo v gozdu, kjub temu da je na podeželju veliko 
zanimanje za vsa usposabljanja za varno delo v gozdu. V preteklem ureditvenem obdobju je ZGS za 
lastnike in uporabnike zasebnih gozdov organiziral izvedbo 35 usposabljanj za varno delo v gozdu, ki se 
jih je udeležilo 646 udeležencev. Od izvedenih usposabljanj jih je bilo 33 organiziranih za varno delo z 
motorno žago in 2 usposabljanji za varno delo s traktorjem. 

 

Na podlagi neuradne evidence, ki jo vodi ZGS o nesrečah pri delu v zasebnih gozdovih, je bilo v 
preteklem obdobju 2011-2020 evidentiranih 47 nesreč, od tega 11 smrtnih. Glede na posekane kubike 
3.456.889, je bila 1 smrtna žrtev na 314.263 posekane kubike. 

V obdobju 2001 - 2010 je bilo evidentiranih absolutno manj nesreč in sicer 38, od tega pa 12 smrtnih. 
Glede na posekane kubike 2.134.459 to pomeni 1 smrtno žrtev na 177.872 posekana kubika. 
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Torej je smrtnih nesreč v preteklem obdobju bistveno manj na posekan kubik, kar je dobro, odraža pa 
tudi profesionalizacijo dela v gozdu – predvsem pri pospravilu ujm. 

1.6 Razmere za gospodarjenje z gozdovi 

1.6.1 Raba prostora, površina gozdov in gozdnatost  

GGO Kranj obsega 107.650 ha, od tega je površina gozda 71.000 ha, kar predstavlja 66 % gozdnatost. 

Gozdni prostor zajema 74.240 ha oz. 69 % površine GGO. 96 % gozdnega prostora je gozd (71.000 ha), 
ostalo so površine, ki so z gozdom funkcionalno povezane. 

Zaraščanje opuščenih kmetijskih zemljišč, ki je bilo močno v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja, se je umirilo. Trend zaraščanja se nadaljuje le na opuščenih planinskih pašnikih, pretežno z 
ruševjem in s šopi smreke ter macesna, visokogorskih in drugih opuščenih strmih senožetih ter lazih, na 
posameznih opuščenih kmetijah, manjših negozdnih osredkih in obvodnem svetu po ureditvah 
vodotokov. Zarašča se 0,59 % površin celotnega GGO [26]. 

 

Preglednica 7: Struktura zemljiških kultur  

Skupina dejanske rabe Šifra dejanske rabe* 

Površina 

ha % 

2009 2020 2009 2020 

Njive in vrtovi 1100, 1160, 1180,1190 7.206 8.008 6,7 7,4 

Trajni nasadi 1211, 1212, 1221, 1222, 
1230, 1240 

810 740 0,8 0,7 

Travniške površine 1300, 1321, 1800 16.836 17.083 15,6 15,9 

Druge kmetijske površine 1410, 1420, 1500, 1600 1.518 1.204 1,4 1,1 

Gozd 2000 72.505 72.780 67,4 67,6 

Ostala zemljišča 3000, 4100, 4210, 4220, 
5000, 6000, 7000 

8.773 7.848 8,1 7,3 

*šifre dejanske rabe so povzete po interpretacijskem ključu rabe tal [19], [25], [26]. 

 

Preglednica 8: Spremembe lastništva gozdov v obdobju 1970-2020 

Leto Oblike lastništva  

 Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj (ha) 

1970 45.691 20.286*  65.977 

1980 46.440 22.038*  68.478 

1990 46.429 22.654*  69.083 

2000 58.485 10.722 710 71.265 

2010 64.210 6.958 976 72.144 

2020 63.342 6.584 1.074 71.000 

* družbeni gozdovi 
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V GGO se pojavljajo vsi štirje krajinski tipi (Slika 5). Najbolj pogosta je gozdnata krajina, ki zajema celotni 
jugozahodni del območja (Škofjeloško in Polhograjsko hribovje) ter hribovske predele v vzhodnem in 
severnem delu območja. Za jugozahodni del so značilni raztreseni celki, v ostalem prostoru pa so po 
položnejših pobočjih razmeščeni posamezni srednje veliki in majhni hribovski zaselki. V gorski gozdnati 
krajini prevladujejo strnjena gozdna območja na razgibanih pobočjih, ki prehajajo v območja s planinskimi 
pašniki in v svet nad gozdno mejo. Ta krajina prevladuje v severnem delu območja (Karavanke in 
Kamniško Savinjske Alpe). Kmetijska in primestna krajina obsega približno petino območja, nahaja pa 
se v osrednjem delu območja, na Sorškem in Kranjskem polju, ob Tržiški Bistrici, na dolinskem dnu 
Poljanske doline od Poljan do Gorenje vasi in v Selški dolini od Škofje Loke do Železnikov. V tej krajini 
se nahajajo večja območja s poselitvijo, proizvodnimi objekti, ter kmetijskimi površinami. Ti gozdovi imajo 
pomembno krajinsko, biotopsko in socialno vlogo. Gozdna krajina zavzema najmanjši delež območja. 
To so nenaseljena območja Jelovice, kjer se nahajajo večji strnjeni gozdni kompleksi z nekaj manjših 
pašnih planin. 

 

Preglednica 9: Krajinski tipi, njihova površina, delež in gozdnatost  

Krajinski tip Površina (ha) % Površina gozda (ha) Gozdnatost (%) 

Gorska gozdnata krajina 23.448 21,8 18.252 77,8 

Gozdna krajina 3.545 3,3 3.256 91,9 

Gozdnata krajina 59.775 55,5 44.926 75,2 

Kmetijska in primestna krajina 20.894 19,4 4.564 21,9 

Skupaj 107.650 100,0 71.000 66,0  

 
 

 

Slika 5: Pregledna karta krajinskih tipov 

 
V GGO prevladujejo večnamenski gozdovi (84,4 %), sledijo varovalni gozdovi (9,2 %), GPN z dovoljenimi 
ukrepi (6,0 %) in GPN, v katerih ukrepi niso dovoljeni (0,4 %). Varovalni gozdovi in GPN, v katerih ukrepi 
niso dovoljen,i so določeni in zavarovani z Uredbo [34]. V kategoriji varovalni gozdovi prevladujejo 
gozdovi z izjemno poudarjeno funkcijo varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, katerih območja so 
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razpršena po celotnem GGO. Večja območja najdemo v Karavankah, Kamniško-Savinjskih Alpah in 
Železnikih. (Karta J: Karta kategorij gozdov je v poglavju 12) 

V kategorijo GPN, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, oziroma so dovoljeni le izjemoma, 
so uvrščenih gozdni rezervati - Zadnje Stence, Mali Vrh, Zaplata, Hude Stene, Zminec, ter barje Ledina 
[34]. 

Gozdovi uvrščeni v kategorijo GPN, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, se nahajajo 
razpršeno po GGO. Največji del predstavljajo primestni gozdovi Kranja, Škofje Loke in Tržiča. Površina 
gozdov v tej kategoriji je identična rastiščnogojitvenem razredu gozdovi s posebnim namenom. Gozdovi 
v tej kategoriji imajo pomembno socialno, estetsko in krajinsko vlogo.  

V GGO se nahajajo mestni (primestni) gozdovi, katerih skupna površina znaša 2.300 ha (okoli 3,2 % 
vseh gozdov). Nahajajo se v okolici naselij Kranj (tudi Brdo pri Kranju), Škofja Loka in Tržič. Primestni 
gozdovi Kranja so bili razglašeni leta 1966 z odločbo Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, 
št. 18/66) zaradi varovalne in rekreacijske vloge gozda. Primestni gozdovi Škofje Loke so opredeljeni na 
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja 
Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednejročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od 
leta 1986 do 1990 [89], Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka [79] in Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Škofja Loka [80] Izločeni so bili zaradi rekreacijske 
vloge gozda. Primestni gozdovi občine Tržič so bili leta 1965 razglašeni z odločbo skupščine občine 
Tržič (UR. list SRS, št. 30-309/65) zaradi varovalne in rekreacijske vloge gozda. 

 

Preglednica 10: Kategorije gozdov in njihova struktura po oblikah lastništva  

Kategorije gozdov 
Zasebni 

gozdovi 

Državni 

gozdovi 

Gozdovi 

lokalnih 

skupnosti 

Skupaj 

Večnamenski gozdovi 55.094 4.374 440 59.908 

GPN z načrtovanim posekom 3.274 680 335 4.289 

GPN brez načrtovanega poseka 156 98 0 254 

Varovalni gozdovi 4.818 1.432 298 6.548 

Skupaj vsi gozdovi 63.342 6.584 1.074 71.000 

1.6.2 Ureditvena členitev gozdnogospodarskega območja 

Ureditvena členitev je v osnovi enaka že členitvi izpred dvajsetih let. GGO Kranj sestavlja 13 
gozdnogospodarskih enot v katerih je skupaj 3.020 odsekov [7-18]. 

Zunanje meje gozdnogospodarskih enot se niso spreminjale, spremenilo se je le število odsekov in 
oddelkov po posameznih GGE.  
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Slika 6: Pregledna karta gozdnogospodarskih enot 

 
V območju smo oblikovali 17 območnih rastiščnogojitvenih razredov od tega 14 po skupinah rastišč in 3 
razrede po kategorijah gozdov. Prikazani so na karti I: Karta rastiščnogojitvenih razredov v poglavju 12. 
Imena rastiščnogojitvenih razredov so enaka imenom gozdnogospodarskih razredov iz preteklega 
načrta. Vsem imenom razredov v kategoriji večnamenskih gozdov, ki so oblikovani v okviru skupin 
rastišč, je za lažje in hitrejše razpoznavanje v oklepaju dodana tudi kratica latinskega imena vodilne 
združbe, tako kot so poimenovane v fitocenoloških elaboratih Biroja za gozdarsko načrtovanje iz 
Ljubljane iz našega arhiva, ki so nam na razpolago. 

 

OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED LOGI (AG) 010 

Razred sestavljajo obsežni ohranjeni logi ob Sori in ostanki logov ter obrežne vegetacije ob rekah v nižini 
in v predalpskih dolinah. Prevladujejo obrečna tla na mešanih prodih. Sestoji so večje skupinsko 
raznomerni in mešani. Pomembne so varovalna, biotopska, hidrološka in rekreacijska funkcija ter 
funkcija varovanja naravnih vrednot. Pojavljajo se pritiski za urejanje kmetijskih zemljišč in 
nenadzorovano odlaganje odpadkov. Naravne danosti za kakovost debel zlasti plemenitih listavcev so 
zelo dobre, vendar so zaradi nenegovanosti slabo izkoriščene. 

 

OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED HRASTOVO GABROVJE (QC) 031 

Rastiščnogojitveni razred tvorijo gozdovi pretežno na rastišču hrastovega gabrovja z belkasto bekico v 
enotah Preddvor, Cerklje, Besnica in Škofja Loka v nižinah. Tip tal je rjava rendzina in so najrodovitnejša 
tla v ravnini. Značilna je velika poudarjenost socialnih funkcij. Glede vrstne sestave je to eden najbolj 
pestrih razredov. Žal je zaradi preteklega gospodarjenja zmes drevesnih vrst močno izmenjana s 
smreko. V zadnjih desetletjih so bili gozdovi tega razreda močno prizadeti po naravnih ujmah. Za razred 
je značilno bujno pomlajevanje. Divjad je številčna. 
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OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED PODGORSKO BUKOVJE (HF) 051 

Razred je osnovan na vodilni združbi bukovja s tevjem. Njegov največji del najdemo v enotah Preddvor, 
Cerklje, Besnica in Škofja Loka. Geološka podlaga je apnenec, tip tal so gozdna rjava tla. Razred tvorijo 
večjeskupinsko do parcelno raznomerni sestoji bukve in smreke s primesjo plemenitih listavcev, gradna 
in kostanja na prisojnih razgibanih pobočjih. Zmes drevesnih vrst je močno izmenjana. Preveč je smreke, 
katere delež pa se je v zadnjem obdobju nekoliko znižal, primanjkuje bukve. Naravno pomlajevanje ni 
vprašljivo. Prevladuje manjša posest. Prevladuje traktorsko spravilo.  

 

OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED GORSKO BUKOVJE (EF) 074 

Vodilna združba v razredu je bukovje z deveterolistno mlajo. Geološka podlaga je apnenec. Tla so rjava 
pokarbonatna. Delež smreke je še vedno prevelik, v primerjavi s prejšnjim obdobjem je rahlo padel, 
premajhen pa je delež bukve, hrasta in plemenitih listavcev. Bukev je genetsko ohranjena in visoko 
kakovostna. Ob semenskih letih se zelo dobro pomlajuje na večjih posekah, nepripravljen sestoj pa se 
ob poseku zapleveli. Zasnove so med boljšimi v območju. Tu so zimska stanišča gamsov. Območje je 
odmaknjeno in slabše odprto. 

 

OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED VISOKOGORSKO IN ALPSKO BUKOVJE 
(ADF, ANF) 075 

V ta rastiščnogojitveni razred sodijo bukovi gozdovi na karbonatni matični podlagi v višinskem pasu od 
800 m. n. v. pa vse do zgornje gozdne meje. Večina gozdov tega razreda porašča strma, dolga pobočja, 
kjer sta običajno poudarjeni tudi varovalna in zaščitna funkcija. Gozdovi so zaradi težjih terenskih razmer 
slabše odprti z gozdnimi prometnicami. Posledica je močno porušeno razmerje razvojnih faz, stari sestoji 
se pojavljajo tudi na večjih strnjenih površinah, kar predstavlja vedno večje tveganje za dolgoročno 
zadovoljevanje vseh funkcij gozda.  

 

OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED TOPLOLJUBNO BUKOVJE (CF) 110 

Razred na rastišču Carici albae–Fagetum. Apnena podlaga, strma prisojna rastišča v višinskem pasu 
med 500 in 1000 m. n.m. Sicer v celoti večnamenski gozd, vendar povečini varovalnega značaja. 
Drevesna sestava je razmeroma ohranjena, še vedno pa je opazen presežek smreke v primerjavi z 
modelnim deležem. Razmerja razvojnih faz kažejo izrazit presežek debeljakov ter hkrati primanjkljaj 
mladovij ter sestojev v obnovi. Veliko je poškodb v debeljakih po padajočem kamenju, v mladju pa po 
divjadi. Tu so zimska stanišča gamsov ter jelenjadi. 

 

OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED OSOJNO BUKOVJE (ARF) 050 

Razred karbonatnega bukovja na strmih osojnih rastiščih asociacije Arunco-Fagetum - bukovje s 
kresničevjem. Geološka podlaga je dolomitna. Zaradi strmine in hladnih leg se razvijejo le plitve rendzine. 
Značilne so velike strmine, slaba odprtost, dolge spravilne razdalje. Prevladujejo raznomerni in enomerni 
sestoji bukve s primesjo plemenitih listavcev. Zaradi odmaknjenosti in slabše odprtosti ti gozdovi skupaj 
s toploljubnimi in varovalnimi gozdovi predstavljajo nekakšne mirne cone. Pogosto so tu stanišča gamsa. 
Grebeni so krajinskoestetske dominante. 

 

OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED ZMERNO KISLOLJUBNO BUKOVJE (LF) 
084 

Gozdovi tega razreda se nahajajo v višinskem pasu od 400 do 1.300 m. n.m. Geološka podlaga so 
silikatne kamnine z zmernim deležem bazičnih elementov, na katerih se tvorijo srednje globoka kisla 
rjava tla, ki so srednje dobro preskrbljena z bazami in so dokaj rodovitna. Veliko gozdov tega razreda je 
nastalo s sadnjo smreke na nekdanjih kmetijskih površinah. V zmesi drevesnih vrst je tako velik presežek 
smreke in močan primanjkljaj bukve, hrasta in plemenitih listavcev. Gozdovi tega razreda so precej 
podvrženi raznim erozijskim procesom.  
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OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED KISLOLJUBNO BUKOVJE (BF) 085 

Površinsko največji razred v območju na rastišču asociacije Blechno-Fagetum - bukov gozd z rebrenjačo. 
Geološka podlaga so izrazito kisle silikatne kamnine, na katerih so nastala kisla rjava tla s prhnino. 
Preteklo gospodarjenje je tudi v teh gozdovih pustilo močan pečat, predvsem intenzivno steljarjenje. 
Vrstna sestava današnjih gozdov je skoraj izmenjana, velik je predvsem presežek smreke (danes v 
rahlem upadanju), hrasta in bora ter bukve primanjkuje. V strukturi gozdov po razvojnih fazah 
prevladujejo debeljaki. Prevladuje traktorsko spravilo. Odprtost z vlakami je dobra.  

 

OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED JELOVO BUKOVJE NA KARBONATIH (AF) 
091 

Razred jelovega bukovja na karbonatih na rastišču asociacije Abieti-Fagetum prealpinum v višinskem 
pasu od 700 do 1.400 m. n.m. Geološka podlaga je večinoma apnenec, tip tal so pretežno zelo rodovitna 
rjava pokarbonatna tla. Večje strnjene površine teh gozdov so na platoju Jelovice ter v Jelendolu, kjer 
poraščajo strma, ponekod zelo strma in kamnita pobočja. Lažje dostopne gozdove so marsikje zasadili 
s smreko in jih spremenili v enomerne smrekove sestoje, na mestih kjer se je gospodarilo bolj 
velikopovršinsko, pa je šel razvoj v smer čistih bukovih gozdov. 

 

OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED JELOVO BUKOVJE NA SILIKATIH (AFS) 086 

Razred jelovega bukovja na silikatih na rastišču asociacije Luzulo-Abieti-Fagetum prealpinum v 
višinskem pasu od 850 do 1.300 m. n.m. Večje strnjene površine dobimo le na območju Jelendola in na 
Jezerskem, drugod se pojavljajo v večjih ali manjših krpah. Geološka podlaga so kisle silikatne kamnine, 
na katerih so se razvila kisla rjava tla. Danes na teh rastiščih težko dobimo dobro ohranjen gozd, 
prevladujejo enomerni, čisti smrekovi gozdovi visokih lesnih zalog. Gozdovi tega razreda so tako najbolj 
zasmrečeni v območju. Trenutni podatki kažejo na rahel upad deleža smreke.  

 

OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED JELOVJE (DA) 164 

Rastiščnogojitveni razred na rastiščih asociacij Dryopterido-Abietetum in Bazzanio-Abietetum v 
višinskem pasu od 500 do 1.100 m. n. m. Geološko podlago tvorijo glinasti skrilavci in peščenjaki, še 
pogosteje pa magmatske in metamorfne kamnine. Na njih so se razvila kisla rjava tla. Gozdovi tega 
razreda so relativno dobro ohranjeni, glede na naravno stanje je povečan delež smreke, manjši pa je 
delež jelke, bukve in ostalih listavcev. Zgradbe so različne, od enomerne v gozdovih na Jezerskem, 
preko prevladujoče malopovršinsko raznomerne, do mestoma prebiralne na področju Zale v GGE 
Poljane. 

 

OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED SMREKOVJE (ADP, BP) 165 

Razred smrekovja na rastiščih asociacij Bazzanio-Piceetum in Adenostylo glabrae-Piceetum v višinskem 
pasu od 1.000 do 1.600 m. n. m. Geološka podlaga na rastiščih asociacije Bazzanio-Piceetum je 
silikatna. Velike površine gozdov, posebno ob zgornji gozdni meji, so požgali in izkrčili za planinske 
pašnike. Raziskave so pokazale, da gre pod planino Pungrat za drugoten smrekov gozd, ki je nastal pod 
močnim antropozoogenim vplivom na rastišču nekdanjega bukovega oziroma jelovo bukovega gozda. 
Domnevamo, da je takšnih površin kar nekaj (pobočja Košute, Dobrča, Kriška gora).  

 

OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED KISLOLJUBNO BOROVJE (VP) 131 

Območni rastiščnogojitveni razred na rastišču Vaccinio-Pinetum v višinskem pasu od 350 do 550 m. n. 
m. Geološka podlaga so stare pleistocenske konglomeratne karbonatne terase. Tla so močno izprana. 
V zmesi drevesnih vrst je presežek smreke in bora ter primanjkljaj bukve in hrasta. Edini mojster teh 
rastiščnih razmer je rdeči bor. Vse ostale vrste razen smreke so več ali manj prisotne le kot polnilni sloj 
in se v tipičnih razmerah ne uvrščajo v zgornji sloj krošenj. Gozdovi imajo izredno poudarjene socialne 
in ekološke funkcije kot zeleno zaledje večjih ravninskih naselij. 
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OBMOČNI RASTIŠČNOGOJITVENI RAZRED GOZDOVI S POSEBNIM NAMENOM 220 

Razred sestavljajo primestni gozdovi Tržiča, Kranja in Škofje Loke, gozdovi okrog letališča Brnik, v 
območju protokolarnih posestev Brdo in Strmol, v območju rekreacijsko-turističnih centrov Krvavec, Stari 
vrh, Cerkno in Soriška planina, turističnih središč Jezersko in Preddvor, bolnišnice Golnik, naravnih 
znamenitosti Dovžanova soteska, Bobovek in Lubniška jama, kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
Tavčarjev dvorec in Crngrob, v okolici Ljubelja in v varstvenih območjih zavarovanih virov pitne vode.  
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Gozdni rezervati Zadnje stence, Mali vrh, Zaplata, Hude stene in Zminec so bili razglašeni leta 1979 z 
akti lokalnih skupnosti, naravni rezervat Barje Ledina na Jelovici pa leta 1999. Gozdni rezervati v GGO 
so namenjeni raziskovanju naravnih procesov v gozdnih združbah, gozdov na zgornji gozdni meji in 
poškodovanih sestojev. Večina rezervatov je v območju strmih rastišč. Na zaščito ugodno deluje njihova 
odmaknjenost. Potrebno bi bilo ponovno posneti stanje in nato redno spremljati razvoj ter z izsledki 
raziskav seznaniti strokovno javnost. Upoštevati je potrebno režim za gozdne rezervate, v naravnem 
rezervatu Ledine pa določila odloka o razglasitvi in načrta upravljanja (Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Kranj, 2010). 
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Gozdovi pretežno na rastiščih Anemone-Fagetum, Carici albae-Fagetum in Rhododendro-
Rhodothamnetum. Varovalni gozdovi se v območju nahajajo od nižin (soteske in brežine vodotokov) 
preko sredogorja (strma srednja pobočja) do zgornje gozdne meje in hudournikov v visokogorju. 
Drevesna sestava je razmeroma ohranjena. Večino varovalnih gozdov se ne izkorišča intenzivno, v 
preteklem desetletju je posek znašal 1,4 m3/ha na leto. Drevesna sestava je razmeroma ohranjena, 
razvojne faze mladovij in sestojev v obnovi je zelo malo. 

1.6.3 Odprtost gozdov in razmere za pridobivanje lesa  

Preglednica 11: Odprtost gozdov GGO s cestami  

 

Dolžine cest (km)  
Državni 

gozdovi 

Zasebni 

gozdovi 

Gozdovi 

lokalnih 

skupnosti 

Skupaj 

A Gozdne ceste (GC) 63 510 5 577 

B Protipožarne preseke 1. kategorija (PP1) 0 0 0 0 

C Produktivne dolžine GC 63 510 5 577 

D Produktivne dolžine PP1 0 0 0 0 

E Skupne dolžine GC in PP1 63 510 5 577 

F Skupne produktivne dolžine GC in PP1 63 510 5 577 

G Dolžine javnih cest, primernih za gozdno proizvodnjo 184 966 10 1.160 

H Dolžine vseh cest (E+G) 247 1.475 15 1.737 

I Skupaj produktivne dolžine (F+G) 247 1.475 15 1.737 

J Gostota produktivnih GC in PP1 v m/ha (F/pov) 12,1 8,7 5,9 8,9 

K Gostota vseh produktivnih cest v m/ha (I/pov) 47,7 25,2 18,7 26,9 

L Gostota vseh gozdnih cest in PP1 v m/ha (E/pov) 12,1 8,7 5,9 8,9 

M Gostota vseh cest v m/ha (H/pov) 47,7 25,2 18,7 26,9 
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Preglednica 12: SPR – Razmere za sečnjo in spravilo 

Način sečnje Površina v ha % 

Klasično 54.670 77,0 

Strojno 16.330 23,0 

Način spravila Površina v ha % 

Po tleh 33.370 47,0 

Po kolesih 28.400 40,0 

Po zraku 9.230 13,0 

 

 

Slika 7: Odprtost gozdov (%) glede na način spravila lesa 

 

Trenutno je v evidenco ZGS vključenih 577 km gozdnih cest, kar predstavlja gostoto 8,9 m/ha. Vse 
gozdne ceste so produktivne. Z gozdnimi cestami so bolje odprti državni gozdovi (12,1 m/ha), medtem 
ko je odprtost z gozdnimi cestami v zasebnih gozdovih 8,7 m/ha. Najslabša je odprtost z gozdnimi 
cestami v gozdovih lokalnih skupnosti, kjer znaša 5,9 m/ha [49]. 

Pomembna je tudi gostota javnih cest, ki so primerne za gozdno proizvodnjo. Gostota javnih cest 
primernih za gozdno proizvodnjo znaša 17,9 m/ha in sicer v zasebnih gozdovih 16,5 m/ha ter v državnih 
gozdovih 35,6 m/ha.  

Veliko javnih cest, ki omogočajo gozdno proizvodnjo, je bilo zgrajenih kot gozdne ceste, vendar so bile 
kasneje prekategorizirane v javne, ker na njih prevladuje javni promet in omogočajo dostop do zaselkov 
in kmetij v predelih, ki so odmaknjeni od glavnih prometnic. Nekatere od teh so pomembne tudi kot 
turistične ceste.  

Gostota vseh cest (gozdnih in javnih) v območju je 26,9 m/ha. 

V območju ni zaprtih gozdov, kot to opredeljuje Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest [33].  

Razmere za spravilo gozdnih lesnih sortimentov so razen v ravninskem delu območja zahtevne. Zelo 
zahtevne so predvsem v gozdovih v ožjem območju Karavank, Kamniško Savinjskih Alp in v zgornji 
Selški dolini, deloma tudi v zgornji Poljanski dolini. V teh območjih strmi tereni s pestro geološko sestavo 
tal, stalnimi in nestalnimi vodotoki in neenakomerno razporeditvijo padavin narekujejo način spravila.  
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Na podlagi podatkov opisov sestojev je v območju evidentiranih 21 % površine gozdov, ki so za 
racionalno spravilo gozdnih lesnih sortimentov še neodprti. Največji delež za spravilo še neodprtih 
površin je v strmih in težko dostopnih predelih GGE: Kokra, Tržič, Zali Log Sovodenj in Jezersko.  

87 % površine gozdov je primernih za spravilo lesa s traktorji oz. traktorsko spravilo v kombinaciji z 
ročnim predspravilom (spravilo po tleh, spravilo po kolesih). Na polovici površine teh gozdov je za 
spravilo s traktorjem možno v kombinaciji z ročnim predspravilom.  

Spravilne razmere na 13 % površine gozdov narekujejo spravilo z žičnico. Na dobri polovici teh površin 
(55 %) je spravilo z žičnico možno v kombinaciji z ročnim predspravilom.  

Evidentirane so tudi površine gozdov na katerih je še vedno edini način spravila ročno, njihov delež 
znaša 2 % površine gozdov.  

V območju je evidentiranih 7.013 km gozdnih vlak, povprečna odprtost gozdov z gozdnimi vlakami je 99 
m/ha, V zadnjem obdobju je bilo v GGO zgrajenih 500 km grajenih in negrajenih gozdnih vlak ter 59 km 
rekonstrukcij gozdnih vlak. Gostota gozdnih vlak na enoto površine se je v preteklem ureditvenem 
obdobju povečala za 8 %. Vzrok za intenzivno gradnjo gozdnih vlak je sanacija ujm, ki so prizadele 
gozdove v preteklem ureditvenem obdobju. 

Povprečna odprtost gozdov z gozdnimi vlakami na enoto površine gozda se med posameznimi 
geografskimi deli območja močno razlikuje. V nekaterih predelih je odprtost z gozdnimi vlakami že zelo 
dobra, npr. Poljanska dolina, spodnja Selška dolina (gostota vlak je 150 m/ha). Pomanjkljivo odprti so 
gozdovi v GGE Tržič, Jezersko in Kokra, kjer povprečna gostota gozdnih vlak znaša 52 m/ha. To so 
predvsem območja s potencialnim žičničnim spravilom, ki bi jih bilo treba prioritetno odpirati z gozdnimi 
cestami.  

Zaradi tradicije se je predvsem v zasebnih gozdovi, precej vlak zgradilo v območjih, ki so sicer 
primernejša za spravilo z žičnico, tako da sedaj v njih prevladuje traktorsko spravilo.  

Na 40 % površin gozda je možno spravilo lesa s traktorskimi gozdarskimi prikolicami. Največ gozdov, ki 
imajo za ta način spravila tudi ustrezno gozdno infrastrukturo, je v ravninskem območju v širši okolici 
Kranja, v hribovitih območjih Besnice, Gorenje vasi, Poljan, Selc in Škofje Loke, v katerih so bile v 
preteklem ureditvenem obdobju zgrajene ali rekonstruirane gozdne vlake z elementi, ki tak način spravila 
omogočajo. 

Strojna sečnja se je v območju do sedaj izvajala predvsem za sanacijo žledoloma in vetroloma na 
Kranjskem in Sorškem polju v borovih sestojih in smrekovih drogovnjakih, za sanacijo vetroloma na 
območju posestva Brdo in Povelj pod Storžičem, v smrekovih debeljakih in drogovnjakih, na platoju 
Dražgoške in Dajnarske Jelovice za sanacijo vetroloma in izvajanje rednih sečenj v smrekovih sestojih 
v obnovi in smrekovih drogovnjakih ter delno za sanacijo žledoloma v smrekovih sestojih v Jelendolu. 
Potencialno je v območju primernih terenov za strojno sečnjo 16.300 ha [7-18].



OPIS STANJA IN RAZVOJA GOZDOV 

29 
 

2 OPIS STANJA IN RAZVOJA GOZDOV 

2.1 Lesna zaloga gozdov  

Preglednica 13: Lesna zaloga gozdov (v m3/ha) po oblikah lastništva 

 
Podatki po gozdnogospodarskih načrtih GGE 

Skupaj 
Ocena na dan 

31.1.2020* Zasebni gozd Državni gozd Gozdovi lokalnih skupnosti 

Iglavci 233 271 209 237 164 

Listavci 134 119 127 132 294 

Skupaj 367 390 336 369 459 

*Ocena je izdelana na podlagi bilančne metode in korekcije s podatki Nacionalne gozdne inventure (2018), ki ima 
v GGO le 43 ploskev in je zato določena v širokem intervalu med 328 m3/ha in 468 m3/ha ter služi le grobi oceni. 

 
Povprečna lesna zaloga v območju znaša 369 m3/ha in sicer 237 m3/ha iglavcev in 132 m3/ha listavcev. 
Glede na kategorijo gozdov imajo najvišjo LZ GPN brez načrtovanih posegov (414 m3/ha), varovalni 
gozdovi imajo povprečno lesno zalogo 323 m3/ha, medtem ko imajo večnamenski gozdovi skupaj z GPN 
z načrtovanim posekom povprečno lesno zalogo 293 m3/ha. 

Povprečna lesna zaloga v zasebnih gozdov znaša 367 m3/ha, povprečna lesna zaloga v državnih 
gozdovih znaša 390 m3/ha – v večnamenskih gozdovih znaša celo 410 m3/ha. Največji kompleksi 
državnih gozdov se pojavljajo na območju Podljubelja, Jezerskega, Kokre, Jelovice, posest Brdo ter 
gozdove znotraj Letališča Jožeta Pučnika. V državnih gozdovih je najvišji delež smreke (55,4 %) in tudi 
skupno vseh iglavcev (69,4 %). Lesna zaloga lokalnih skupnosti je 9,0 % manjša od skupne – le ti pa 
predstavljajo le 1,5 % gozdov. Lesna zaloga gozdov lokalnih skupnosti je manjša zaradi visokega deleža 
(31,1 %) gozdov s posebnim namenom in varovalnih gozdov (27,7 %). 

Najvišjo LZ v večnamenskih gozdovih glede na RGR imajo jelovo bukovja na silikatih (484 m3/ha), sledijo 
jelovja (446 m3/ha) in smrekovja (443 m3/ha), najmanjša LZ je v logih (263 m3/ha). Na bukovih rastiščih 
znaša povprečna lesna zaloga od 289 m3/ha do 421 m3/ha.  

 

Preglednica 14: Sprememba lesna zaloga gozdov (v m3/ha) 

Leto Iglavci Listavci Skupaj 

1970 134 61 195 
1980 142 67 209 
1990 152 75 227 
2000 176 95 271 
2010 221 120 341 
2020 237 132 369 

 
Lesna zaloga v zadnjih petdeset letih narašča, in sicer se je od leta 1970 lesna zaloga povečala za 174 
m3/ha. Lesna zaloga iglavcev se je povečala za 77,0 %, medtem ko se je lesna zaloga listavcev povečala 
za 116,0 %. Delež iglavcev v LZ je od leta 1970 do 2020 padel za 4,5 %. 

V zadnjem desetletju se je v zasebnih gozdovih lesna zaloga povečala za 7,0 %, v državnih gozdovih 
pa za 16,0 %. V RGR razredih hrastovo gabrovje in osojno bukovje je LZ padla za 1-2 %. Največ pa se 
je povečala v gozdovih s posebnim namenom (12,0 %), jelovju in zmerno kisloljubnem bukovju (8,0 %).  

Glavni vzroki za povečanje LZ v zadnjih desetletjih je preraščanje razvojnih faz, staranje sestojev, 
nedoseganju načrtovanega možnega poseka, delno pa tudi v različnih metodah ugotavljanja lesne 
zaloge skozi desetletja. 
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2.2 Drevesna sestava 

Preglednica 15: Drevesna sestava gozdov po oblikah lastništva 

 Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Gozdovi 
lokalnih 

skupnosti 

Skupaj 

 m3/ha % m3/ha % m3/ha % m3/ha % 

Smreka 188 51,3 217 55,4 149 44,9 191 51,6 
Jelka 24 6,4 18 4,5 9 2,6 23 6,2 
Bor 14 3,9 13 3,4 7 2,0 14 3,9 
Macesen 7 2,0 24 6,3 43 12,7 9 2,5 
Drugi iglavci 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Bukev 90 24,5 92 23,6 98 29,0 90 24,4 
Hrast 18 4,9 8 2,0 5 1,6 17 4,6 
Plemeniti listavci 11 3,1 10 2,6 10 3,0 11 3,0 
Drugi trdi listavci 13 3,4 6 1,6 11 3,1 12 3,3 
Mehki listavci 2 0,5 2 0,6 4 1,1 2 0,5 
Iglavci 233 63,6 272 69,6 208 62,2 237 64,2 
Listavci 134 36,4 118 30,4 128 37,8 132 35,8 
Skupaj 367 100,0 390 100,0 336 100,0 369 100,0 

 

Najpogostejše tri drevesne vrste območja (smreka, bukev in jelka) predstavljajo 82,2 % lesne zaloge. 
Nad 3 % predstavljajo še hrast (4,6 %), bori (3,9 %), drugi trdi listavci (3,3 %) in plemeniti listavci (3,0 
%). Delež smreke v LZ je prvič po 2010 začel padati, čeprav so bili ukrepi že pred tem usmerjeni k 
naravnejši drevesni sestavi [6]. Vzrokov še vedno visoke deleže smreke (in spremenjenosti drevesne 
sestave) lahko pripišemo različnih razlogom: smreko se je pospeševalo v preteklosti zaradi razmeroma 
enostavne vzgovljivost in ekonomskih donosov, objedanje velikih rastlinojedov favorizira druge drevesne 
vrste, smreka ima široko ekološko amplitudo in visoko konkurenčnost (uspešno pomlajevanje, 
konkurenčno višinsko priraščanje starejših sestojev), smreka je še vedno gospodarsko zanimiva 
drevesna vrsta. Padec LZ smreke v LZ v zadnjem desetletju pripisujemo številnim ujmam, ki so se začele 
z žledolomom, nadaljevale pa s prenamnožitvijo podlubnikov in več vetrolomi.  

Posledično je opazen rahel dvig deleža bukve in ostalih listavcev. Problematično je zdravstveno stanje 
plemenitih listavcev (jesena in bresta) ter hrasta, katerih večja vloga v prihodnosti je vprašljiva. Delež 
jelke, bora in macesna v zadnjem obdobju ostaja nespremenjen. 

Bistvenih razlik med gozdovi različnih oblik lastništva v pogledu drevesne sestave ni, v državnih gozdovih 
je delež smreke višji, v gozdovih lokalnih skupnosti pa nižji.  

V drevesni sestavi logov, ki so vrstno ohranjeni, je opazen trend povečevanja deleža smreke na račun 
sušenja hrasta, enako tudi v bolj spremenjenem razredu hrastovih gabrovij, v razredu osojno bukovje 
delež smreke narašča v primerjavi z bukvijo. Pri podgorskem in gorskem bukovju delež smreke pada v 
primerjavi z bukvijo, kar pripisujemo številnim ujmam in prenamnožitvam podlubnikov. Drevesna sestava 
visokogorskega in alpskega bukovja je stabilna. V razredu kisloljubno borovje se je delež smreke in 
bukve zvišal na račun bora. V rezervatih je malenkosten porast bukve v primerjavi s smreko [74]. 

Velik delež državnih gozdov predstavljajo RGR z visokim deležem smreke in visokim prirastkom – 
visokogorsko in alpsko bukovje, jelovo bukovje na silikatih, jelovo bukovje na karbonatih in smrekovje 
[52]. 

 

Preglednica 16 :Spremembe drevesne sestave gozdov v obdobju 1970-2020 (v % od LZ) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. 
list. 

Dr. tr. list Meh.List 

1970 48,9 12,9 6,3 1,9 0,0 21,2 4,5 1,8 0,0 2,5 
1980 50,0 10,0 6,0 2,0 0,0 23,0 5,0 2,0 0,0 2,0 
1990 50,4 8,7 5,6 2,3 0,0 23,1 4,7 1,6 3,2 0,4 
2000 51,5 6,5 4,5 2,5 0,0 25,0 4,7 2,4 2,5 0,5 
2010 52,3 6,0 3,9 2,6 0,0 24,1 4,8 2,8 3,1 0,5 
2020 51,6 6,2 3,9 2,5 0,0 24,4 4,6 3,0 3,3 0,5 
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2.3 Debelinska struktura gozdov 

Največji delež lesne zaloge je zajemal debelinski razred IV (24,2 %) in V (26,8 %). V nižjih debelinskih 
razredih (> 39 cm) so bili najpogostejši listavci, v višjih debelinskih razredih (> 40 cm) pa iglavci. Največ 
LZ listavcev je bilo v IV debelinskem razredu (26,1 %), največ LZ iglavcev pa v V debelinskem razredu 
(31,3 %). V prvem in drugem debelinskem razredu je največ smreke. 

Debelinska struktura se glede na lastništvo ni bistveno razlikovala. 

Hrastovo gabrovje ima v primerjavi z GGO najvišji delež debelega drevja listavcev (26,3 %). Gorsko in 
zmerno kisloljubno bukovje imata višji delež iglavcev v zadnjih dveh debelinskih razredih. Jelovo bukovje 
na karbonatih ima kar 37 % iglavcev in 25 % listavcev v debelinskem razredu nad 50 cm (GGO 31 % 
iglavci in 19 % listavci). V kisloljubnem borovju prevladuje drevje srednjih debelinskih razredov pri 
iglavcih (48,1 % premera 30 do 50 cm), le 14,0 % iglavcev pa presega prsni premer 50 cm. Najvišji delež 
debelega drevja (nad 50 cm) je v RGR jelovja (40,6 %). Debelinska struktura varovalnih gozdov ne 
odstopa od debelinske strukture GGO. Rezervati izkazujejo višji delež najdebelega drevja (nad 50 cm) - 
38,7 %, čeprav so praviloma na ekstremnejših rastiščih.  

Razvoj debelinske strukture nakazuje premike proti debelemu drevju, kar je posledica nestabilnega trga 
gozdnih lesnih sortimentov, dejstva, da je gozd lastnikom rezerva, kot tudi razdrobljene posestne 
strukture z lastniki, ki z gozdom ne gospodarijo aktivno. V zadnjem desetletju so posek krojile ujme in 
gradacija podlubnikov, zaradi česar je bilo manj pomladitvenih in končnih posekov, kar se je odrazilo v 
povečanem deležu debelega drevja (4,0 % več drevja s premerom več kot 50 cm v primerjavi z obdobjem 
2011-2020). 

 

Preglednica 17: Lesna zaloga gozdov GGO (m3/ha) in njena sestava po debelinskih razredih 

 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 10-19 20-29 30-39 40-49 50 in več m3/ha % 

Smreka 11,2 28,0 41,7 49,5 60,0 190,4 51,6 
Jelka 1,0 2,8 4,6 6,0 8,5 22,9 6,2 
Bor 0,9 2,2 4,0 4,0 3,1 14,2 3,9 
Macesen 0,6 1,6 2,2 2,3 2,7 9,4 2,5 
Drugi iglavci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bukev 9,5 20,8 24,0 19,0 16,8 90,1 24,4 
Hrast 1,7 3,9 4,6 3,7 3,2 17,1 4,6 
Plemeniti listavci 1,3 2,7 2,8 2,2 2,1 11,1 3,0 
Drugi trdi listavci 1,6 2,9 3,1 2,4 2,1 12,1 3,3 
Mehki listavci 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 1,8 0,5 
Iglavci 13,7 34,6 52,5 61,8 74,3 236,9 64,2 
Listavci 14,4 30,8 34,9 27,6 24,5 132,2 35,8 
Skupaj 28,1 65,4 87,4 89,4 98,8 369,1 100,0 
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Slika 8: Debelinska zgradba gozdov 

 

 

Slika 9: Spremembe debelinske strukture gozdov v obdobju 1970-2020 

2.4 Prirastek 

Povprečni letni prirastek v območju znaša 7,9 m3/ha, in sicer 5,0 m3/ha iglavcev in 2,9 m3/ha listavcev. 
V vsem obdobju spremljanja (1970 - 2020) narašča, enako kot lesna zaloga. V zadnjem desetletnem 
obdobju se je povečal za 0,4 m3/ha, enako pri iglavcih in listavcih za 0,2 m3/ha. Absolutno enak dvig 
pomeni relativno enkrat večji dvig pri listavcih. Najbolj se je povečal v petem in prvem debelinskem 
razredu (za 0,2 m3/ha), v drugem debelinskem razredu pa se je celo zmanjšal (za 0,1 m3/ha). 

Na spreminjanje prirastka v različnih obdobjih je vplivala predvsem uporaba različnih inventurnih metod. 

Prirastek v gozdovih lokalnih skupnosti je nižji od skupnega prirastka, to pripisujemo velikemu deležu 
gozdov s posebnim namenom (31,1 %) in varovalnih gozdov (27,7 %). Največji dvig prirastka je opazen 
v razredih kisloljubno borovje (iz 4,8 na 7,3 m3/ha), varovalni gozdovi (iz 3,8 na 5,5 m3/ha) in smrekovja 
(iz 7,2 na 8,7 m3/ha). 
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Preglednica 18: Letni prirastek gozdov po oblikah lastništva 

 Oblike lastništva(m3/ha) Skupaj 
 Zasebni gozd Državni gozd Gozdovi 

lokalnih 
skupnosti 

 

Iglavci 5,0 5,4 4,0 5,0 
Listavci 3,0 2,4 2,7 2,9 
Skupaj 8,0 7,8 6,7 7,9 

 
 

Preglednica 19: Letni prirastek gozdov in njegova sestava po debelinskih razredih 

 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 10-19 20-29 30-39 40-49 50 in več m3/ha % 

Iglavci 0,7 1,0 1,2 1,1 1,0 5,0 63,3 
Listavci 0,7 0,8 0,7 0,4 0,3 2,9 36,7 
Skupaj 1,4 1,8 1,9 1,5 1,3 7,9 100,0 

 
 

Preglednica 20: Sprememba letnega prirastka gozdov (v m3/ha) 

Leto Iglavci Listavci Skupaj 

1970 2,9 1,3 4,2 
1980 3,2 1,4 4,6 
1990 3,7 1,7 5,4 
2000 4,4 2,3 6,6 
2010 4,8 2,7 7,5 
2020 5,0 2,9 7,9 

2.5 Ponori ogljika 

Ponori ogljika so za preteklo desetletje izračunani na podlagi podatkov o lesni zalogi na dan 31.12.2010 
za vse gozdove v območju in letnega bilančnega izračuna na podlagi odstotka priraščanja ter 
realiziranega poseka. Ocena ponorov ogljika za obdobje 2021 - 2030 je izdelana na podlagi ocene lesne 
zaloge za leto 2020, odstotek priraščanja izračunan iz podatkov načrtov GGE za leto 2020 in 
načrtovanega možnega poseka za obdobje 2021 - 2030.  

Gozdovi v GGO Kranj so bili v obdobju 2011-2020 vir ponorov ogljika, in sicer je znašala povprečna letna 
vrednost ponorov 309 Gg CO2. V obdobju 2011 - 2014 je bila povprečna letna vrednost ponorov 401 Gg 
CO2, v letu 2015 pa smo beležili izpust CO2 (13 Gg), kot posledica najintenzivnejšega pospravila 
žledoloma. Od leta 2016 dalje pa so gozdovi ponovno predstavljali ponor ogljika in sicer povprečno 300 
Gg. 
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Slika 10: Prikaz izračunov ponorov ogljika po letih za obdobje 2011 – 2020 in modelnega 
predvidevanja za obdobje 2021 – 2030 
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3 PRESOJA GOSPODARJENJA IN OPREDELITEV 
TEMELJNIH PROBLEMOV 

3.1 Presoja izvedbe načrtovanih ukrepov v preteklem obdobju 

3.1.1 Posek  

V preteklem desetletju se je posekalo 3.459.655 m3 lesa, kar predstavlja 70,6 % načrtovanega poseka. 
Realizacija poseka je bila večja pri iglavcih (78,2 %) v primerjavi z listavci (54,7 %). Povprečno odkazano 
drevo je imelo 0,92 m3. Glede na lastništvo je bila največja realizacija poseka v državnih gozdovih (skupaj 
101,6 %). V zasebnih gozdovih se je skupno realiziralo 68,1 % načrtovanega poseka, v gozdovih lokalnih 
skupnosti pa 53,7 %. V vseh lastniških kategorijah je bil realiziran posek višji pri iglavcih v primerjavi z 
listavci, kar je posledica sanitarnih sečenj in višjih odkupnih cen smreke, ki predstavlja glavnino iglavcev, 
v primerjavi z bukvijo, ki predstavlja glavnino poseka pri listavcih.  

Polovica posekanih dreves je spadala v raširjen debelinski razred B (30 do 50 cm). Več tanjšega drevja 
(razširjen debelinskih razred A) je bilo posekano v zasebnih gozdovih, v državnih gozdovih pa je bilo 
posekano največ najdebelejšega drevja (razširjen debelinski razred C). Listavci so bili v povprečju za 
10,2 % več sekani v tanjšem debelinskem razredu, iglavci pa so bili za 18,3 % več sekani v 
najdebelejšem debelinskem razredu. 

V zadnjem desetletju se je količina letnega poseka gibala med 214.000 m3 in 627.000 m3. Pred letom 
2014 je prevladovala pomladitvena sečnja (okoli 61,7 %), po letu 2014 pa je prevladoval sanitarni posek, 
zaradi obsežnega žledoloma, ki je uničeval tudi celotne sestoje. V letu 2014 je količina poseka dosegla 
maksimum, delež sanitarnega poseka je narasel do 75,5 %. V obdobju od 2014 do 2021 je sanitarna 
sečnja še vedno predstavljala visok delež poseka (60,2 %), večinoma zaradi gradacije podlubnikov z 
vetrolomi [24]. varstveno sanacijske sečnje so tako skupno predstavljaje 52,8 % poseka. Delež 
pomladitvenih sečenj se je povečal v zadnjih letih, sicer pa so bile pomladitvene sečnje najpogostejše 
leta 2011 (65,2 %). Sečnja zaradi krčitev in gozdne infrastrukture je predstavljala 6,0 % vseh sečenj, 
delež le teh pa je gibal med 5,1 % (2018) in 10,3 % (2012). Povprečno je bilo poseka zaradi redčenj 5,7 
%, najmanj pa je bilo prebiralnega (0,94 %) in nedovoljenega poseka (0,26 %).  

V obdobju od 2011 do 2020 je bila največja realizacija poseka v RGR hrastovo gabrovje (115,2 %) 
(Priloge – Poglavje 13.1 Preglednica D-PGR), posek iglavcev je znašal celo 129,6 % načrtovanega. 
Posek iglavcev je presegel načrtovan posek še v RGR logi (119,8 %), toploljubno bukovje (111,8 %) in 
gozdovih s posebnim namenom (107,7 %). Realizacija v ostalih RGR ni presegla načrtovanega poseka. 
Realizacija poseka v varovalnih gozdovih je znašala 62,4 %. Najslabše je bil posek realiziran v 
podgorskih bukovij (55,6 %). Največ tanjšega drevja se je posekalo v RGR osojno bukovje (29,1 %), ter 
RGR kisloljubno borovje (24,3 %), največ najdebelejšega drevja (razširjen debelinski razred C) pa v RGR 
jelovje (46,6 %), ter RGR smrekovje (45,4 %). Najmanj tanjšega drevja se je posekalo v RGR smrekovje 
(11,1 %), najmanj najdebelejšega drevja pa se je posekalo v RGR kisloljubno borovje (17,7 %). 

V primerjavi s preteklim ureditvenim obdobjem (2001 - 2010) se je posek povečal za 60,5 %, povečal pa 
se je tudi delež varstveno sanacijske sečnje za 31,5 % (na 52.8 %). 
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Preglednica 21: Primerjava poseka z načrtovanim možnim posekom.  

Lastništvo 

 

  
Načrtovani 

posek* 

Realizirani 

posek 
Indeks 

Realizir. 

posek 

Povprečno 

drevo 

Delež poseka po 

razširjenih debelinskih 

razredih 

 m3 m3 % m3/ha m3 A B C 

Državni gozdovi 

Iglavci 283.210 317.823 112,2 48,3 1,16 14,3 46,2 39,5 

Listavci 97.448 68.939 70,7 10,5 0,74 23,8 53,7 22,5 

Skupaj 380.658 386.762 101,6 58,7 1,05 16 47,5 36,5 

Zasebni gozdovi 

Iglavci 3.006.779 2.257.344 75,1 35,6 1,08 14,2 49,4 36,4 

Listavci 1.469.213 792.286 53,9 12,5 0,61 29,1 52,8 18,1 

Skupaj 4.475.992 3.049.630 68,1 48,1 0,9 18,1 50,3 31,6 

Gozdovi lokalnih skupnosti 

Iglavci 27.762 19.526 70,3 18,2 1,2 14 49,6 36,4 

Listavci 15.588 3.747 24,3 3,5 0,72 24 59,4 16,6 

Skupaj 43.350 23.274 53,7 21,7 1,09 15,6 51,2 33,2 

Skupaj 

Iglavci 3.317.751 2.594.693 78,2 36,5 1,09 14,2 49 36,8 

Listavci 1.582.249 864.973 54,7 12,2 0,62 28,6 53 18,4 

Skupaj 4.900.000 3.459.665 70,6 48,7 0,92 17,8 50 32,2 

 * Načrtovani posek - posek, ki ga izkazujejo načrti enot z veljavnostjo 2011-2020 

 

 

 

Slika 11: Dinamika sečnje po letih 
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Preglednica 22: Posek po skupinah vrst poseka in oblikah lastništva  

  Negovalni posek      
     Sanitarni Krčitve in Nedovoljeni % % 
  Redčenje Pomladitveni1 Prebiralni vzroki posek za posek od od 
     poseka2 gozdno  LZ  P 
      infrastrukturo    

Iglavci m3 153.217 805.654 24.471 1.465.247 140.885 5.219 16,3 74,9 
 % 5,9 31,1 0,9 56,5 5,4 0,2   
Listavci m3 44.175 381.294 7.929 360.962 66.776 3.836 10,0 44,4 
 % 5,1 44,1 0,9 41,7 7,7 0,4   
Skupaj m3 197.393 1.186.948 32.400 1.826.209 207.661 9.054 14,1 63,9 
 % 5,7 34,3 0,9 52,8 6 0,3   

Zasebni gozdovi 
Iglavci m3 126.014 686.414 18.420 1.310.339 111.490 4.667 16,0 73,2 
 % 5,6 30,4 0,8 58,0 4,9 0,2   
Listavci m3 41.147 341.704 7.159 341.787 56.966 3.524 10,1 45,7 
 % 5,2 43,1 0,9 43,1 7,2 0,4   
Skupaj m3 167.161 1.028.118 25.579 1.652.126 168.456 8.191 13,9 63,3 
 % 5,5 33,7 0,8 54,2 5,5 0,3   

Državni gozdovi 
Iglavci m3 25.695 115.562 5.167 144.428 26.419 551 19,4 91,4 
 % 8,1 36,4 1,6 45,4 8,3 0,2   
Listavci m3 3.007 38.049 685 17.751 9.135 312 9,9 49,5 
 % 4,4 55,2 1,0 25,7 13,3 0,5   
Skupaj m3 28.702 153.611 5.852 162.179 35.555 864 16,6 76,1 
 % 7,4 39,7 1,5 41,9 9,2 0,2   

Gozdovi lokalnih skupnosti 
Iglavci m3 1.509 3.678 884 10.480 2.976 0,0 12,4 66,7 
 % 7,7 18,8 4,5 53,7 15,2 0,0   
Listavci m3 21 1.542 85 1.425 674 0,0 3,3 15,4 
 % 0,6 41,1 2,3 38,0 18,0 0,0   
Skupaj m3 1.530 5.220 969 11.904 3.651 0,0 8,6 43,4 
 % 6,6 22,4 4,2 51,1 15,7 0,0   

 
1Tudi posek na panj in posek za umetno obnovo (opomba: razmerja se prikažejo v tekstu v % od celotnega 
pomladitvenega poseka) 

2Združuje posek zaradi sanitarnih vzrokov v okviru varstveno-sanacijskih sečenj ter rednih negovalnih sečenj 

3.1.2 Gojitvena, varstvena in ostala dela  

V GGO je bila izvedena slaba polovica načrtovanih gojitvenih in varstvenih del. Na realizacijo načrtovanih 
del v ureditvenem obdobju 2011 - 2020 je najbolj vplival omejen obseg proračunskih sredstev za 
sofinanciranje del in naravne ujme, ki so prizadele gozdove. Naravne ujme in gradacija podlubnikov po 
letu 2014 so močno povečale potrebe po gojitvenih in varstvenih delih in postavile nove prioritete pri 
njihovi izvedbi. Pri letnem načrtovanju gojitvenih in varstvenih del smo se osredotočili predvsem na nujne 
ukrepe za sanacijo poškodb gozdnih sestojev. 

Obnova gozdov je bila realizirana 73,4 %, in sicer 157,1 % v državnih in 66,2 % v zasebnih gozdovih. 
Realizacija je bila manjša od načrtovane predvsem pri pripravi sestojev za naravno obnovo, ki je znašala 
63 % v državnih in 41 % v zasebnih gozdovih. Obseg izvedene obnove se je močno povečal po letu 
2013, ko je gozdove prizadela vrsta izrednih dogodkov, vetrolom leta 2013, katastrofalen žledolom leta 
2014, gradacija podlubnikov od leta 2015 dalje, vetrolom leta 2017, 2018 in 2020. Priprava tal je bila v 
državnih gozdovih realizirana 206,7 % in v zasebnih 72,4 %, sadnja pa 187,1 % v državnih in 98,8 % v 
zasebnih gozdovih. Razlog za večjo realizacijo priprave tal in sadnje v državnih gozdovih je sanacija v 
ujmah poškodovanih gozdov preko PRP. Skupno je bilo posajeno 682.012 sadik, od tega 76,0 % sadik 
iglavcev in 24,0 % sadik listavcev  

Ukrepi nege gozda so bili izvedeni v skupnem deležu 29,3 % načrtovanega. Realizacija je bila nizka tako 
v državnih gozdovih, kjer je znašala 46,1 %, kot v zasebnih, kjer je bila samo 27,7 %. Od kar je 
upravljanje z državnimi gozdovi prevzela družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., je pri izvedbi nege 
opazen pozitiven premik, saj je od leta 2018 dalje realizacija nege skoraj enaka načrtovani. Razlogov za 
nizko realizacijo v zasebnih gozdovih je več, najpomembnejši pa so pomanjkanje sredstev proračuna 
RS za sofinanciranje nege, togost in birokratska zahtevnost pri izvajanju del preko PRP, obdavčenje 
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subvencij, nizka stopnja sofinanciranja (v primerjavi s kmetijskimi, so spodbude v gozdarstvu zelo nizke 
in, kot kaže za lastnike nestimulativne) in manjša realizacija pomladitvenih sečenj. Glede na vrsto dela 
je bila največja realizacija obžetev, 70,5 %, najmanjša pa nega tanjšega drogovnjaka, le 10,3 %. 

Tudi realizacija varstvenih del je bila manjša od načrtovane in sicer je znašala 47,0 % v državnih, 51,8 
% v zasebnih in 18,1 % v občinskih gozdovih. Glede na vrsto del je bilo varstvo pred divjadjo realizirano 
71 %, varstvo pred žuželkami 74,6 % in varstvo pred erozijo le 0,5 %. Največ opravljenega dela v zadnjih 
desetih letih na varstvu gozdov odpade na varstvo pred rastlinojedo parkljasto divjadjo in sicer 54,2 %. 
Realizacija del povezanih z varstvom pred podlubniki je bila zaradi številnih ujm, ki so prizadeli naše 
gozdove dobra, z izvedenimi ukrepi pa smo uspeli zmanjšati poškodbe gozdnih sestojev zaradi 
podlubnikov. V preteklem načrtu so pri varstvu pomembno skupino del predstavljali tudi ukrepi za varstvo 
pred erozijo, zanje je bilo načrtovano 4.600 dnin oziroma 32 % varstva, realizacija je znašala 20,5 dnine. 
Ocenjujemo, da je bil obseg teh del načrtovan pravilno. Razloge za nizko realizacijo vidimo v nejasni 
razmejitvi pristojnosti. 

V okviru ukrepov nege habitatov so se izvajala dela za divjad kot je vzdrževanje pašnikov in travnikov v 
gozdu (450 ha), vzdrževanje grmišč (10 ha), vzdrževanje stez (2.000 m), vzdrževanje in izdelava vodnih 
virov in kalov (30 kom). Stopnja realizacije teh del se je močno povečala z vzpostavitvijo možnosti 
sofinanciranja del iz sredstev Gozdnega sklada.  

Preglednica 23: OGD - Opravljena gojitvena, varstvena dela in dela za nego habitatov v GGO 

Vrsta dela Enota Načrt Izvedeno Indeks 

Državni gozdovi 

 Obnova ha 63 99 1,6 
 Nega ha 915 422 0,5 
 Varstvo dni 1.558 732 0,5 
 Nega habitatov dni 758 886 1,2 
Zasebni gozdovi 

 Obnova ha 728 482 0,7 
 Nega ha 8.413 2.328 0,3 
 Varstvo dni 12.693 6.572 0,5 
 Nega habitatov dni 206 349 1,7 
Gozdovi lokalnih skupnosti 

 Obnova ha 7 5 0,7 
 Nega ha 131 17 0,1 
 Varstvo dni 238 43 0,2 
 Nega habitatov dni 4 15 3,8 
Skupaj     
 Obnova ha 798 586 0,7 
 Nega ha 9.459 2.767 0,3 
 Varstvo dni 14.488 7.346 0,5 
 Nega habitatov dni 967 1.249 1,3 

 
V preglednici prikazujemo evidenco izvedenih del za obnovo, nego in varstvo gozdov ter del za 
vzdrževanje življenjskega prostora prostoživečih živali oziroma za nego habitatov. Ukrepi za nego 
habitatov, ki ne predstavljajo stroška (puščanje biomase v gozdu, naravni razvoj biotopov), so prikazani 
v preglednici Izvedeni dodatni ukrepi za nego habitatov. 

 

Preglednica 24: Izvedeni dodatni ukrepi za nego habitatov 

Ukrep Zasebni gozd Državni gozd 
Gozdovi 
lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

Naravni razvoj biotopov 
(ha) 

112 40 3 155 

Ohranjanje biotopov – 
sečnja in nega (ha) / Ni podatka Ni podatka  

Puščanje stoječe 
biomase v gozdu (m3) 

/ Ni podatka Ni podatka  
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3.1.3 Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic  

V ureditvenem obdobju od 2011 do 2020 je bilo v območju zgrajenih 12 novih gozdnih cest v skupni 
dolžini 14.3 km, večinoma v zasebnih gozdovih. Skupno se je rekonstruiralo 536 m gozdnih cest. 
Realizirana dolžina novozgrajenih gozdnih cest v primerjavi z načrtovano dolžino znaša 17,5 %. Dolžina 
evidentiranih gozdnih cest v območju se je zmanjšala za 28,9 km, zaradi prekrivanja statusa posameznih 
gozdnih cest z občinskimi (občina Preddvor in Jezersko). 

V ureditvenem obdobju od 2011 do 2020 je bilo v območju zgrajenih ter rekonstruirano okoli 560 km 
gozdnih vlak. Realizirana dolžina grajenih in pripravljenih gozdnih vlak je v preteklem ureditvenem 
obdobju za 19,5 % presegla načrtovano dolžino. V preteklem ureditvenem obdobju se je gostota gozdnih 
vlak na enoto površine z ozirom na stanje v začetku preteklega ureditvenega obdobja povečala za 24,0 
%. 

V preteklem obdobju je bila stopnja realizacije gradnje gozdnih prometnic večja pri gradnji vlaki v 
primerjavi z gradnjo cest, večinoma zaradi zaradi nižjih stroškov gradnje, manj zahtevnih postopkov pri 
gradnji vlak (tudi zaradi spremembe zakonodaje na prodročju sanacije žledoloma [77]), ter zaradi 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada - Programa razvoja podeželja. 

 

Preglednica 25: Priprava, gradnja in rekonstrukcija gozdnih prometnic (podatki so v m) 

Vrsta del 
Državni 

gozdovi 

Zasebni 

gozdovi 

Gozdovi 

lokalnih 

skupnosti 

Skupaj 

Priprava in gradnja gozdnih vlak 52.841 447.637 0 500.478 

Rekonstrukcija gozdnih vlak 8.396 50.638 0 59.034 

Gradnja gozdnih cest 1.477 11.739 1.126 14.342 

Rekonstrukcija gozdnih cest 0 536 0 536 

Gradnja protipožarnih presek 0 0 0 0 

 

V preteklem ureditvenem obdobju se je višina razpoložljivih finančnih sredstev za redno letno 
vzdrževanje gozdnih cest iz vira pristojbin povečala (2020/2011 indeks 171), medtem ko so sredstva iz 
vira državnega proračuna ostala na približno enaki ravni (2020/2011 indeks 103). Delež lastnih sredstev 
občin se je v drugi polovici ureditvenega obdobja začel zmanjševati in je s prvotnih 30,0 % v začetku 
ureditvenega obdobja leta 2020 padel na 15,0 %. V pretežnem delu je bilo letno v program vzdrževanja 
uvrščenih 20,0 % do 30,0 % gozdnih cest. V program rednega letnega vzdrževanja so bile prioritetno 
uvrščene tiste gozdne ceste na katerih je bilo potrebno sanirati posledice ujm. Na ostalih gozdnih cestah 
so se v letni program prioritetno uvrščala dela potrebna za odvodnjavanje vozišč. Razpoložljiva finančna 
sredstva za redno letno vzdrževanje gozdnih cest so zadoščala za vzdrževanje minimalnega standarda 
vozišč na gozdnih cestah. V povprečju so letna razpoložljiva finančna sredstva za redno letno 
vzdrževanje gozdnih cest znašala 55,0 % od ocenjene vrednosti stroškov za 1 km gozdne ceste v 
Republiki Sloveniji. Od celotne vrednosti razpoložljivih finančnih sredstev so 26,0 % prispevale občine iz 
lastnih sredstev. Od posameznih vzdrževalnih vrst del je bil največji delež finančnih sredstev porabljen 
za obnovo vozišč, za odvodnjavanje ter za podporne in oporne konstrukcije. 

V obdobju od 2011 do 2020 so bile v območju tri ujme zaradi katerih je Uprava za zaščito in reševanje 
Republike Slovenije pozvala posamezne občine k ocenitvi škode, ki jo je ocenil Zavod za gozdove 
Slovenije. Prva ujma je bila februarja 2014 (žledolom) - neprevoznost gozdnih cest zaradi podrtega 
drevja, ocenjena škoda 0, 2 mio EUR, druga oktobra 2014 (poplave) z ocenjeno škodo 1,3 mio EUR ter 
tretja oktobra 2018 (poplave) z ocenjeno škodo 1,0 mio EUR. Poleg navedenih ujm je bilo 2019 na 
območju Preddvora lokalno neurje z močnimi padavinami, zaradi katerega je bila v celoti uničena ena 
gozdna cesta in je bila na njej ocenjena škoda v višini 100.000 EUR. Za odpravo poškodb, ki so jo na 
gozdnih cestah povzročile navedene ujme, posebnih sistemskih finančnih sredstev ni bilo na razpolago. 
Sanirane so bile s strani lastnikov gozdov in nato postopoma v naslednjih letih iz sredstev rednega 
letnega vzdrževanja gozdnih cest. Problem sanacije škod na gozdnih cestah je, da pri razporejanju 
finančnih sredstev, ki so po ujmi dodeljena lokalni skupnosti s strani države in iz seznama sanacije 
objektov, ki ga izdela prejemnik teh sredstev - lokalna skupnost, gozdne ceste praviloma izpadejo. To je 
tudi poglavitni razlog, da se je stanje na gozdnih cestah, ki so ujmam in pogostim lokalnim neurjem 
najbolj izpostavljene, poslabšalo. 
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V preteklem ureditvenem obdobju so bila 2011 s strani lokalne skupnosti za sanacijo škod na gozdnih 
cestah dodeljena državna finančna sredstva v višini 153.272 EUR za sanacijo škod po ujmi – »poplave 
Železniki 2007« in 2012 v višini 101.553 EUR za sanacijo škod po ujmi - »poplave 2009 Tržič«.  

3.1.4 Gozdarsko svetovanje in razvoj podeželja  

Zelo pomembno, a težko merljivo delo javne gozdarske službe, je svetovanje lastnikom gozdov, lokalnim 
skupnostim, drugim službam, informiranje javnosti, izobraževanje mladih in lastnikov gozdov. 

Preko aktivnega vključevanja v preliminarne in tekoče procese prostorskega odločanja na lokalni in 
državni ravni, sodelovanja v različnih razvojnih skupinah (LAS), interesnih združenjih in skupinah, ZGS 
OE Kranj podaja deležnikom informacije in izkušnje, ki so specifične za gozdarstvo, delovanje podeželja, 
krajinsko oblikovanje ter razmerja oz. interakcije med naravo in družbo. 

Z dobro in stalno terensko pokritostjo zaposleni ZGS dobro zaznavajo ter ovrednotijo spremembe v 
okolju in družbi v času in prostoru. Dejavnosti povezane z razvojem podeželja:  

• Strokovno in varno delo v gozdu – strokovno svetovanje pri vsakokratnem stiku z lastnikom, 
nadaljevati z dobro obiskanimi tečaji za varno delo, nego, spravilo (preglednica 26). Ohraniti 
financiranje preko PRP in vzpodbujati sofinanciranje lokalnih skupnosti.  

• Ohranjanje hribovskih in gorskih kmetij - vzpodbujanje gospodarjenja z gozdovi in predelavo lesa 
v polizdelke ali končne izdelke, ustreznim uravnavanjem populacij prostoživečih živali (divjad, 
zveri), z usmerjanjem rekreacije na zato primerna območja (ali vzpodbujanje turističnega razvoja 
ali pa omejevanju neprimernih oz. prekomernih rab), omogočanjem krčitev gozdov v kmetijske 
namene ter drugimi ukrepi, ki niso v pristojnosti gozdarskih služb.  

• Razvoj gozdno-lesnih verig – z vzpodbujanjem gospodarjenja (sečnje, spravilo, nega) bo na trgu 
več ustreznih sortimentov, katerih del se bo uporabil tudi v domačih gozdno-lesnih verigah. 
Inovativne ideje v uporabi lesa. 

• Organiziranost lastnikov gozdov – poleg Društva lastnikov gozdov Gorenjske vzpodbujati 
povezovanje manjših skupin lastnikov s podobnimi interesi. Zadruge so v lokalnem okolju dobro 
delujoče. 

• Pridobivanje in povečanje dohodka od gozda – pravilno krojenje lesa, pravočasna sečnja glede 
na razmere na trgu, vzpodbujanje nege za boljše lesne sortimente, nelesna raba gozda – 
povezava s turistično ponudbo, vzpodbujanje rabe lesa v vsakodnevni rabi. 

• Druge dejavnosti povezane z gozdom – usmerjanje in mestoma omejevanje obiska gozdnega 
prostora, izobraževanje, obveščanje in kaznovanje kot skrajni ukrep, ureditev primestnih gozdov 
– status, lastništvo, prioritete, omogočiti normalne razmere za izvajanje lova, ustreznejše 
prostorsko načrtovanje in pozidava, gozdna pedagogika. 

V javnosti je potrebno okrepiti promocijo rabe slovenskega lesa, predstavljati načine uporabe le tega. 
Državljanom je potrebno predstaviti, da z rabo domačega lesa skrbijo za urejene in zdrave gozdove, saj 
z nego, sečnjo in gradnjo/vzdrževanjem prometnic posredno omogočamo tudi obisk in rekreacijo v 
gozdovih. Trenutno v javnosti velja ravno obratno. Akcije kot je Skrbno z gozdom morajo v medijih biti 
vseskozi prisotne, okrepiti in specializirati pa je potrebno kadrovske ekipe, ki bi se ukvarjale z gozdno 
pedagogiko in stiki z javnostmi. 

 

Preglednica 26: Izobraževanja za lastnike gozdov v obdobju 2011 - 2020 

 Vrsta izobraževanja  

 Predavanja Ekskurzije Delavnice 
Usposabljanja 
za varno delo 

Skupaj 

Število dogodkov 16 6 20 39 81 

Število udeležencev 409 254 275 734 1.672 
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3.1.5 Posegi v gozd in gozdni prostor  

V preteklem desetletju je bilo izvedenih 2.889 posegov v gozd oz. gozdni prostor, kar je po številu skoraj 
štirikrat, po obsegu krčitev (0,6 % gozdov) pa skoraj trikrat toliko kot v predhodnem desetletju. 

Obseg krčitev za urbanizacijo se je glede na predhodno desetletje več kot podvojil. Prevladujejo graditve 
enostanovanjskih hiš na razpršenih lokacijah in na robu naselij, po površini pa širitve poslovnih con. 

Obseg krčitev za infrastrukturo se je več kot podvojil. Slaba petina teh krčitev je bila namenjena graditvi 
oz. rekonstrukciji javnih prometnic ter razvoju infrastrukture v poslovnih conah in v območju letališča, 
tretjina pa graditvi gozdne infrastrukture (skupaj 526 km, pretežno v okviru sanacije gozdov po ujmah ter 
za uvajanje prevoza gozdnih lesnih sortimentov s traktorskimi priklopniki). 

Dobra polovica krčitev je bila za kmetijske namene, pri čemer je bilo skoraj toliko dovoljenih kot 
nedovoljenih. Obseg teh krčitev se je glede na predhodno desetletje skoraj potrojil. 

Krčitve gozdov s področja rudarstva so bile zaradi osnovanja oz. sanacije kamnolomov in peskokopov. 
Njihov obseg se ne povečuje, a jih ima le desetina, po površini pa četrtina rudarske projekte. 

Krčitev za energetiko je bilo zelo malo. Namenjene so bile graditvi nekaj malih hidroelektrarn. 

Pri drugih namenih krčitev so prevladovale površine za odlaganje gradbenih odpadkov. 

Povečuje se obremenitev gozdnega prostora z javnimi športnorekreacijskimi prireditvami. Skupaj so bile 
odobrene na 538 km tras. Poleg šestih odobrenih poti za kolesarjenje v gozdnem prostoru je 
evidentiranih še več deset nedovoljenih tras za spuste s kolesi, veliko pa je neevidentiranih lokacij, tako 
tudi za vožnje s štirikolesniki, motornimi dvokolesi, snežnimi sanmi ipd. Zaradi koles s pomožnim 
motorjem je gozdni prostor dostopen zelo široki populaciji. 

V gozdnem prostoru je bilo v preteklem desetletju evidentiranih 36 lokacij z nedovoljeno odloženimi 
odpadki. 

V preteklem desetletju je bilo za usmerjanje posegov v gozdnem prostoru na področjih gozdarstva in 
lovstva izvedenih trikrat več procesnih dejanj kot v desetletju prej (leta 2020 je bilo število desetkrat večje 
kot leta 2001). 

 

Preglednica 27: Krčitve gozdov (v ha) v obdobju 2011 - 2020 po namenu 

Namen krčitev 
Skupaj 

Urbanizacija Infrastruktura Kmetijstvo Rudarstvo Energetika Drugo 

96,6 78,3 242,1 9,9 0,5 6,9 434,2 

 

3.1.6 Pregled vlaganj v gozdove v obdobju 2011 - 2020 

Financiranje in sofinanciranje gojitvenih in varstvenih del iz sredstev proračuna RS za vlaganja v 
gozdove je potekalo v skladu z letnimi pogodbami med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in ZGS ter Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove [76]. Iz tega naslova 
je bilo na GGO porabljenih 1.393.323 EUR. Sredstva za sofinanciranje sanacije iz Programa razvoja 
podeželja 2014 – 2020 (PRP) za obnovo in nego poškodovanih gozdov v žledolomu iz leta 2014 ter po 
podlubnikih in vetrolomu iz leta 2017 poškodovanih gozdov so se pričela koristiti šele v letu 2016. Za 
izvedena dela je bilo porabljenih 934.228 EUR. Po letu 2018 smo pričeli s koriščenjem sredstev 
Gozdnega sklada, ki so namenjena izključno izvajanju predvidenih ukrepov na območjih Natura 2000 v 
zasebnih gozdovih. Porabljeno je bilo 222.340 EUR, največ za prepuščanje biotopov naravnemu razvoju. 

Skoraj vsa izplačila za vlaganja v gozdove v obdobju 2011 – 2020, ki so bila sofinancirana iz sredstev 
integralnega proračuna in sredstev EU, so bila realizirana v zasebnih gozdovih. Od vseh porabljenih 
finančnih sredstev za redno letno vzdrževanje gozdnih cest v preteklem ureditvenem obdobju (2.481.184 
EUR) je delež sredstev iz integralnega proračuna in proračuna občin znašal 46 %. 92 % teh sredstev je 
bilo porabljenih v zasebnih gozdovih. Za ureditev gozdnih vlak, ki so bile zgrajene za potrebe sanacije 
gozdov po ujmah, je bilo porabljenih 237.510 EUR, kar predstavlja četrtino vseh sredstev, ki so bila iz 
naslova PRP namenjana za sofinanciranje sanacije poškodovanih gozdov - ukrep 8.4. Finančna 
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sredstva so bila namenjena le za gradnjo gozdnih vlak. Z ozirom na obseg ujm, predvsem žledoloma, bi 
bilo smiselno, da bi bila namenjena tudi za gradnjo gozdnih cest. 

Poraba finančnih sredstev PRP – ukrep 4 je bila v celoti realizirana v zasebnih gozdovih in skoraj v 
enakem deležu porabljena za gradnjo gozdnih vlak in gozdnih cest. Razpoložljiva sredstva za 
sofinanciranje gradnje gozdne infrastrukture, predvsem gradnjo gozdnih cest, so bila za lastnike gozdov 
pomembna vzpodbuda, da so se odločili za gradnjo gozdnih prometnic.  

 

Preglednica 28: Vlaganja v gozdove (v EUR) v obdobju 2011 - 2020. 

 
Zasebni gozd Državni gozd 

Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

Obnova gozdov 1.022.000 183.000 7.000 1.212.000 

Nega gozdov 1.224.000 230.000 10.000 1.464.000 

Varstvo gozdov 828.000 132.000 9.000 969.000 

Biomeliorativna in 
druga dela 

250.000 69.000 1.000 320.000 

Gozdne prometnice 5.950.000 757.000 118.000 6.825.000 

Skupaj 9.274.000 1.371.000 145.000 10.790.000 

 

Preglednica 29: Sofinanciranje vlaganj v gozdove in gozdarstvo iz sredstev integralnega 
proračuna in sredstev EU v obdobju 2011 - 2020. 

Vir sredstev za (so)financiranje izvedenih del 

Izplačila 2011 - 2020 

Zasebni 
gozd 

Državni 
gozd 

Gozdovi 
lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

Sredstva integralnega proračuna za vlaganja v gozdove1 (EUR) 1.371.692 12.125 9.506 1.393.323 

Obnova in nega 64 % 48 % 43 % 64 % 

Varstvo gozdov 35 % 52 % 48 % 35 % 

Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih 
gozdovih  

1 % 0 % 9 % 1 % 

Vzdrževanje gozdnih cest - integralni proračun in proračun občin 
(EUR) 

1.047.214 94084 0 1.141.298 

Gozdni sklad (zasebni gozdovi v območjih Natura 2000) (EUR) 222.340 0 0 222.340 

PRP 2014 - 2020 - Sanacija in obnova poškodovanih gozdov - Ukrep 
8.42 (EUR) 

784.881 146.462 2.886 934.228 

Sanacija in obnova poškodovanih gozdov  70 % 100 % 100 % 75 % 

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov 30 % 0 % 0 % 25 % 

PRP 2010 - 2020 - gradnja/rekonstrukcija gozdnih cest in vlak – 
Ukrep 4 (EUR) 

1.362.815 0 0 1.362.815 

Gozdne ceste 45 % 0 % 0 % 45 % 

Gozdne vlake 55 % 0 % 0 % 55 % 

Skupaj (EUR) 4.788.942 252.670 12.392 5.054.005 

1Brez sredstev za semenarsko in drevesničarsko dejavnost v gozdarstvu in sredstev za upravne izvršbe 

2Prikazana so sredstva iz prevzemov del ZGS (dejanski podatki o izplačilih so na ARSKTRP) 
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3.2 Presoja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi 

3.2.1 Vzdrževanje in izboljšanje gozdnih virov ter njihov prispevek k bilanci 
ogljika v gozdovih 

 

Preglednica 30: Ocena zagotavljanja trajnosti gozdnih virov in bilance ogljika 

Indikator Zasebni gozd Državni gozd 
Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozdov 4 4 4 4 

Lesna zaloga 4 4 4 4 

Debelinska struktura 
gozdov 

3 3 3 3 

Ponori ogljika 4 4 4 4 

1: zelo neugodno; 2: neugodno; 3: ugodno; 4: zelo ugodno; *ni podatka 

 

Kazalec trajnosti površine gozdov kaže za povprečje GGO zelo ugodno stanje (66 % gozdnatost). 
Površine krčitev so sicer dvakratnik površin, ki se zaraščajo. V skupnem niso problematične, je pa velik 
pritisk urbanizacije (predvsem z industrijskimi conami) na ravninski del GGE Cerklje. Lesna zaloga je v 
vseh lastništvih blizu ciljne lesne zaloge, zato so kazalci trajnosti zelo ugodni. Povprečna lesna zaloga 
znaša 369 m3/ha, trend nakazuje naraščanje. Debelinska struktura je ugodna, po vseh lastništvih se 
premika iz prvih treh razredov (10-40 cm) v zadnja dva (nad 40 cm). Manjko lesa v prvih dveh debelinskih 
razdredih (razvojna faza drogovnjak), bomo v prihodnje zagotovili z večjim pomladitvenim posekom – 
višjim deležem končnih posekov. Glede na zelo ugodne kazalce površine gozdov, lesne zaloge in 
ugodne kazalce debelinske strukture, je tudi kazalnik ponora ogljika zelo ugoden. 

3.2.2 Vzdrževanje zdravja in vitalnosti gozdnih ekosistemov 

Vzdrževanje zdravja in vitalnost gozdnih ekosistemov ocenjujemo kot ugodno. Vsi kazalniki razen 
sanitarnega poseka in objedenosti gozdnega mladja so ocenjeni kot ugodni ali zelo ugodni. Sanitarni 
posek, ki v skupnem predstavlja 52,8 % vsega poseka, je prevladujoč v vseh lastniških kategorijah. 
Ogroženi so predvsem gozdovi s spremenjeno drevesno sestavo zaradi podvrženosti ujmam 
prenamnožitvam podlubnikov. Ugotovljena poškodovanost gozdnega drevja je večja kot v letu 2011, 
najbolj se je dvignil delež poškodovanosti krošenj (posledica ujm). Posegi v gozd in gozdni prostor v 
skupnem niso problematični, velik pa je pritisk predvsem s strani urbanizacije (industrijske cone) na 
ravninski del GGE Cerklje. Objedenost gozdnega mladja je problematična predvsem na predelu 
osrednjih Karavank in Jelovice pri plemenitih listavcih in jelki. Paša v gozdovih je prisotna na majhni 
površini in je praviloma urejena. 

 

Preglednica 31: Ocena vzdrževanja zdravja in vitalnosti gozdnih ekosistemov 

Indikator Zasebni gozd Državni gozd 
Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Sanitarni posek 1 1 2 1 

Poškodovanost 
gozdnega drevja 

3 3 3 3 

Posegi v gozd in 
gozdni prostor (P 
3.1.6) 

4 4 4 4 
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Indikator Zasebni gozd Državni gozd 
Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Objedenost 
gozdnega mladja  

2 2 2 2 

Paša v gozdu 4 4 4 4 

Ocena tveganj pri 
gospodarjenju z 
gozdovi 

3 3 3 3 

1: zelo neugodno; 2: neugodno; 3: ugodno; 4: zelo ugodno; *ni podatka 

 

SANITARNI POSEK 

V primerjavi s preteklim obdobjem je bila količina sanitarnega poseka 4x tolikšna in je krojila glavnino 
ukrepov v gozdovih. Glavni razlog so bili intenzivni vremenski pojavi kot posledica klimatskih sprememb 
– žled in pogosti vetrolomi, katerim so sledile gradacije podlubnikov. Poletja so bila praviloma bolj sušna 
s temperaturnimi maksimumi in padavinami pogosto v obliki ploh, tudi neurij z močnim vetrom in točo. 
Razlogi za gradacije podlubnikov so bili med drugim tudi zasmrečenost, nedostopnost gozdov, 
neaktivnost lastnikov. Zaskrbljujoče so številne bolezni: jesenov ožig, holandska brestova bolezen, 
kostanjev rak, sušenje hrasta na Sorškem polju. Odprtost gozdov se je v preteklem obdobju močno 
povečala (500 km novozgrajenih vlak), kar bo pripomoglo k hitrejšemu pospravilu sanitarnih sečenj in s 
tem obvladovanju podlubnikov. 

 

 

Slika 12: Vrste in količina sanitarnega poseka v obdobju 1995 - 2020 
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Slika 13: Prostorski prikaz sanitarnih sečenj v obdobju 2011 - 2020 

  

Preglednica 32: Pregled večjih poškodovanosti gozdov v območju v obdobju 2011 - 2020 

Škodljivi 
dejavnik 

Poškodovana dr. 
vrsta oz. 

skupina dr. vrst 
oz. sestoj 

čas pojava 
Kraj 

pojava 
(GGE) 

Poškodovana 
površina v 

ha/ 
poškodovano 

drevje v m3 

 
Intenziteta1 

Izvedeni ukrepi / 
opomba 

 

Vetrolom  iglavci, listavci november 
2013 

Preddvor, 
Kokra, 
Jezersko, 
Tržič 

92.900 igl 
10.500 list 

Sk. 103.400 

močna Sanitarne 
sečnje, dela 
za obnovo 
gozda 

Žledolom iglavci, listavci januar-februar 
2014 

Vse enote – 
najhuje GGE 
Sovodenj 

377.400 igl 
594.200 list 
Sk. 971.600 

zelo močna Gradnja vlak, 
sanitarne 
sečnje - 
izvedba več 
let 

Osmerozobi 
smrekov 
lubadar 

smreka 2015 
2016 
2017 

Vse enote 460.000 zelo močna Sanitarne 
sečnje, dela 
za obnovo 
gozda 

Vetrolom, 
poplave 

iglavci, listavci 2017 GGE 
Jezersko, 
Tržič, Jelendol 

88.000 močna Sanitarne 
sečnje, dela 
za obnovo 
gozda 

Vetrolom iglavci, listavci December 
2018 

GGE Tržič, 
Jelendol, 
Kokra, 
Jezersko 

7.900 slaba Sanitarne 
sečnje 
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Škodljivi 
dejavnik 

Poškodovana dr. 
vrsta oz. 

skupina dr. vrst 
oz. sestoj 

čas pojava 
Kraj 

pojava 
(GGE) 

Poškodovana 
površina v 

ha/ 
poškodovano 

drevje v m3 

 
Intenziteta1 

Izvedeni ukrepi / 
opomba 

 

Vetrolom iglavci, listavci februar 2020 Cerklje 52.600 močna Sanitarne 
sečnje, dela 
za obnovo 
gozda 

1slaba -uničenih do 10 % dreves oziroma 10 % krošnje vseh dreves; srednja-uničenih 11 –30 % dreves oziroma 11 –30 % 

krošnje vseh dreves; močna-uničenih 31 –50 % dreves oziroma 31 –50 % krošnje vseh dreves; zelo močna-uničenih nad 50 
% dreves oziroma nad 50 % krošnje vseh dreves. Za uničena drevesa se štejejo drevesa, ki so toliko poškodovana, da se ne 
morejo regenerirati.  

 

Prvo izredno leto v preteklem desetletju je bilo l. 2013 z vetrolomom. Karavnški fen je podiral ob vznožju 
Karavank. 

Naslednje leto (2014) je sledil uničujoč vseslovenski žledolom med 30.1 in 10.2, ki je prizadel večji del 
gozdov v našem območju. V letu 2014 je bila sanacija žledoloma prioritetna naloga, kateri so se podredila 
skoraj vsa ostala dela v gozdu. V žledolomu so bili najmočneje poškodovani gozdovi v GGE Sovodenj, 
kjer so se porušila celotna pobočja. Najmočneje so bili prizadeti ohranjeni bukovi gozdovi na ekstremnih 
rastiščih, kjer so bili podrti sestoji na celih pobočjih (Kopačnica, Slajka). Skozi naslednja leta je bilo 
posekanih 600.000 m3 – 53 % od tega iglavcev in 47 % listavcev. 

V letih 2015, 2016 in 2017 je sledila rekordna gradacija osmerozobega smrekovega lubadarja. Več kot 
polovica poseka so predstavljale varstveno sanacijske sečnje. 

Konec oktobra 2017 je na območju GGE Jezersko, Tržiča in Jelendola hudo neurje s poplavami in 
vetrolomom. 

Močan vetrolom na ravni Slovenije v l. 2018 je GGO Kranj prizadel v manjši meri.  

2019 se nadaljuje sanacija vetrolomov in pospravilo gradacij osmerozobega smrekovega lubadarja. 

V februarju 2020 je GGE Cerklje prizadel vetrolom, ki je bil hitro saniran zaradi ugodnih vremenskih 
razmer in dostopnosti [48]. 

 

POŠKODOVANOST GOZDNEGA DREVJA 

Povprečno so bile pri meritvah stalnih vzorčnih ploskev poškodbe evidentirane pri 14,2 % dreves, kar je 
4,2 % več kot pred desetletjem. Najbolj se je dvignil delež poškodovanosti krošenj kot posledica pretežno 
žledoloma in vetrolomov z 3,8 % na kar 7,3 %. Delež poškodovanosti krošenj je tudi višji pri listavcih (7,8 
%) kot pri iglavcih (6,7 %). Poškodbe krošenj vplivajo na slabšo višinsko rast, pri listavcih lahko vodijo v 
sušenje drevja. Poškodovanost debel in koreničnika je pri iglavcih večja (7,7 %) kot pri listavcih (4,7 %). 

Poškodovanost krošenj nakazuje slabše zdravstveno stanje sestojev. 
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Slika 14: Poškodovanost drevja po vrstah poškodb 

 

OBJEDENOST GOZDNEGA MLADJA 

Na območju Kranjskega GGO ležijo s pretežnim deležem 3 popisne enote: Osrednje Karavanke, Jelovica 
in Pokljuka ter Cerkljansko in Škofjeloško hribovje. V popisu 2020 so bile ugotovljene največje stopnje 
objedenosti (iglavci, listavci, bukev, vse drevesne vrste skupaj) v Osrednjih Karavankah in/ali na Jelovici 
in Pokljuki, bistveno nižje stopnje so bile v Cerkljanskem in Škofjeloškem hribovju. V populaciji gozdnega 
mladja v Osrednjih Karavankah in na Jelovici in Pokljuki se je objedenost vseh drevesnih vrst skupaj in 
bukve v letu 2020 značilno povečala glede na podatke preteklih popisov. V Cerkljanskem in 
Škofjeloškem hribovju vzorčni podatki nakazujejo trend zmanjševanja objedenosti vseh drevesnih vrst 
skupaj, objedenost bukve pa se je v populaciji gozdnega mladja značilno zmanjšala glede na leto 2010. 
Vzorčni podatki objedenosti pri ostalih drevesnih vrstah ali skupinah niso reprezentativni za sklepanje 
na populacijsko raven, kažejo pa višje stopnje objedenosti praviloma pri jelki (razen v Cerkljanskem in 
Škofjeloškem hribovju) in vseh skupinah listavcev v primerjavi s smreko, bukvijo in ostalimi iglavci. Na 
osnovi vzorčnih podatkov iz popisa objedenosti ocenjujemo, da bi v popisnih enotah Osrednje Karavanke 
ter Jelovica in Pokljuka lahko nastopale težave pri pomlajevanju vrst z visoko stopnjo objedenosti. 
Podatki popisa objedenosti gozdnega mladja v obdobju 2010-2020 po popisnih enotah so v prilogi 13.9. 
 

PAŠA V GOZDU 

Po podatkih zbranih za PEFC poročila se pase na 0,8 % gozdov v območju. Področje paše je v GGO 
večinoma urejeno. Območja planin in planinskih gozdov so od ostalih gozdov ograjeni. Paše v gozdu je 
malo, nekaj je je urejene v GGE Cerklje na Krvavcu in GGE Poljane (odd 17). Dolga leta problematična 
paša na Jelovici je danes urejena. [7-18] 

 

Preglednica 33: Paša v gozdovih (vir: podatki zbrani za PEFC poročila) 

 Paša goveje 
živine (in 

konj) 
Paša ovc Paša koz Skupaj 

Površina gozdov, kjer se pasejo domače živali (ha) 549 159 1 709 

Delež površin z urejeno gozdno pašo glede na 
celotno površino gozdov z gozdno pašo (%) 

70 % 49 % 17 % 33 % 

 

 

 

43%

51%

6%

Deblo in koreničnik Veje Osutost
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OCENA TVEGANJ PRI GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V OBDOBJU 2021 - 2030 

Dejavniki, ki povečujejo ogroženost gozdov zaradi namnožitve podlubnikov, so visok delež smreke (nad 
50 %), starost sestoja nad 60 let, tople in nižinske lege – pod 900 m .n. m. in ravne, JV, J, JZ lege s 
smreko v lesni zalogi. V GGO so to predvsem spremenjeni RGR hrastovo gabrovje, podgorsko in gorsko 
bukovje, zmerno kisloljubno in kisloljubno bukovje ter zasmrečeni jelovo bukovi gozdovi na karbonatu in 
silikatu. 

Potreben je aktiven pristop k zmanjševanju smreke na njej neprimernih rastiščih, krajšanje proizvodnih 
dob za smreko, spremljanje smrekovih podlubnikov s kontrolno-lovnimi pastmi, čim hitrejša sanacija 
gozdov poškodovanih v naravnih ujmah. 

Zaradi vetra so najbolj ogroženi gozdovi v Karavankah in Kamniških Alpah z vznožji pa tudi predalpski 
svet. Prevladujejo vetrovi severnih smeri. Na vsakih nekaj let močan severnik in severovzhodnik ali 
karavanški fen povzročajo vetrolome. Včasih v predalpskem svetu točkovno udari poletni vrtinec. 

Požarna ogroženost v območju je srednja in majhna in ne predstavlja visokega tveganja Požari večjih 
razsežnosti se ne pojavljajo. (karta L: Karta požarne ogroženosti je v poglavju 12). 

Zaradi vse bolj pogostih sušnih obdobij predvsem v spomladanskem in poletnem času so ogrožena 
predvsem prisojna pobočja in grebeni. Posledično je na teh območjih povečana tudi požarna nevarnost 
in zmanjšana odpornost dreves proti napadom podlubnikov. Na to so občutljivi predvsem spremenjeni 
smrekovi sestoji na neprimernih rastiščih. 

Na območju je nevarnost pred snežnimi plazovi prisotna predvsem v Karavanškem delu na strmih 
pobočjih nad zgornjo gozdno mejo (GGE Tržič, Jelendol, Preddvor, Kokra, Jezersko). Zaradi delovanja 
snežnih plazov so ogroženi predvsem sestoji na zgornji gozdni meji, poškodbe zaradi snežnih plazov na 
infrastrukturi ali objektih se zelo redke. V prihodnosti lahko pričakujemo tveganja pred snežnimi plazovi 
predvsem na območju tradicionalnih plaznic, predvideva pa se, da bodo podnebne spremembe vplivale 
na količino, stanje in trajanje snežne odeje, kar bo verjetno vplivalo na dinamiko pojavljanja snežnih 
plazov [91]. 

Zemeljski plazovi se pojavljajo razpršeno po vsem območju GGO, obstajajo pa širša območja 
(Polhograjskego in Škofjeloškego hribovja), kjer je velika verjetnost za nastanek zemeljskih plazov (Karta 
N v prostorskem delu načrta). V gozdnem prostoru se večinoma pojavljajo kot malo površinske motnje 
velikokrat v bližini prometnic. Tveganje za nastanek zemeljskih plazov je v prihodnosti povezana 
predvsem s frekvenco ekstremnih vremenskih pojavov (oz. večjih potresov), še največja potencialna 
ogroženost je povezana s poškodbami na negozdnih površinah (infrastruktura, naselja).  

3.2.3 Vzdrževanje in spodbujanje proizvodnih funkcij gozdov (lesnih in 
nelesnih) 

Stanje gozdov v GGO z vidika zagotavljanja proizvodnih funkcij gozdov ocenjujemo kot ugodno. 
Prirastek vseh gozdov večinoma dosega zastavljene cilje in omogoča načrtovanje primernih najvišjih 
možnih posekov. Zgradba gozdnih sestojev je zaenkrat še ugodna in omogoča trajnost donosov lesa. 
Kakovost drevja je v splošnem dobra, s tem da je pri iglavcih nekoliko boljša kot pri listavcih, ker je 
posledica slabe negovanosti sestojev. Kot neugodno ocenjujemo le stanje negovanosti in zasnove 
sestojev, ki je posledica premajhnih vlaganj in številnih ujm. 

 

Preglednica 34: Ocena vzdrževanja in vzpodbujanja ekonomskih funkcij gozda 

Indikator Zasebni gozd Državni gozd 
Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Prirastek in posek 4 4 4 4 

Zgradba gozdnih 
sestojev 

3 3 3 3 

Ocena trajnosti 
donosov lesa 

3 3 3 3 
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Indikator Zasebni gozd Državni gozd 
Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Kakovost gozdnega 
drevja 

4 4 4 4 

Zasnova in 
negovanost 

2 2 2 2 

1: zelo neugodno; 2: neugodno; 3: ugodno; 4: zelo ugodno; *ni podatka 

 

PRIRASTEK IN POSEK 

Meritve prirastka kažejo na ugodno sliko, prirastek listavcev je celo relativno še enkrat tolikšen kot 
iglavcev, kar je ugodno. V zadnjih 10 letih je bilo posekanega 70,6 % dovoljenega poseka - 78,2 % pri 
iglavcih in 54,6 % pri listavcih. Delež posekanega etata, ki je bil smelo zastavljen, je vzpodbuden, a je 
delež sanitarne sečnje najvišji do sedaj – preko polovico vsega poseka. 

 

ZGRADBA GOZDNIH SESTOJEV  

V sestojni zgradbi močno prevladujejo debeljaki s 57,1 %, njihov delež se je še povečal v primerjavi s 
stanjem l. 2011 in sicer iz 52,6 %. Povečanje gre na račun preraščanja drogovnjakov, katerih delež znaša 
14,7 - v prejšnjem obdobju 17,8 %. 

Malenkost se je dvignil delež mladovij na 7,0 % (iz 6,4 %) in sestojev v obnovi na 20,06 % (iz 19,0 %). 

V splošnem se je zgradba gozdnih sestojev še nekoliko premaknila proti debeljakom in sestojem v 
obnovi.  

Glede na visok delež realiziranega poseka je sprememba zgradbe majhna, to pripisujemo visokemu 
deležu sanitarne sečnje in manjšemu pomladitvene sečnje s končnimi poseki. 

Med gospodarskimi razredi izstopajo logi, ki praktično nimajo mladovij (2,6 %), enako tudi kisloljubno 
borovje (2,1 %), ki pa ima skoraj polovico površin v fazi sestoja v obnovi (49,2 %). V varovalnih gozdovih 
s kar 63,0 % prevladujejo debeljaki, kar je neugodno s strani dolgoročnega zagotavljanja varovalne 
vloge. Gozdni rezervati so pretežno v fazi debeljaka (75,6 %), le 1,1 % je sestojev v obnovi. 

 

Preglednica 35: Sestojni tipi 

Sestojni tip 
 

Površina (ha) Delež (%) 
Povprečna velikost 

sestoja (ha) 

Mladovje 4.950 7,0 1,05 

Drogovnjak 10.427 14,7 1,78 

Debeljak 40.547 57,1 4,92 

Sestoj v obnovi 14.621 20,6 4,22 

Raznomerno (ps.-
šp.,preb.) 

157 0,2 5,42 

Raznomerno (sk.gnz.) 284 0,4 6,44 

Grmičav gozd 14 0,0 4,65 

Skupaj 71.000 100,0 3,18 

 

OCENA TRAJNOSTI DONOSOV LESA 

Mladovja in drogovnjaki najbolj odstopajo od modelnega stanja, jih bistveno primanjkuje. Glede na oceno 
prizadetih površin zaradi ujm, ki še niso bile upoštevane v načrtih GGE, je primanjkljaj mladovij precej 
manjši, poleg tega pa so pri malopovršinskem gospodarjenju manjša pomladitvena jedra vključena tudi 
v ostalih razvojnih fazah. Previsok je delež debeljakov, ki se je v zadnjem desetletju še malenkost 
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povečal. Problematično tako ostaja zlasti veliko odstopanje pri drogovnjakih. Razmerje bi lahko popravili 
predvsem z bistveno bolj aktivnim gospodarjenjem. 

 

 

Slika 15: Primerjava dejanske in modelne strukture gozdov po debelinskih razredih (razvojnih 
fazah). 

 

ZASNOVA IN NEGOVANOST GOZDNIH SESTOJEV 

Zasnove mladovij so se v zadnjem desetletju poslabšale. Delež bogate zasnove se je močno znižal v 
gozdovih vseh lastništev v mladovjih in pomladku. Zasnove v državnih gozdovih so še bistveno slabše. 
Le slabo petino je odličnih zasnov v mlajših razvojnih fazah. Največji delež slabih zasnov je v državnih 
mladovjih. Slabše zasnove so posledica ujm pa tudi vse manjšega izvajanja nege. 

Le 14 % mladovij je negovanih, 46 % pomanjkljivo negovanih, nenegovanih pa 38 %. 

Slika negovanosti je pri drogovnjakih še slabša. Nega drogovnjaka se izvaja minimalno. 

 

Preglednica 36: Zasnova gozdnih sestojev 

Razvojna faza Površina Državni gozdovi Zasebni in drugi gozdovi Skupaj 

 ha 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 4.950 18,3 33,7 32,6 15,4 28,0 42,2 21,6 8,2 27,0 41,2 22,8 9,0 

Drogovnjak 10.427 18,4 52,3 26,2 3,1 21,5 53,4 22,3 2,8 21,2 53,3 22,7 2,8 

Pomladek 9.826 16,7 65,9 15,8 1,6 27,0 60,5 11,3 1,2 26,4 60,8 11,6 1,2 
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Preglednica 37: Negovanost gozdnih sestojev 

Razvojna faza Površina Državni gozdovi Zasebni in drugi gozdovi Skupaj 

 ha 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 4.951 16,9 37,2 41,6 4,3 14,1 47,2 37,5 1,2 14,4 46,0 38,0 1,6 

Drogovnjak 10.427 14,2 44,2 38,9 2,7 10,0 50,0 39,2 0,8 10,5 49,3 39,2 1,0 

Debeljak 40.547 18,2 57,2 24,5 0,1 17,6 66,2 16,0 0,2 17,7 65,3 16,8 0,2 

Sestoj v obnovi 14.619 18,1 61,9 19,7 0,3 21,2 60,1 18,4 0,3 21,0 60,2 18,5 0,3 

Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-
šp) 

157 25,0 62,5 12,5 0,0 0,0 53,2 46,8 0,0 2,5 54,2 43,3 0,0 

Raznomerno (sk-
gnz) 

284 0,0 73,9 26,1 0,0 1,9 19,2 76,2 2,7 1,8 23,6 72,1 2,5 

Tipični prebiralni 
sestoj 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

KAKOVOST GOZDNEGA DREVJA 

Kakovost gozdnega drevja se ocenjuje na stalnih vzorčnih ploskvah. 

Kakovost je nekoliko boljša pri iglavcih, 29,4 % dreves je odlične in prav dobre kakovosti, medtem ko je 
ta odstotek pri listavcih 25,0 %. Več je dobre kvalitete pri iglavcih 55,7 %, pri listavcih pa več zadovoljive 
27,0 % in slabe 10,1 %. 

Po kakovosti izstopa macesen, odlične kakovosti je 15,1 %.   

Prevladuje drevje srednje kakovosti. Omenjeno stanje je odraz nizke negovanosti in kaže na 
neizkoriščene možnosti pri pridelavi kakovostnega lesa. 

 

Preglednica 38: Struktura drevja po kakovostnih razredih v deležih (%) od lesne zaloge dreves 
nad 30 cm. 

Drevesna Delež dreves po kakovostnih razredih 

vrsta Odlična Prav dobra Dobra Zadovoljiva Slaba 

Smreka 3,0 24,8 56,8 14,2 1,2 

Jelka 3,8 27,8 55,4 11,8 1,2 

Bor 6,3 26,5 51,6 13,6 2,0 

Macesen 15,1 34,2 40,2 9,3 1,2 

Drugi iglavci 0,0 35,7 50,0 14,3 0,0 

Bukev 3,6 16,9 43,5 26,4 9,6 

Hrast 3,5 19,6 41,5 28,2 7,2 

Plemeniti listavci 5,2 18,9 47,3 23,3 5,3 

Drugi trdi listavci 0,7 5,9 27,4 40,1 25,9 

Mehki listavci 2,6 13,8 42,0 26,4 15,2 

Skupaj iglavci 3,8 25,6 55,7 13,7 1,2 

Skupaj listavci 3,5 16,7 42,7 27,0 10,1 

Skupaj 3,7 22,3 50,8 18,7 4,5 

3.2.4 Vzdrževanje, ohranjanje in ustrezno povečanje biotske raznovrstnosti v 
gozdnih ekosistemih 

Stanje gozdov na območju GGO je z vidika biotske raznovrstnosti v povprečju dobro. Nekoliko slabše 
ocenjeni indikatorji so drevesna sestava gozdov, ohranjenost gozdnih sestojev, uspešnost pomlajevanja 
in preraščanja gozdnih sestojev, tujerodne vrste, gozdni genski viri in mirne cone.  
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Preglednica 39: Ocena ohranjanja biotske raznovrstnosti gozdov 

Indikator Zasebni gozd Državni gozd 
Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Drevesna sestava gozdov 
(P 2) 

3 3 3 3 

Ohranjenost gozdnih 
sestojev  

3 3 3 3 

Gozdni sestoji s 
prevladujočim debelim 
drevjem 

4 4 4 4 

Uspešnost pomlajevanja 
in preraščanja gozdnih 
sestojev 

3 3 3 3 

Tujerodne vrste 3 3 3 3 

Gozdni genski viri 3 3 3 3 

Odmrla lesna masa 4 4 4 4 

Natura 2000 4 4 4 4 

Gozdovi prepuščeni 
naravnemu razvoju 

4 4 * 4 

Varovalni gozdovi 4 4 4 4 

Dolžina gozdnega roba 4 4 4 4 

Mokrišča in vodni viri v 
gozdu 

4 4 4 4 

Mirne cone 3 3 3 3 

1: zelo neugodno; 2: neugodno; 3: ugodno; 4: zelo ugodno; *ni podatka 

 

DREVESNA SESTAVA GOZDOV 

Vrstna pestrost sestojev je odvisna od številnih dejavnikov, zato so med posameznimi deli GGO velike 
razlike. V nekaterih predelih je naravna drevesna sestava gozdov spremenjena zaradi nekdanjega 
pospeševanja smreke, zaradi česar je do določene mere zmanjšana tudi pestrost habitatov. Z vidika 
povečevanja biotske pestrosti v GGO so gozdnogojitveni ukrepi usmerjeni k vzpostavljanju rastiščem 
primerne drevesne sestave in k ohranjanju in pospeševanju redkih in minoritetnih drevesnih vrst. 

Drevesna sestava gozdov območja se je v zadnjem desetletju nekoliko približala naravnejši. Delež 
smreke se je zmanjšal, dvignil pa delež bukve in ostalih listavcev (Poglavje 2.2).  

 

OHRANJENOST GOZDNIH SESTOJEV 

Na podlagi indeksa spremenjenosti [74] je ohranjena dobra desetina gozdov (13,0 %), slaba polovica je 
spremenjenih (43,3 %), močno spremenjenih je 39,2 % in izmenjanih 4,4 %. Najbolje ohranjeni RGR 
med gospodarskimi gozdovi so smrekovja in osojno bukovje. Najbolj spremenjeni pa hrastovo gabrovje, 
kisloljubno in zmerno kisloljubno bukovje. Razlike v ohranjenosti po lastništvu so majhne. Nekoliko bolje 
so ohranjeni gozdovi lokalnih skupnosti. 

 

Preglednica 40: Ohranjenost po lastništvu 

Ohranjenost (%) Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

Ohranjeni 12,6 16,7 15,7 13,0 
Spremenjeni 43,3 43,0 46,2 43,3 
Močno spremenjeni 39,6 36,7 32,0 39,2 
Izmenjani 4,5 3,6 6,0 4,4 

Skupaj 100 100,0 100,0 100,0 
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Gozdni sestoji s prevladujočim debelim drevjem (30 cm in več)  

Razvoj debelinske strukture še vedno nakazuje premike proti debelemu drevju. To je posledica po eni 
strani ujm, nestabilnega trga gozdnih lesnih sortimentov, tega da je gozd lastnikom rezerva, prav tako 
pa razdrobljene posestne strukture z lastniki, ki z gozdom ne gospodarijo aktivno. V zadnjem desetletju 
so se vseled ujm in gradacij podlubniko, negovalne sečnje izvajale v manjši meri.  

Delež debelega drevja je visok, kar 74,7 % je drevja prsnih premerov nad 30 cm in 26,8 % nad 50 cm. 
V smislu zagotavljanja ugodnih razmer za v območju pomembne kvalifikacijske vrste Nature 2000 je 
takšno stanje ugodno, saj delež teh sestojev močno presega zahtevane vrednosti, je pa po drugi strani 
problematično povečevanje površin zastarelih sestojev, kar negativno vpliva na ekonomsko vrednost in 
na trajnost donosov ter povečuje tveganja pri gospodarjenju z gozdovi. Potreben je aktiven pristop k 
pomlajevanju prestarelih sestojev. 

 

USPEŠNOST POMLAJEVANJA IN PRERAŠČANJA GOZDNIH SESTOJEV 

V mladovju močno prevladujeta smreka (48,0 %) in bukev (30,8 %). Delež bukve v mladovjih je višji kot 
v drevesni sestavi. Z višjimi deleži so zastopani še plemeniti listavci (5,7 %) in drugi trdi listavci (5,1 %). 
Najbolj zaskrbljujoč je delež jelke (2,8 %), saj je pol manjši kot njen delež v drevesni sestavi. Mladovij je 
v GGO le 7,0 %. Smreka je še vedno močno zastopana, njeno pomlajevanje in preraščanje najmanj 
ovirajo veliki rastlinojedi.  

Smreka se prav tako najbolje vrašča v tretjo debelinsko stopnjo, saj predstavlja skoraj polovico (47,3 %) 
vse vrasti. Po deležu vrasti ji sledi bukev (20,1 %), ostali trdi listavci (12,7 %) in plemeniti listavci (8,0 %). 
Ostali trdi in plemeniti listavci v vrasti dosegajo višji delež kot v mladovjih, kar kaže na njun visok 
pomladitveni potencial in je pomemben kazalec razvoja drevesne sestave v prihodnje. Vrast jelke znaša 
2,4 % in je glede na lastništvo najnižji v državnih gozdovih (0,3 %). Zelo nizek je tudi pomladitveni 
potencial hrasta, kar kaže na nadaljnje nižanje njegovega deleža. Glede na razmerje vrasti med iglavci 
in listavci je največja razlika v državnih gozdovih. 

 

Preglednica 41: Drevesna sestava mladovij in vrasti po oblikah lastništva 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi 
Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

 Mladovje Vrast Mladovje Vrast Mladovje Vrast Mladovje Vrast 
 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Smreka 48,4 14,4 44,7 20,5 37,3 12,4 48,0 47,3 

Jelka 3 2,1 1,9 0,3 1,4 0,0 2,8 2,4 

Bor 0,8 0,4 0,8 1,3 0,3 0,0 0,8 1,7 

Macesen 1,6 0,4 9,1 1,3 6,2 0,7 2,5 2,4 

Drugi iglavci 0,1 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,1 0,0 

Bukev 30 7,7 36,4 7,3 41,9 5,2 30,8 20,1 

Hrast 1,3 0,3 0,5 0,2 0,4 0,0 1,2 0,5 

Plemeniti list. 6,1 2,5 3,1 1,2 2,9 4,2 5,7 8,0 

Drugi trdi list. 5,5 4,3 1,8 2,1 4,8 6,3 5,1 12,7 

Mehki list. 3,2 1,1 1,7 1,4 2,4 2,4 3,0 4,8 

Iglavci 53,9 52,2 56,5 65,8 47,6 42,0 54,2 53,9 

Listavci 46,1 47,8 43,5 34,2 52,4 58,0 45,8 46,1 

Skupaj 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Slika 16: Karta uspešnosti pomlajevanja in vpliva divjadi na območjih neuspešnega pomlajevanja 

 

TUJERODNE VRSTE  

V GGO sta se v preteklosti v majhnem obsegu vnašala duglazija ter zeleni bor, ki pa nista invazivna in 
se z njima redno gospodari. Robinja je prisotna na nižjih legah območja, bolj agresivna je na gozdnem 
robu, ob prometnicah, železniških progah in ob rekah. 
Tujerodne vrste in organizmi so v splošnem danes mnogo bolj razširjeni kot pred 10 leti. Razširile so 
se predvsem iz vrtov in parkov. Pogosto se širijo na degradirane površine oz. površine, poškodovane 
po ujmah. Invazivne vrste predstavljajo dodatno nevarnost pri razvoju stabilnih sestojev v prihodnje. ). 
Tujerodne pa so tudi glive in žuželke, ki zaradi pomankanja odpora okolja ogrožajo ključne avtohtone 
vrste (jesenov ožig, hrastova čipkarka). Sesalci so sicer prisotni, a ne povzročajo večjih škod.  

 

Preglednica 42: Prisotnost reguliranih tujerodnih vrst in tujerodnih vrst, ki so močno razširjene 
oziroma se hitro širijo in povzročajo škodo biotski raznovrstnosti oz. gospodarsko škodo 

Vrsta Stanje (prisotnost/razširjenost/trend)* Opomba 

pižmovka (Ondatra zibethicus) že dolgo prisotna, omejeno razširjena, trend 

padajoč 

Divjad; živalska vrsta z 

EU seznama ITV. 

nutrija (Myocastor coypus) Zaznana pretežno v zadnjem desetletju, omejeno 

razširjena, trend naraščajoč 

Divjad; živalska vrsta z 

EU seznama ITV. 

veliki pajesen (Ailanthus altissima) Prisoten po nižinskem delu GGO Drevo; rastlinska vrsta 

z EU seznama ITV. 

octovec (Rhus thypina) Razširjeno kot okrasno drevo po vsem GGO Okrasno drevo 

žlezava nedotika (Impatiens 

glandulifera) 

Močno razširjena po vsem GGO Rastlinska vrsta z EU 

seznama ITV. 

https://www.gov.si/teme/nutrija-lat-myocastor-coypus/
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Vrsta Stanje (prisotnost/razširjenost/trend)* Opomba 

navadna mahonija (Mahonia 

aquifolium) 

Omejeno razširjena okrasni grm: vrtovi in 

parki 

navadna barvilnica (Phytolacca 

americana) 

Omejeno razširjena zelnata rastlina 

japonski dresnik (Fallopia japonica) Že dolgo prisotna, razširjena po vsem GGO zelnata rastlina 

deljenolistna robida (Rubus 

laciniatus) 

Omejeno razširjena zelnata rastlina 

(trajnica) 

mnogolistni volčji bob (Lupinus 

polyphyllus) 

Že dolgo prisotna okrasna zeliščna 

trajnica: vrtovi in parki 

pozna čremsa (Prunus serotina) Redko prisotna okrasno drevo: vrtovi 

in parki 

rdeči hrast (Quercus rubra) Prisoten po nižinskem delu GGO drevesna vrsta 

pavlovnija (Paulownia tomentosa) Redko prisotna drevesna vrsta 

ameriški jesen (Fraxinus americana) Redko prisotna sajeno drevo v 

gozdovih in parkih 

Bambusi (Phyllostachys sp.) Prisoten po nižinskem delu GGO okrasna rastlina: vrtovi 

in parki 

Lovorikovec (Prunus laurocerasus) Prisoten po nižinskem delu GGO okrasen vednozeleni 

grm ali manjše drevo: 

žive meje, vrtovi in 

parki 

japonska medvejka (Spiraea 

japonica) 

Redko prisotna okrasni listopadni grm: 

vrtovi in parki 

navadna amorfa (Amorpha 

fruticosa) 

Redko prisotna grmovna vrsta 

japonsko kosteničje (Lonicera 

japonica) 

Redko prisotna okrasna vzpenjavka: 

vrtovi in parki 

Jesenov ožig (Hymenoscyphus 

fraxineus) 

Močno razširjena po vsem GGO gliva, ŠO gozd. drevja 

Javorov rak (Eutypella parasitica) Omejeno razširjena Gliva, ŠO gozd. drevja 

fitoftore (Phytophthora spp.) Redko prisotna Gliva, ŠO gozd. drevja 

Hrastova čipkarka (Corythucha 

arcuata) 

Redko prisotna Žuželka, ŠO gozd. 

drevja 

Vir: [20] 

 

GOZDNI GENSKI VIRI 

Genetska pestrost gozdnih genskih virov omogoča ohranjanje prilagoditvenega potenciala gozdov na 
prihodnje pogoje v okolju in je osnova trajnosti. Pestrost gozdov se ohranja in tudi povečuje skozi ukrepe 
pri gospodarjenju z gozdom. Pospešuje se manjšinske drevesne vrste in se jih tudi sadi. Vsa sadnja 
poteka s primernimi proviniencami. Semenskih objektov je v GGO 11. Po en semenski sestoj za bukev, 
črno jelšo, rdeči bor, macesen, po trije semenski sestoji za jelko in štirje za smreko [65]. 

Pri sanitarnih sečnjah vedno ohranjamo odporne nepoškodovane osebke, saj so ravno ti dokaz genske 
pestrosti znotraj iste drevesne vrste. Ocenjujemo, da je po rastiščih prisotna zadostna vrstna pestrost 
lesnatih rastlin. V prihodnosti ocenjujemo, da se bo na račun smreke povečeval delež bukve, plemenitih 
in trdih listavcev, na račun velikega jesena pa bo več predvsem gorskega javora ter manjšinskih vrst. 
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ODMRLA LESNA MASA 

V celotnem GGO je po podatkih stalnih vzorčnih ploskev (5155 ploskev) povprečno 37 odmrlih dreves 
do prsnega premera 30 cm, 6 dreves prsnega premera 30 do 50 in le 0,6 odmrlega drevesa s prsnim 
premerom več kot 50 cm. Število in lesna masa na hektar sta se v zadnjih desetih letih močno povečala 
– po številu za še enkrat in v kubičnih metrih za 2/3. Skupna masa odmrlega drevja je v GGO povprečno 
24,0 m3/ha. Glavni vzrok so številne ujme, v manjši meri pa tudi vzpostavitev ekocelic – površin gozda, 
kjer se z gozdom načrtno ne gospodari zaradi ohranjanja habitatov živalskih vrst (območja NATURA 
2000) – npr. triprsti detel in divji petelin. 

Za območje Natura 2000 je potrebno vzdrževati vsaj 3 % mrtve lesne biomase, v GGO je ta delež višji – 
7,0 %.  

Po posameznih gospodarskih razredih število odmrlega drevja močno variira. Glavni faktor je dostopnost 
gozdov. Najmanj odmrle lesne mase je v OGR hrastovo gabrovje, podgorsko bukovje, kisloljubno 
bukovje.  

 

Preglednica 43: Odmrlo drevje (št./ha) 

Lastništvo 
Razš. 

deb. r. 

Stoječe drevje Ležeče drevje Skupaj 

igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. m3/haa 

Državni gozdovi 

A 17,0 5,9 22,9 12,3 10,3 22,6 29,3 16,2 45,5 16,8 

B 1,5 0,6 2,1 1,7 1,9 3,5 3,2 2,4 5,6 8,6 

C 0,2 0,0  0,2 0,3 0,4 0,8 0,5 0,4 1,0 2,8 

Skupaj 18,7 6,5 25,1 14,3 12,6 26,8 32,9 19,1 52,0 28,3 

Zasebni gozdovi 

A 10,3 6,7 17,0 8,7 11,0 19,7 18,9 17,7 36,7 12,9 

B 1,2 0,9 2,1 1,7 2,0 3,7 2,9 2,9 5,8 9,2 

C 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,6 1,8 

Skupaj 11,6 7,6 19,2 10,6 13,2 23,8 22,2 20,9 43,0 24,0 

Gozdovi lokalnih skupnosti 

A 13,6 7,7 21,2 13,1 10,1 23,2 26,7 17,8 44,4 15,4 

B 2,0 0,3 2,2 2,7 1,7 4,5 4,7 2,0 6,7 10,2 

C 0,5  0,5 0,3  0,3 0,7  0,7 2,1 

Skupaj 16,1 7,9 24,0 16,1 11,9 27,9 32,1 19,8 51,9 27,6 

Skupaj 

A 10,7 6,6 17,3 9,0 10,8 19,8 19,7 17,4 37,1 13,1 

B 1,2 0,8 2,0 1,7 2,0 3,7 2,9 2,8 5,7 9,0 

C 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,6 1,9 

Skupaj 12,1 7,4 19,5 10,9 13,0 23,8 23,0 20,4 43,4 24,0 

 

NATURA 2000 

V GGO so oblikovana tri večja kompleksna območja varstva, ki skupaj predstavljajo kar 37,5 % gozdov. 
To so Jelovica, Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke. Ta območja so pomembna za ohranitev številnih 
klasifikacijskih vrst. Z vidika uresničevanja zastavljenih ciljev, to je ohranjanja ugodnega stanja vrst, 
omenjeni gozdovi nudijo živalskim vrstam ustrezen habitat in s tem dolgoročno ohranitev. V načrtih enot 
se pri načrtovanju ukrepov upošteva ekološke zahteve vrst.  
Deleži gozdov, v katerih se ne gospodari in so prepuščeni naravnemu razvoju, se je povečal predvsem 
zaradi vzpostavitve ekocelic brez ukrepanja. Največji delež gozdov, v katerih se ne gospodari, je tako v 
Kamniško-Savinjskih Alpah z 3,9 %, sledijo Karavanke z 1,1 %, najmanjši delež pa je na Jelovici z 0,3 
%. 
Delež odmrle biomase v lesni zalogi je v vseh treh območjih zadovoljiv in sega med največje med vsemi 
območji v Sloveniji in sicer Jelovica 8,2 %, Kamniško-Savinjske Alpe 7,2 % in Karavanke 7,5 %. Tudi 
delež biotopske funkcije gozdov na 1. stopnji je dobro zastopan in sicer - Jelovica 4,4 %, Kamniško-
Savinjske Alpe 17,0 % in Karavanke 9,4 %. Iz gozdnega sklada se v teh gozdovih financirajo ukrepi za 
izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov. 
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Preglednica 44: Površina gozdov v Natura 2000 območjih 

Indikator 
Zasebni gozd Državni gozd 

Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

ha % ha % ha % ha % 

Natura 2000 21.298 33,6 4.662 70,8 639 59,5 26.599 37,5 

Vir: [22] 

 

GOZDOVI PREPUŠČENI NARAVNEMU RAZVOJU 

V GGO je 238 ha gozdnih rezervatov, 137 ha v zasebni in 101 v državni lasti. Njihova površina ostaja 
enaka kot pred 10 leti. Gozdni rezervati so: Zminec, Zadnje stence, Mali vrh, Hude stene in Zaplata. V 
GGO Kranj imamo še naravni rezervat Ledina na Jelovici, ki je najjužneje ležeče visoko barje v Evropi 
in tudi vključuje gozd (ki pa ni vštet v površino spodnje preglednice).  

Od leta 2018 dalje se povečuje površina ekocelic, v katerih se ne gospodari na daljši rok na območju 
NATURA 2000. V kranjskem GGO je to pretežno na Jelovici zaradi kvalifikacijskih vrst triprsti detel in 
divji petelin, v GGO Tržič pa zaradi kvalifikacijske vrste močvirski krešič.. 

Zadnjih 10 let se ni gospodarilo na še 2.009 ha površin (v teh gozdovih ni bilo sečnje niti gojitvenih del). 

 

Preglednica 45: Gozdovi prepuščeni naravnemu razvoju (ha in % gozda) 

Indikator 
Zasebni gozd Državni gozd 

Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

ha % ha % ha % ha % 

Gozdni rezervati 137 0,19 101 0,14 0 0,00 238 0,34 

Ekocelice brez 
ukrepanja  

112 0,16 40 0,06 3 0,00 155 0,22 

 

VAROVALNI GOZDOVI 

Varovalni gozdovi so gozdovi pretežno na rastiščih Anemone-Fagetum, Carici albae-Fagetum in 
Rhododendro-Rhodothamnetum. Varovalni gozdovi se v GGO nahajajo od nižin (soteske in brežine 
vodotokov) preko sredogorja (strma srednja pobočja) do zgornje gozdne meje in hudournikov v 

visokogorju. Povprečni nagib razreda je 40. Drevesna sestava je razmeroma ohranjena in predstavlja 
vir vrstne in genetske pestrosti. Večino varovalnih gozdov se je v zadnjem času malo izkoriščalo oziroma 
se z njimi ni gospodarilo, o čemer priča tudi razmerje razvojnih faz, ki skoraj nima mladovij in zelo malo 
sestojev v obnovi. Povprečna realizacija poseka je bila 1,2 m3/ha in leto, možni etat s tem načrtom 
predviden za bodoče desetletje pa je 5,4 m3/ha in leto. Vsi sodijo v RGR Varovalnih gozdov. 

Površina varovalnih gozdov (vključno z rušjem) predstavlja 10,8 % GGO. 22,5 % jih je v državni in 8,5 
% v občinski lasti.  

 

Preglednica 46: Površina varovalnih gozdov 

Indikator 
Zasebni gozd Državni gozd 

Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

ha % ha % ha % ha % 

Varovalni 
gozdovi 

5.276 69,0 1.717 22,5 649 8,5 7.641 100,0 

 

DOLŽINA GOZDNEGA ROBA 

Gozdni rob je prehod iz gozda na travnik. To je stičišče dveh zelo različnih življenjskih okolij. Pestrost 
rastlinskih in živalskih vrst je tukaj velika, saj se na majhnem področju stikajo gozdne, robne in travniške 
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vrste. Vzdrževanje pestrega strukturiranega gozdnega roba je pomembno za zagotavljane številnih 
funkcij gozda (vrstna pestrost, habitati, skrivališča, blaženje vetra, koridorji živali, blaženje hrupa,...). 

V gorski krajini je 782 km gozdnega roba, v gozdni 25 km, v gozdnati 3953 km in kmetijski 888 km. 

Dolžina gozdnega roba v razmerju s površino gozda je največja v kmetijski in primestni krajini (skupaj 
888 km), kar pomeni, da se gozd prepleta s kmetijsko in urbano krajino, v splošnem pa se dolžina 
gozdnega roba v kmetijski in primestni krajini zmanjšuje. Pričakovano je najkrajši gozdni rob v gozdni 
krajini (25 km).  

Zlasti v gozdni, gozdnati in tudi v gorski krajini se z namenom povečevanja oziroma ohranjanja dolžine 
gozdnega roba izvajajo ukrepi vzdrževanja travišč in gozdnih jas znotraj gozdov. V kmetijski in primestni 
krajini pa so ukrepi usmerjeni predvsem v ohranjanje in izboljšanje stanja obstoječega gozdnega roba, 
čeprav je Z izvajanjem selektivne sečnje na gozdnih robovih se pospešuje razvoj vrstno pestrega ter 
strukturiranega gozdnega roba.  

 

MOKRIŠČA IN VODNI VIRI V GOZDU 

Gospodarjenje z gozdom na območjih mokrišč in vodnih virov je prilagojeno tako, da se ohranja njihovo 
stanje oziroma se ga izboljšuje. Ukrepi, ki so namenjeni ohranjanju mokrišč in vodnih virov so 
vzdrževanje grmišč in obrežij ter vdrževanje oz. izdelava vodnih virov in kalov v gozdu. V preteklem 
urejevalskem obdobju je bilo izvedenih 72 dni vzdrževalnih dni na območju vodnih virov. Na območju je 
v gozdnem prostoru prisotnih 42 mokrišč, s skupno površino 22,87 ha. Povprečna velikost mokrišča 
znaša okoli 0.54 ha. Dolžina vodotokov v gozdnem prostoru znaša 1957,47 km. Vodni viri so najbolj 
ogroženi v kmetijski in primestni krajini (npr. Kranjsko-Sorško polje), kjer je delež gozda najmanjši. 

Območjem mokrišč in vodnih virov (ter njihovim vplivnim območjem) v gozdu so dodeljene poudarjene 
ekološke funkcije, ki vplivajo oz. določajo gospodarjenje, odvisno od pravnega statusa vodnega vira (npr. 
naravna vrednota), oziroma usmeritev, ki jih podajo pristojne inštitucije (ZRSVN, DRSV) pri obnovi 
načrtov. Prav tako se na teh območjih ukrepa skladno z usmeritvami DRSV [37] ter ZRSVN [49], kjer so 
podane omejitve za sečnjo in spravilo lesa, ter druge posege v gozdni prostor. 

 

MIRNE CONE 

Mirne cone so obsežnejši deli gozdnega prostora, v katerih se omejijo oziroma prepovejo dejavnosti, ki 
vznemirjajo prostoživeče živali. Mirne cone so v GGO opredeljene na znanih rastiščih divjega petelina, 
ruševca in gozdnega jereba, na območjih habitata triprstega detla, na območju gnezdišč planinskega 
orla in ostalih ujed in ter zimovališčih in rukališčih jelenjadi, gamsa in muflona. V obsegu in kakovosti ni 
bistvenih sprememb s prejšnjim obdobjem. Skupna površina mirnih con znaša 13.535 ha goznega 
prostora. Obremenjenost, kar se tiče nemira, pa se je bistveno povečala – nabiralništvo, vožnja v 
naravnem okolju, rekreacija, pohodništvo. 

3.2.5 Ohranjanje naravnih vrednot in zavarovanih območij 

Preglednica 47: Zavarovana območja in naravne vrednote 

Indikator 
Ploskovni objekti Točkovni objekti 

ha št. 

Zavarovana območja  1.711  2 

Naravne vrednote   12.103  
30 – točkovne naravne vrednote 

230 - jame 

Vir: [22] 

 

ZAVAROVANA OBMOČJA  

V območju je dvainštirideset (42) ploskovnih in dva (2) točkovna objekta zavarovanih območij, s skupno 
površino 1.711 ha, kar predstavlja 2,4 % gozdov. Največ zavarovanih območij se nahaja v zasebnih 
gozdovih (93 %), sledijo državni (6 %) in gozdovi lokalnih skupnosti (1 %). Na zavarovanih območjih 
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gospodarjenje z gozdovi poteka v skladu z varstvenimi režimi, ki dopuščajo prilagojeno gospodarjenje, 
sklicujoč na usmeritve ZRSVN. Površina negospodarskih območjih, kjer omejitve prepovedujejo 
gospodarjenje, znaša 23 ha (barje Ledina), oz. 1,3 % zavarovanih območij. Glede na vrsto zavarovanih 
območij je največ krajinskih parkov (okoli 88 %), sledijo naravni spomeniki (11 %), naravnih rezervatov 
in spomenikov oblikovane narave je pod 1 % [66]. 

 

NARAVNE VREDNOTE 

V območju je petsto štiriinsedemdeset (547) ploskovnih in trideset (30) točkovnih objektov naravnih 
vrednot, s skupno površino 12.103 ha, kar predstavlja okoli 17 % gozdne maske. Poleg tega se v gozdu 
nahaja še dvesto trideset (230) jam. Največ naravnih vrednot se nahaja v zasebnih gozdovih (81,3 %), 
sledijo državni (13,9 %) in gozdovi lokalnih skupnosti (4,8 %). V gozdovih, kjer se nahajajo podzemne 
jame, velja režim gospodarjenja v skladu z Naravovarstvenimi smernicami [67] [22].  

3.2.6 Ohranjanje kulturne dediščine  

V GGO je veliko število enot kulturne dediščine z vplivnim območjem. Pri gospodarjenju z gozdom se 
upošteva kulturnovarstvene usmeritve, ki zagotavljajo ohranitev kulturne dediščine v prostoru.  

 

Preglednica 48: Režim enot kulturne dediščine 

Vir: [38], [41]  

 

Preglednica 49: Zvrsti (tipi) kulturne dediščine 

Zvrst 
Enote kulturne dediščine 

ha št. 

Stavbna dediščina 2.029 579 

Naselbinska dediščina 499 250 

Kulturna krajina in zgodovinska krajina 4.727 249 

Vrtnoarhitekturna dediščina 13 43 

Memorialna dediščina 174 164 

Druga dediščina 903 267 

Skupaj 8.346 1.552 

Vir: [68]  

Režim 
Enote kulturne dediščine 

ha št. 

spomenik 3.559 305 

arheološko najdišče 765 179 

vplivno območje spomenika 756 191 

vplivno območje 1.212 372 

dediščina 1.990 454 

dediščina priporočilno 63 51 

Skupaj 8.346 1.552 
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3.2.7 Ohranjanje območij po predpisih o vodah (vodovarstvena območja, 
vodotoki)  

 

Priobalna zemljišča so zemljišča celinskih stoječih in tekočih voda – skupaj na površini gozdnega 
prostora 807 ha. 

Vodotoke prvega reda predstavljajo Sava, Tržiška Bistrica, Kokra, Sora, Selška Sora in Poljanska Sora. 
Ostale vode so vodotoki drugega reda.  

 

Preglednica 50: Dolžina vodotokov 

 
 
 
 
 
 

Vir: [37], [42] 

 

Preglednica 51: Vodna in zemljišča 

 
 
 

 

Vir: [37], [42] 

 

Preglednica 52: Vodovarstvena območja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: [37], [42] 
 

Varstvo vodovarstvenih območij, vodotokov in priobalnih zemljišč zagotavljamo predvsem z njihovo 
vključitvijo v sistem funkcij gozdov (hidrološka funkcija) in z vgrajevanjem ustreznih smernic in omejitev 
v gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot. Oboje se ustrezno upošteva pri gospodarjenju 
z gozdom, kar se tiče sečnje, spravila, gojitvenih in varstvenih del, pa tudi pri gradnji gozdnih prometnic 
ter pri presoji nameravanih posegov v gozd. 

Vodovarstvena območja, vodotoki in območja poplav v GGO so prikazani v poglavju 12, na karti M – 
Varstvena območja in območja poplav po predpisih o vodah.  

Indikator 
Skupaj 

km 

Vodotoki 1 reda 153,8 

Vodotoki 2 reda 2.461,4 

Indikator 
Skupaj 

ha 

Vodno zemljišče 807 

Indikator 
Raven države Raven občine 

ha ha 

VVO I / 1. varstveni režim 18 1.077 

VVO II / 2. varstveni režim 388 2.744 

VVO III / 3. varstveni režim 290 4.970 

4. varstveni režim 0 155 

VVO Skupaj 697 8.946 
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3.2.8 Vzdrževanje, ohranjanje in ustrezno izboljšanje varovalne in zaščitne 
funkcij gozdov 

Gospodarjenje v varovalnih gozdovih ni intenzivno. Manjka mozaična struktura in predvsem mlajše 
razvojne faze, kar bi zagotavljalo trajnost funkcij. Ukrepi v teh gozdovih so pogosto v celoti domena in 
pogosto breme lastnika. Iz progama razvoja podeželja se zadnja leta sofinancira posek in pospravilo od 
podlubnikov napadenega drevja v varovalnih gozdovih, ki pa morajo hkrati biti na območju sanacije (po 
žledu, vetrolomih, podlubnikih). Kritična so predvsem območja nad naselji in prometnicami.  

Na površinah s poudarjeno funkcijo varovanja gozdnih zemljišč in sestojev je potrebno zagotavljati 
stabilne strukture s pestro dimenzijsko in drevesno sestavo. Ti gozdovi v nekaterih predelih že dosegajo 
precejšnje starosti in tudi dimenzije vendar pa zaradi dostopnosti in ekonomske nezanimivosti niso 
zadostno negovani oziroma so prepuščeni naravnemu razvoju (dokaz temu je tudi velik delež debeljakov 
v kategoriji varovalnih gozdov). To z vidika zagotavljanja funkcije varovanja gozdnih zemljišč, kot tudi 
zagotavljanja zaščitne funkcije ni ustrezno. V preteklem obdobju se je ob skrajnostnih dogodkih 
pokazalo, da problem predstavlja tudi v hudourniških strugah nakopičena lesna masa. Vse to nakazuje 
na potrebo po ukrepanju v teh gozdovih za omejevanje erozijskih procesov.  

Informativni prikaz verjetnosti pojavljanja plazov in plazovitih območij je prikazan na karti N, prikaz 
potencialnih erozijskih območij pa na karti O, oboje v poglavju 12. Oba prikaza temeljita na grobih 
podatkih v merilu 1:250.000. 

3.2.9 Vzdrževanje, ohranjanje in ustrezno izboljšanje drugih socialno-
ekonomskih funkcij gozdov 

 

Preglednica 53: Vzdrževanje, ohranjanje in ustrezno izboljšanje drugih socialno-ekonomskih 
funkcij gozdov 

Indikator Ocena Komentar GGO 

Število gozdarskih podjetij 3 Število usposobljenih izvajalcev za 
sečnjo in spravilo je ugodno, precejšnje 
povečanje se je zgodilo po letu 2014. 
Akutno manjka usposobljenih izvajalcev 
za izvajanje negovalnih in varstvenih del 
v mlajših razvojnih fazah. 

Vlaganja v gozdove  2  Delež sofinanciranja negovalnih del ne 
stimulira večje izvedbe, usposobljenih 
izvajalcev manjka, lastniki niso vešči in 
zainteresirani za tovrstna dela. 

Varnost in zdravje pri delu v gozdovih 3 Lastniki so večinoma dobro opremljeni 
in usposobljeni za delo v gozdu, 
povečuje se najemanje usposobljenih 
izvajalcev. 

Turizem in rekreacija 3 Velik pritisk na gozdove in naravni 
prostor, nelegalna vožnja v naravnem 
okolju, mestoma pretirano nabiralništvo 
in parkiranje vozil na neprimernih 
mestih. 

Ocena rabe lesa za biomaso 3 V ruralnem okolju je še vedno glavno 
kurivo biomasa, v urbanem večinsko 
drugi viri (elektrika, plin, olje). 

Ocena rabe lesa za industrijo 2 Les kot gradbeni material in pomožni 
(pakiranje, itd.) je v porastu (trendu). 
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Indikator Ocena Komentar GGO 

Nelesni gozdni proizvodi 3 Mestoma pretirano nabiralništvo, lov je 
otežen zaradi rekreativcev, gozd 
pridobiva na pomenu ekoloških in 
socialnih funkcij. 

1: zelo neugodno - manj kot 25 % ciljnega stanja; 2: neugodno - manj kot 50 % ciljnega stanja; 3: ugodno 
- več kot 50 % ciljnega stanja; 4: zelo ugodno - več kot 75 % ciljnega stanja; *ni podatka 

3.3 Presoja doseganja ciljev in učinkovitosti gospodarjenja 

3.3.1 Ocena doseganja ekonomskih ciljev 

Glede na analizo preteklega gospodarjenja smatramo, da ekonomski cilji niso bili doseženi. Več kot 
polovica lesa je bila posekanega slabše kakovosti zaradi ujm (žled, vetrolomi, gradacije podlubnikov). 
Prav tako je bila potrebna izgradnja številnih gozdnih prometnic, te so v veliki meri bile sofinancirane iz 
naslova programa razvoja podeželja. Te investicije so dolgoročne naložbe v gozdove in bodo pozitivne 
učinke izkazovale tudi v prihodnje. Posek in spravilo v takih razmerah so nevarnejši, delo pa dražje. 
Donos je tako bistveno slabši. Še dodatno so nizke cene lesa krojile ujme po Evropi, kar je vplivalo na 
ceno lesa pri nas, saj se večino lesa predvsem iglavcev izvozi v sosednjo Avstrijo, zadnja leta tudi na 
Kitajsko.  

3.3.2 Ocena zagotavljanja socialnih in ekoloških ciljev  

Upravljanje z gozdovi in gozdnim prostorom na kranjskem območju uspešno zagotavlja opravljanje 
socialnih in ekoloških funkcij gozda. V nekaterih predelih GGO Kranj se pojavljajo problemi, predvsem v 
predelih zagotavljanja prve stopnje funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti. Rastišča divjega petelina 
in ruševca se v večini nahajajo na področju različnih oblik rekreacije (Blegoš, Krvavec,…), pomembne 
pa so tudi časovne omejitve pri izvajanju gozdne proizvodnje. 

Na površinah s poudarjeno funkcijo varovanja gozdnih zemljišč in sestojev je potrebno zagotavljati 
stabilne strukture s pestro dimenzijsko in drevesno sestavo. Ti gozdovi v nekaterih predelih dosegajo 
visoke starosti in tudi dimenzije, vendar pa zaradi dostopnosti in ekonomske nezanimivosti niso zadostno 
negovani oziroma so prepuščeni naravnemu razvoju (dokaz temu je tudi visok delež debeljakov v 
kategoriji varovalnih gozdov). To z vidika zagotavljanja funkcije varovanja gozdnih zemljišč ter zaščitne 
funkcije ni ustrezno. V preteklem obdobju se je ob skrajnostnih dogodkih (poplave v Železnikih) pokazalo, 
da problem predstavlja tudi v hudourniških strugah nakopičena lesna masa. Vse to nakazuje na potrebo 
po ukrepanju v teh gozdovih za omejevanje erozijskih procesov.  

Pojavljajo pa se tudi težave v povezavi z zagotavljanjem socialnih funkcij, med katerimi izstopata 
predvsem turistična in rekreacijska. Vse bolj se povečujejo pritiski lastnikov gozdov po zapiranju gozdnih 
cest predvsem zaradi povečanja pritiskov na gozd v smislu nabiranja gozdnih plodov in raznih oblik 
rekreacije v naravi – gorsko kolesarjenje, vožnja z motorji, štirikolesniki in motornimi sanmi. 

3.4 Presoja ustreznosti prejšnjega načrta 

 

Možni posek je bil v zadnjem desetletju realiziran 71 %, več kot polovica je bilo varstveno sanacijskih 
sečenj. Posledično je bila od nege boljše realizirana obnova 70 %, nega pa le 30 % in varstvo 50 %. 
Realizacija poseka je bila 4,8 m3/ha in leto in je bila več kot polovico večja kot v preteklem desetletju. Ob 
le 9 % državnih gozdov in pod 2 % gozdov lokalnih skupnosti, je realizacija visoka.  

V preteklem desetletju je bilo izvedenih 2889 posegov v gozd oz. gozdni prostor ali skoraj štirikrat toliko 
kot v predhodnem desetletju. Zaradi njih se je obseg krčitev gozdov skoraj potrojil. Znašal je 0,6 % 
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gozdov (dvakratnik državnega povprečja). Skrčena površina je skoraj dvakrat večja od površin v 
zaraščanju. 

Usmeritve za področje presoj posegov v gozd in gozdni prostor so bile pomembna pomoč pri izdelavi 
podobnih usmeritev za gozdnogospodarske načrte GGE ter trdna podlaga pri podajanju strokovnih 
podlag in smernic v postopkih priprave prostorskih načrtov in izdajanju soglasij k posegom v gozdni 
prostor. Te strokovne usmeritve pa je bilo pri posegih z enostavnimi in nezahtevnimi objekti v območjih 
gozdnih zemljišč večkrat težko uveljaviti, ker imajo lokalne skupnosti v svojih prostorskih dokumentih 
zelo raznolike tovrstne smernice. Rešitev tega problema je mogoča le z ustreznimi predpisi na področju 
prostorskega načrtovanja in graditve objektov. V preteklem desetletju je bilo izvedenih 2889 posegov v 
gozd oz. gozdni prostor ali skoraj štirikrat toliko kot v predhodnem desetletju. Zaradi njih se je obseg 
krčitev gozdov skoraj potrojil. Znašal je 0,6 % gozdov (dvakratnik državnega povprečja). Skrčena 
površina je skoraj dvakrat večja od površin v zaraščanju. 

Spreminjanje površine gozdov oz. gozdnatosti krajine zaradi prostorskega razvoja je značilno različno 
med gorsko-hribovsko-gričevnim delom GGO in ravninsko krajino (ta obsega petino GGO). Tako je 
gozdnatost Kranjsko-Sorškega polja v zadnjih šestih desetletjih padla s 33 na 26 %, manjšanje površine 
gozda pa se glede na načrtovani in želeni prostorski razvoj ne umirja (samo zaradi navedenega lahko 
pade še za petino). Po strokovni podlagi [25], [26] je delovanje ekološke infrastrukture oz. naravnih 
življenjskih procesov omogočeno pri najmanj 40 % gozdnatosti krajine, pri čemer je pomembna primerna 
fragmentiranost gozda (nekaj velikih zaplat z lastnim notranjim okoljem ter manjše zaplate, ki med sabo 
niso oddaljene več kot 150 m). 

Ekstremni vremenski dogodki v preteklem obdobju so pokazali, da sta za biološko in statično stabilnost 
gozda ključnega pomena ustrezna vrstna sestava in ustrezna zgradba gozda. Sestoji, ki so bližje naravni 
drevesni sestavi, so tudi bistveno manj občutljivi na negativne dejavnike žive narave, pa naj bo to divjad, 
žuželke ali glive. Največje težave z naravno obnovo, objedanjem, gradacijami podlubnikov in rdečo 
trohnobo so v drugotnih, čistih smrekovih sestojih. Gozdovi pestre, malopovršinske zgradbe se odlikujejo 
z večjo prožnostjo. Kljub temu da jih enako prizadenejo naravne ujme v njih ne nastanejo velike gole 
površine. Sanacija takih gozdov je hitrejša in uspešnejša, negativne posledice na zagotavljanje funkcij 
gozdov pa manjše.  

Glede na postavljene cilje, usmeritve in ukrepe v preteklem načrtu, ki so vodili v smeri naravnejše 
drevesne sestave, izboljšanemu razmerju razvojnih faz in raznomernim zgradbam lahko ocenimo, da so 
bile odločitve o gospodarjenju v prejšnjem načrtu ustrezne. 

Divjad, predvsem jelenjad še vedno močno ovira obnovo na jelovo bukovih in smrekovih rastiščih.  

Zemeljski in snežni plazovi, skalni podori in občasno padanje kamenja nas opozarjajo, da bo v bodoče 
potrebno bistveno več pozornosti nameniti ukrepom za izboljšanje varovalne in zaščitne vloge gozda. 
Izvedba teh ukrepov pa še vedno ni urejena s strani države. 

Ukrepi protierozijske zaščite v preteklem načrtu niso bili posebej prikazani, simbolična je bila tudi 
izvedba. Ocenjujemo, da za večji obseg izvedbe protierozijskih del zakonodaja ne predvideva ustreznih 
rešitev (financiranje, izvajalci del, pristojnosti). 

Razloge za nizko izvedbo negovalnih del vidimo v sledečih dejavnikih: 

• Spremembe pri lastnikih gozdov: lastniki so vedno manj navezani na gozd, vedno manj lastnikov 
samih opravlja delo v svojem gozdu, predvsem v razdrobljeni in drobni posesti je odvisnost od 
dohodka iz gozda majhna, lastniki so nezainteresirani za dolgoročna vlaganja. Razmišljajo o 
tem, da njihovi potomci sploh ne bodo več zainteresirani za gozd. 

• Sofinanciranja gojitvenih in varstvenih del: višina sofinanciranja je pri negovalnih delih prenizka, 
da bi se lastniki zgolj zaradi tega odločali za vlaganja, kronično pomanjkanje sredstev 
onemogoča aktiven pristop. 

• Nestimulativna davčna zakonodaja: komplicirano obdavčenje subvencij za gojitvena in 
varstvena dela je za marsikaterega lastnika pomenilo, da je bila prejeta subvencija manjša od 
izgube socialnih prejemkov in povečanje izdatkov (otroški dodatek, plačilo vrtca), ti lastniki za 
vlaganja v gojenje in varstvo gozdov niso bili nagrajeni, prej kaznovani in temu ustrezno so 
spremenili tudi svoj pogled na vlaganja v gozdove. Ocenjujemo, da je za ponoven dvig realizacije 
gojitvenih in varstvenih del nujna sprememba davčne zakonodaje, potrebno je spodbujati tako 
posek kot vlaganja v gozdove. 
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V območnem gozdnogospodarskem načrtu za obdobje veljavnosti 2011 - 2020 je med ukrepi med 
drugim navedeno, da bi bilo v času veljavnosti načrta potrebno zgraditi 81,7 km gozdnih cest in 418,5 
km gozdnih vlak.  

Gradnja cest je bila izvedena v manjši meri – 14,3 km pa je vseeno vzpodbudna številka, saj je gradnja 
ceste finančno in organizacijsko zahteven projekt – sploh ob upadanju zanimanja lastnikov za gozd in 
posledično nezainteresiranosti za dolgoročna vlaganja. 

Gradnja gozdnih vlak pa je bila izvedena 120 %. Zgradilo se je 500,5 km gozdnih vlak. Vzrok so bile 
potrebe po gradnji vlak za pospravilo ujm in pa finančne vzpodbude Programa razvoja podeželja za 
namene vlaganj v gozdno infrastrukturo. Odprtost z gozdnimi vlakami se je bistveno izboljšala, kar je 
vzpodbudno za nadaljnje gospodarjenje. 

3.5 Glavni problemi in priložnosti pri gospodarjenju z gozdovi 

 

Na podlagi stanja gozdov, analiz razvoja gozdov, presoje uspešnosti preteklega gospodarjenja z gozdovi 
in presoje uspešnosti trajnostnega gospodarjenja ter opredeljenih slabosti pri gospodarjenju z gozdovi v 
GGO preteklem desetletnem obdobju, ter na osnovi rezultatov delavnice z deležniki, ki je bila izvedena 
v maju 2021, smo definirati ključne probleme in priložnosti pri gospodarjenju z gozdovi. 

 

SLABA ODPRTOST POSAMEZNIH PREDELOV Z GOZDNIMI PROMETNICAMI 

Težki tereni (še posebej varovalni gozdovi) so pomanjkljivo odprti, predvsem gradnja gozdnih cest je 
redkost. Po dolgem obdobju zatišja, se skozi razpise Programa razvoja gozdov spet v določeni meri 
gradijo gozdne ceste. 

Odprtost gozdov je nujna z vidika realizacije možnega etata in gojitvenih del, profesionalizacije sečnje in 
spravila ter hitrega ukrepanja v primeru ujm oziroma prenamnožitve podlubnikov. Najslabša je odprtost 
gozdov predvsem na območju Kokre, Podljubelja, Zalega Loga, Sovodnja in Jezerskega 

 

NEUSKLAJENOST RASTLINOJEDOV Z NOSILNO KAPACITETO GOZDA 

Težave pri obnovi gozdov zaradi objedanje mladja: močno objedanje mladja na območju osrednjih 
Karavank in Jelovice predvsem v RGR jelovo bukovje na karbonatih, jelovo bukovje na silikatih in 
smrekovje podaljšuje proizvodne dobe, zaradi selektivnega objedanja vodi v nadaljnjo zasmrečenost 
sestojev, onemogoča malopovršinske sisteme gospodarjenja. 

 

NIZKA REALIZACIJA Z NAČRTI PREDVIDENIH UKREPOV 

Malopovršinska lastniška struktura pomeni neodvisnost lastnikov od prihodkov iz gozda, kar vodi v 
nezanimanje za gospodarjenje z gozdovi, ter posledično nizko realizacijo poseka in gojitvenih del. Nove 
generacije lastnikov z gozdom ne gospodarijo načrtno. Sistem finančnih spodbud države je kompliciran, 
denarja je malo, dela in materiali so v določeni meri obdavčeni. Ravno pravočasna in kvaliteta izvedba 
negovalnih del lahko bistveno pripomore k biološko in mehansko stabilnim in ekonomsko zanimivim 
gozdovom v prihodnje. Problematična je predvsem majhna realizacija gojitevnih del, ker predstavlja 
strošek, lastniki dela redko opravljajo sami, na trgu manjka profesionalnih izvajalcev nege. Z majhnim 
finančnim vložkom bi tudi država lahko bistveno izboljšala stanje mlajših razvojnih faz in posledično 
zdravih in stabilnih odraslih gozdov. 

Posledica so pomanjkljivo negovani sestoji, slabše zasnove in kakovost.  

Neurejene parcelne meje, nepoznavanje posesti predvsem s strani novih lastnikov, veliko solastnikov 
na eni parceli in neurejena lastništva še dodatno močno otežujejo gospodarjenje z gozdovi.  
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BIOLOŠKA IN MEHANSKA STABILNOST SESTOJEV, SPREMENJENA DREVESNA 
SESTAVA 

Sestoji s slabšo biološko in mehansko stabilnostjo so pogosto poškodovani ob ekstremnih vremenskih 
pojavih, ki so posledica klimatskih sprememb. Pretežen del gozdov je zasmrečen. Najbolj spremenjeni 
gozdovi so v RGR hrastovo gabrovje, kisloljubno in zmerno kisloljubno bukovje. Smreka se izven njenih 
rastišč (pa tudi na njenih rastiščih) slabše odziva na obdobja vročine in suše in je podvržena gradacijam 
podlubnikov, katerih sanacija je pogosto težavna. Visok delež sanitarne sečnje posledično pomeni nizek 
donos od gozda in še manjše zanimanje lastnikov za načrtno gospodarjenje – vključno z izvajanjem 
negovalnih del in vlaganjem v infrastrukturo.  

 

PORUŠENO RAZMERJE RAZVOJNIH FAZ LAHKO OGROŽA TRAJNOST DONOSOV 

Porušeno razmerje razvojnih faz, neustrezna horizontalna in vertikalna struktura gozdov: velike strnjene 
površine odraslih, ponekod že prestarelih in nepomlajenih sestojev, predstavljajo veliko tveganje v 
primeru pojava izrednih vremenskih dogodkov. 

 

PRITISKI NA GOZD Z VIDIKA REKREACIJE 

Ob naraščajočem pomenu neproizvodnih funkcij gozdov vlaganja in prizadevanja za vzdrževanje, 
krepitev in usklajevanje le-teh s strani koristnikov ne dohajajo potreb. Pritiski na gozd z vidika rekreacije, 
nabiralništva, posegov so veliki in pogosto neusmerjeni.  

Pomen funkcij in lastnine gozdov oz. potrebe lastnikov, javnosti in lokalnih skupnosti ter države do 
gozdov se pospešeno spreminjajo, čemur dejavnosti javne gozdarske službe ne sledijo v celoti. 
Razkorak med evidentiranimi potrebnimi ukrepi s strani javne gozdarske službe za zagotavljanje vseh 
funkcij gozdov in možnostmi za njihovo realizacijo se povečuje. Največji razkorak je v okolici Sv. Jošta 
nad Kranjem, Lubnika, Blegoša, Ratitovca, Porezna, Preddvora, zaledju Tržiča, na Krvavcu in 
Jezerskem. 

 

NEUREJENA INFRASTRUKTURA NA PREDELIH GOZDOV Z VISOKIM OBISKOM TER 
NEUSKLAJENOST Z ŽELJAMI LASTNIKOV GOZDOV 

S tradicionalno priljubljenih rekreacijskih območij se prostočasne dejavnosti razširjajo v odročnejša 
območja. Časovna in lokacijska pogostost obiska povzroča nedovoljeno parkiranje in vožnjo v naravnem 
okolju, nedovoljene dejavnosti (kurjenje, prekomerno nabiralništvo,...), motnje oz. uničevanje narave ter 
smetenje (tako z odpadki kot hrupom). Lokalne in gozdne ceste ne prenesejo takšne frekvence vozil, 
življenje lokalnega prebivalstva je moteno (zaparkiranje dovoznih dostopov za delo v kmetijstvu in 
gozdarstvu, poškodovanje lastnine). Prostoživeče živali zaradi stresa spreminjajo življenjske navade in 
povzročajo škodo na gozdnih in kmetijskih površinah. 

 

POSEGI V KMETIJSKO PRIMESTNI KRAJINI  

Prostorsko načrtovanje na lokalni ravni pogosto sledi predvsem lastniškim in kapitalskim pobudam, ob 
tem so biocenotsko najbolj kakovostna območja premalo varovana, kmetijska in primestna krajina pa se 
še naprej siromašita. 

 

TEŽAVE PRI ZAGOTAVLJANJU URAVNOTEŽENEGA USMERJANJA GOSPODARJENJA 
Z GOZDOVI MED ZASEBNIM IN JAVNIM INTERESOM 

S strani zasebnih lastnikov gozdov je bilo kot problem pri gospodarjenju z gozdom izraženo nezadostno 
upoštevanje lastnikov pri določanju nekaterih ukrepov v gozdovih in nasploh premajhne pravice zasebnih 
gozdnih posestnikov, na račun vlog, ki jih gozd opravlja za širši javni interes.  

 

Na podlagi stanja gozdov, analiz razvoja gozdov, presoje uspešnosti preteklega gospodarjenja z 
gozdovi, presoje uspešnosti trajnostnega gospodarjenja, ugotovljenih glavnih problemov pri 
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gospodarjenju z gozdovi, opredeljenih prednosti pri gospodarjenju z gozdovi v GGO v preteklem 
desetletnem obdobju in ugotovljenih nevarnostih za vnaprej, ter na osnovi rezultatov delavnice z 
deležniki, ki je bila izvedena v maju 2021, izpostavljamo naslednje priložnosti pri gospodarjenju z gozdovi 
v naslednjem desetletnem obdobju: 

• učinkovita in v glavnem zaključena sanacija gozdov po ujmah; 

• izvedba velikega števila uspešnih tečajev za izobraževanje lastnikov gozdov; 

• dobro delo z lastniki gozdov in z drugimi deležniki ter dobra komunikacija z javnostjo; 

• dober izkoristek sredstev za vlaganja v gozdove; 

• digitalizacija in spletni dostop do podatkov o gozdovih; 

• izboljšanje dostopnosti gozda za gospodarjenje (gozdne prometnice); 

• sodelovanje med institucijami. 
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4 VALORIZACIJA FUNKCIJ GOZDOV  

4.1 Opredelitev območij s poudarjenimi funkcijami gozdov 

 
Geografske značilnosti, pestre naravne danosti in raznolikost v rabi tal določajo funkcije gozdov v 
prostoru. Funkcije gozdov odražajo tudi potrebe javnosti do gozda in so odvisne od 
družbenogospodarskih ter socialnoekonomskih razmer.  

Pri določitvi funkcij so upoštevana Navodila za posodobitev obstoječih podatkov o funkcijah gozdov za 
potrebe obnove GGN GGO 2021–2030, baza prostorskih podatkov ZGS (2020, 2021), Naravovarstvene 
smernice [22] in Kulturnovarstvene usmeritve [29]. 

Funkcije so opredeljene na območju gozdnega prostora. Ta obsega gozd, druga gozdna zemljišča in 
negozdna zemljišča, ki so z gozdom ekološko oziroma funkcionalno povezana. Lesnoproizvodna 
funkcija je določena le na gozdnih površinah. 

Različne funkcije omogočajo različne učinke gozda in glede na stopnjo poudarjenosti narekujejo ali 
usmerjajo gospodarjenje z gozdom. Pomen funkcij je ovrednoten s tremi stopnjami poudarjenosti. 
Posebej pomembne so funkcije na prvi stopnji (določajo način gospodarjenja z gozdom) in drugi stopnji 
poudarjenosti (bistveno vplivajo na način gospodarjenja). 

Za vsako funkcijo je izdelan podatkovni sloj, na katerem so funkcije prostorsko prikazane ploskovno 
(površine, večje od 0,25 ha), točkovno in linijsko. Velikokrat se območja s poudarjenimi funkcijami 
medsebojno prekrivajo. 

Gozdni prostor v GGO pokriva 74.240 ha, od tega je 71.000 ha gozdov. Površine območij s poudarjenimi 
funkcijami po stopnjah poudarjenosti so navedene v Preglednici 54, v katero niso zajete površine, ki 
izhajajo iz linijsko in točkovno prikazanih objektov. Podrobnejši opisi so podani v nadaljevanju. 

 

Preglednica 54: Površine gozdnega prostora s poudarjenimi funkcijami (v ha) 

Funkcija 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja Skupaj 
 ha % ha % ha % ha 

Varovanje gozdnih zemljišč in sestojev 18.420 24,8 23.268 31,3 32.550 43,8 74.238 
Hidrološka funkcija 5.234 7,1 10.984 14,8 58.023 78,2 74.240 
Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti 4.651 6,3 36.397 49,0 33.188 44,7 74.236 
Klimatska funkcija 5.808 7,8 9.450 12,7 58.982 79,4 74.240 
Zaščitna funkcija 2.857 78,9 766 21,1 - - 3.623 
Higiensko-zdravstvena funkcija 5.605 7,6 14.004 18,9 54.631 73,6 74.240 
Obrambna funkcija 92 70,8 38 29,2 - - 130 
Rekreacijska funkcija 2.193 3,0 805 1,1 70.823 95,9 73.821 
Turistična funkcija 1.502 2,0 442 0,6 71.991 97,4 73.935 
Poučna funkcija 205 0,3 0,0 0,0 73.618 99,7 73.823 
Raziskovalna funkcija 245 100,0 - - - - 245 
Funkcija varovanja naravnih vrednot 2.058 20,7 7.880 79,3 - - 9.938 
Funkcija varovanja kulturne dediščine 1.426 25,0 4.288 75.0 - - 5.714 
Estetska funkcija 11.603 87,2 1.706 12,8 - - 13.308 
Lesnoproizvodna funkcija 62.157 88,1 1.889 2,7 6.502 9,2 70.547 
Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin 759 3,9 18.580 96,1 - - 19.338 
Lovnogospodarska funkcija 526 2,7 18.977 97,3 - - 19.503 

 

FUNKCIJA VAROVANJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ IN SESTOJEV 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sestojev (v nadaljevanju 
varovalna funkcija) obsegajo 24,8 % gozdnega prostora. Prvo stopnjo poudarjenosti varovalne funkcije 
imajo gozdovi, kjer se pojavljajo ekstremne gozdne združbe, gozdovi na strmih naklonih ter na plitvih in 
skalovitih tleh in gozdovi na območju naravnih nevarnosti. Vsi gozdovi, ki so z Uredbo [34] razglašeni za 
varovalne gozdove, imajo prvo stopnjo poudarjenosti varovalne funkcije. Največje površine gozdov s 
prvo stopnjo poudarjenosti varovalne funkcije so na strmih območjih Tržiča, Jezerskega in Preddvora, 
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na robu Jelovice in na predelih Železnikov, Davče, Sorice in Hotavelj. V primerjavi s preteklim 
ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti varovalne funkcije 
povečala za 9.421 ha (oz. 13,0 % gozdnega prostora), kar je mogoče pripisati natančnejšim podlagam 
(npr. podatki o naklonu, izračunani iz laserskega snemanja in karte nevarnosti pred skalnimi podori v 
merilu 1:50.000) [36]. 

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti varovalne funkcije predstavljajo 31,3 % gozdnega prostora, 
določena pa so v zaostrenih rastiščnih razmerah, na območju naravnih nevarnosti, na strmih, skalovitih 
ali kamnitih tleh, ki se ne uvrščajo v prvo stopnjo poudarjenosti. Najbolj pogosto merilo za izločanje 
varovalne funkcije je strm naklon. Gozdovi z drugo stopnjo poudarjenosti varovalne funkcije se pojavljajo 
razpršeno po območju, predvsem na strmih predelih Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp ter na 
območju Škofje Loke, Železnikov in Gorenje Vasi. V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO 
se je površina gozdov z drugo stopnjo poudarjenosti varovalne funkcije povečala za 8.689 ha (oz. 12,0 
% gozdnega prostora), kar je mogoče pripisati natančnejšim podlagam.  

Tretjo stopnjo poudarjenosti imajo vsi ostali gozdovi.  

 

HIDROLOŠKA FUNKCIJA 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije predstavljajo 7,1 % gozdnega prostora. Prvo 
stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije imajo gozdovi na območjih prve in druge varstvene cone po 
odlokih o zaščiti virov pitne vode, gozd v okolici jezer ter podzemnih jam in gozdovi v okolici izvirov pitne 
vode in črpališč. Večja območja s prvo stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije se pojavljajo v okolici 
Podljubelja, Jezerske Kočne, Krvavca, južnih pobočij Storžiča, Tržiča, Jelendola, Ratitovca, Poljan, 
Zgornje Sorice. V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov s prvo 
stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije povečala za 808 ha (oz. 1,0 % gozdnega prostora).  

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije predstavljajo 14,8 % gozdnega prostora. 
Gozdovi z drugo stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije so na območjih širših vodovarstvenih območij 
(območja tretje varstvene cone po predpisih o zaščiti virov pitne vode) in na območjih vodotokov ter 
manjših stoječih voda in na karbonatnem kraškem svetu. Gozdovi z drugo stopnjo poudarjenosti 
hidrološke funkcije se pojavljajo večinoma na območju Podljubelja, Storžiča, Tržiča, Krvavca, Štefanje 
gore, Kokre, Brda pri Kranju, Jošta pri Kranju, Jelovice, Sorice, Sorškega polja ter Jezerskega. V 
primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov z drugo stopnjo poudarjenosti 
hidrološke funkcije povečala za 5.482 ha (oz. okoli 8,0 % gozdnega prostora). Tretjo stopnjo 
poudarjenosti imajo vsi ostali gozdovi.  

Skupna dolžina linijskih objektov s poudarjeno hidrološko funkcijo je 1.957 kilometrov.  

Skupno število točkovnih objektov s poudarjeno hidrološko funkcijo je 1.843.  

 

FUNKCIJA OHRANJANJA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti ohranjanja biotske raznovrstnosti predstavljajo 6,3 % gozdnega 
prostora. Prva stopnja poudarjenosti te funkcije je določena na rastiščih gozdnih kur (Jezersko, Kokra, 
Jelendol, Jelovica, Blegoš), na območjih redkih ekosistemov (Crngrob, Reteške loke, mokrišča ob 
Naklem) in rezervatov (Zminec, Hude stene, Zaplata, barje Ledina, Bobovek…), na območjih redkih ali 
ogroženih rastlinskih ali živalskih vrst (npr. nahajališča lepega čeveljca), na območjih, pomembnih za 
ohranitev prostoživečih živali (ekocelice, okolica kalov, področja vzdrževanih travnatih površin, mirne 
cone, zimovališča, živalski koridorji), ter na manjših gozdnih površinah v kmetijski in primestni krajini 
(Kranjsko-Sorško polje). Prvo stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti imajo tudi 
gozdovi ob rekah, ki so razglašene za naravne vrednote (npr. Kokra, Tržiška Bistrica) ter vodotoki, kjer 
se nahaja Navadni koščak. V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov 
s prvo stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti povečala za 2.181 ha (oz. 3,0 % 
gozdnega prostora), kar je mogoče pripisati natančnejšim podlagam. 

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti predstavljajo 49,0 % 
gozdnega prostora. Gre za gozdove na območju Nature 2000 (širše območje Karavank, Kamniško – 
Savinjske Alpe, vzhodne Kamniško – Savinske Alpe) in na območju ekološko pomembnih območij 
(EPO); to so predvsem gozdovi v GGE Jelendol, Tržič, Jezersko in Preddvor. Funkcija je izločena tudi v 
predelih mirnih con in zimovališč za prostoživeče živali, v območjih jam in brezen, v območju redkih 
ekosistemov (npr. Udin Boršt), v območju zavarovanih vodotokov ter na manjših gozdnih površinah v 
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kmetijski in primestni krajini (Kranjsko-Sorško polje). V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za 
GGO se je površina gozdov z drugo stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti 
povečala za 2541 ha, večinoma zaradi natančnejših podlag za izločanje. 

Tretjo stopnjo poudarjenosti imajo vsi ostali gozdovi (44,7 % gozdnega prostora). 

Seznam EPO, zavarovanih območij ter Natura 2000 območij je naveden v prilogi 12.5 oz. 12.6. 

 

KLIMATSKA FUNKCIJA 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti klimatske funkcije predstavljajo 7,8 % gozdnega prostora. 
Gozdovi s prvo stopnjo poudarjenosti klimatske funkcije se nahajajo v okolici večjih strnjenih naselij 
(Kranj, Škofja Loka, Tržič, Železniki), v okolici bolnišnice Golnik, v okolici turističnih kompleksov 
(Krvavec) ter v okolici kmetijskih površin (Kranjsko-Sorško polje). V primerjavi s preteklim ureditvenim 
načrtom za GGO se je površina gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti klimatske funkcije povečala za 
3.909 ha (oz. 5 % gozdnega prostora), večinoma zaradi gozdov, ki varujejo kmetijske površine na 
Kranjsko-Sorškem polju pred vremenskimi ekstremi [59]. 

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti klimatske funkcije predstavljajo 12,7 % gozdnega prostora. 
Drugo stopnjo poudarjenosti klimatske funkcije imajo gozdovi v okolici srednje velikih strnjenih naselij, 
na obrobju mest (Gorenja Vas, Poljane, Naklo, Šenčur…) in na območjih, kjer se lahko pojavljajo 
vetrolomi (predvsem GGE Tržič, Preddvor, Kokra, Jelendol, Jezersko). V primerjavi s preteklim 
ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov z drugo stopnjo poudarjenosti klimatske funkcije 
povečala za 5.809 ha (oz. 8,0 % gozdnega prostora), večinoma zaradi območij, kjer se pojavljajo 
vetrolomi. 

Tretjo stopnjo poudarjenosti imajo vsi ostali gozdovi.  

 

ZAŠČITNA FUNKCIJA 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti zaščitne funkcije predstavljajo 4,0 % gozdnega prostora. Prvo 
stopnjo poudarjenosti zaščitne funkcije imajo gozdovi nad pomembnimi prometnicami (Kranj-Jezersko, 
Tržič-Ljubelj, ceste v okolici Železnikov in Sovodnja…), kjer gozd ščiti elemente ogroženosti (prometnice, 
stanovanjske objekte in naselja) pred skalnimi podori (oz. drugimi naravnimi nevarnostmi), ter gozdovi v 
okolici letališča Jožeta Pučnika. V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina 
gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti zaščitne funkcije povečala za 749 ha (oz. 1,0, % gozdnega prostora) 
zaradi novih podlag za izločanje (karta območij odlaganja skalnih podorov 1:50000) [36]. 

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti zaščitne funkcije predstavljajo 1,0 % gozdnega prostora. Druga 
stopnja poudarjenosti je določena v gozdovih, ki ščitijo manj ogrožene objekte pred naravnimi 
nevarnostmi (na območju Zelenice, hudourniške grape v Jelendolu, Železnikih). V primerjavi s preteklim 
ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov z drugo stopnjo poudarjenosti zaščitne funkcije 
povečala za 716 ha (oz. 1,0 % gozdnega prostora) (karta območij odlaganja skalnih podorov 1:50000). 

 

HIGIENSKO-ZDRAVSTVENA FUNKCIJA 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti higiensko-zdravstvene funkcije predstavljajo 7,6 % gozdnega 
prostora. Prvo stopnjo poudarjenosti higiensko-zdravstvene funkcije imajo gozdovi v neposredni okolici 
večjih mest (Kranj, Škofja Loka, Tržič, Železniki) in v okolici bolnišnice Golnik. Poudarjenost funkcije 
pomeni izboljšanje kakovosti in ohranjanja zdravega življenjskega okolja, blaženje škodljivih vplivov imisij 
in zaščito pred hrupom. V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov s 
prvo stopnjo poudarjenosti higiensko-zdravstvene funkcije povečala za 3.529 ha (oz. za 5,0 % gozdnega 
prostora) zaradi boljših podatkov o naseljih in na podlagi novih podatkov ponovnega pregleda območij. 

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti higiensko-zdravstvene funkcije predstavljajo 19,7 % gozdnega 
prostora. Drugo stopnjo poudarjenosti higiensko-zdravstvene funkcije imajo gozdovi v širši okolici naselij 
(naselja na Kranjsko-Sorškem polju, Poljanski dolini, Selški dolini, dolina od Naklega do Tržiča) in v 
okolici letališča Jožeta Pučnika. V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina 
gozdov z drugo stopnjo poudarjenosti higiensko-zdravstvene funkcije povečala za 13.258 ha (oz. 18,0 
% gozdnega prostora) zaradi boljših podatkov o naseljih in na podlagi novih podatkov ponovnega 
pregleda območij. 
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Tretjo stopnjo poudarjenosti higiensko-zdravstvene funkcije imajo vsi ostali gozdovi.  

 

OBRAMBNA FUNKCIJA 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti obrambne funkcije predstavljajo 0,1 % gozdnega prostora. Prvo 
stopnjo poudarjenosti obrambne funkcije imajo gozdovi v neposredni bližini vojaških objektov (strelišče 
Črni grob, skladišče orožja v okolici Orehka) in gozdovi v neposredni bližini črpališč pitne vode. V 
primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti 
obrambne funkcije povečala za 26 ha.  

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti obrambne funkcije predstavljajo 0,1 % gozdnega prostora. 
Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi, ki so primarno namenjeni drugi rabi, lahko pa jih vojska 
uporabi za svoje potrebe. To so območja v Javorjevi grapi pod Blegošem in v neposredni bližini letališča 
Jožeta Pučnika. V preteklem ureditvenem načrtu za GGO se druge stopnje poudarjenosti obrambne 
funkcije ni določilo [60], [61]. 

 

REKREACIJSKA FUNKCIJA 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti rekreacijske funkcije predstavljajo okoli 3,0 % gozdnega prostora. 
Prvo stopnjo poudarjenosti rekreacijske funkcije imajo primestni gozdovi, vsakodnevno obiskovani 
gozdovi ob večjih naseljih (Kranj, Škofja Loka in Tržič), gozdovi v okolici bolj obiskanih pohodnih in 
kolesarskih poti, gozd ob Evropski pešpoti E7 in gozdovi v bolj obiskanih gorskih predelih (Zelenica, 
Jezersko). V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov s prvo stopnjo 
poudarjenosti rekreacijske funkcije zmanjšala za 974 ha (oz. za 1,0 % gozdnega prostora), večinoma 
zaradi spremenjene metodologije določanja, po kateri linijskim in točkovnim objektom določamo vplivno 
območje, ne pa tudi površine. Ker na vplivnem območju veljajo enake usmeritve in omejitve so 
spremembe površine le tehnične narave. 

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti rekreacijske funkcije predstavljajo 1,1 % gozdnega prostora. 
Gozdovi z drugo stopnjo poudarjenosti rekreacijske funkcije so v okolici planinskih poti, smučišč in 
predelih za intenzivno nabiranje gozdnih plodov (gobe, borovnice). V primerjavi s preteklim ureditvenim 
načrtom za GGO se je površina gozdov z drugo stopnjo poudarjenosti te funkcije zmanjšala za 16.783 
ha (oz. 23,0 % gozdnega prostora), večinoma zaradi spremenjene metodologije, enako kot pri prvi 
stopnji. 

Skupna dolžina linijskih objektov s poudarjeno rekreacijsko funkcijo znaša 643 kilometrov (Jakobova pot, 
del evropske pešpoti E7, slovenska turno kolesarska pot, ter ostale rekreacijske poti) [62], [63]. 

Skupno število točkovnih objektov s poudarjeno rekreacijsko funkcijo, ki obsegajo plezališča in vzletišča 
za jadralne padalce, je 24.  

Tretjo stopnjo poudarjenosti rekreacijske funkcije imajo vsi drugi gozdovi, razen ograjenih gozdov in 
gozdov na območjih, kamor dostop ni dovoljen.  

 

TURISTIČNA FUNKCIJA 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti turistične funkcije predstavljajo 2,0 % gozdnega prostora. Prvo 
stopnjo poudarjenosti turistične funkcije imajo gozdovi v okolici gozdnih učnih poti, zelo obiskanih 
planinskih poti (npr. Zelenica, Blegoš, Ratitovec, Krvavec, Jezersko), zelo obiskani mestni gozdovi (Jošt, 
Šmarješka Gora), gozdovi ob Evropski pešpoti E7, gozdovi v okolici smučišč (Krvavec, Stari vrh, Soriška 
planina, Cerkno) in gozd v kompleksu Brdo. V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je 
površina gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti te funkcije zmanjšala za 499 ha (oz. 1,0 % gozdnega 
prostora), zaradi novih podatkov ponovnega pregleda območja. 

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti turistične funkcije predstavljajo 0,6 % gozdnega prostora. 
Gozdovi z drugo stopnjo poudarjenosti turistične funkcije so na območjih bolj obiskanih oz. bolj 
oddaljenih izletniških točk (npr. Križna gora, Kriška gora, Storžič) in območjih obiskanih turističnih poti 
(Dovžanova soteska). V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov z 
drugo stopnjo poudarjenosti te funkcije zmanjšala za 846 ha (oz. 1,0 % gozdnega prostora), zaradi novih 
podatkov ponovnega pregleda območja. 
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Skupna dolžina linijskih objektov s poudarjeno turistično funkcijo je 154 kilometrov (učne in turistične 
poti).  

Tretjo stopnjo poudarjenosti turistične funkcije imajo vsi ostali gozdovi, razen ograjenih površin in gozdov 
na območjih, na katera vstop ni dovoljen.  

 

POUČNA FUNKCIJA 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti poučne funkcije predstavljajo manj kot 1,0 % gozdnega prostora. 
Prvo stopnjo poudarjenosti poučne funkcije imajo gozdovi na območju gozdnih učnih poti (Dovžanova 
soteska, Visoko, Kres), ostalih učnih poti (npr. Geološka učna pot) ter v okolici gozdarske koče v Besnici, 
kjer se izvajajo gozdarska izobraževanja. Gozdovi, skozi katere vodijo učne poti, so namenjeni 
posredovanju znanja o gozdu in gospodarjenju z njim šolski mladini in širši javnosti. V območju je okoli 
4 km gozdnih učnih poti ter 64 km ostalih učnih poti. V preteklem ureditvenem načrtu za GGO je dolžina 
učnih poti znašala okoli 7 km. 

Druge stopnje poudarjenosti turistične funkcije nismo določili.  

Tretjo stopnjo poudarjenosti imajo vsi gozdovi, razen ograjenih površin in gozdov na območjih, kamor 
dostop ni dovoljen. 

 

RAZISKOVALNA FUNKCIJA 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti raziskovalne funkcije predstavljajo manj kot 1,0 % gozdnega 
prostora. Prvo stopnjo poudarjenosti raziskovalne funkcije imajo gozdovi v gozdnih rezervatih, določenih 
po Uredbi [34] (Hude stene, Mali vrh, Zadnje stence, Zaplata in Zminec) in na raziskovalnih ploskvah 
(npr. IM: Brdo, raziskovalna ploskev na Jelovici). Na raziskovalni ploskvi na Jelovici GIS in Biotehniška 
fakulteta spremljata varovalni učinek gozda pred skalnimi podori. V primerjavi s preteklim ureditvenim 
načrtom za GGO se je površina gozdov s poudarjeno raziskovalno funkcijo zmanjšala za 40 ha, zaradi 
opustitve raziskovalnih ploskev [64]. 

Druge in tretje stopnje poudarjenosti raziskovalne funkcije se ne določa. 

 

FUNKCIJA VAROVANJA NARAVNIH VREDNOT 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja naravnih vrednot predstavljajo 3,0 % gozdnega 
prostora. Prva stopnja poudarjenosti funkcije varovanja naravnih vrednot je določena na območju in v 
okolici naravnih vrednot (Udin Boršt, barje Ledina, Dovžanova soteska, Reteške loke), kjer se ne smejo 
izkoriščati gozdne dobrine ali kjer varovanje naravne vrednote določa način gospodarjenja z gozdom 
(gozdni rezervati). Prav tako je prvo stopnja poudarjenosti določena v okolici izjemnih dreves po evidenci 
ZRSVN. V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov s prvo stopnjo 
poudarjenosti povečala za 1.842 ha (oz. okoli 2,5 % gozdnega prostora), predvsem zaradi določitve prve 
stopnje poudarjenosti na območju Udin boršta in Dovžanove soteske. 

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja naravnih vrednot predstavljajo okoli 11 % 
gozdnega prostora. Druga stopnja poudarjenosti funkcije varovanja naravnih vrednot je določena na 
območju naravnih vrednot (npr. Jezerska in Makekova Kočna, Jelovica, Brdo pri Kranju, Ratitovec, 
Davča s Poreznom, greben Košute…), ki niso vključene v prvo stopnjo poudarjenosti ter pomembno 
vplivajo na izkoriščanje gozdnih dobrin, ter v okolici jam, brezen in izjemnih dreves po evidenci ZGS. V 
primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov z drugo stopnjo poudarjenosti 
zmanjšala za 2.244 ha (oz. 3,0 % gozdnega prostora), večinoma zaradi spremenjene metodologije 
določanja, po kateri linijskim in točkovnim objektom določamo vplivno območje, ne pa tudi površine. 

Skupna dolžina linijskih objektov s poudarjeno funkcijo varstva naravnih vrednot je 394 kilometrov.  

Skupno število točkovnih objektov s poudarjeno funkcijo varovanja naravnih vrednot je 289.  

Območja gozdov s poudarjeno funkcijo varovanja naravnih vrednot so temeljila na slojih usklajenih 
naravovarstvenih smernic ZRSVN za GGN GGO Kranj [22]. 

Seznam naravnih vrednot v območju je naveden v prilogi 12.5. 
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FUNKCIJA VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja kulturne dediščine predstavljajo 2,0 % 
gozdnega prostora. Gozdovi s prvo stopnja poudarjenosti funkcije varovanja kulturne dediščine se 
nahajajo na območju kulturne dediščine, kjer so gozdovi upravljani izključno za varstveni namen (npr. 
vrtnoarhitekturna dediščine - Park ob gradu Turn in kulturni spomeniki - Park ob gradu Hrib, Posestvo 
gradu Brdo) ter na območju kulturne dediščine, kjer varstveni režim sicer dopušča izkoriščanje gozdnih 
dobrin, vendar so posegi omejeni (npr. arheološka najdišča na Šmarjetni gori). V primerjavi s preteklim 
ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti povečala za 1.426 ha 
(oz. 2,0 % gozdnega prostora) zaradi vključitve arheoloških najdišč in vrtnoarhitekturne dediščine na 
predlog ZVKD pod prvo stopnjo poudarjenosti. 

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja kulturne dediščine predstavljajo okoli 5,8 % 
gozdnega prostora. Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi na območjih in v okolici drugih objektov 
registrirane kulturne dediščine, za katere je določen blažji varstveni režim, ki dopušča izkoriščanje 
gozdnih dobrin in ne spadajo pod prvo stopnjo poudarjenosti. To so območja kulturne krajine (Jezersko, 
Jelendol, Sorica, planina Korošica), spominskega parka Udin Boršt ter ostalih spomenikov in njihovih 
vplivnih območij (npr. Cerklje na Gorenjskem - vaško jedro). V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom 
za GGO se je površina gozdov z drugo stopnjo poudarjenosti te funkcije zmanjšala za 2.938 ha (oz. 4,0 
% gozdnega prostora) zaradi enakega razloga kot prvi vrtno arhitekturne stopnji poudarjenosti.  

Skupno število točkovnih objektov s poudarjeno funkcijo varovanja kulturne dediščine je 118. Funkcija 
varovanja kulturne dediščine temelji na sloju registra kulturne dediščine Ministrstva RS za kulturo. 

 

ESTETSKA FUNKCIJA 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti estetske funkcije predstavljajo 15,6 % gozdnega prostora. 
Gozdovi s prvo stopnjo poudarjenosti estetske funkcije se nahajajo na območju kulturne dediščine, 
naravnih vrednot, kjer gozd predstavlja kuliso objektu, na območju ekosistemskih zavarovanih območij 
ter v primestnih gozdovih (Kranj, Škofja Loka, Tržič). 

V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti 
zmanjšala za 3.801 ha (oz. 5,0 % gozdnega prostora), ker se je območjem kulturne krajine spremenilo 
stopnjo poudarjenosti. 

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti estetske funkcije predstavljajo okoli 2,0 % gozdnega prostora. 
Drugo stopnjo poudarjenosti estetske funkcije imajo gozdovi na območjih jam in brezen, na območju 
kulturne krajine ter na območju gozdov, ki zakrivajo vizualno moteče elemente v krajini. V preteklem 
ureditvenem načrtu za GGO ni bilo območij na drugi stopnji podarjenosti. 

Skupno število točkovnih objektov s poudarjeno estetsko funkcijo je 474.  

 

LESNOPROIZVODNA FUNKCIJA 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti lesnoproizvodne funkcije obsegajo 88,1 % gozda. Stopnja 
poudarjenosti lesnoproizvodne funkcije je določena glede na produkcijsko sposobnost rastišč po odsekih 
v vseh gozdovih, kjer se lahko gospodari (izjema so gozdni rezervati in ekocelice). V primerjavi s 
prejšnjim ureditvenim obdobjem se je območje gozdov s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo na prvi 
stopnji povečalo za okoli 24,0 %. Razlog za spremembe je spremenjena metodologija, saj se je v 
preteklosti lesnoproizvodna funkcija določala glede na višino poseka, ki ga je dolgoročno mogoče 
dosegati na ravni rastiščnogojitvenega razreda. 

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti lesnoproizvodne funkcije obsegajo 2,7 % gozda. Površina se je 
v zadnjih 10 letih zmanjšala za okoli 27,0 %. Zaradi nove metodologije ima veliko območij z drugo stopnjo 
poudarjenosti v novem načrtu določeno prvo stopnjo poudarjenosti. 

Gozdov s tretjo stopnjo poudarjenosti lesnoproizvodne funkcije je 9,2 %, kar je približno 3,0 % več kot v 
prejšnjem ureditvenem načrtu. 

V gozdnih rezervatih in ekocelicah lesnoproizvodna funkcija ni določena. 
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FUNKCIJA PRIDOBIVANJA DRUGIH GOZDNIH DOBRIN 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti funkcije pridobivanja drugih gozdnih dobrin predstavljajo 1,0 % 
gozdnega prostora. Gozdovi z določeno prvo stopnjo poudarjenosti te funkcije se nahajajo na območju 
stojišč gozdnih čebelnjakov, gozdnih semenskih sestojev (12), ter predelih nadpovprečnega nabiranja 
stranskih gozdnih proizvodov. Površine so razpršene po celotnem območju, največje površine pa so na 
območju Jelendola, Polhograjskega hribovja in Blegoša. V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom 
za GGO se je površina gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti povečala za 517 ha zaradi spremenjene 
metodologije določanja.  

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti funkcije pridobivanja drugih gozdnih dobrin predstavljajo 25,0 % 
gozdnega prostora. Drugo stopnjo poudarjenosti funkcije imajo gozdovi na območjih gozdne čebelje 
paše, gozdni sestoji z večjim deležem kostanja ter manj obremenjena območja nabiranja stranskih 
gozdnih proizvodov. Največje površine so na območju Jelovice, Davče, Besnice, Škofje Loke, Kranja, 
Preddvora, Jezerskega, Tržiča in Jelendola. V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je 
površina gozdov z drugo stopnjo poudarjenosti povečala za 18.580 ha (oz. 25,0 % gozdnega prostora) 
zaradi spremenjene metodologije določanja območij čebelje paše in upoštevanja novih območij 
nabiranja gozdnih plodov [69], [70]. 

Skupno število točkovnih objektov s poudarjeno funkcijo pridobivanja drugih gozdnih dobrin je 523.  

 

LOVNOGOSPODARSKA FUNKCIJA 

Območja s prvo stopnjo poudarjenosti lovnogospodarske funkcije predstavljajo manj kot 1,0 % gozdnega 
prostora. Prvo stopnjo poudarjenosti lovnogospodarske funkcije imajo gozdovi v okolici krmišč, rukališč 
in lovnih obor. Območja s prvo stopnjo poudarjenosti so razporejena po celotnem območju (predvsem 
krmišča), največje površine se nahajajo v okolici krmišč v Jelendolu in na območju LPN Brdo. V 
primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom za GGO se je površina gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti 
zmanjšala za 257 ha, zaradi novih podatkov ponovnega pregleda območja. 

Območja z drugo stopnjo poudarjenosti lovnogospodarske funkcije predstavljajo okoli 25,0 % gozdnega 
prostora. Drugo stopnjo poudarjenosti lovnogospodarske funkcije imajo lovišča s posebnih namenom 
(LPN Kozorog) na območju Kokre, Jezerskega in Jelendola. V primerjavi s preteklim ureditvenim načrtom 
za GGO se je površina gozdov z drugo stopnjo poudarjenosti povečala za 18.977 ha (oz. 25,0 % 
gozdnega prostora) zaradi spremenjene metodologije določanja (upoštevanje območij LPN). 

Skupno število točkovnih objektov s poudarjeno lovnogospodarsko funkcijo je 47. 

4.2 Opredelitev večfunkcionalnih območij 

Zaradi številnih interesov prihaja do nesoglasij pri rabi prostora na naslednjih območjih: 

Območje Jošta, Šmarjetne Gore: prihaja do nesoglasja med rekreacijsko in lesnoproizvodno funkcijo, 
saj se območje nahaja v zaledju mesta Kranj in predstavlja glavno rekreacijsko točko, ki je dnevno zelo 
obiskana. Posledično je mestoma oteženo izvajanje sečnje in spravila lesa. Glavni problemi predstavljajo 
neustrezno parkirana vozila, smeti, obiskovalci se pogosto ne držijo že tako številnih poti. V letošnjem 
letu je bil z namenom urediti razmere na področju Sv. Jošta sprejet Kodeks obnašanja obiskovalcev 
Jošta, na katerega danes opozarjajo tudi informativne table. 

Nesoglasja in konflikti pri rabi prostora se pojavljajo tudi v primestnih gozdovih (zeleni pas Kranja, Škofje 
Loke in Tržiča), saj imajo ti gozdovi poudarjene tako ekološke kot socialne funkcije. Nesoglasja so še 
posebej izražena na Kranjsko-Sorškem polju, kjer je gozdni prostor privlačen tudi zaradi negozdne rabe 
(širjenje kmetijskih površin, naselij, industrijskih con). 

 

Območje Karavank: prihaja do konflikta med lovnogospodarsko in lesnoproizvodno funkcijo, saj je kot 
posledica neusklajene številčnosti velikih rastlinojedov z nosilno kapaciteto okolja oteženo pomlajevanje 
in preraščanje nosilnih vrst - jelke, bukve ter plemenitih listavcev.  

Neskladja se pojavljajo na območju Karavank tudi med rekreacijo in nabiralništvom na eni strani ter 
lovnogospodarsko funkcijo na drugi strani. Prekomerna obremenjenost s turizmom, planinarjenjem, 
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kolesarjenjem in nabiralništvom vnaša vedno večji nemir v gozdove. Ta nemir se v populaciji jelenjadi 
odraža v povečani aktivnosti in posledično večjim škodam v gozdovih ter oteženem izvajanju 
načrtovanega odstrela. To pa posledično dodatno negativno vpliva na zagotavljanje lesnoproizvodne 
funkcije [7-18]. 
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5 CILJI, USMERITVE IN UKREPI 

5.1 Cilji gospodarjenja z gozdovi 

Na ravni GGO smo določili cilje gospodarjenja z gozdovi v GGO, ki vključujejo zlasti temeljne učinke 
(funkcije gozda), ki naj bi bili, glede na specifične naravne, gozdnogospodarske in posestne razmere ter 
glede na potrebe po zagotavljanju funkcij gozdov, uresničeni z gospodarjenjem z gozdovi. Poleg tega 
smo določali prioriteto oziroma pomembnost ciljev. Osnova za to so zahteve lastnikov in javnosti do 
gozdov, funkcije gozdov, družbeno-ekonomske razmere v območju in cilji iz NGP. Cilje smo dokončno 
oblikovali ob pripravi spletne ankete. Na osnovi strokovne presoje, verificirane z rezultati izvedene 
ankete, smo ciljem s pomočjo rangiranja določili prioritete. 

 

Preglednica 54: Vrste gozdnogospodarskih ciljev 

Gozdnogospodarski cilji Rang* 

Proizvodnja lesa; Cilj je usmerjen predvsem v proizvodnjo lesa za prodajo. Les 
predstavlja pomemben vir dohodka večjim lastnikom ter s tem omogoča ohranjanje 
poselitve podeželja, manjšim lastnikom še vedno predstavlja finančno rezervo. Največji 
delež hlodovine je pri iglavcih, večina vrednejšega lesa se izvozi, najkvalitetnejši 
sortimenti pa so sortimenti listavcev, ki predstavljajo zanimivo možnost v smislu prodaje 
na licitacijah. Poškodovan in nasploh manj kvaliteten les služi predvsem za predelavo v 
manj zahtevne izdelke ter za zadovoljevanje potreb trga po lesu kot energentu. 
Pomembna je tudi oskrba lastnikov gozdov z lesom za domače potrebe, to je za kurjavo, 
gradnjo,... 

1 

Ohranjanje voda; Pod ta cilj štejemo ohranjanje dobrega stanja površinskih in 
podzemnih voda ter ohranjanje in uravnavanje vodnih količin. 

2 

Varstvo narave, ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst; Pod ta cilj štejemo varstvo 
naravnih vrednot in zavarovanih območij, kot tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti na 
genski, vrstni in ekosistemski ravni, ter ohranjanje posebnih varstvenih območij (Natura 
2000) in ekološko pomembnih območij. 

3 

Varovanje pred naravnimi nesrečami; Cilj je omejitev posledic delovanja naravnih 
nevarnosti kot so snežni in zemeljski plazovi ter skalni podori oziroma varovanje v primeru 
s hudourniki povezanih masnih tokov in poplav, ter preprečitev nastanka naravnih nesreč. 
Gre za varovanje tako gozdnih zemljišč in sestojev kot tudi negozdnih površin (predvsem 
infrastrukturnih objektov in naselij). To je zlasti pomembno na območju Karavank, 
Kamniško-Savinjskih Alp, Polhograjskega ter Škofjeloškega hribovja. Cilj postaja vse bolj 
pomemben zaradi vse pogostejših izrednih vremenskih pojavov in preprečevanja t.i. 
“kaskadnega efekta”, kjer delovanje ekstremnega vremenskega pojava povzroči nastanek 
novih naravnih nevarnosti [55]. 

4 

Rekreacija in turizem; Cilj je omogočanje okolju prijaznih rekreacijskih aktivnosti v 
gozdnem prostoru, pri čemer so mišljene predvsem oblike rekreacije, ki ne terjajo velikih 
posegov v naravo oziroma posegi niso škodljivi za gozdni ekosistem, obenem pa so 
rekreacijske aktivnosti usklajene in prilagojene z drugimi funkcijami gozda. Cilj je tudi 
pospeševanje trajnostnega turizma, kjer ne prihaja do prekomernega izkoriščanja gozdnih 
ekosistemov. Ta cilj je še posebno pomemben v turističnih območjih naravnih vrednot ter 
v primestnih gozdovih. 

5 

Lov in dohodek od lova; Cilj je upravljanje s populacijami prostoživečih divjadi, z vidika 
uravnavanja številčnosti divjadi in preprečevanja škod od divjadi na kmetijskih in gozdnih 
površinah, ter z vidika zagotavljanja rekreativnega lova in omogočanja lovskega turizma. 
V GGO je rekreativni lov pomemben povsod razen na območju mestnih gozdov. 
Pomemben je tudi lovski turizem (še posebej v loviščih s posebnim namenom - Kozorog 

6 
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Gozdnogospodarski cilji Rang* 

Kamnik). Pri rekreativnem lovu je pomemben dohodek od prodaje divjačine, pri lovskem 
turizmu pa tudi prihodek prodaje trofej. 

Čiščenje zraka in regulacija klime; Cilj zajema ohranjanje zdravega življenjskega 
okolja, blaženje škodljivih vplivov emisij in blaženje klimatskih ekstremov predvsem na 
območju večjih mest (Kranj, Škofja Loka), drugih večjih naselij ter emisijskih virov. Za ta 
cilj so poleg gozdov pomembni tudi ostanki gozda, omejki, skupine dreves in posamično 
drevje izven gozda (tako urbane kot kmetijske površine).. 

7 

Zagotavljanje ponorov ogljika; Kopičenje CO2 je v lesni masi gozdov relativno visoko 
predvsem zaradi načina gospodarjenja z gozdovi, manj zaradi zaraščanja. V zadnjem 
obdobju sta se povečala tako prirastek kot lesna zaloga. Cilj je kopičenje na ravni 
sedanjega s poudarkom v gozdovih, kjer se ne gospodari in so prepuščeni naravnemu 
razvoju, kot so ekocelice, rezervati ter delno tudi varovalni gozdovi in gozdovi na 
vodovarstvenih območjih. 

8 

Vzgoja in izobraževanje ter raziskovanje gozdov; Pod cilj štejemo zagotavljanje 
možnosti gozdov za igro, učenje in doživljanje narave posameznim javnostim na učnih 
poteh pa tudi na drugih za učenje primernih območjih v bližini naselij, šol in vrtcev in s tem 
povečati ozaveščenost o gozdu, gozdarstvu in naravi na splošno. Poleg tega je cilj 
omogočanje dela raziskovalnim inštitucijam v gozdovih, predvsem v rezervatih in na 
drugih raziskovalnih objektih. Omogočanje raziskovanja gozdnih ekosistemov doprinaša 
nova vedenja in znanja, ki jih lahko uporabi JGS za učinkovito in strokovno opravljanje 
svojega dela. 

9 

Estetski videz krajine; Pod ta cilj štejemo oblikovanje robov ter zanimive strukture 
gozdov, ohranjanje zanimivih dreves ter prepoznavnih krajinskih oblik, oblikovanje gozda 
kot kulise za kulturno dediščino ter naravne vrednote ter še posebej primestnih gozdov. 

10 

Pridobivanje drugih gozdnih proizvodov; Cilj je omogočanje in usmerjanje 
pridobivanja drugih gozdnih proizvodov iz gozdov, kjer pri tem ne prihaja do konfliktov z 
ostalimi funkcijami. Poleg zagotavljanja površin za nabiranje gozdnih plodov (kostanj, 
gobe, borovnice) je cilj tudi omogočanje kvalitetne čebelje paše. 

11 

Ohranjanje kulturne dediščine; Pod ta cilj štejemo ohranjanje objektov, gozdov ali 
njihovih delov, ki imajo po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, status kulturne 
dediščine ali se nahajajo v njihovi neposredni okolici, kot tudi tiste, ki še nimajo statusa, 
so pa z vidika kulturne dediščine v območju pomembni, ter ohranjanje tradicionalnih oblik 
gospodarjenja z gozdovi (npr. steljniki, gaji, logi).. 

12 

* rang 1 pomeni, da je bil ekspertno cilj ocenjen kot najpomembnejši, rang 12 pa kot najmanj 
pomemben. Pri odločitvah o pomenu posameznega cilja so se upoštevali tudi rezultati spletne ankete. 

 
Na prvem mestu po rangu je postavljen proizvodni in ekonomski cilj, to je proizvodnja lesa, sledita 
okoljska cilja: ohranjanje voda, varstvo narave, ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst, med socialnimi cilji 
sta najvišje postavljena varovanje pred naravnimi nesrečami in rekreacija in turizem. 

5.2 Temeljne strategije in prednostne naloge pri gospodarjenju z 
gozdovi 

Temeljne strategije 

 

SANACIJA POŠKODOVANIH GOZDOV 

Sanacija poškodovanih gozdov ima prednost pred rednim gospodarjenjem. Poškodovano drevje, ki je 
sposobno preživetja, ohranjamo kot semenjake. Tudi pri sanaciji naj prevladuje naravna obnova, sadnja 
je primerna pri sanaciji velikih ogolelih površin. Vrstna sestava sadik naj bo podobna naravni vrstni 
sestavi na danem rastišču, pri tem naj se upošteva tudi pričakovana naravna vrast. Poškodovane sestoje 
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listavcev in iglavcev na težje dostopnih predelih, ki ne ogrožajo biološke stabilnosti gozda in ekoloških 
funkcij, se lahko prepusti naravnemu razvoju. 

 

ODPIRANJE GOZDOV IN GOZDNE PROMETNICE 

Nadaljevanje odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami. Načrtna gradnja gozdnih prometnic v zaprtih 
predelih, ki so opredeljena kot prednostna območja na osnovi dolgih spravilnih razdalj in razdalj zbiranja 
ter bonitete rastišč, predvsem na območju Kokre, Podljubelja, Zalega Loga, Sovodnja in Jezerskega. 
Zagotoviti celostno odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in gozdnimi vlakami. Prednostna območja za 
odpiranje gozdov z vlakami so tista, ki so primerna za traktorsko spravilo po tleh ali prevoz lesa s 
traktorsko prikolico. Novogradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak usmerjati v tehnologijo spravila po 
kolesih. 

 

DREVESNA SESTAVA GOZDOV ODPORNA NA PODNEBNE SPREMEMBE 

Usmerjati razvoj gozdov v smeri naravnejše drevesne sestave. Čiste smrekove sestoje na rastiščih 
bukovih in jelovo bukovih gozdov preoblikovati v mešane gozdove smreke in bukve s primesjo ostalih 
rastišču prilagojenih vrst; smrekove sestoje na rastišču hrastovega gabrovja pa v mešane sestoje hrasta, 
belega gabra in ostalih listavcev s posamično primesjo smreke. Delež smreke postopno zmanjševati tudi 
v mešanih sestojih na rastiščih listavcev, bolj intenzivno na rastiščih do 900 m nadmorske višine. Pri 
usmerjanju v naravnejšo drevesno sestavo sta ključnega pomena uspešna naravna obnova in nega 
mladovij. Z nego ohranjati oz. pospeševati vrstno pestrost, posebno pozornost nameniti jelki, rdečemu 
boru, hrastu, javorju, macesnu in minoritetnim vrstam. Z nego v bodoči sestoj vključevati tudi posamezne 
mehke in toploljubne listavce. Tujerodne drevesne vrste (npr. robinja, rdeči hrast, zeleni bor) se ne 
pospešuje, invazivne tujerodne vrste (npr. pajesen) pa se z ukrepi nege in varstva gozdov striktno 
odstranjuje iz gozdnih sestojev [20]. 

 

USKLAJEVANJE ODNOSOV GOZD DIVJAD 

Potrebno je zmanjševanje gostote jelenjadi na raven, ki bo omogočala naravno obnovo vseh ciljnih 
drevesnih vrst. To je predpogoj za sonaravno, malopovršinsko gospodarjenje, za izboljšanje drevesne 
sestave, za racionalna in smotrna vlaganja v obnovo in nego. Največje težave so v predelu osrednjih 
Karavank ter Jelovice v jelovo bukovjih na karbonatih in silikatih ter smrekovjih. Odvzem jelenjadi se viša 
(LUN). Bivanjsko okolje rastlinojede parkljaste divjadi izboljšujemo s povečanjem površin mladovij, 
vzdrževanjem že obstoječih in osnovanjem novih pašnih površin in usmerjanjem ustreznih oblik 
rekreacije - časovno in prostorsko. V ravninskih delih območja (Kranjsko-Sorško polje) ohranjamo 
gozdne zaplate, koridorje in skupine gozdnega drevja in grmovja.  

 

GOSPODARJENJE V RANLJIVIH SESTOJIH 

Ranljivi sestoji so predvsem velikopovršinski čisti smrekovi sestoji na bukovih in jelovo bukovih rastiščih 
ter RGR hrastovo gabrovje, ki so podvrženi ujmam in gradacijam podlubnikov. V teh sestojih je potrebna 
posredna premena - ohranja in močneje se sprošča vse listavce, s tem se zagotovi močnejše krošnje in 
boljši obrod semena; dele sestojev se predčasno uvede v obnovo, po potrebi se v vrzelih izvede umetna 
obnova s sadnjo listavcev. Pri sanaciji ujm se prioritetno odstrani poškodovane iglavce, da se prepreči 
gradacije podlubnikov. Poškodovane listavce, ki imajo možnost preživetja, se pušča za povečanje 
uspešnosti naravne obnove. 

 

BIOTSKA PESTROST IN OBMOČJA NATURA 2000 

V vseh gozdovih naj se pospešuje biotsko raznovrstnost z ohranjanjem in vzdrževanjem pestre drevesne 
sestave in zgradbe gozdov ter z izvajanjem ukrepov za preprečevanje škodljivih biotskih in abiotskih 
dejavnikov. Ohranjati je treba redke ekosisteme, zavarovane in manjšinske habitatne tipe, zavarovane 
rastlinske in živalske vrste, gozdove v visokogorju, primestne gozdove, gozdove v kmetijski krajini, 
predvsem manjše gozdne otoke in tudi gozdno drevje izven gozda.  
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Ohranja se delež odmrlega drevja, povečuje delež debelega odmrlega drevja, habitatna drevesa, brloge, 
gnezdišča, vodne vire, obrežno vegetacijo, razgiban gozdni rob, plodonosne in manjšinske drevesne in 
grmovne vrste. Vzpostavlja se nove ekocelice, prednostno v območjih Natura 2000 v skladu s 
konkretnimi naravovarstvenimi usmeritvami in upravljavskimi conami. Upošteva se obdobja neizvajanja 
sečnje ter prilagojenega gospodarjenja z gozdovi na območjih mirnih con, rastišč divjega petelina, 
gnezdišč zavarovanih in ogroženih vrst, zimovališč, rukališč, gozdnih jas, gozdov za pospeševanje 
vrstne pestrosti in v območjih gnezdenja.  

V GGO je treba okrepiti naravovarstveni in gozdarski nadzor, predvsem v predelih povečanega obiska 
gozdov zaradi rekreacije in nabiralništva ter predelih intenzivnejših sečenj. Takšni predeli v GGO so: 
Škofja z dolinami obeh Sor, Kranj in Tržič z okolico. 

 

ZGRADBA GOZDOV IN KONCEPTI OBNOVE GOZDOV 

Zagotoviti boljšo vertikalno in horizontalno strukturiranost gozda. Povečati obseg pomladitvenih sečenj, 
približati se modelnem stanju z nižanjem deleža debeljakov. Pričeti z obnovo starih in fiziološko oslabelih 
sestojev ter velikopovršinskih debeljakov. Vzpostavljati malopovršinsko enomerne oz. raznomerne 
sestoje na površinah 0,5 do 2 ha, na jelovih rastiščih tudi prebiralno zgradbo gozdov.  

Dinamika pomladitvenih sečenj mora biti prilagojena pomladitveni ekologiji ciljnih drevesnih vrst na 
danem rastišču in možnostim spravila. Obnova naj bo praviloma malopovršinska, prične naj se pod 
zastorom matičnega sestoja. Obnove s sadnjo v primerih obnove sestojev z izmenjano drevesno 
sestavo, ko so cilji nedosegljivi zaradi motenj v pomlajevanju in za sanacije v ujmah poškodovanih 
gozdov.  

Obnova na hrastovo gabrovih rastiščih in v kisloljubnih borovjih se izvaja na večjih površinah s krajšimi 
pomladitvenimi dobami z namenom omogočiti razvoj hrasta in bora. Večje površinska obnova je 
potrebna tudi na rastiščih, kjer želimo vzpodbuditi pomlajevanje macesna, na strmih legah je pri tem 
potrebno paziti na ohranjanje varovalne funkcije (velikost in oblika vrzeli). 

V dobro pomlajenih sestojih, ki so bili poškodovani v žledu, intenzivno nadaljevati z obnovo. 

 

VARSTVO GOZDOV 

Varstvo pred žuželkami in boleznimi temelji na preventivi, to je na smotrni zasnovi sestojev, naravni 
vrstni sestavi, načinu in času dela v gozdu ter gozdni higieni. Potrebna je pravočasna izvedba vseh 
preventivnih in zatiralnih del. Prednostno ukrepamo na območju zasmrečenih sestojev. Potrebna je 
stalna kontrola sestojev, posebej na bolj izpostavljenih - sušnih rastiščih.  

Pred objedanjem ščitimo vse s sadnjo obnovljene površine, ponekod tudi naravni pomladek za objedanje 
bolj priljubljenih vrst (jelka, hrast, pl. listavci). Kjer je bila sajena pretežno smreka, naj se pred divjadjo 
ščiti tudi vso naravno vrast listavcev. V zasmrečenih gozdovih je marsikje potrebna tudi zaščita 
naravnega pomladka listavcev in jelke. 

Izvedba protierozijskih del na območju erozijskih žarišč in pri gradnji prometnic. Talni podlagi pravilna 
izbira časa in načina dela. 

 

TEHNOLOGIJA DELA V GOZDU 

Tehnologija dela v gozdu mora biti prilagojena sestojnim in terenskim razmeram, zmožnostim lastnikov, 
skrbi za čim manjše poškodbe tal, sestojev ter stanju voda. Tudi v prihodnje bo prevladovala klasična 
sečnja z motorno žago. Strojno sečnjo usmeriti v ravninske predele območja, koncentrirane redne sečnje 
in v sanacijo poškodovanih gozdov. Pri spravilu ima spravilo po kolesih prednost pred spravilom po tleh. 
V primernih območjih pospeševati žično spravilo pred traktorskim. Pogoj za to je gradnja novih gozdnih 
cest. 

 

VAROVALNI IN ZAŠČITNI GOZDOVI 

Realizacija načrtovanih ukrepov v prestarelih sestojih. Kjer so pogoji izpolnjeni, gradnja gozdnih 
prometnic in izvajanje protierozijskih ukrepov. V predelih z zaščitno funkcijo pravočasen posek 
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nevarnega drevja, izvajanje tehničnih ukrepov, v čim večji meri ohranjati pokrovnost tal. Ukrepanje 
prilagoditi terenskim in rastiščnim razmeram ter prisotnosti naravnih nevarnosti.  

 

 

KRAJŠANJE PROIZVODNIH DOB IN NIŽANJE LESNIH ZALOG 

Proizvodne dobe krajšamo predvsem za smreko na nižjih legah do 900 m, ki je podvržena ujmam in 
prenamnožitvam podlubnikov. Enako tudi zmanjšujemo končne in ciljne lesne zaloge. Načrtuje se višji 
posek iglavcev (predvsem smreke) v RGR s spremenjeno drevesno sestavo, ki predstavljajo visoko 
tveganje pri gospodarjenju v spremenjenih klimatskih razmerah. 

 

RABA GOZDNEGA PROSTORA 

Predvsem v gozdni krajini naj se ohranja strnjene gozdne komplekse in znotraj teh obstoječe negozdne 
površine. Prepreči naj se zmanjševanje gozdnatosti v kmetijski in primestni krajini (Kranjsko-Sorško 
polje). Posege v prostor naj se usmerja v gozdove, kjer ekološke in socialne funkcije niso poudarjene na 
1. stopnji. Ohranja naj se obseg gozdnih rezervatov in varovalnih gozdov ter spodbuja razglasitev 
primestnih gozdov za gozd s posebnim namenom. 

 

KONCEPT REDČENJ IN ZAGOTAVLJANJA INDIVIDUALNE STABILNOSTI DREVES V 
SESTOJU 

Dosedanji koncept izbiralnih redčenj je potrebno obdržati v predhodno dobro negovanih sestojih z 
odličnimi do dobrimi zasnovami in v sestojih, kjer je potrebno povečati ali vzdrževati statično stabilnost 
(sestoji s težnjo k tesnemu sklepu, šibasti rasti oz. slabemu dimenzijskemu razmerju, na območju 
pogostih žledolomov in snegolomov). V ostalih sestojih, kjer so zasnove slabše in/ali že v preteklosti niso 
bili negovani, z dobro statično stabilnostjo, se uvede koncept situacijskih redčenj. Pri tem individualno 
pospešujemo manjše število posebej zanimivih osebkov (npr. posamezne plemenite listavce v bukovem 
sestoju), upoštevamo tako kakovost kot tudi ustrezno mehansko stabilnost izbranih in rastiščem 
primernih drevesnih vrst. 
 

ZAGOTAVLJANJE VEČNAMENSKE VLOGE GOZDA 

Posebno pozornost je treba nameniti tistim površinam, kjer zaradi številnih interesov rabe gozda prihaja 
do nesoglasij in konfliktov. Večina teh nastaja v primerih srečanja rekreacijske rabe z ostalimi funkcijami. 
Regulirati je treba obisk priljubljenih območij prostočasnih dejavnosti v okolici urbanih središč, 
priljubljenih turističnih točk in poti. V večje strnjene komplekse gozdov na območjih pomembnih habitatov 
ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, ki so večinoma izločeni tudi v območjih Natura 
2000, omejevati dostope in obiskovalce usmerjati na primernejše lokacije. Legalizirati kolesarske 
enoslednice, kjer je to mogoče in se s tem strinjajo lastniki gozdov. V primestnih gozdovih prednostno 
gospodarimo za krepitev socialnih funkcij. Urejati učne poti, ki promovirajo gozd, gozdarstvo in naravni 
prostor. Ob izvajanju sečnje, zlasti ob sanaciji po ujmi poškodovanih gozdov, ima varna izvedba del v 
gozdovih prednost pred rekreacijo, ki se jo po potrebi začasno omeji in usmerja v manj nevarna območja. 

 

AKUMULACIJA LESNE ZALOGE ZA ZAGOTAVLJANJE PONOROV CO2 

V naslednjem desetletju se načrtuje akumulacija 5 % prirastka. Manjše jakosti ukrepov so načrtovane v 
ohranjenih gozdovih s podaljševanjem proizvodnih dob, gozdovih izvzetih iz gospodarjenja (gozdni 
rezervati, ekocelice) in varovalnih gozdovih. 

 

Prednostne naloge pri gospodarjenju z gozdovi 

• Hitra sanacija v ujmah poškodovanih gozdov, 
• Poudarek na gojenju in varstvu gozdov v luči ekoloških in ekonomskih sprememb, 
• Realizacija del v gozdu – aktiven pristop (finančne vzpodbude, tečaji, izvajalci), 
• Uskladiti številčnost jelenjadi z nosilno kapaciteto okolja, 
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• Debirokratizacija postopkov (pri gradnji g. prometnic, subvencijah), 
• Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic, 
• Digitalizacija gozdarstva, 
• Medresorsko sodelovanje, 
• Usmerjanje rekreacije in druge rabe gozda, 
• Upravljanje z mestnimi gozdovi, 
• Vzpostavitev financiranja sistema odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst. 
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5.3 Usmeritve po področjih gospodarjenja z gozdovi 

5.3.1 Usmerjanje razvoja gozdnih sestojev 

 

Rastiščnogojitveni razred LOGI (Ag) 010 

 

Preglednica 55: Gozdnogojitveni cilj RGR 010 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna sestava  

(% končne LZ) 
Kakovost 

Ciljne 

dimenzije  

(cm) 

Velikopovršinsko 
raznomerna 

hrast 140, 
pl. list. 100, 
smreka 80, 
č. jelša 60; 

 
10 

400 sm (12) 
bor (3) 
bu (4) 
hr (21) 

pl. list (35) 
dr. trdi list (10) 
mehki list (15) 

C 
C 
B 
A 
A 
D 
C 

40 
40 
50 

>60  
55 
40 
40 

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Spopolnjeno skupinsko postopno gospodarjenje 
 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Prednost ima naravna obnova, po potrebi obnova s sadnjo. Sadnja je potrebna na površinah, kjer je 
nevarnost, da jih prerastejo ITR. V obrežni vegetaciji naj se panjevsko vzdržuje lesnato vegetacijo (do 
10 % posek drevnin za vzdrževanje in krepitev njihovih mehanskih učinkov, krajši odseki, obhodnja 15 
do 20 let, pozimi). 

V jelševjih z oteženo naravno obnovo panjevsko gospodarjenje ali obnova s sadnjo. 

Plemeniti listavci se dobro nasemenijo, če se v semensko zrelem sestoju izvede močna presvetlitev 
(posek okrog 50 % lesne zaloge), po 5 do 10 letih pa končni posek. Temu lahko kmalu sledi nega gošče. 
Posegi naj imajo obseg vsaj v velikosti gnezda. 

Sestoje gradna in belega gabra z manjšo primesjo smreke uvajamo v obnovo po semenskem letu hrasta 
z močnejšimi presvetlitvami z jakostjo med 40 % do 50 % od lesne zaloge in na večjih površinah. 
Prednostno uvajamo v obnovo hrastove debeljake s slabimi zasnovami ter močno sušeče se hrastove 
sestoje. Zaključek obnov naj bo hiter, praviloma z eno, izjemoma dvema pomladitvenima sečnjama. Pri 
tem naj pomladek ne preraste razvojne faze mladja. 

V sestojih z močno grmovno plastjo je za uspešno naravno obnovo potrebno izvesti pripravo sestoja. 

V obnovo prednostno uvajamo tudi mešane smrekovo-hrastove debeljake starejše od 80 let, kjer ima 
smreka več kot 1/3 delež v lesni zalogi. V močno zasmrečenih sestojih, kjer primanjkuje hrastovih in 
bukovih semenjakov, izvajamo obnovo z jakostjo poseka med 25 in 35 % od lesne zaloge v 
pomladitvenih jedrih s premerom od ene do dveh sestojnih višin. Pomladitvena jedra naj bodo manjša le 
v primeru močne razrasti plevelov. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Prednostno negujemo sestoje s boljšo zasnovo, zlasti kjer so primešani plemeniti listavci ali hrasti, kjer 
z intenzivno nego lahko močno povečamo vrednostno proizvodnjo. 

Zlasti pri umetni obnovi je nujna obžetev, tudi dvakrat letno še vsaj nadaljnjih 5 let. 



CILJI, USMERITVE IN UKREPI 

82 
 

V mladju in gošči je poudarek na odstranjevanju neželenih grmovnic in uravnavanju zmesi v korist 
plemenitih listavcev in hrastov. 

V letvenjaku in mlajšem drogovnjaku izvajati intenzivna redčenja. Zaradi hitre rasti morajo biti redčenja 
pogosta (na 5 let) in razmeroma močne jakosti. Pri izbiri imajo prednost osebki semenskega porekla. 
Redčenje se izvaja tudi v sestojih panjevcev, jakost redčenja med 15 in 40 %. 

V starejših drogovnjakih, ki so bili v preteklosti že negovani, so primerna redčenja zmerne jakosti, v doslej 
nenegovanih starejših drogovnjakih je redčenje smiselno le, če je v sestoju zadostna primes plemenitih 
listavcev. 

V kvalitetnih debeljakih, ki se v tem desetletju ne bodo uvedli v obnovo, izvajamo le sanitarno sečnjo. 
 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Na rastiščih predalpskega belogabrovja je glavna ciljna drevesna vrsta hrast (dob, na bolj sušnih legah 
graden) s primesjo plemenitih listavcev ter belim gabrom v polnilnem sloju. 

Na izravnanih vlažnih mestih dobimo loge črne ješe, na nekoliko bolj sušnih mestih je primerno tudi za 
dob, beli gaber in lipo. 

V velikojesenovjih je običajno veliki jesen prevladujoča drevesna vrsta, primešani so še gorski javor, 
gorski brest, lipa, črna jelša, bukev, beli gaber, maklen, divja češnja, vrba. Zaradi jesenovega ožiga se 
bo delež jesena v sestojih postopno zmanjševal. Predvidevamo, da se bodo čez čas pojavili na bolezen 
odporni osebki in da bo na teh rastiščih tudi dolgoročno ostal vsaj določen delež jesena (podobno kot je 
bilo s kostanjevim rakom ali holandsko boleznijo brestov). Do takrat smo pri obnovi jesenovih sestojev 
zadovoljni s pomladkom vseh domačih vrst listavcev. 

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Ključno je ohranjanje površin teh gozdov in omejevanje posegov, ki spreminjajo vodni režim. 

S sadnjo listavcev v nepomlajenih vrzelih preprečevati zamočvirjenost in razrast ITR. 

V sestojih ohranjati vsa na jesenov ožig bolj odporna drevesa velikega jesena. 

Za zaščito pred divjadjo je priporočljiva sadnja višjih sadik, utrditev z opornim količkom in zaščita s 
premazi (Trico). Tako je sadika dokaj dobro zaščitena tudi proti drgnjenju. Kolektivna zaščita z ograjo 
zaradi poudarjene biotopske vloge teh gozdov in nevarnosti visokih vod ni primerna. Pravočasna 
sanitarna sečnja in popolni gozdni red pri sečnji iglavcev (smreka). 

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v gozdovih ni priporočljiva. 

 

Rastiščnogojitveni razred HRASTOVO GABROVJE (QC) 031 

 

Preglednica 56: Gozdnogojitveni cilj RGR 031 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna 

LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne LZ) 

Kakovost 
Ciljne dimenzije  

(cm) 

Velikopovršinsko 
raznomerna 

ohranjeni 140, 
zasmrečeni 85 

 
 
 
 

ohranjeni 
500, 

zasmrečen
i 600  

sm (56) 
bor (3) 
bu (3) 
hr (27) 

pl. list (5) 
dr. trdi list (5) 
mehki list (1) 

B 
B 
B 
A 
A 

drva 
drva 

50 
45 
55 
60 
55 
40 
40 

Pomladitveni cilj 15  sm (20) 
bor (3) 
bu (8) 
hr (38) 

pl. list (15) 
dr. trdi list (14) 
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mehki list (2) 

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Spopolnjeno skupinsko postopno gospodarjenje 

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Ključna usmeritev za prilagajanje gozdov na podnebne spremembe je pravočasna načrtna obnova slabše 
vitalnih hrastovih sestojev, dokler so v sestojih še prisotni vitalni semenjaki in posredna premena čistih 
smrekovih sestojev. 

Hrastove in mešane sestoje, kjer hrast prevladuje, se naj uvajajo v obnovo po semenskem letu hrasta z 
močnimi presvetlitvami z jakostjo med 30 % in 40 % od lesne zaloge (sklep do 0,5) v pomladitvenih jedrih 
s površino nad 1 ha. S tem zagotovimo dovolj svetlobe, toplote ter zračnosti za razvoj pomladka hrasta. 
Uspeli nasemenitvi hrasta naj kmalu sledi odpiranje večjih jeder, združevanje jeder in končni posek. Ob 
končnem poseku naj pomladek ne preraste razvojne faze mladja. 

V obnovo prednostno uvajamo tudi smrekove debeljake starejše od 80 let. V smrekovih debeljakih 
obnovo začenjamo z manjšo jakostjo poseka, okrog 25 % od lesne zaloge (sklep okrog 0,7), saj se pri 
hitrih in močnejših presvetlitvah rada razrastejo zelišča, predvsem robida. Hitrost širjenja jeder naj bo 
prilagojena vrstni sestavi in razvoju pomladka. 

Spopolnitve mladja in sadnje v vrzelih izvedemo s sadikami hrastov, bukve in plemenitih listavcev. 

V nekaterih sestojih z gostim polnilnim slojem je pred uvajanjem v obnovo potrebno izvesti pripravo 
sestoja. V večjih vrzelih nastalih zaradi podlubnikov se je močno razrasla robida, tam je potrebno izvesti 
pripravo tal in površine umetno obnoviti. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Na površinah, kjer se izvede umetna obnova, so v prvih letih nujne obžetve, po potrebi tudi 2x letno. Pri 
tem pazimo na naravno vrast listavcev. 

Obžeti je potrebno tudi naravni vznik hrasta na rastiščih, kjer se je močno razvila orlova praprot ali druga 
visoka zelišča. Obžetve izvajamo tudi v mladju nekaj let zapored vsaj dvakrat letno, da se mladje okrepi. 

V pomladku pogosto prevladuje smreka, zato je v mladju in gošči zelo pomembno uravnavati zmes v 
korist hrasta, bukve in plemenitih listavcev. Nega vrstno mešanih mladovij mora biti intenzivna z zgodnjim 
pričetkom, srednje jakosti in pogostim vračanjem, sicer smreka preveč utesni hrast in ostale listavce. 
Listavce pospešujemo tudi pri nadaljnji negi v letvenjakih in ml. drogovnjakih. 

V drogovnjakih do 50. leta starosti redčiti z jakostjo 25 % od LZ, v debeljakih (do 90. leta) z jakostjo okrog 
15 % od LZ. V debeljakih (od 90. do 110. leta) izvajati šibkejša (svetlitvena) redčenja z jakostjo okrog 12 
% od LZ. 

 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Ciljna drevesna vrsta je hrast s primesjo ostalih listavcev in smreke. 

Delež smreke v gozdnih sestojih je potrebno zmanjšati. 

Na vznožjih pobočij, kjer so tla globlja in boljše preskrbljena z vlago, je lahko večji delež bukve in 
plemenitih listavcev (gorski javor in divja češnja). 

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Z zgodnjim izvajanjem obžetev s ponovitvami lahko zagotovimo čim večjo »zračnost« v vzniku in mladju 
hrasta in zmanjšamo možnost za širitev hrastove pepelovke.  

Prevladuje srednja požarna ogroženost, kjer načrtovanje posebnih protipožarnih objektov ni predvideno.  
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Pred divjadjo je potrebno ščititi sadike vseh drevesnih vrst, marsikje je potrebna tudi zaščita naravnega 
mladja hrastov in pl. listavcev. Prednost ima individualna zaščita s škropivom Trico, za manjše objekte in 
drobno posest je primarna tudi zaščita s tulci oz. mrežami, za večje objekte pa tudi zaščita z ograjami. 

Zaradi močne zasmrečenosti in nizkih nadmorskih višin je zelo poudarjeno varstvo pred podlubniki. 
Redno nadzorovanje sestojev ter zgodnje odkrivanje, posek in izdelava lubadark (in poškodovanih 
dreves) so ključni za preprečevanje gradacij podlubnikov. 

Potrebna je hitra sanacija v naravnih ujmah poškodovanih gozdov, s katero se prepreči ali vsaj omeji 
prenamnožitev podlubnikov. Pri tem veljajo sledeča načela: posek in spravilo iglavcev pred listavci, 
posamezna poškodovana drevesa pred skupinami poškodovanih dreves, manjša območja pred večjimi. 

 

Območni rastiščnogojitveni razred OSOJNO BUKOVJE (ArF) 050 

 

Preglednica 57: Gozdnogojitveni cilj RGR 050 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna 

LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne LZ) 

Kakovost 
Ciljne dimenzije  

(cm) 

Velikopovršinsko 
raznomerna 

140 
 
 
 
 
 

20 

580  sm (20) 
bor (2) 
je (1) 

bu (58) 
hr (2) 

pl. list (12) 
dr. trdi list (4) 
mehki list (1) 

B 
C 
B 

A2/B 
drva 

A1/A2 
drva 
drva 

 50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Prevladujoča gozdnogojitvena sistema sta skupinsko postopno in zastorno gospodarjenje. Na manj 
ekstremnih rastiščih se lahko kombinira oba gozdnogojitvena sistema, na bolj ekstremnih rastiščih naj 
ima prednost skupinsko postopno gospodarjenje.  

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Pri začetku uvajanja sestojev v obnovo se mora upoštevati transportna meja, po potrebi se sočasno 
izvede priprava sestoja za naravno obnovo. 

Kombinacija večjepovršinske in malopovršinske naravne obnove v odvisnosti od ekstremnosti (strmine) 
rastišča. Obnovo je smiselno pričeti v več manjših jedrih, ki jih z nadaljnjimi pomladitvenimi poseki 
združimo v površine velikosti od 0,5 do 1 ha, izjemoma do 2 ha. 

Kjer je možno, naj se pomladitvene površine oblikujejo in širijo v vodoravni smeri glede na nagib terena. 

Lesna zaloga sestoja v obnovi naj bo pred končnim posekom manjša od 200 m3/ha (približno 150 m3/ha).  

Pomladitvena sečnja naj se izvaja izven vegetacijske dobe.  

Takoj, ko so mladovja sklenjena – praviloma, ko mladje doseže višino 1 m, zaključiti obnovo. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Zaradi strmine je potrebno pri izbiri izbrancev nameniti posebno pozornost stojnosti sestojev. Krošnje 
morajo biti sproščene, simetrične, velikost do 2/3 višine drevesa. Zaradi strmine se goji drevje do največ 
55 cm premera, na vznožjih pobočja lahko tudi debelejše. Nizko razsohlih bukev se ne pospešuje. 

Na težjih terenih naj se uvedejo alternativni načini nege (npr. situacijska nega). 

V mladovju se pospešuje plemenite listavce, še zlasti gorski javor. Enkrat v desetletju naj se v mladju, 
oziroma gošči opravi uravnavanje zmesi in posek predrastkov ter enkrat redčenje letvenjakov. 
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Redčenje tanjših drogovnjakov naj se izvaja 1 x na deset let z jakostjo do 25 % na lesno zalogo. Kjer 
lastnik ni zainteresiran za drva iz redčenj oz. za samo izvedbo negovalnih redčenj, je primernejša 
situacijska nega. 

Jakost redčenja v debelejših drogovnjakih naj bo do 20 % na lesno zalogo. Poseben poudarek je 
potrebno nameniti sproščanju plemenitih listavcev in krepitvi stabilnosti sestojev. Z redčenji zmanjševati 
tudi prisotnost nizko razsohlih bukev. 

Za debeljake je ključna presoja po posameznih sestojih, ali so še potrebna redčenja ali se v njih ne ukrepa 
ali je že na mestu uvajanje v obnovo.  

V debeljakih, kjer so še potrebna redčenja, naj bo jakost do 18 % na lesno zalogo. Potrebno je zagotoviti 
globoke krošnje in da so izbranci plemenitih listavcev ves čas sproščeni. 

V negovanih debeljakih 10 do 20 let pred uvajanjem v obnovo brez ukrepanja. 

 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Ciljne drevesne vrste so bukev in plemeniti listavci (gorski javor), mestoma na reliefno izpostavljenih 
predelih na grebenih in na posameznih skalovitih delih rastišč tudi črni gaber, mali jesen in mokovec. 

Smreko je kot posamično in šopasto primešano vrsto primerno pospeševati le na vznožjih pobočij, kjer 
so tla globlja in boljše preskrbljena z vlago. 

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Pri sečnji iglavcev izvajati popolni gozdni red. Redna kontrola smrekovih sestojev, hiter posek in sanacija 
žarišč podlubnikov. V kolikor ni možno takojšnje spravilo in odvoz od podlubnikov napadenih sortimentov, 
naj se zatiralni ukrepi izvedejo v gozdu.  

Pred divjadjo je potrebno ščititi vse sajene površine. Po potrebi se lahko izvede tudi zaščita naravnega 
mladja, predvsem pl. listavcev in jelke. 

Pri vseh ukrepih paziti, da ne pride do povečanja erozije. To je še zlasti pomembno pri načrtovanju 
odpiranja gozdov s prometnicami in pri izbiri tehnologije sečnje in spravila. 

 

Rastiščnogojitveni razred PODGORSKO BUKOVJE (HF) 051 

 

Preglednica 58: Gozdnogojitveni cilj RGR 051 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne LZ) 

Kakovost 
Ciljne dimenzije  

(cm) 

Malopovršinsko 
raznomerna 

130 
 
 
 
 
 
 

20 

570 sm (30) 
je (2) 
bo (3) 
ma (1) 
bu (43) 
hr (6) 

pl. list (8) 
dr. trdi list (6) 
mehki list (1) 

B 
B 
B 
B 

A/B 
A/B 
A 

drva 
drva 

55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
40 
40 

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Spopolnjeno skupinsko postopno gospodarjenje 
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USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Obnova naj bo praviloma malopovršinska, z oblikovanjem mozaično razporejenih pomladitevnih jeder in 
njihovim robnim širjenjem. Pri premočnem poseganju se poseke zaplevelijo, na plitvih tleh pa se 
razrastejo termofilni stadiji. 

Lokalno, zlasti v starejših bukovih sestojih na strmem rastišču, je ustrezna tudi obnova z malopovršinsko 
zastorno sečnjo. Pri tem se po semenskem letu sestoj presvetli z jakostjo poseka okrog 1/3 lesne zaloge. 
Po pojavu kakovostnega pomladka nadaljujemo obnovo z večjo jakostjo poseka (med 50 in 60 % lesne 
zaloge), da povečamo konkurenčnost plemenitih listavcev in gradna. S končnimi poseki zaključimo 
obnovo najkasneje, ko bo mladje začelo preraščati v razvojno fazo gošče. 

Mestoma, kjer naravna obnova ne uspe, lahko načrtujemo obnovo gozda s sadnjo bukve in gorskega 
javorja. Sadnja smreke je dopustna le kot primes pri lastnikih, ki v okviru posesti nimajo smreke. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Drugo leto po končnem poseku izvedemo nego mladja s posekom pri sečnji poškodovanih osebkov, 
košev, mehkih listavcev in grmovnic.  

V primerih, ko mladje hitro preraste v goščo, lahko nego gošče tudi izpustimo in izvedemo dovolj zgodnjo 
nego letvenjaka, kjer pomagamo gradnu in plemenitim listavcem.  

Z uravnavanjem zmesi pospešujemo predvsem bukev, graden in plemenite listavce. Smreka naj bo 
primešana le posamično ali v šopih. Pri negi v sestojih puščamo tudi določen delež pionirskih vrst (breza, 
vrba) in toploljubnih listavcev. 

Kjer gre za večje površine mladovja (npr. po sanacijskih obnovah) in lastnik gozda ni zainteresiran za 
vmesne donose iz redčenj, je priporočljiva situacijska nega letvenjaka oz. tanjšega drogovnjaka. 

Posebno pozornost je treba nameniti stojnosti letvenjakov, zlasti na pobočnih legah, zato naj bodo ukrepi 
temu prilagojeni. 

V drogovnjakih do 60. leta starosti redčiti z jakostjo okrog 25 % od LZ, v tanjših debeljakih (do 80. leta) z 
jakostjo do 20 % od LZ. V debeljakih (od 80. do 100. leta) izvajati šibkejša (svetlitvena) redčenja z jakostjo 
okrog 12 % od LZ.  

Nega ni potrebna v dobro negovanih debeljakih in v starejših drogovnjakih, ki jih v preteklosti niso bili 
redčeni. 

V debeljakih je potrebno ohranjati polnilni sloj zaradi nevarnosti prezgodnje pomladitve in zapleveljenja. 

 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Ciljna drevesna vrsta je bukev. 

V pobočnih jarkih, kjer so tla globlja in boljše preskrbljena z vlago, je lahko delež gorskega javorja občutno 
večji in predstavlja ciljno drevesno vrsto. 

V vseh sestojih s primešanim gradnom skušamo z prilagojenimi ukrepi njegov delež obdržati tudi v 
prihodnje. 

Zaradi prilagajanja podnebnim spremembam naj se na reliefno bolj izpostavljenih in toplih legah (grebeni 
in skaloviti deli rastišč) ohranja termofilne drevesne vrste. 

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Skrajševanje proizvodnih dob v čistih smrekovih sestojih. 

Pravočasna sanitarna sečnja in popolni gozdni red pri sečnji iglavcev (smreka). 

Izboljšanje stojnosti sestojev - pravočasna in dovolj močna redčenja, ki bodo zagotavljala ustrezno 
razmerje med premerom in višino drevesa, krošnje morajo biti sproščene. 

Vzdrževati gozdne jase znotraj gozdov, vzdrževati strukturiran gozdni rob. 

Sadike je potrebno ščititi pred objedanjem. 
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Območni rastiščnogojitveni razred GORSKO BUKOVJE (EF) 074 

 

Preglednica 59: Gozdnogojitveni cilj RGR 074 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna sestava 

(% končne LZ) 
Kakovost 

Ciljne dimenzije  

(cm) 

Večjepovršinsko 
(sestojno) 

raznomerna 

130 
 
 
 
 

20 

580 sm (43) 
jel (3) 

mac (2) 
bu (39) 
hr(2) 

pl. List (8) 
dr. trdi (3) 

B 
B 
B 

A/B 
drva 

A 
drva 

55 
55 
55 
55 
40 
55 
40 

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Spopolnjeno skupinsko postopno gospodarjenje na površinah s premerom vsaj dveh sestojnih višin. 
Dopustno je tudi zastorno gospodarjenje v gozdovih na strmejših pobočjih, kjer se izvaja spravilo z žičnim 
žerjavom. 

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Obnova naj bo praviloma skupinsko postopna z robnimi sečnjami, lahko pa tudi zastorna na nekoliko 
večjih površinah (nad 2 ha). Obnovljene površine naj bodo medsebojno prostorsko ločene s sestoji v 
akumulaciji.  

Pri oblikovanju zastora pazimo na uravnavanje svetlobe, ki zagotavlja optimalni razvoj bukovega 
mladovja pod zastorom. 

Obnovo začnemo z jakostjo poseka okrog 1/3 lesne zaloge, z namenom doseganja ugodnih pogojev za 
nasemenitev in vznik bukve. Po pojavu kakovostnega bukovega pomladka nadaljujemo obnovo z večjo 
jakostjo poseka (med 50 in 60 % lesne zaloge), da povečamo konkurenčnost plemenitih listavcev v 
nastajajočem mladovju in zmanjšamo visoke lesne zaloge na raven, ki nam zagotavlja sprejemljive 
poškodbe pomladka ob končnem poseku. S končnimi poseki zaključimo obnovo najkasneje, ko bo 
pomladek še v razvojni fazi mladja. Pri obnovi je potrebno spoštovati transportno mejo in tej prilagoditi 
prostorski razpored sečenj.  

Le mestoma, kjer naravna obnova ne uspe, načrtujemo obnovo gozda s sajenjem sadik bukve, gorskega 
javorja in smreke. Smreko vnašamo v manjših skupinah ali šopih.  

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Obžetve posajenih površin so nujne. 

V primerih, ko mladje hitro preraste v goščo, lahko nego gošče tudi izpustimo in izvedemo dovolj zgodnjo 
nego letvenjaka, z namenom pomoči plemenitim listavcem in jelki.  

V drogovnjakih načrtujemo redčenje z jakostjo okrog 23 % od LZ. 

V debeljakih redčimo (do 100. leta) z intenziteto do 20 % od LZ. V debeljakih ohranjamo polnilni sloj 
(nega polnilnega sloja) zaradi nevarnosti prezgodnje pomladitve in tudi zapleveljenja. Akumulacija 
prirastka v debeljakih v starosti nad 100 let. 

V najkvalitetnejših sestojih se naj vse sečnje izvajajo izven vegetacijske dobe. 
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USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Ciljna drevesna vrsta je bukev.  

V pobočnih jarkih, kjer so tla globlja in boljše preskrbljena z vlago, je lahko delež gorskega javorja 
občutno večji in predstavlja ciljno drevesno vrsto.  

V predalpskem svetu je ciljna drevesna vrsta tudi smreka, katere delež bo vsekakor nižji od današnjega 
deleža.  

V bližini jelovo-bukovih rastišč je ciljna drevesna vrsta tudi jelka.  

Vnos drevesnih vrst, ki jih ni v naravni drevesni sestavi, je nepotreben. 

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Skrajševanje proizvodnih dob v smrekovih sestojih. 

Sadike ščitimo pred objedanjem. 

Pravočasna nega mlajših razvojnih faz za krepitev stojnosti, redčenja morajo biti pravočasna in dovolj 
močna, da zagotavljajo ustrezno razmerje med premerom in višino drevesa ter sproščene krošnje.  

Vzdrževanje gozdnih jas znotraj gozdov in vzdrževanje strukturiranega gozdnega roba. 

Oblikovanje mehkega prehoda med sestoji znotraj gozdov (ne samo na gozdnih jasah in na meji med 
kmetijskim in gozdnim zemljiščem) ter izogibanje ostrim robovom med sestoji zlasti na izpostavljenih 
mestih. 

Na izpostavljenih mestih oblikujemo zaprte gozdne robove in usmerjamo pomlajevanja tako, da se ne 
ustvarjajo ostri prehodi pravokotno na smer vetra. 

Ohranjanje večje gostote osebkov v mlajših razvojnih fazah zaradi preprečevanja objedanja s strani 
prostoživečih živali. 

Za naravna zatočišča se v gojitvenem načrtu določi sestoje na reliefno izpostavljenih predelih - grebeni, 
vrhovi in posamezni skaloviti deli rastišč z manj kvalitetnim drevjem in se jih izloči kot negovalno enoto 
(praviloma kot ekocelico).  

Kot naravno zatočišče se lahko izloči tudi večje površine v razvojni fazi debeljaka, kjer ukrepanje v 
desetletju ali več ni potrebno.  

Kot habitatna drevesa se določi posamezne košate bukve in manj kvalitetne debele listavce z večjimi 
dupli (ø > 4 cm). Habitatna drevesa se označi s silhueto detla.  

 

Območni rastiščnogojitveni razred VISOKOGORSKO IN ALPSKO BUKOVJE 
(AdF, AnF) 075 

 

Preglednica 60: Gozdnogojitveni cilj RGR 075 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna sestava 

(% končne LZ) 
Kakovost 

Ciljne dimenzije  

(cm) 

Večjepovršinsko 
(sestojno) 

raznomerna 

140 
 
 
 

30 

530 sm (45) 
jel (4) 

mac (7) 
bu (40) 

pl. List (3) 
dr. trdi (1) 

B 
B 
B 

A/B 
A 

drva 

55 
55 
55 
55 
55 
40 

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Skupinsko postopno in zastorno gospodarjenje 
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USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Obnova naj bo praviloma skupinsko postopna z robnimi sečnjami, lahko pa tudi zastorna na nekoliko 
večjih površinah (0,5 do 2 ha). Obnovljene površine naj bodo prostorsko ločene s sestoji v akumulaciji.  

Pri oblikovanju zastora pazimo na uravnavanje svetlobe, ki zagotavlja optimalni razvoj bukovega 
mladovja pod zastorom. 

Obnovo začnemo z jakostjo okrog 1/3 lesne zaloge, z namenom doseganja ugodnih pogojev za 
nasemenitev in vznik bukve. Po pojavu kakovostnega pomladka povečamo jakost sečnje (med 50 in 60 
% lesne zaloge), da povečamo konkurenčnost plemenitih listavcev v nastajajočem mladovju. S končnimi 
poseki zaključimo obnovo najkasneje, ko je pomladek še v razvojni fazi mladja. Pri obnovi je potrebno 
upoštevati transportno mejo in ji prilagoditi prostorski razpored sečenj.  

Le mestoma, kjer naravna obnova ne uspe, lahko načrtujemo obnovo gozda s sadnjo bukve, gorskega 
javorja in smreke. Smreko vnašamo v manjših skupinah ali šopih. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

V primerih, ko mladje hitro preraste v goščo, lahko nego gošče tudi izpustimo in izvedemo dovolj zgodnjo 
nego letvenjaka, kjer pomagamo plemenitim listavcem in jelki.  

Z uravnavanjem drevesne sestave zmanjšujemo delež smreke v korist macesna in gorskega javorja in 
jelke. Kjer gre za večje površine mladovja (npr. po sanacijskih obnovah) in lastnik gozda ni zainteresiran 
za vmesne donose iz redčenj, je priporočljiva situacijska nega letvenjaka oz. tanjšega drogovnjaka. 

V drogovnjakih redčiti z jakostjo okrog 23 % od LZ. 

V debeljakih (do 100. leta) izvajati redčenja z jakostjo do 20 % od LZ. V debeljakih je potrebno ohranjati 
polnilni sloj (nega polnilnega sloja) zaradi nevarnosti prezgodnje pomladitve in tudi zapleveljenja. V 
debeljakih starejših od 100 let se akumulira prirastek.  

 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Ciljne drevesne vrste so bukev kot prevladujoča vrsta ter smreka in jelka, posamič je lahko primešan 
gorski javor, v alpskem svetu tudi macesen. 

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Zaščita sajenih površin pred divjadjo. Priporočljiva je tudi zaščita naravnega mladja jelke in bukve, ki ju 
divjad močneje objeda od smreke, da zagotovimo rastišču primerno mešanost vrst. 

Skrajševanje proizvodnih dob v smrekovih sestojih. 

Pravočasna nega mlajših razvojnih faz za krepitev stojnosti. Redčenja morajo biti pravočasna in dovolj 
močna, da zagotavljajo ustrezno razmerje med premerom in višino drevesa ter sproščene krošnje.  

Oblikovanje mehkih prehodov med sestoji znotraj gozdov ter na izpostavljenih mestih.  

Ohranjanje večje gostote v mlajših razvojnih fazah za preprečevanje objedanja prostoživečih živali.  

 

DODATNE USMERITVE ZA SANACIJO V NARAVNIH UJMAH POŠKODOVANIH GOZDOV 

Takojšnja sanacijska sečnja poškodovanih smrekovih sestojev. 

Mešane bukove sestoje, ki so bili močno (nad ½ LZ) poškodovani po ujmah, naj se odločno uvede v 
naravno obnovo s posekom močno poškodovanega drevja in mestoma s posekom drevja, ki bi ogrožalo 
razvoj bukovega mladja.  
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Območni rastiščnogojitveni razred ZMERNO KISLOLJUBNO BUKOVJE (LF) 084 

 

Preglednica 61: Gozdnogojitveni cilj RGR 084 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne LZ) 

Kakovost 
Ciljne dimenzije  

(cm) 

Malopovršinsko 
do 

velikopovršinsko 
raznomerna 

120 
 

600 sm (54) 
jel (5) 

mac (4) 
bu (28) 
hr(3) 

pl. List (3) 
dr. trdi (2) 

dr. mehki (1) 

A2/B 
A2/B 
A2 

A2/B 
A2/B 
A2/B 
drva 
drva 

Iglavci 45–55 cm, 
listavci 45–60 cm 

Pomladitveni cilj 20  sm (40) 
jel (5) 

mac (4) 
bu (39) 
hr(3) 

pl. list(6) 
dr. trdi (2) 

dr. mehki (1) 

  

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Spopolnjeno skupinsko postopno gospodarjenje, na vlažnejših rastiščih z večjo primesjo jelke možno 
tudi skupinsko prebiranje. 

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Za uspešno obnovo je ključnega pomena, da debeljaki ob pričetku uvajanja v obnovo niso presvetljeni 
in zatravljeni. 

Povprečna jakost pomladitvenih sečenj naj bo 40 %. Hkrati s pomladitvenim posekom je potrebno 
odstraniti podstojna drevesa starega sestoja.  

V sestojih v obnovi, kjer je delež bukve vsaj 5 %, lahko s pomladitvenimi sečnjami, ki dajejo prednost 
sencoljubnim vrstam, zagotovimo visok delež bukve v pomladku.  

Naravna obnova smreke, jelke in bukve pod zastorom poteka v glavnem zadovoljivo, macesen potrebuje 
večje pomladitvene površine (min 0,25 ha).  

V zatravljenih sestojih, kjer dalj časa ni pričakovati naravne obnove, je zaradi odličnih rastišč smiselno 
pomagati z umetno obnovo.  

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Uravnavanje zmesi v korist listavcev, jelke in macesna pri negi gošč, letvenjakov in tudi drogovnjakov. 
Dosledno morajo biti opravljena prva redčenja za povečanje stojnosti in omogočanje hitrega 
preraščanja v drogovnjake.  

V drogovnjakih nenegovane sestoje redčimo šibkeje in večkrat. V naravno razslojene sestoje s 
sproščenimi krošnjami posegamo manj intenzivno. Potrebno je ohranjati visok delež bukve in plemenitih 
listavcev. Povprečna jakost redčenj iglavcev naj bo od 15 do 21 %, listavcev pa do 16 % LZ. 

V mlajših in tanjših debeljakih s tesnimi krošnjami je potrebno izbiralno redčiti. Povprečna jakost redčenja 
iglavcev naj bo do 11 %, listavcev pa do 10 % LZ. 
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V zasmrečenih debeljakih ohranjati bukev ne glede na kakovost. 

Starejše sestoje, posebej tiste z že injiciranim pomladkom, je potrebno uvajati v obnovo, pri čemer se 
poslužujemo robnih sečenj.  

V debeljake z normalnim sklepom krošenj in potencialno visokim vrednostnim prirastkom se ne posega.  

Zasmrečene debeljake zadnjih 20 let pred uvajanjem v obnovo ne redčimo. 

 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Potrebno je ohraniti oz. povečati delež bukve, ohraniti delež jelke ter povečati delež plemenitih listavcev 
in macesna.  

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Pri pospeševanju listavcev ob obnovi je smiselno uvajati ograje za zaščito mladja pred divjadjo in 
skupinsko malopovršinsko zgradbo z vertikalno strukturo.  

Skrajševanje proizvodnih dob v čistih smrekovih sestojih in sestojih, ki ne izkoriščajo proizvodnega 
potenciala.  

Redne sečnje v sestojih z visokim deležem smreke izvajati čim pozneje v jeseni in na začetku zime, da 
se sečni ostanki do začetka vegetacije dovolj osušijo in se tako prepreči razmnoževanje podlubnikov v 
njih.  

 

DODATNE USMERITVE ZA SANACIJO V NARAVNIH UJMAH POŠKODOVANIH GOZDOV 

Prednost pri sanaciji imajo sestoji z iglavci zaradi preprečevanja sekundarnih škod zaradi podlubnikov.  

Pri sanacijski obnovi ima prednost naravno pomlajevanje.  

Puščamo posamezna stoječa drevesa listavcev za ustvarjanje ugodnejše mikroklime za naravno 
pomlajevanje.  

 

Rastiščnogojitveni razred Kisloljubno bukovje (BF) 085 
 

Preglednica 62: Gozdnogojitveni cilj RGR 085 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne LZ) 

Kakovost 
Ciljne dimenzije  

(cm) 

Malopovršinsko 
do 

velikopovršinsko 
raznomerna  

135 
 
 
 
 
 

20 

590 sm (40) 
je (5) 

bor (4) 
mac (1) 
bu (37) 
hr(5) 

pl. list(3) 
trdi list (5) 

A2/B 
A2/B 

B 
A2 
B 
B 
B 

drva 

50 
50 
60 
60 
50 
50 
50 
40 

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Spopolnjeno skupinsko postopno gospodarjenje 

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Najprimernejša je malo do veliko površinska raznomerna zgradba. Velikost površin razvojnih faz za 
gospodarjenje je potrebno prilagoditi tako želeni mešanosti drevesnih vrst kot tudi mikrorastišču. Za 
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svetloljubne drevesne vrste (bor, macesen, plemeniti listavci) gospodarimo na večjih površinah, za 
sencozdržnejše (jelka, bukev) pa so oblike poseganja malopovršinske. 

Smiselno je skrajševanje proizvodnih dob v čistih smrekovih sestojih in sestojih, ki ne izkoriščajo 
proizvodnega potenciala. 

Obnova temelji na naravnem pomlajevanju. 

Pomlajevanje dobro uspe v majhnih jedrih, ki jih kasneje postopno širimo in površine združujemo. 

V zasmrečenih sestojih se pogosto pomladi pretežno smreka, zato je pri negi potrebno dajati prednost 
listavcem. 

Kjer listavcev primanjkuje, jih spopolnimo s sadnjo v manjših skupinah. 

Posajene sadike je potrebno zaščititi (individualno ali kolektivno), zaščito pa vzdrževati. Zaščititi je 
priporočljivo tudi posamezne kvalitetne naravne osebke, ki so podvrženi objedanju po divjadi. Za biotsko 
pestrost je priporočljiv tudi vnos plodonosnih drevesnih vrst. 

Na večjih površinah poškodovanih po naravnih ujmah in podlubnikih, naj se izvede kombinacija naravne 
obnove in sadnje. Za uspešnejšo naravno obnovo je v poškodovanih sestojih smiselno puščati 
posamezne delno poškodovane listavce ali skupine osebkov, ki zagotavljajo primernejšo mikroklimo za 
naravni pomladek, pri čemer je potrebno upoštevati varnost ter sečne in spravilne razmere. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Ukrepi nege morajo biti pravočasni in zmerno intenzivni. Posebno pozornost je potrebno posvetiti 
uravnavanju deleža drevesnih vrst. Pospeševati je potrebno listavce. Listavci imajo pomembno 
melioratorsko vlogo, zato jih v sestojih puščamo kljub slabši kvaliteti. 

RGR je v pasu, ki ga pogosto prizadene žled, zato je poudarek na mehanski stabilnosti sestojev. Z ukrepi 
nege je tako v vseh mladih razvojnih fazah potrebno zagotoviti večjo stabilnost sestojev in boljšo 
kakovost bodočih sortimentov. Nega se prednostno izvaja na bolj bogatih delih rastišč in v sestojih 
poškodovanih po ujmah.  

Prav tako je nujno ukrepati v mladovjih z bogatimi sestojnimi zasnovami in tesnim sklepom ter v skupinah 
z več listavci.  

Pri obžetvi naj bo poudarek na obžetvi naravnega pomladka. 

V drogovnjakih, ki imajo tesen sklep, je potrebno izvesti redčenja kot negovalni ukrep za dvig kvalitete 
in za zagotavljanje stojnosti. Pri jakosti in pogostosti redčenj v drogovnjakih je potrebno upoštevati 
njihovo starost in drevesno sestavo. Povprečna jakost naj bo okoli 20 % od LZ, mlajše drogovnjake in 
drogovnjake z večjim deležem bukve in plemenitih listavcev je potrebno redčiti bolj intenzivno (25–30 
%), ker hitreje reagirajo. 

Posebej previdno je potrebno posegati pri zapoznelih redčenjih drogovnjakov iglavcev, kjer naj bodo 
redčenja šibkejša in pogostejša. V drogovnjakih iglavcev je potrebno načrtno puščati tudi listavce slabše 
kvalitete kot biomelioratorje.  

V mlajših debeljakih naj bodo redčenja intenzivnejša (do 20 %) glede na stanje, kakovost in sklep 
krošenj.  

V debeljakih s še strnjenim sklepom je potrebno akumulirati lesno zalogo in izvajati šibka redčenja z 
jakostjo 10–12 % od LZ. 

V debeljakih, ki so že pomlajeni, v sestojih s prerahljanim sklepom in v poškodovanih sestojih po ujmah, 
je potrebno začeti uvajanje v obnovo z jakostjo nad 20 % od LZ. 

Kjer se bukev pojavlja kot polnilni sloj, jo je potrebno negovati in kvalitetne osebke iz polnilnega sloja 
spuščati v zgornji sloj ter tako razgibati zgradbo sestojev. 

Prednostno je potrebno sanirati debeljake poškodovane po ujmah, pri čemer naj se deli sestojev z 
manjšimi poškodbami in predvsem deli sestojev z listavci ohranjajo. 
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USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Glede na napovedi podnebnih sprememb je pričakovati, da se bo delež bukve bistveno povečal in to tudi 
v višjih legah. Ni pa zanemarljivo, da je ob večjih ogolelih, odprtih površinah verjetnost dobrega 
pomlajevanja pionirskih drevesnih vrst in tudi smreke. Ob poslabšanju vlažnostnih razmer, se bodo 
uveljavile drevesne vrste z globljim koreninjenjem (bor, breza, v višjih legah macesen in jerebika). Zaradi 
toplejše klime in slabše preskrbe z vodo pa ni pričakovati pomembnejšega deleža plemenitih listavcev.  

Smreka kot prevladujoča drevesna vrsta slabša talne lastnosti, zato je nujno, da v sestoje vnašamo 
melioratorje. To so vrste, ki s svojim globokim koreninskim sistemom znova aktivirajo globlje talne 
horizonte (bor, macesen, graden, bukev) in so pomembne predvsem za ohranjanje in izboljšanje 
plodnosti tal in biološkega ravnovesja.  

Na vlažnejših predelih (mikrolokacije) je smiselno pospeševati tudi plemenite listavce (gorski javor). 
Delež listavcev naj bo v korist bukve, na toplejših in bogatejših predelih tudi gradna in plemenitih 
listavcev. 

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Sanitarne sečnje imajo prednost pred rednimi poseki, saj hitri in pravočasni sanitarni poseki zmanjšajo 
trenutno škodo in tudi sekundarne škode, ki nastanejo po podlubnikih. 

Pred divjadjo praviloma ščitimo plemenite listavce in plodonosno drevje (individualno s tulci oz. kemično 
zaščito), bukev praviloma ne, v višjih legah je predvidena predvsem kolektivna zaščita naravnega in 
umetnega mladja (večje površine od 0,4 ha). 

 

Območni rastiščnogojitveni razred JELOVO BUKOVJE NA SILIKATIH (AFs) 086 

 

Preglednica 63: Gozdnogojitveni cilj RGR 086 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne LZ) 

Kakovost 
Ciljne dimenzije  

(cm) 

Malopovršinsko 
raznomerna, 

mestoma 
prebiralna 

140 let, 
Sm 110 let 

 

650 sm (67) 
je (15) 
mac (2) 
bu (15) 

pl. list(1) 

B 
B 
B 

A2/B 
A1/A2 

65 
60 
60 
50 
50 

Pomladitveni cilj 25 let  sm (51) 
je (15) 
mac (2) 
bu (31) 

pl. list(2) 

  

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Spopolnjeno skupinsko postopno gospodarjenje, prebiralno gospodarjenje na bolj ekstremnih rastiščih 
oz. predelih z labilnejšim ekološkim kompleksom. 

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Za gozdove tega razreda je nujna postopna premena smrekovih monokultur. 

S tehnikami premenilnega redčenja in malopovršinskimi sistemi gospodarjenja je potrebno 
velikopovršinsko enomerne, čiste smrekove sestoje postopno preoblikovati v malopovršinsko 
raznomerne mešane gozdove. 

Prioritetna je naravna obnova, izjemoma sadnja smreke in jelke. 
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Obnovo je potrebno zastaviti v manjših jedrih, v predelih z žičnim spravilom v obliki ozkih linij z 
razgibanim robom. 

Za uspešno obnovo je nujno zmanjšati gostoto jelenjadi. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Pospeševanje skupinsko raznomerne in prebiralne zgradbe. 

Pri negi je poudarek na negi letvenjakov in negi tanjših drogovnjakov.  

Enkrat v desetletju naj se opravi uravnavanje zmesi, po potrebi rahljanje in posek predrastkov v goščah.  

Nego letvenjakov naj se izvaja po potrebi, vsekakor pa vsaj na 10 let. Priporoča se situacijska nega, da 
se okrepi oziroma ohrani stojnost sestojev.  

Jakost redčenj v drogovnjakih naj se giblje do 25 % na LZ. 

Redčenje debeljakov naj se izvaja z jakostjo 10 do 17 % na LZ. Jakost redčenj naj se s starostjo 
debeljakov zmanjšuje.  

Debeljake naj se zadnjih 20 do 30 let pred načrtovano obnovo ne redči, saj se v presvetljenih sestojih 
razvije močna plast zeliščne vegetacije, ki onemogoča kasnejšo naravno obnovo. 

 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Upoštevajoč klimatske spremembe, ki predvidevajo dvig povprečne letne temperature ter večje 
pogostosti in intenzivnosti vremenskih ekstremov, naj se na reliefno bolj izpostavljenih legah pospešuje 
bukev in ohranja termofilne drevesne vrste. 

V vseh razvojnih fazah pospeševati jelko in listavce. 

V odsekih, kjer je delež jelke in bukve padel pod 3 %, naj se teh dveh vrst ne seka. 

Znižanje številčnosti parkljaste divjadi je nujno. Brez tega ukrepa ne bo možno dosegati zastavljenih 
ciljev (jelka). 

Zagotoviti uspešno pomlajevanje vseh nosilnih (ciljnih) drevesnih vrst z znižanjem številčnosti parkljaste 
divjadi. 

Poudarek na ohranjanju jelke naj bo povsod, še zlasti pa v sestojih s prevladujočim deležem iglavcev na 
hladnejših in bolj strmih legah ter legah z večjo skalovitostjo.  

Pri obnovi je potrebno puščati vse jelove čakalce in jih vključevati v bodoči sestoj. 

Pomlajevanje jelke naj poteka v polsenci. 

Potrebno je ohranjati skupinsko raznomerno in prebiralno zgradbo ter ohranjati odrasla vitalna jelova 
drevesa.  

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Redno spremljanje zdravstvenega stanja gozdov za varstvo pred smrekovimi in jelovimi podlubniki. 

Zaščita mladja pred objedanjem divjadi: zaščita sajene smreke in jelke s premazi, zaščita naravnega 
mladja z ograjami velikimi od 1 do 2 ha. Mozaično se lahko zagotovi pomladitev minoritetnih vrst tudi z 
manjšimi ograjenimi površinami (npr. 12 x 12 m).  

 

USMERITVE ZA KREPITEV VAROVALNE IN ZAŠČITNE FUNKCIJE GOZDA 

Na najbolj ekstremnih legah z močno poudarjeno varovalno vlogo, še zlasti na prisojnih legah, se lahko 
pri poseku pušča višje panje in izkoristi le boljši tehnični les. Tu je stalna pokrovnost tal pomembnejša 
od pridelave lesa. Ti predeli so tudi najprimernejši za osnovanje ekocelic. 

Poleg varstva pred divjadjo je poudarjeno tudi varstvo pred erozijo. Na razgaljeni zemlji hitro lahko pride 
do brazd in jarkov zato je potrebno gole površine hitro ozeleniti. Previdnost je potrebna pri gradnjah vlak 
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in cest, večje brežine je potrebno takoj ozeleniti, urediti odvodnjavanje. Pri hudournikih je potrebno paziti 
na pretočnost strug ter da ne pride do poglabljanja in spodjedanja pobočij. Na pobočjih, ki skoraj 
nezaznavno drsijo, paziti, da s kakršnimi koli ukrepi ne pospešimo plazenja.  

 

Območni rastiščnogojitveni razred JELOVO BUKOVJE NA KARBONATIH (AF) 
091 

 

Preglednica 64: Gozdnogojitveni cilj RGR 091 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne LZ) 

Kakovost 
Ciljne dimenzije  

(cm) 

Malopovršinsko 
raznomerna, 

mestoma 
prebiralna 

140 let, 
Sm 110 let 

 

670 sm (55) 
je (15) 
mac (2) 
bu (25) 

pl. list(3) 
 

B 
B 
B 

A2/B 
A1/A2 

65 
60 
60 
50 
50 

Pomladitveni cilj 25 let  sm (40) 
je (18) 
mac (2) 
bu (37) 

pl. list(3) 

  

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Skupinsko postopno gospodarjenje, prebiralno gospodarjenje na bolj ekstremnih rastiščih oz. predelih z 
labilnejšim ekološkim kompleksom. 

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Za gozdove tega razreda je nujna postopna premena smrekovih monokultur. 

S tehnikami premenilnega redčenja in malopovršinskimi sistemi gospodarjenja je potrebno 
velikopovršinsko enomerne, čiste smrekove sestoje postopno preoblikovati v malopovršinsko 
raznomerne mešane gozdove. 

Prioritetna je naravna obnova, izjemoma sadnja smreke in jelke. 

Obnovo je potrebno zastaviti v manjših jedrih, v predelih z žičnim spravilom v obliki ozkih linij z 
razgibanim robom. 

Odločilen dejavnik, ki onemogoča prevzgojo velikopovršinsko enomernih sestojev v bolj razgibane 
zgradbe je preštevilčna jelenjad, ki z močnim objedanjem preprečuje pojavljanje pomladka v rahlo 
presvetljenih sestojih in v manjših pomladitvenih jedrih. Poleg tega s selektivnim objedanjem divjad že v 
fazi klic in mladic iz pomladka izloči skoraj vso jelko. 

V razmerah preštevilčne jelenjadi je obnova gozda možna le večjepovršinsko, kar vodi v enomerne čiste 
bukove sestoje, malopovršinsko pa le z ustrezno zaščito pred divjadjo.  

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Pospeševanje skupinsko raznomerne in prebiralne zgradbe. 

Pri negi je poudarek na negi letvenjakov in negi tanjših drogovnjakov.  

Enkrat v desetletju naj se opravi uravnavanje zmesi, po potrebi rahljanje in posek predrastkov v goščah.  

Nego letvenjakov naj se izvaja po potrebi, vsekakor pa vsaj na 10 let. Priporoča se situacijska nega, da 
se okrepi oziroma ohrani stojnost sestojev.  
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Jakost redčenj v drogovnjakih naj se giblje do 25 % na LZ. 

Redčenje debeljakov naj se izvaja z jakostjo 10 do 17 % na LZ. Jakost redčenj naj se s starostjo 
debeljakov zmanjšuje.  

Debeljake naj se zadnjih 20 do 30 let pred načrtovano obnovo ne redči, saj se v presvetljenih sestojih 
razvije močna plast zeliščne vegetacije, ki onemogoča kasnejšo naravno obnovo. 

 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Ciljne drevesne vrste so jelka, bukev s skupinsko primesjo smreke ter s posamično primesjo plemenitih 
listavcev in macesna. Na reliefno bolj izpostavljenih in toplih legah (grebeni in skaloviti deli rastišč) naj 
se ohranja in tudi pospešuje ostale listavce, kot so mokovec, jerebika in druge termofilne vrste. 

V vseh razvojnih fazah pospeševati jelko in listavce. 

V odsekih kjer je delež jelke padel pod 3 %, naj se ohranja vse vitalne jelke. 

Znižanje številčnosti parkljaste divjadi je nujno. Brez tega ukrepa ne bo možno dosegati zastavljenih 
ciljev (jelka).  

Poudarek na ohranjanju jelke naj bo povsod, še zlasti pa v sestojih s prevladujočim deležem iglavcev na 
hladnejših in bolj strmih legah ter legah z večjo skalovitostjo.  

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Redno spremljanje zdravstvenega stanja gozdov za varstvo pred smrekovimi in jelovimi podlubniki. 

Zaščita mladja pred objedanjem divjadi: zaščita sajene smreke in jelke s premazi, zaščita naravnega 
mladja z ograjami velikimi od 1 do 2 ha. Mozaično se lahko zagotovi pomladitev minoritetnih vrst tudi z 
manjšimi ograjenimi površinami (npr. 12 x 12 m).  

 

Območni rastiščnogojitveni razred TOPLOLJUBNO BUKOVJE (CF) 110 

 

Preglednica 65: Gozdnogojitveni cilj RGR 110 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne 

LZ) 

Kakovost 
Ciljne dimenzije  

(cm) 

Malopovršinsko 
enomerna  

135 
 
 
 
 

25 

420 sm (33) 
je (2) 

bor (3) 
mac (2) 
bu (46) 
hr(2) 

pl. list(6) 
trdi list (6) 

B 
B 
B 

A2 
A2 
A2 
A2 

drva 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Skupinsko postopno in zastorno gospodarjenje 

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Prevladuje naravna obnova s samodejno nasemenitvijo glavnih drevesnih vrst. 

Sestoje obnavljamo naravno z robnimi zastornimi sečnjami orientiranimi poševno na padnico do širine 
od ene ali ene in pol sestojne višine.  
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Pri obnovi je potrebno puščati vse jelove čakalce in jih vključevati v bodoči sestoj.  

Pomlajevanje jelke naj poteka v polsenci. 

Sadnja izjemoma kot spopolnitev s plodonosnimi ali manjšinjskimi vrstami na za to primernih lokacijah, 
ki so lahko dostopne tudi za nadaljnjo zaščito in nego. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Sosledje ukrepov nege: priprava sestoja, 1x nega mladja, 1x nega gošča, 1x nega letvenjaka, 1x do 2x 
nega drogovnjaka. 

Redčenje v drogovnjakih 20–25 % LZ. 

Uvajanje v obnovo v jakosti 30 % LZ, nadaljevaje obnove 50 % LZ, na prehodu iz mladja v goščo izvesti 
končni posek. 

Potrebno je ohranjati skupinsko raznomerno in prebiralno zgradbo ter ohranjati odrasla vitalna jelova 
drevesa. 

Situacijska nega oz. situacijsko redčenje s ciljem povečati stojnost sestojev. 

V primeru večjih potreb po pridelavi drv iz redčenj izvajati močnejša redčenja v posameznih skupinah. 

 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Pospešujemo bukev in rahlo zmanjšujemo delež iglavcev. 

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Glavna preventiva pri varstvu gozdov je pospeševanje osebkov semenskega nastanka, zastorno 
pomlajevanje bukve ter rahlo zmanjševanje deleža iglavcev. 

 

Območni rastiščnogojitveni razred KISLOLJUBNO BOROVJE (VP) 131 

 

Preglednica 66: Gozdnogojitveni cilj RGR 131 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna 

LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne 

LZ) 

Kakovost 
Ciljne dimenzije  

(cm) 

Enomerna  90 
 
 
 
 

10 

410 sm (28) 
je (2) 

bor (44) 
bu (12) 
hr (9) 

pl. list(1) 
trdi list (4) 

B 
B 
B 
C 
B 
B 

drva 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
40 

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Spopolnjeno skupinsko postopno gospodarjenje, večjepovršinsko 

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Za uspešno naravno pomlajevanje sta ključna dva pogoja: odpiranje zadosti velikih vrzeli (premer vsaj 
dve drevesni višini ter priprava tal.  
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Predhodnega rahljanja sklepa krošenj debeljaka kot pri zastornem pomlajevanju ne izvajamo. Tudi če bi 
prišlo do vznika, mladje pod zastorom ne bi preživelo, saj potrebuje polno svetlobo že v mladosti. 

Tako naravna obnova kot tudi obnova s sadnjo je na teh rastiščih zelo otežkočena zaradi velike 
pokrovnosti zeliščnega in mahovnega sloja. Kjer se le da, sestoje obnavljamo z naravno obnovo. 

Tla so običajno porasla z gostim sklepom trave visoke stožke, mahov, orlovo praprotjo in drugimi zelišči, 
tako da seme dreves praktično ne more doseči kalitvenih mest. Včasih je bila košnja stelje idealna 
priprava tal, ki ji je običajno sledil obilen vznik. Danes je namesto tega potrebna intenzivna priprava tal, 
s katero se na več mestih toliko pretrga tepih zelišč, da seme lahko doseže tla. 

Z obnovo sekundarnih borovij z jasno izraženim sukcesijskim razvojem v smeri kisloljubnega gozda 
listavcev pričeti in nadaljevati bolj zadržano, postopno, malopovršinsko. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Mladovja v fazi gošče intenzivno rahljamo in letvenjake intenzivno redčimo. 

Intenzivno redčimo tudi borove drogovjake in krepimo stojnost. V tem pasu je pogost pojav težak moker 
sneg. V nepreredčenih drogovnjakih zaradi tega padejo cele skupine naenkrat. V nasprotnem primeru 
se zgodi, da se posameznemu drevesu odlomi vrh, ki pa ga lahko celo večkrat regenerira. 

V borovjih, kjer se pojavlja pomladek listavcev, to kaže na progresijski razvoj. Pri negi takih mladovij 
uravnavamo zmes v korist listavcev, predvsem bukve in hrasta. 

V debeljakih le še šibko redčimo ali ne ukrepamo ob očitnem pojemanju višinskega prirastka končnega 
poseka. Vrzeli v sklepu krošenj ne delamo. 

V drogovnjakih in debeljakih je potrebno ohranjati polnilni sloj listavcev, ne glede na kakovost. 

V pomladku, kjer se pojavljajo visoka zelišča, je potrebno izvajati obžetev. 

 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

V primarnih borovjih bo še vedno prevladujoča vrsta rdeči bor, ob tem pospešujemo vse listavce. 

V sekundarnih borovjih bo pomladitveni cilj odvisen od tega v kateri fazi je sukcesija in katero je 
potencialno rastišče. V prvi fazi sukcesije se bo poleg bora pomladil večji delež smreke, kasneje gre 
razvoj v smeri listavcev. Pri fazi v kateri se pomlajuje pretežno smreka je potrebno z nego uravnavati 
zmes v korist bora in listavcev, sicer bi lahko nastali čisti smrekovi sestoji, ki bi bili v bodoče močno 
ogroženi po podlubnikih. 

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Gozdovi spadajo med požarno bolj ogrožene saj poraščajo sušna rastišča, v drevesni sestavi prevladuje 
bor, gozdovi so rahlega sklepa, svetli, z bogato, pogosto suho zeliščno plastjo. Večino gozdnih požarov 
povzroči človek, zato so na mestu preventivni ukrepi z ozaveščanjem. 

Čim hitrejši posek in spravilo po insektih napadenih dreves. 

Po ujmah je potrebno močno poškodovano drevje (tudi rdeči bor) čimprej odstraniti iz gozda. 

Na državni ravni izvajati preventivne ukrepe za preprečitev vnosa borove ogorčice. 

 

Območni rastiščnogojitveni razred JELOVJE (DA) 164 

Preglednica 67: Gozdnogojitveni cilj RGR 164 
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Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena doba 

(leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne LZ) 

Kakovost 
Ciljne dimenzije  

(cm) 

Malopovršinsko 
raznomerna, 

prebiralna 

130 670 sm (48) 
je (34) 

mac (1) 
bu (13) 
hr (1) 

pl. list(2) 
trdi list (1) 

A2 
B 

A2 
B 

drva 
A2 

drva 

60 
60 
60 
50 
50 
50 
40 

Pomladitveni cilj 30  sm (36) 
je (38) 

mac (1) 
bu (20) 

pl. list(4) 

  

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Skupinsko postopno in prebiralno gospodarjenje (prebiralno gospodarjenje je osnova) 

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

S pomlajevanjem začeti na večjih površinah sestojev, vendar z majhno jakostjo, točkovno. 

Če pomlajujemo malopovršinsko pod zastorom, potem s pomlajevanjem ni težav, tudi potrebe po negi 
so minimalne. 

V nekaterih gozdovih, kjer se je v preteklosti posegalo bolj velikopovršinsko, naravna obnova ni uspela, 
potrebno je izvesti pripravo sestoja, ponekod tudi umetno obnovo. Enako je v čistih smrekovih sestojih, 
zlasti v predelih, kjer je prisotna jelenjad. Tu je naravna obnova jelke zelo otežena ali nemogoča; kjer se 
pojavlja naravno mladje jelke, ga je potrebno zaščititi pred divjadjo, kjer pomladka jelke ni, naj se jelko 
vnese s sadnjo. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Pri uravnavanju zmesi v mladovjih rahlo pospešujemo bukev in plemenite listavce, v sestoju puščamo 
tudi jerebiko. 

Nega prebiralnega gozda zajema nego manjših jeder pomladka in čiščenje leščevja v prebiralnih 
gozdovih. 

Redčenja letvenjakov morajo biti zgodnja in usmerjena k uravnavanju drevesne sestave ter krepitvi 
stabilnosti sestojev. Sproščenost listavcev je predpogoj za vzgojo kakovostnih osebkov. 

 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Zadosten delež jelke zagotovimo s počasnim sproščanjem pomladka.  

Pri uravnavanju zmesi v mladovjih rahlo pospešujemo bukev in plemenite listavce, v sestoju puščamo 
tudi jerebiko. 

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Zaradi objedanja po divjadi je potrebno sadike smreke, jelke in listavcev zaščititi s premazi vršičkov, 
sadike macesna pa individualno s količki. Kolektivno zaščito z ograjo uporabimo predvsem na območjih 
z večjo koncentracijo divjadi (zimovališča).  

Pregled in sprotno odstranjevanje oslabelih in manj vitalnih dreves in s tem zmanjševanje tveganja za 
napad škodljivcev. 
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V sestojih s prebiralno zgradbo skrbeti za uravnoteženo razporeditev drevja po debelinskih razredih ter 
s tem preprečevati, da bi v sestojih s prevelikim deležem debelega drevja (debelinski razred nad 50 cm) 
prihajalo do sušenje jelke. 

V vseh sestojih z večjim deležem smreke je potrebno redno kontrolirati zdravstveno stanje dreves. 

 

Območni rastiščnogojitveni razred SMREKOVJE (AdP, BP) 165 

 

Preglednica 68: Gozdnogojitveni cilj RGR 165 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne LZ) 

Kakovost 

Ciljne 

dimenzije  

(cm) 

Enomerna  150 
 
 

35 

660 sm (88) 
je (4) 

mac (4) 
bu (4) 

 

A2/B 
A2/B 
A2 

A2/B 
 

65 
65 
65 
50 
 

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Skupinsko postopno in prebiralno gospodarjenje 

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Pri uvajanju sestojev v obnovo na karbonatni podlagi dobimo najboljšo nasemenitev pod sestojem in v 
malih vrzelih, kjer manjka 2-5 dreves. Pri odločitvi za oblikovanje majhnih vrzeli je potrebno upoštevati 
semenska leta. Takoj po nasemenitvi je za preživetje zadostnega števila klic potrebna predvsem 
zadostna količina difuzne svetlobe, kar dosežemo z oblikovanjem ozkih, 10 do 15 m širokih in 
podolgovatih vrzeli v smeri vzhod-zahod. Sestojni rob vrzeli je lahko gladek ali razgrajen. Pomlajevanje 
v nekem predelu začnemo z dvema, tremi podolgovatimi vrzelmi. Po nekaj letih, ko je mladje zadovoljivo 
formirano in nekateri osebki že dosežejo 10 cm višine, je potrebno dodati še več svetlobe, kar dosežemo 
s širitvijo vrzeli predvsem na južnem robu vrzeli. Male vrzeli se bodo tako sčasoma spojile v večjo vrzel 
velikosti do 0,5 ha.  

V drugotnih smrekovih gozdovih na karbonatni podlagi, kjer se v pomladku pojavlja večji delež bukve, 
gre za regeneracijo in progresijski razvoj v smeri bukovega gozda, ki ga je potrebno upoštevati, ga 
pospeševati in temu primerno prilagoditi tudi dolgoročne gozdnogojitvene cilje in usmeritve. Gostota 
bukovega mladja je odvisna predvsem od oddaljenosti od semenskih dreves, zato je potrebno v sestoju 
ohranjati vse bukve, ne glede na kakovost. Bukve je potrebno že dovolj zgodaj zadostno sprostiti, kar bo 
omogočilo, da razvijejo večje krošnje in s tem tudi večjo produkcijo semena. Vrzeli naj ne bodo 
neposredno pod bukvami, ampak naj bodo od njih oddaljene vsaj toliko, da razrasle bukove veje ne bodo 
ovirale nastajajočega pomladka. Takšna drevesa bi bilo potrebno posekati, kar bi bilo neugodno, saj 
želimo bukve v sestoju čim dlje obdržati. Zaradi močnega objedanja je nujna zaščita naravnega mladja 
listavcev, ponekod je potrebna tudi zaščita smrekovega mladja. 

Pomlajevanje na silikatni matični podlagi je manj problematično. Uvajanje sestojev v obnovo je lahko 
intenzivnejše, jakost poseka okrog 30 % od lesne zaloge. Najugodnejša je presvetlitev z oblikovanjem 
množice manjših jeder. Večje vrzeli niso zaželene saj se rade zamočvirijo, kar močno oteži obnovo. Za 
obnovo so posebej primerna dvignjena mesta, kot so robovi, okolica panjev. Ko se v jedrih oblikuje 
zadosten pomladek, je primerno širjenje obstoječih jeder in oblikovanje novih, posek jakosti približno 50 
%. Ko je mladje na celotni površini, sledi končni posek.  

S sadnjo v obliki spopolnitev si pomagamo le na zelo slabo pomlajenih mestih, kjer razdalja med 
posameznimi skupinami mladja presega 10 m.  

Pri sadnji je primerna šopasta pogozditev na primernejših mestih. 
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Na obnovo teh gozdov močno vpliva divjad, predvsem jelenjad. Objedanje listavcev je tako močno, da 
je preprečeno uspešno preraščanje mladja v višje višinske razrede, močno so poškodovani tudi iglavci. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Zaradi nizke gostote osebkov je potreben le majhen obseg nege mladja in gošče.  

Relativno bolj pomembna je nega letvenjaka in tanjšega drogovnjaka.  

V mladih razvojnih fazah se pojavlja šopasta razmestitev osebkov - pri negi je potrebno te strukture 
upoštevati, jih ohranjati in oblikovati. Sestoji, ki izvirajo iz šopastega mladovja, težijo k bolj odprti, 
večslojni in neuniformirani zgradbi in so posledično bolj odporni na sneg, veter in napade žuželk.  

Razdalja med končnimi šopi mora biti dovolj velika, da bodo šopi tudi v odraslem sestoju samostojna 
tvorba. Primerna razdalja med robovi šopov naj bi bila 7 – 10 m. Premer končnih šopov naj bo enak 
polovici do celi drevesni višini. Primerna velikost šopa v altimontanskem pasu je 15 – 25 m, v 
subalpinskem pa 5 – 10 m manj. Šopi so okrogle ali ovalne oblike. Takšne šope oblikujemo tudi pri 
umetni obnovi s sadnjo. 

Jakost redčenj v starejših drogovnjakih in tanjših debeljakih naj bo majhna. Potrebno se je izogniti 
difuznim svetlitvam oz. redčenju debeljakov, saj imajo za posledico le razrast zeliščne plasti, ki 
onemogoča uspešno pomladitev. Visoka lesna zaloga je tudi pogoj za izkoriščenost proizvodne 
zmogljivosti rastišč. 

 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Po dosedanjih napovedih [75] bodo prav smrekovi gozdovi med tistimi, ki naj bi jih najbolj prizadele 
podnebne spremembe. Ob napovedanih klimatskih spremembah (dvig temperature in pogoste suše) je 
pričakovati, da se bo delež smreke zmanjšal, povečal pa se bo delež bukve. 

Zelo pomembno vlogo pri izboljšanju talnih razmer (z intenzivnim koreninjenjem in opadom vzdržujejo 
plodnost tal v ravnotežju ali jo celo izboljšujejo) imajo naslednje grmovne vrste: divji bezeg (Sambucus 
racemosa), navadna krhlika (Frangula alnus), pepelnatosiva vrba (Salix cinerea), rakita (Salix aurita), 
velikolistna vrba (Salix appendiculata) in zelena jelša (Alnus viridis), ki velja za najboljšo melioratorko 
biološko degradiranih tal. 

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Predpogoj za uspešno in smotrno delo s temi gozdovi je usklajeno razmerje med gozdom in divjadjo, kar 
pomeni, da je potrebno zmanjšati predvsem številčnost jelenjadi. V tem načrtu predvidevamo povečan 
obseg varstva pred divjadjo, vendar je večji obseg varstvenih del lahko le začasen ukrep, prava rešitev 
je v uskladitvi številčnosti divjadi s stanjem in možnostmi gozda.  

 

Območni rastiščnogojitveni razred GOZDOVI S POSEBNIM NAMENOM 220 

 

Preglednica 69: Gozdnogojitveni cilj RGR 220 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne LZ) 

Kakovost 
Ciljne dimenzije  

(cm) 

Malopovršinsko 
raznomerna  

120 
 
 
 
 
 

15 

520 sm (43) 
je (3) 

bor (12) 
mac (1) 
bu (20) 
hr(10) 

pl. list(6) 
trdi list (5) 

B 
B 
B 
B 
C 
B 
B 

drva 

55 
55 
55 
55 
45 
45 
45 
40 
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PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Spopolnjeno skupinsko postopno gospodarjenje  

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Obnovo je potrebno prilagoditi rastiščnim razmeram. Kjer je le možno, sestoje obnavljamo z naravno 
obnovo. Na rastiščih kisloljubnih borovij je kakršnakoli obnova močno otežena zaradi močnega 
zeliščnega in mahovnega sloja. Obnova mora biti zadržana, postopna in izvedena ob pravem času. S 
pomladitveno sečnjo začnemo po semenskem letu.  

V sestojih, kjer hrast prevladuje, se naj uvajajo v obnovo po semenskem letu hrasta z močnimi 
presvetlitvami tako, da zagotovimo dovolj svetlobe, toplote ter zračnosti za razvoj pomladka hrasta. 
Uspeli nasemenitvi hrasta naj kmalu sledi odpiranje večjih jeder, združevanje jeder in končni posek. Ob 
končnem poseku naj pomladek ne preraste razvojne faze mladja.  

Nižinske smrekove debeljake starejše od 80 let uvajamo v obnovo, ki jo začenjamo z manjšo jakostjo 
poseka, okrog 25 % od lesne zaloge (sklep okrog 0,7), saj se pri hitrih in močnejših presvetlitvah rada 
razrastejo zelišča, predvsem robida. Hitrost širjenja jeder naj bo prilagojena vrstni sestavi in razvoju 
pomladka.  

V nekaterih sestojih z gostim polninim slojem je pred uvajanjem v obnovo potrebno izvesti pripravo 
sestoja. V večjih vrzelih nastalih zaradi podlubnikov se je močno razrasla robida, tam je potrebno izvesti 
pripravo tal in površine umetno obnoviti. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Pri gojitvenih delih naj se poleg oblikovanja okolja osebkov razmišlja tudi o oblikovanju atraktivnih 
ambientov za ciljne uporabnike.  

Pospeševati raznomerno in malopovršinsko zgradbo sestojev. 

 

USMERITVE GLEDE DREVESNE SESTAVE GOZDOV 

Ohranja se mešanost sestojev. 

Pospeševati drevesne in grmovne vrste, ki estetsko obogatijo krajino. 

 

USMERITVE ZA VARSTVO GOZDOV 

Prizadevanja za čim bolj stabilne in vitalne gozdove. 

Po ujmah je potrebno močno poškodovano drevje čimprej odstraniti iz gozda, pomemben dejavnik je 
varnost obiskovalcev oz. uporabnikov gozdov. 

 

Območni rastiščnogojitveni razred VAROVALNI GOZDOVI 200 

 

Preglednica 70: Gozdnogojitveni cilj RGR 200 

Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne LZ) 

Kakovost 

Ciljne 

dimenzije  

(cm) 

Malopovršinsko 
do 

velikopovršinsko 
raznomerna, 

170 
 
 
 

430 sm (35) 
je (3) 

bor (2) 
mac (9) 

A2/B 
A2/B 

B 
A2 

50 
50 
45 
50 
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Zgradba 

Proizvodna in 

pomladitvena 

doba (leta) 

Končna LZ 

(m3/ha) 

Drevesna 

sestava 

(% končne LZ) 

Kakovost 

Ciljne 

dimenzije  

(cm) 

panjevska, 
prebiralna  

 
 

20 

bu (42) 
hr(1) 

pl. list(3) 
trdi list (5) 

B 
B 
B 

drva 

40 
40 
40 
40 

 

PREVLADUJOČ GOZDNOGOJITVENI SISTEM 

Skupinsko postopno gospodarjenje 

 

USMERITVE ZA OBNOVO GOZDOV 

Gozdove v nižinah in sredogorju lahko pomlajujemo skupinsko postopno z naravnim pomlajevanjem, saj 
manjše presvetlitve že zadoščajo za osnovanje pomladitvenih jeder. 

V visokogorju, kjer premajhne vrzeli ne nudijo dovolj svetlobe in toplote za razvoj mladja, večje vrzeli pa 
predstavljajo nevarnost za pričetek plazu in erozije tal, oblikujemo preseke ne širše od 15m in dolge 
nekaj sestojnih višin poševno na pobočje, nikdar pa po padnici. Ko je mladje formirano, naredimo nove. 

Cilj nam je oblikovati trajno pokrovnost z drevesnimi in grmovnimi vrstami; primerno vertikalno in 
horizontalno strukturirani sestoji. 

 

USMERITVE ZA NEGO GOZDOV 

Sekamo posamično do skupinsko vsekakor pa malopovršinsko.  

Stremimo k horizontalni in vertikalni strukturiranosti sestojev.  

Koder so za to pogoji, izvajamo tudi sečnjo za ohranjanje panjevskega gozda, saj izvrstno vrši varovalno 
funkcijo.  

V mladosti intenzivno redčimo.  

Ne pustimo, da sestoji preidejo veliko površinsko v terminalno fazo. 

 

USMERITVE ZA KREPITEV VAROVALNE IN ZAŠČITNE FUNKCIJE GOZDA 

V teh gozdovih nam niso cilj maksimalne lesne zaloge in donosi, temveč optimalno opravljanje varovalne 
funkcije. To še posebej velja v varovalnih gozdovih, ki hkrati opravljajo tudi zaščitno funkcijo. 

Cilj so sestoji brez večjih vrzeli, v katerih imamo v primerjavi z gospodarskim gozdom manjše število 
dreves na hektar. To so drevesa globokih krošenj z dobrim koreninskim sistemom. Krošnje so simetrične 
in polne. Težišče takšnega celotnega drevesa je izrazito nizko. Oblika debla je močno korenasta. 
Razmerje med višino dreves in prsnim premerom je pod 80, po možnosti pod 50. 

Spravilo vršimo z žičnicami, izogibamo se ročnemu spravilu in vlačenju ter gradnji strmih nestabilnih 
vlak. Sekamo pozimi v snegu in zmrzali, lahko tudi v poletni suši, nikakor pa v času jesenskih in 
spomladanskih deževij. Sekamo višje od tal, ki ga gladko prirežemo vzporedno s pobočjem.  
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5.3.2 Posegi v gozd in gozdni prostor 

 

Slika 17: Temeljna razvojna območja gozdov 

 

TEMELJNA IZHODIŠČA IN USMERITVE 

Gozd je omejena temeljna sestavina ohranjenega oz. primarnega naravnega okolja. V ravninski krajini 
njegov delež v vlogi krajinske ekološke infrastrukture ni več zadosten. 

Antropocentrično krčenje in raba gozdov naraščata. 

Dopustnost posegov in rab v gozdnem prostoru je treba presojati z ekoloških, biocenotskih, uporabniških, 
strokovnih, pravnih in etičnih vidikov. 

 

SMERNICE ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE TER POSEGANJE IN RABO V GOZDNEM 
PROSTORU 

Območja gozdov, ki se prednostno ohranjajo, so strogo varovana območja in območja s poudarjenimi 
ekološkimi in okolju prijaznimi socialnimi funkcijami ter gozdovi v varovanih območjih naravnih vrednot 
in kulturne dediščine (Slika 16). Karta temeljnih razvojnih območij gozdov podaja skupaj s karto F 
(členitev gozdov z vidika rekreacije in turizma) splošne usmeritve pri presojanju posegov v gozdni 
prostor. 

Varstvena območja gozdov so varovalni gozdovi, gozdni rezervati, gozdovi s posebnim namenom, 
gozdovi z ekološkimi in socialnimi funkcijami s 1. stopnjo poudarjenosti, gozdovi na vodnih in priobalnih 
zemljiščih in po predpisih o vodah ogroženih in varstvenih območjih, ravninski gozdovi (vključno z 
obrečnimi), gozdovi prednostnih habitatnih tipov in gozdovi v mirnih conah. 

V gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot se z vidika ekološke infrastrukture opredeli 
minimalno potrebno gozdnatost krajinskih enot (povodja, krajinske enote, varovane krajine ipd.). 
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Gozdni prostor se rabi vzdržno. V gozdovih se načeloma dopušča dejavnosti, ki dolgoročno ne vplivajo na 
spremembe stanja gozda in kakovosti tega naravnega vira ter ne ovirajo gospodarjenja z njim. V ravninski 
(kmetijski, primestni in obrečni) krajini se gozdove ohranja kot strukturne in ekološke prvine v krajini oz. 
se jih ne krči in fragmentira, ob neizogibnih posegih s krčitvijo pa se zagotovi funkcijsko enakovredno 
nadomestilo. V okviru prostorskega načrtovanja se uskladi interese tako, da se ohrani oz. izboljša kakovost 
prostora, se ohranja značilne krajinske vzorce, se ne povzroča vidnih degradacij, uničevanja naravnih 
vrednot in/ali erozijskih procesov. 

Pri prostorskih načrtih se kot strokovne podlage upoštevajo funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene v 
tem gozdnogospodarskem načrtu. 

V gozdnem prostoru so dovoljeni posegi in dejavnosti, ki ne zmanjšujejo rastnosti sestoja ali rodovitnosti 
rastišča, stabilnosti ali trajnosti gozda oziroma ne ogrožajo njegovih funkcij, njegovega obstoja ali namena. 

Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, se izdela presoja življenjskih 
možnosti divjadi [40]. 

Večnamenski gozdovi so namenjeni predvsem gospodarskemu izkoriščanju gozdov. V njih je dovoljeno 
izvajati dejavnosti s področja gozdarstva in posegati v prostor v skladu s predpisi. 

V varovalnih gozdovih so praviloma dopustni le posegi in dejavnosti za namensko gospodarjenje s temi 
območji ter mehkejše oblike rekreacije, ki ne sprožajo erozijskih procesov. 

V gozdovih s posebnim namenom so dopustne krčitve gozdov za namenski razvoj predmetnih območij 
oz. v skladu z akti o njihovi razglasitvi, krčitve za druge namene pa praviloma niso dopustne. 

V drugih na podlagi predpisov zavarovanih in varovanih območjih z gozdovi so dovoljeni posegi v skladu 
s temi predpisi. 

Za ohranjanje in izboljšanje razgleda na objekte kulturne in naravne dediščine ter na območjih razglednih 
točk se v sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine in lastniki gozdov izvaja vedutne 
sečnje. 

Smiselno se upoštevajo smernice za pridobitev vodnega soglasja navedene v poglavju 5.3.4, ki se 
nanašajo na posege v prostor. 

Pri posegih v prostor je treba upoštevati pogoje in omejitve posegov v vodno dobro zaradi zagotavljanja 
doseganja ciljev ali ohranjanja ciljev za referenčne odseke, ki so določeni v Uredbi o načrtih upravljanja 
voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja [81]. 

V obrečnih gozdovih so dopustni le posegi za nujne objekte gospodarske javne infrastrukture, krčitve gozdov 
za druge namene pa praviloma niso dopustne. 

V ostalih ravninskih gozdovih krčitve praviloma niso dopustne; izjemoma so dopustne za neizogibne posege 
za javno gospodarsko infrastrukturo, pri čemer je treba predhodno zagotoviti pogoje za izravnalne oz. 
nadomestne ukrepe. 

V ostalih gozdovih z ekološkimi in/ali socialnimi funkcijami s 1. stopnjo poudarjenosti se posegi dovolijo 
le v izjemnih primerih (ko so nujni in zanje ni druge možnosti), v gozdovih s poudarjenimi socialnimi 
funkcijami pa v primerih, ko gre za objekte, ki dopolnjujejo načrtovano, socialni funkciji skladno rabo 
gozda in gozdnega prostora. 

Posegi v osrednjih predelih velikih gozdnih kompleksov, ki niso povezani z gospodarjenjem z gozdovi, 
praviloma niso dopustni. 

V ostalem gozdnem prostoru so dopustne krčitve gozdov ob izpolnitvi naslednjih pogojev: jasna podlaga 
v prostorskih načrtih, načrten razvoj trdnega kmetijskega gospodarstva, krajinska neizpostavljenost, blag 
nagib in stabilna kamninska osnova, ohranjena varovalna vloga vegetacije v povirju, brez poslabševanja 
vodnega režima in/ali stanja voda, neogroženost lesnoproizvodnega fonda trdnega kmetijskega 
gospodarstva ipd. 

Nove gozdne prometnice se umešča vzdržno in strogo načrtno. Telesa gozdnih prometnic se dosledno 
vzdržuje. Pri presoji posegov v gozd z graditvijo, rekonstrukcijo in vzdrževanjem gozdnih prometnic se 
upošteva smernice v poglavju 5.3.4. tega načrta, na pobočjih pa tudi krajinskoestetsko izpostavljenost 
lokacij. 

Posamično oz. razpršeno lociranje objektov, katerih raba ni v skladu z osnovno namensko rabo 
gozdnega prostora, razen navedenih izjem, v gozdnem prostoru ni dopustno. Pri tem je v gozdu 
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dopustno postavljati premične čebelnjake v skladu s čebelarskim pašnim redom, stabilne čebelnjake pa 
le v kmetijski in gozdnati krajini na s strani čebelarske službe potrjenih lokacijah na negozdnih osredkih 
ali v gozdnem robu do oddaljenosti 400 m od roba naselja in ob neposredni dostopnosti z javne 
prometnice. 

Komunalni priključki za posege v območjih stavbnih zemljišč ob gozdnih zemljiščih morajo biti v čim večji 
možni meri zagotovljeni v okviru stavbnih zemljišč. 

Posegi v gozdni prostor ter druge rabe gozdnega prostora ne smejo ovirati ali onemogočati prostega 
dostopa za gospodarjenje z gozdovi v zaledju območij posegov oz. rab. Prostorski izvedbeni načrti za 
poselitev morajo vsebovati tudi rešitve za javni dostop do sosednjih območij gozdov z javne prometnice. 

Karta »Členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma« določa območja gozdnega prostora, v 
katerih sta načeloma mogoči ježa in vožnja s kolesom brez motorja po označenih gozdnih vlakah in 
drugih poteh, pri čemer pa je le osnovna orientacijska strokovna podlaga za presojo oz. odločanje; 
dopustnost tovrstne rabe je sicer treba presoditi za vsako posamezno lokacijo posebej. 

V mirnih conah rabe gozdnega prostora ne smejo ogrožati prostoživečih živalskih vrst. 

Vzpostaviti je treba sodelovanje vseh nosilcev urejanja prostora za usmerjanje prostorskega razvoja v 
ravninskih krajinah, za opredelitev con miru, za sistemsko ureditev odlaganja gradbenih odpadkov ter za 
določitev jasnega upravljavca posebnih varstvenih območij. 

5.3.3 Usklajevanje odnosov med gozdom in prostoživečimi živalmi 

Večina rastlinojedi parkljasti divjadi ustreznih habitatov je posledica gospodarjenja z gozdovi in 
kmetijskimi površinami, ki ga izvajajo lastniki gozdov in kmetijskih površin v sodelovanju s pristojnimi 
gozdarskimi in kmetijskimi službami. Visoke količine dostopne hrane (v primerjavi s pragozdnimi 
ekosistemi) z raznovrstnimi habitati dopuščajo visoke gostote rastlinojedih parkljarjev, omogočajo 
ekonomsko uspešno gospodarjenje z divjadjo ter pomembno prispevajo k usklajevanju odnosov med 
njihovimi (sub)populacijami in okoljem. Sedanja raba prostora v gozdarskem in kmetijskem pogledu 
zagotavlja v večjem delu območja večinoma ugodne življenjske razmere tudi številnim drugim živalskim 
vrstam in njihovim populacijam, z nekaterimi usmeritvami pa bi jih bilo za določene vrste mogoče 
izboljšati. Normalno poselitev in rabo habitatov in ter usklajene odnose z okoljem ob ustreznih 
(sub)populacijskih gostotah posameznih vrst in skupin divjadi omogoča tudi zmerna raba prostora s 
strani ostalih dejavnosti ljudi (promet, paša, urbanizem, rekreacija,…). Intenzivna in neusmerjena raba 
prostora s strani ostalih dejavnosti ljudi, še posebno agresivnih oblik rekreacije, v določenih letnih 
obdobjih (zima, obdobje razmnoževanja, obdobje poleganja in vzgoje mladičev,…) prispeva k 
nenormalni rabi habitatov, večji stopnji neusklajenosti populacij (nekaterih vrst) prostoživečih divjih živali 
z njihovim okoljem ter lahko prispeva tudi k ogroženosti nekaterih vrst oziroma njihovih populacij [21].  

Ohranjanje in izboljševanje kakovosti habitatov prostoživečih divjih živali je eden izmed pomembnejših 
ciljev upravljanja s populacijami in njihovim okoljem in usklajevanja odnosov med rastlinsko in živalsko 
komponento ekosistemov. Glavni ukrepi, s katerimi ohranjamo in izboljšujemo življenjske razmere za 
prostoživeče divje živali, so zagotavljanje ustreznega deleža gozdov, sonaravnega upravljanja z njimi z 
zagotavljanjem ustreznega razmerja njihovih razvojnih faz, ohranjanje ostankov naravne vegetacije 
(drevnine) v intenzivno obdelani kmetijski krajini in usmerjanje drugih oblik rabe prostora.  

Najpomembnejše usmeritve za zagotovitev ugodnega življenjskega okolja prostoživečih divjih živali in 
usklajevanje odnosov z okoljem v gozdnogospodarskem območju so: 

• Uravnoteženo gospodarjenje z gozdovi, zagotavljanje ustreznega razmerja njihovih razvojnih 
faz v vseh gozdovih gozdnogospodarskega območja.  

• Ohranitev sedanjega obsega kmetijskih površin ter ohranitev sedanjega deleža gozdov v večjem 
delu območja (ekološke enote: Vzhodne Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe, Poljanska 
dolina z Dolomiti, Jelovica z obrobjem). Na planoti Jelovici, v zgornjem delu Selške doline, v 
sredogorju Vzhodnih Karavank in Kamniško Savinjskih Alp ter na nekaterih manjših, pretežno 
gozdnatih delih Poljanske doline z Dolomiti, bi bilo zaželeno delež kmetijskih površin povečati. 
V teh enotah je zaželena ohranitev intenzivnosti obdelave kmetijskih površin. 

• Ohranitev sedanjega ali nekoliko zmanjšanega obsega kmetijskih površin ter ohranitev 
sedanjega stanja ali nekoliko povečanega deleža gozdov v manjšem delu območja (Kranjsko-
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Sorško polje – ekološka enota Severni del Ljubljanske kotline). V tej enoti je zaželeno tudi 
zmanjšanje intenzivnosti obdelave kmetijskih površin z večjo pestrostjo kulturnih rastlin tako v 
vrstni zastopanosti kot tudi v prostorskem pogledu. 

• Ohranjanje in pospeševanje prepletanja gozdnih in kmetijskih površin na Kranjsko-Sorškem 
polju (ekološka enota Severni del Ljubljanske kotline) ter v Poljanski dolini z Dolomiti. 

• Ohranitev, pospeševanje in vzpostavljanje manjših gozdičev, posameznega drevja in grmovja 
in njihovih skupin ter drugih ostankov naravne vegetacije (drevnine) na Kranjsko-Sorškem polju 
(ekološka enota Severni del Ljubljanske kotline). 

• Usmerjanje urbanizacije z infrastrukturo na, za večji del prostoživečih živalskih vrst, manj 
pomembna območja. 

• Prostorsko in časovno usmerjanje dovoljenih oblik rabe prostora (rekreacija, paša). 

• Preprečevanje nedovoljenih oblik rabe prostora. 

• Zmanjševanje gostote ter preprečevanje povečevanja gostote nekaterih vrst prostoživečih divjih 
živali (npr. navadni jelen, srna, divji prašič, lisica, siva vrana…) (načrt LUO). V sklopu 
ugotavljanja gostot in odnosa med rastlinojedo parkljasto divjadjo in njenim okoljem, naj se 
dopolni metodologija spremljanja poškodovanosti gozdnega mladja od rastlinojede parkljaste 
divjadi. Prav tako naj se uvede metoda spremljanja ogroženosti gozdnogospodarskih 
(gozdnogojitvenih) ciljev zaradi objedanja gozdnega mladja s strani parkljaste divjadi. Zaželena 
bi bila uvedba tudi ene od metod neposrednega ugotavljanja številčnosti parkljaste divjadi (npr. 
spremljanje s fotopastmi (kamerami) ob sodelovanju z upravljavci lovišč in LPN). 

Za zagotavljanje ugodnih življenjskih razmer prostoživečih živali in usklajevanje odnosov z gozdovi je pri 
načrtovanju in izvedbi gozdarskih del potrebno v največji meri upoštevati tudi sledeče: 

• Časovne omejitve izvajanja gozdarskih del v gozdovih s prisotnostjo redkih in ogroženih živalskih 
vrst. 

• Pri gradnji gozdne infrastrukture je treba upoštevati vse zakonsko določene odmike od 
najpomembnejših habitatov (rastišča, gnezdišča, zimovališča,…). 

• Spoštovati je treba omejitve navedene v naravovarstvenih smernicah za zavarovana območja. 

• Ohranjati posamezna drevesa in skupine starejšega drevja (vse vrste), puščati take osebke in 
skupine dve proizvodni dobi (vse vrste), puščati po eno debelejše drevo glavnih vrst v oddelku 
do propada, z izbiro in zaščito omogočiti ohranjanje manj pogostih vrst v vseh sestojih, ohranjati 
vse grmovne vrste, ohranjati votlo in suho drevje, zmanjševati pogostost del, ohranjati živa 
drevesa z dupli, ohranjati vsa drevesa z gnezdi premera nad 40 cm, zaščititi gnezda redkih vrst 
ter kolonijska gnezdišča. 

• Na območju vodnih kotanj in izvirov v gozdu v polmeru ene do dveh drevesnih višin je zaželeno 
ohranjati tesen sklep krošenj odraslih dreves, skozi ta območja ne graditi vlak in spravljati lesa 
oz. je potrebno taka dela izvajati v času zmrznjenih tal. 

• Na območju gozdov ob potokih, rekah, jezerih in močvirnih habitatih je potrebno v prvi polovici 
leta omejiti rabo prostora ter ohranjati pestro sestavo grmovnih in plodonosnih vrst. 

• Ohranjati in pospeševati je treba omejke in posamezna drevesa v kmetijski krajini ob 
spoštovanju varstvenih režimov za posamezna drevesa in skupine drevja ter ohranjati pestro 
sestavo grmovnih, drevesnih in plodonosnih vrst. 

• V bližini sten, udornih jam in vhodov v jame je zaželeno omejiti gozdarsko dejavnost ter ne graditi 
vlak in cest v njihovi neposredni bližini (sestojna višina), sečnja naj se v največji možni meri 
izvaja v drugi polovici leta. 

Večji del navedenih usmeritev je mogoče zagotavljati ob rednem gospodarjenju z gozdovi in kmetijskimi 
površinami s sodelovanjem strokovnjakov ustreznih gozdarskih in kmetijskih ustanov z lastniki površin. 
Zmanjševanje oziroma omejevanje populacijskih gostot divjadi nekaterih vrst je mogoče zagotavljati v 
postopku lovsko upravljavskega načrtovanja. Nekatere od navedenih usmeritev je mogoče zagotavljati 
z obstoječimi ali po potrebi dopolnjenimi (spremenjenimi) zakonskimi in podzakonskimi akti in njenem 
doslednem izvajanju ter nadzoru, druge pa bi bilo mogoče zagotavljati z ustrezno politiko 
subvencioniranja in širšim naborom ukrepov, ki so predmet subvencioniranja. 
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5.3.4 Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami, vzdrževanje gozdnih cest 
in tehnologija pridobivanja lesa 

Usmeritve za odpiranje gozdov z gozdnimi vlakami: 
• Gradnjo in pripravo novih gozdnih vlak spodbujati v območjih primernih za spravilo po tleh in po 

kolesih v katerih je spravilna razdalja daljša od 800m, predvsem v območju Kokre, Podljubelja, 
Zalega Loga, Sovodnja in na Jezerskem. 

• Celostno odpiranje gozdov mora prevladovati nad interesi posameznega lastnika.  
• Odpiranje gozdov z gozdnimi vlakami načrtovati tako, da njihovo gradnja ne povzroča novih 

erozijskih procesov in poslabševanja stanja gozdnih tal v območju odpiranja. 
• V predelih, ki so opredeljeni kot območja primerna za spravilo po zraku, je načrtovanje gozdnih 

vlak dopustno izjemoma in mora biti njihova gradnja v elaboratih posebej utemeljena. 
• Pri načrtovanju novih gozdnih vlak pospeševati gradnjo vlak z elementi, ki omogočajo spravilo 

gozdnih lesnih sortimentov po kolesih. 
• V večjih zaprtih predelih z naklonom terena nad 60 % pred gradnjo gozdnih vlak preučiti vse 

možnosti odpiranja širšega območja z gozdno cesto. 
• Gozdne vlake, ki zaradi neustreznih elementov za spravilo s sodobnimi spravilnimi sredstvi 

(zgibni polprikoličar, traktorska gozdarska prikolica) niso ustrezne, rekonstruirati v okviru 
predpisanih elementov in omejitev. 

• Zagotoviti terenu in hribini primerno izvedbo gradnje, predvsem v strmejših terenih s trdno 
hribino je obvezna uporaba bagra z žlico in udarnim kladivom z vgradnjo odkopnega materiala 
v spodnjo brežino in odvozom odvečnega materiala. Tehnologija gradnje z nekontroliranim 
odrivanjem materiala z odrivno desko pod spodnjo brežino ni dopustna.  
 

 
Usmeritve za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami: 

• Gradnjo gozdnih cest načrtovati v predelih v katerih je gospodarjenje z gozdovi zaradi predolgih 
spravilnih razdalj neekonomično.  

• Površina vseh območij primernih za odpiranje z gozdnimi cestami je ugotovljena na podlagi 
rastrske analize rastiščnih koeficientov in znaša 11.161 ha. Na teh površinah bi bilo potrebno 
zgraditi 224 km novih gozdnih cest. 

• Potrebno je enakovredno obravnavati vloge investitorjev, ki želijo graditi gozdno cesto tudi izven 
območij ugotovljenih z rastrsko analizo, in preko postopka izdelave elaborata ničelnic ugotoviti, 
ali bi bila gradnja gozdne ceste dopustna. 

• Pri načrtovanju gozdnih cest mora, še bolj kot pri načrtovanju gozdnih vlak, prevladovati celosten 
pristop k odpiranju gozdov.  

• Motivirati lastnike v zaključenem gravitacijskem območju za skupna vlaganja za izgradnjo 
gozdne ceste.  

• Zemeljska dela potrebna za gradnjo gozdnih cest morajo biti izvedena z bagrom z žlico in z 
(glede na kategorijo hribine) udarnim kladivom. 

• Ohraniti delež dolžin javnih cest primernih za gozdno proizvodnjo oz. zagotoviti njihovo pogojno 
rabo za potrebe gospodarjenja z gozdom.  

 
Ob načrtovanju in umeščanju tras gozdnih prometnic je potrebno preveriti območja pomembna z vidika 
varstva narave, območja nepremične kulturne dediščine ter varstvena (vodovarstvena območja) in 
ogrožena območja (plazljiva, erozijska, plazovita in poplavna) po Zakonu o vodah. Pri tem je potrebno 
upoštevati smernice ZRSVN, ZVKDS in DRSV zapisane v usmeritvah poglavij 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10 
in 5.3.11. 

 
Usmeritve za racionalno vzdrževanje gozdnih cest: 

• V okviru razpoložljivih finančnih virov načrtovati zadostno tekoče vzdrževanje in periodično 
vzdrževanje gozdnih cest. 

• Periodično vzdrževanje je potrebno zagotavljati letno na vsaj 20 % deležu dolžine vseh gozdnih 
cest. 

• Vzdrževanje naj bo tako kakovostno, da bodo skupni stroški vzdrževanja gozdne ceste in stroški 
vožnje minimalni. 

• Z rednim letnim vzdrževanjem pričeti čim prej v koledarskem letu, če je le mogoče, do polletja v 
tekočem letu. 



CILJI, USMERITVE IN UKREPI 

109 
 

• Če je ekonomsko sprejemljivo, pričeti z izvajanjem obnove vozišč po postopku recikliranja 
zgornjega ustroja gozdne ceste. 

• V sodelovanju z občinami poskušati zagotoviti vzdrževanje gozdnih cest tudi iz lastnih finančnih 
sredstev občin. 

• Opozarjati pristojne na neurejeno, nezadostno in časovno zamaknjeno financiranje sanacij škod 
na gozdnih cestah, ki jih povzročijo ujme. 

• Ohraniti obstoječi sistem financiranja vzdrževanja gozdnih cest in ga po možnosti nadgraditi z 
novimi viri financiranja – npr. delež od zbrane turistične takse. 

• Ob spomladanski odjugi na gozdnih cestah, ki so sezonsko najbolj obremenjene, v času velike 
razmočenosti vozišč pravočasno izdati prepoved odvoza lesa s kamioni. 

• Na mestih, kjer je potrebno (plazenje hribine, zemeljski usad), nadaljevati s tradicijo vgradnje ali 
obnove lesenih kašt. 

• Poseben režim uporabe gozdnih cest določiti predvsem tam, kjer promet na gozdni cesti 
povzroča motnje v delovanju gozda kot ekosistema in so zaradi javnega prometa ogrožene 
poudarjene ekološke ali socialne funkcije gozdov. Kršitve predpisov o vožnji v naravnem okolju 
niso utemeljen razlog za določanje posebnega režima uporabe gozdnih cest. 

• Pri določanju posebnih režimov uporabe gozdnih cest, režim uporabe prioritetno označiti samo 
s prometnim znakom »prepoved vožnje v obe smeri«. V primeru postavitve zapornice, naj 
zapornica ne bo zaklenjena. 

• Vzdrževati obstoječi poseben režim uporabe posameznih gozdnih cest in v predelih strnjenih 
gozdov (Jelendol, Komatevra, Podstoržič, Zavrata, nekateri predeli Jelovice, Blegoš). 

 
Usmeritve za tehnologijo pridobivanja lesa: 

• Strojno sečnjo uvajati tam in tako, da ekološko tveganje v gozdovih ne bo preveliko in da 
kratkoročni ter dolgoročni gozdnogojitveni cilji ne bodo ogroženi (določiti ustrezne pogoje, 
omejitve in zahteve za pravilno izvedbo). Da bi se izognili konfliktom med stroko in ostalo 
javnostjo pri uporabi strojne sečnje, se osvešča in informira javnosti o izvajanju del. Predvsem 
na območjih naselij, turističnih točk, kulturno zgodovinskih znamenitosti se preko lokalnih 
medijev, informativnih tablel obvešča javnost o vzrokih in posledicah oziroma pozitivnih straneh 
uporabe sodobnih tehnologij. 

• Za doseganje načrtovanih ciljev gospodarjenja z gozdovi mora uporaba vseh vrst tehnologije 
sečnje in spravila ustrezati terenskim in sestojnim razmeram ter biološkemu utripu gozda. 

• Tudi v naslednjem obdobju bo prevladovala klasična sečnja z motorno žago in spravilo gozdnih 
lesnih sortimentov z gozdarskimi traktorji. 

• Zmanjševati količino spravila gozdnih lesnih sortimentov z vlačenjem po tleh. To obliko spravila 
v čim večji možni meri nadomestiti z vožnjo sortimentov po kolesih z gozdarskimi traktorskimi 
prikolicami z nakladalno napravo. 

• Posebno pozornost v fazi načrtovanja in pazljivost v fazi izvedbe nameniti tehnološki obliki 
dolgega lesa v tehnološki kombinaciji ročne motorne žage, spravila celih dreves z zgibnim 
traktorjem do gozdne ceste in izdelavi gozdnih lesnih sortimentov s procesorsko glavo na gozdni 
cesti. 

• Strojna sečnja je pogojno dopustna v območjih, ki z ustreznimi gozdnimi vlakami niso zadostno 
odprta in v območjih gozdov v katerih so poudarjene ekološke funkcije. 

• Posebno pozornost nameniti negativnimm vplivom izvajanja strojne sečnje na gozdna tla, še 
posebej v primeru uporabe stroja za sečnjo in odvoza sortimentov z zgibnim polprikoličarjem.  

• Če terenske razmere dopuščajo, je raba strojne sečnje v obeh tehnoloških oblikah ( oblika 
kratkega oz. dolgega lesa) priporočljiva za izvedbo sanacij od ujm poškodovanih gozdov 
(vetrolom, snegolom, žledolom…) in v gozdovih, v katerih se bodo na večjih površinah izvajala 
prva in druga redčenja. 

• Tehnologija sečnje in spravila lesa se načrtuje na nižjih nivojih gozdnogospodarskega in 
gozdnogojitvenega načrtovanja ob upoštevanju varstvenih režimov ter se pri tem vključuje 
pristojne službe (ZVKD, ZRSVN, DRSV). 

 
Usmeritve za pridobitev vodnega soglasja in pravice graditi: 
Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu 
s 150. členom ZV-1 pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki 
ga izda naslovni organ. 

 
Vodno soglasje/mnenje je potrebno pridobiti za: 
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• poseg na vodnem in priobalnem zemljišču; 

• poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po ZV-1; 

• poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice; 

• poseg na varstvenih in ogroženih območjih; 

• poseg zaradi odvajanja odpadnih voda; 

• poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje 

vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik; 

• hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko 

delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim. 

 
Pri pripravi dokumentacije za posege in gradnjo za katere je potrebno pridobiti vodno soglasje/mnenje 
po ZV-1, je treba upoštevati Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge 
posege v prostor ter o vsebini vlog za izdajo vodnega soglasja [82]. 

Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo 
dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, 
propust na javnih cestah in poteh). 

Morebitno prečkanje gozdnih prometnic z grapami ali strugami nestalnih vodotokov (mulda, prepust,…) 
je treba projektno obdelati. Premostitveni objekt mora biti ustrezno dimenzioniran in izveden tako, da bo 
omogočal nemoten pretok visokih voda. V primeru gradnje prepusta je treba izdelati hidravlični izračun 
prevodnosti visokih voda. Za prečkanja vodotokov predlagamo večjo uporabo utrjenih muld. 

Gradnja gozdnih prometnic v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, 
zagotovljena pa mora biti varnost objektov pred visokimi vodami z verjetnostjo pojavljanja 100 let z 
zagotovljeno najmanj 0,5 m varnostno višino. 

Pri umeščanju in načrtovanju gozdnih prometnic kot jih definira Pravilnik o gozdnih prometnicah [90] - 
gozdnih cest, grajenih in negrajenih gozdnih vlak, protipožarnih presek, protipožarnih poti in drugih tras, 
ki so nujne za izvedbo gozdarskih del (npr. tras žičniških linij) se je potrebno v največji možni meri izogniti 
ogroženim, varstvenim in varovanim območjem in predvideti gradnjo izven vodnih in priobalnih zemljišč, 
kot določa ZV-1 v 14. in 37 členu. 

Načrtovanje novih gozdnih prometnic na območju poplav in z njimi povezane erozije, kjer že obstajajo 
elementi ogroženosti, mora upoštevati pogoje in omejitve iz prilog 1. in 

2. Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja [83], pri tem pa zagotoviti, da se z 
načrtovanjem novih gozdnih prometnic ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven 
njega. V ta namen je treba skupaj z načrtovanjem gradnje, načrtovati tudi celovite ukrepe za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov. 

Na delih kjer trasa gozdne prometnice poteka vzporedno z vodotokom naj bo le-ta predvidena izven 
priobalnega zemljišča. Manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer iz analize variant 
izhaja, da so prostorske možnosti močno omejene in bi drugačen potek trase predstavljal nesorazmerno 
večje stroške, vendar na tak način, da se ne poslabšuje obstoječe stabilnosti in stanja brežin vodotokov. 

Odvajanje padavinskih in morebitnih zalednih voda iz območij gozdnih prometnic je treba načrtovati tako, 
da ne bo prišlo do pospeševanja erozijske moči voda in slabšanja ravnovesnih razmer ter da ne bo prišlo 
do odvajanja zbranih voda po nestabilnih zemljiščih. Odvajanje padavinskih in zalednih voda po erozijsko 
nestabilni ali plazljivo ogroženi brežini je treba izvesti v kanaletah ali drugače utrjenih muldah. 

Za načrtovane posege na vodovarstvena območja, za katere je določena obveza izdelave Analize 
tveganja za onesnaženje, mora biti le-ta izdelana in revidirana skladno s Pravilnikom o kriterijih za 
določitev vodovarstvenih območij [85]. 

Za načrtovanje tras gozdnih prometnic na plazljivih in erozijskih območjih je treba izdelati geološko 
poročilo s poudarkom na stabilnosti ali erodibilnosti terena, s katerim se ugotovi stopnja tveganja za 
načrtovane posege s projektnimi rešitvami omilitvenih ukrepov. 

Pri načrtovanju posegov je potrebno upoštevati že podeljene vodne pravice, ki so bile pridobljene po 
119. členu ZV-1 na območju gozdnogospodarskega načrta. 
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Investitor mora za posege na vodnem in priobalnem zemljišču v lasti države, ki so dovoljeni skladno z 
37. členom ZV-1, skleniti ustrezno stvarno-pravno pogodbo, ki takšne posege dovoljuje in velja kot 
dokazilo o pravici graditi po Zakonu o graditvi objektov. 

5.3.5 Ohranjanje genetske pestrosti gozdov in zagotavljanje gozdnega 
reprodukcijskega materiala  

Ohranjeni gozdni genski viri so pogoj za trajno, sonaravno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi. 
Pestrost gozdnih genskih virov namreč zagotavlja, da lahko populacija dreves dolgoročno preživi, se 
prilagaja in razvija pod vplivi spreminjajočega se okolja. Genska pestrost je tudi osnova za ohranjanje 
vitalnosti gozdov ob pojavu bolezni in škodljivcev. Poleg tega ima bistveno vlogo pri ohranjanju biotske 
pestrosti v gozdovih na vrstni in ekosistemski ravni. Izvajanje gozdnega genetskega monitoringa je 
osnova za zaznavanje sprememb v populaciji skozi čas. Z gozdnim genetskih monitoringov tako lahko 
prepoznamo potencialno škodljive spremembe in presojamo trajnosti praks gospodarjenja z gozdovi 
[78]. 

Temeljnega pomena za ohranjanje genske pestrosti je uspešna naravna obnova vseh vrst. Naravna 
obnova s procesom naravne selekcije omogoča preživetje najbolj vitalnih in prilagojenih osebkov v 
spreminjajočem se okolju. Na tem področju se največja težava nakazuje pri jelki, razlog pa je močno 
selektivno objedanje po divjadi predvsem na območju Karavank. Druga vrsta, kjer se kaže problem, pa 
je veliki jesen, ki se množično suši zaradi bolezni jesenovega ožiga. V sestoju je potrebno puščati in 
pospeševati vse osebke, ki izkazujejo znake odpornosti na bolezen in jih po možnosti uporabi kot izvorni 
material za osnovanje klonskih plantaž na bolezen bolj odpornih genotipov. 

Kjer naravna obnova ni možna, ali je genetski material staršev omejen le na nekaj reproduktivnih dreves, 
je nujno, da za obnovo gozdov uporabimo kakovosten, genetsko pester in prilagojen (tudi z vidika 
prihajajočih sprememb podnebja in naravnega okolja) gozdni reprodukcijski material (GRM). V Sloveniji 
nabiramo GRM za obnovo s setvijo in sadnjo samo v odobrenih gozdnih semenskih objektih (GSO). 
Načrtovanje zagotavljanja GRM temelji na potrebah po rastišču prilagojenem in genetsko pestrem GRM 
za obnovo gozdov poškodovanih po naravnih ujmah za prilagajanje drevesne sestave gozdov na 
podnebne spremembe in za dolgoročno varstvo genetske pestrosti populacij gozdnih drevesnih vrst. 
Načrtovanje vključuje potrebe po drevesnih vrstah glede na višinske pasove, provinienčna območja, vse 
ob čim večji genetski in vrstni pestrosti v podporo stabilnosti gozdnih ekosistemov. 

Poseben izziv za zagotavljanje ustreznega GRM predstavljajo naravne ujme v gozdovih, ki naenkrat 
močno povečajo potrebe po umetni obnovi s sadnjo. V kolikor takoj po ujmi ni na razpolago ustreznega 
GRM je bolje z umetno obnovo nekaj let počakati. 

 

Preglednica 71: Pregled gozdnih semenskih objektov (stanje na dan 1. januar 2021) 

Drevesna vrsta 
Identifikacijska 

številka 
Kategorija 

Provinienčno 

območje 
Tip Lastništvo 

Površina 
(ha) 

Abies alba Mill. 1,0367 Izbran Alpsko Sestoj zasebno 16,0 

Abies alba Mill. 1,0368 Izbran Alpsko Sestoj državno 10,0 

Abies alba Mill. 4,0187 Izbran Predalpsko Sestoj zasebno 5,9 

Alnus glutinosa Gaertn. 4,0186 Izbran Slovenija Sestoj zasebno 2,8 

Abies alba Mill. 1,0367 Izbran Alpsko Sestoj zasebno 16,0 

Fagus sylvatica L. 4,0185 Izbran Predalpsko Sestoj zasebno 63,0 

Larix decidua Mill. 4,0256 Znano poreklo Slovenija Skupina semenj. zasebno 3,0 

Picea abies (L.) Karst. 1,0181 Izbran Alpsko Sestoj zasebno 108,0 

Picea abies (L.) Karst. 1,0182 Izbran Alpsko Sestoj zasebno 26,0 

Picea abies (L.) Karst. 4,0183 Izbran Predalpsko Sestoj državno 15,0 

Picea abies (L.) Karst. 4,0184 Izbran Predalpsko Sestoj državno 5,5 

Pinus sylvestris L. 4,0253 Izbran Slovenija Sestoj zasebno 9,2 

Vir: [28] 
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V GGO Kranj imamo 11 GSO. V preteklem desetletju sta bila izločena dva nova objekta za jelko. GSO 
z identifikacijsko številko 1,0181 (Dolžanka-Pod Šijo) je gozdni genski rezervat. 
 
Poleg večinskih - jelke, smreke, bukve, doba in gradna - naj bo poudarek tudi na dopolnilni obnovi s 
sadnjo manjšinskih drevesnih vrst. Za optimalno zagotavljanje GRM bi bilo potrebno izločiti še sledeče 
GSO: 

• smreka - predalpska ekološka regija, spodnji in srednji višinski pas; alpska ek. regija, 
srednji višinski pas; 

• jelka – predalpska ek. regija, zgornji višinski pas; 
• macesen - alpska ek. regija, zgornji višinski pas; 
• rdeči bor – bazoljubno borovje v predalpski in alpski ek. regiji; 
• bukev - predalpska ek. regija, srednji višinski pas; alpska ek. regija, srednji in zgornji 

višinski pas; 
• graden - predalpska ek. regija, nižinski pas in spodnji višinski pas; alpska ek. regija, 

spodnji višinski pas; 
• dob - predalpska ek. regija, nižinski pas 
• gorski javor – en objekt v predalpski in en v alpski ek. regiji; 
• veliki jesen – plantaža na ravni Slovenije; 
• češnja – plantaža na ravni Slovenije, 
• ostale drevesne vrste – po en objekt za vsako vrsto. 

 
V ta namen se v postopku izdelave gozdnogospodarskih načrtov enot pri opisu sestojev in pri izdelavi 
gozdnogojitvenih načrtov nameni pozornost evidentiranju gozdov, ki bi ustrezali pogojem za odobreni 
semenski objekt, oz. »plus drevesa«. 

5.3.6 Gozdarsko svetovanje, razvoj podeželja, raba lesa in gozdno lesne 
verige 

Zelo pomembno, a težko merljivo delo javne gozdarske službe, je svetovanje lastnikom gozdov, lokalnim 
skupnostim, drugim službam, informiranje javnosti, izobraževanje mladih in lastnikov gozdov. 

Preko aktivnega vključevanja v preliminarne in tekoče procese prostorskega odločanja na lokalni in 
državni ravni, sodelovanja v različnih razvojnih skupinah (LAS), interesnih združenjih in skupinah, ZGS 
OE Kranj podaja deležnikom informacije in izkušnje, ki so specifične za gozdarstvo, delovanje podeželja, 
krajinsko oblikovanje ter razmerja oz. interakcije med naravo in družbo. 

Z dobro in stalno terensko pokritostjo zaposleni ZGS dobro zaznavajo ter ovrednotijo spremembe v 
okolju in družbi v času in prostoru. Zaposleni ZGS OE Kranj so leta 2009 pomagali ustanoviti Društvo 
lastnikov gozdov Gorenjske, ki je postalo pomemben deležnik pri uveljavljanju interesov lastnikov gozdov 
v lokalnem in regionalnem okolju. Članstvo je že štelo preko 200 članov, sedaj se št. giba okoli 140 
članov. Gozdarji so vseskozi pomembni člani društva. Na ravni države interese uveljavlja preko Zveze 
lastnikov gozdov Slovenije.  

Tečaji za lastnike gozdov so še vedno dobro obiskani, ker so financirani preko PRP. Pri izobraževanjih, 
ki so plačljiva za poslušalce, pa je udeležba minimalna oz. nična. 

Poselitev podeželja, sploh v odročnejših predelih, se lahko ohranja oz. izboljšuje z vzpodbujanjem 
gospodarjenja z gozdovi in predelavo lesa v polizdelke ali končne izdelke, ustreznim uravnavanjem 
populacij prostoživečih živali (divjad, zveri), z usmerjanjem rekreacije na zato primerna območja (ali 
vzpodbujanje turističnega razvoja ali pa omejevanju neprimernih oz. prekomernih rab), omogočanjem 
krčitev gozdov v kmetijske namene ter drugimi ukrepi, ki niso v pristojnosti gozdarskih služb.  

Gozdni nadzor je ena od težkih a pomembnih nalog. Informiranje in izobraževanje tako lastnikov kot 
ostalih obiskovalcev je pomembna stvar, ki lahko omeji konflikte med deležniki in vodi k dialogu. Žal k 
boljšem stanju pripomore tudi politika kaznovanja. V prihodnje se bo egoističnost delov družbe še bolj 
izražala in le znanje ter sodelovanje lahko preprečuje neželeno stanje v naravi in družbi. 

Ukrepi preko PRP in Gozdnega sklada, projekti EU (Life in podobni) zelo pripomorejo k ohranjanju 
poselitve na podeželju in prepoznavnosti določenih vrst, okolij, združb. Gozdarji bomo nadaljevali z 
uspešnim delom na tem področju in skušali pritegniti čim več mladih, da se seznanijo o pomenu gozdov 
in naravnega okolja nasploh. 
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Okoli večjih urbanih središč (Kranj, Tržič, Škofja Loka) je potrebno slediti modelom mestnih gozdov 
(primer mesta Celje). Lokalna skupnost mora v svojo last pridobiti zemljišča, kjer nelesne funkcije 
določajo način gospodarjenja in je izražen velik javni interes po socialnih in ekoloških funkcijah.  

Urediti je potrebno parkirišča ali urediti javni prevoz do izhodišč priljubljenih destinacij. Na splošno 
postaja promet v gozdovih velik problem. 

V javnosti je potrebno okrepiti promocijo rabe slovenskega lesa, predstavljati načine uporabe le tega. 
Državljanom je potrebno predstaviti, da z rabo domačega lesa skrbijo za urejene in zdrave gozdove, saj 
z nego, sečnjo in gradnjo/vzdrževanjem prometnic posredno omogočamo tudi obisk in rekreacijo v 
gozdovih. Trenutno v javnosti velja ravno obratno. Akcije kot je Skrbno z gozdom morajo v medijih biti 
vseskozi prisotne, okrepiti in specializirati pa je potrebno kadrovske ekipe, ki bi se ukvarjale z gozdno 
pedagogiko in stiki z javnostmi. 

Les kot energent v deležu uporabe pada in tak trend se bo nadaljeval oz. stagniral. Delež uporabe 
biomase za ogrevanje se bo zmanjševal ob enaki svetovni politiki glede vezave ogljika in onesnaženja 
s trdimi delci ob kurjenju lesa. Z izboljšanjem kurilnih naprav se da ta problem uspešno odpraviti. 

5.3.7 Varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij narave 

Usmeritve za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij izhajajo iz Naravovarstvenih smernic [22], 
ki smo jih prejeli od Zavoda RS za varstvo narave ob pripravi območnih načrtov in Usmeritev za funkcije 
gozda [35]. 

Kot pravna osnova za varstvo narave se uporabljajo mednarodne pogodbe, resolucije in priporočila, 
državni predpisi (zakoni, odloki, navodila in drugi podzakonski akti) ter občinski predpisi. Pri 
gospodarjenju z gozdovi se obvezno upoštevajo in smiselno vgradijo naravovarstvene smernice, ki jih 
kot strokovno gradivo predlaga ZRSVN in se jih uskladi z drugimi sektorji, ki imajo na podlagi predpisov 
s področja ohranjanja narave poseben status. Pregled zavarovanih območij in varstvenih režimov je 
naveden v prilogi. 

Pri urejanju prostora, rabi naravnih dobrin in varstvu nepremične kulturne dediščine se upoštevajo 
nekatera splošna načela in principi ohranjanja narave. Fizične in pravne osebe morajo ravnati tako, da 
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in varujejo naravne vrednote. Država, lokalne skupnosti 
ter druge osebe javnega prava so pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti dolžne upoštevati načela, cilje 
in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter pri tem medsebojno 
sodelovati. Posegi v naravo, ki vključujejo tudi gradnje, se morajo načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo 
narave. V postopkih načrtovanja rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin in urejanja prostora mora pristojni 
državni ali lokalni organ izbrati tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega 
možnega poseganja v naravo. 

V OE Kranj se nahaja 21 zavarovanih območij. Pri gospodarjenju z gozdovi se obvezno upoštevajo 
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij narave, ki so podani z varstvenimi režimi 
v sprejetih aktih o zavarovanju posameznega območja. 

Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se 
izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali 
opravljanje dejavnosti. 

Na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti se posegi izvajajo v 
obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del 
narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri 
spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote.  

Na drevesni naravni vrednoti se posegi izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša 
zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču. 

Na botanični in zoološki naravni vrednoti se posegi izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere 
rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je 
onemogočeno dolgoročno preživetje. 

Na ekosistemski naravni vrednoti se posegi izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter 
naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje. 
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Na oblikovani naravni vrednoti se posegi izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere za 
rastline, ki so bistveni sestavni del naravne vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost ter da se 
bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne vrednote, pri čemer se na območjih vrtno 
arhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine. 

 

SPLOŠNE USMERITVE ZA VARSTVO NARAVNIH VREDNOT  

 

Botanične naravne vrednote 

• Na botaničnih naravnih vrednotah naj bo gospodarjenje prilagojeno oz. prednostno 
namenjeno ohranjanju značilnosti naravne vrednote in zagotavljanju njenega varstva.  

• Čas izvajanja posegov se rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno 
zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja. 

• Pri sečnji in spravilu lesa na naravni vrednoti se uporablja spravilna sredstva in tehnologijo, ki 
ne vpliva oz. spreminja življenjskih razmer na rastišču. 

• Na naravno vrednoto se ne naseljuje živali ter vnaša rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih 
vrst. 

• Na naravni vrednoti se ne uporablja kemičnih sredstev za uničevanje živali in rastlin, razen za 
namene varstva naravne vrednote. 

• Novih gozdnih prometnic se na območje naravne vrednote ne umešča oz. se zagotavlja ustrezen 
odmik.  

• Na naravni vrednoti se krčenje gozda ne izvaja. 

Zoološke naravne vrednote:  

• Na zooloških naravnih vrednotah naj bo gospodarjenje prilagojeno oz. prednostno namenjeno 
ohranjanju značilnosti naravne vrednote in zagotavljanju njenega varstva.  

• Čas izvajanja posegov se prilagodi živalskim ciklom tako, da poseganje ne sovpada z obdobji, 
ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, 
vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja. 

• Na naravno vrednoto se ne naseljuje živali ter vnaša rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih 
vrst. 

• Na naravni vrednoti se ne uporablja kemičnih sredstev za uničevanje živali in rastlin, razen za 
namene varstva naravne vrednote. 

• Novih gozdnih prometnic se na območje naravne vrednote ne umešča oz. se zagotavlja ustrezen 
odmik.  

• Na naravni vrednoti se krčenje gozda ne izvaja. 

Ekosistemske naravne vrednote 

• Na ekosistemskih naravnih vrednotah naj bo gospodarjenje prilagojeno oz. prednostno 
namenjeno ohranjanju značilnosti naravne vrednote (ekosistema) in zagotavljanju njenega 
varstva.  

• Čas izvajanja posegov se prilagodi tako, da poseganje ne sovpada z obdobji, ko živali 
potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti (razmnoževanje, vzrejanje mladičev, 
prezimovanje) ter se rastlinam omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike 
razmnoževanja. 

• Pri sečnji in spravilu lesa na naravni vrednoti se uporablja spravilna sredstva in tehnologijo, ki 
ne vpliva oz. spreminja življenjskih razmer na rastišču. 

• Na naravno vrednoto se ne naseljuje živali ter vnaša rastlin tujerodnih in rastišču neustreznih 
vrst. 

• Na naravni vrednoti se ne uporablja kemičnih sredstev za uničevanje živali in rastlin. 
• Novih gozdnih prometnic se na območje naravne vrednote ne umešča oz. se zagotavlja ustrezen 

odmik.  
• Na naravni vrednoti se krčenje gozda ne izvaja. 
• Ohranja se območja, kjer se ne gospodari z gozdom. 

Drevesne naravne vrednote 
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• Drevesnim naravnim vrednotam se z gozdnogojitvenimi ukrepi (sproščanje krošnje, 
odstranjevanje konkurentov) omogoča uspešno rast v sestoju.  

• Pri sečnji in spravilu lesa je potrebno paziti se naravne vrednote ne poškoduje ter bistveno ne 
spreminja rastiščnih razmer (svetloba, vodni režim). Drevje se podira stran od naravne vrednote. 

• Novih gozdnih prometnic se na območju rastišča naravne vrednote ne umešča oz. se zagotavlja 
ustrezen odmik.  

• Po odmrtju naj se drevesa v gozdu prepušča naravnemu razkroju.  

Hidrološke naravne vrednote 

• V obrežni pas se praviloma ne posega. V kolikor je sečnja potrebna, naj bo le-ta selektivna. 
Odstranjuje se zgolj nestabilna in fiziološko prestara drevesa, ki bi lahko povzročila erozijske 
procese ali ogrožala ostale funkcije na istem prostoru. 

• Čas izvajanja posegov v obrežnem pasu se prilagodi živalskim ciklom tako, da poseganje ne 
sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času 
razmnoževalnih aktivnosti ter vzrejanja mladičev.  

• V obrežnem pasu se ne uporablja kemičnih sredstev za uničevanje živali in rastlin. 
• Novih gozdnih prometnic se na območje naravne vrednote ne umešča oz. se zagotavlja ustrezen 

odmik.  
• Na naravni vrednoti se krčenje gozda ne izvaja. 

Geološke naravne vrednote 

• Novih gozdnih prometnic se na območje naravne vrednote ne umešča oz. se zagotavlja ustrezen 
odmik.  

• Pri sečnji in spravilu lesa na naravni vrednoti se uporablja spravilna sredstva in tehnologijo, ki 
bistveno ne vpliva na lastnosti naravne vrednote ter njeno vidno podobo. 

Površinske geomorfološke naravne vrednote 

• Pri sečnji in spravilu lesa na naravni vrednoti se uporablja spravilna sredstva in tehnologijo, k i 
bistveno ne vpliva na lastnosti naravne vrednote ter njeno vidno podobo. 

• Spravilo lesa se preko izrazitih geomorfoloških oblik kot so korita, slapišča, tolmuni, skalni skoki, 
ostenja, ipd. ne izvaja. 

• Gradnja gozdnih prometnic preko izrazitih geomorfoloških oblik, kot so korita, slapišča, tolmuni, 
skalni skoki, ostenja, ipd. ni dopustna. 

 

Podzemeljske geomorfološke 

• Ekoloških razmer se v okolici jam in brezen ne spreminja, ohranja se zastrtost nad jamskimi 
vhodi.  

• Gospodarjenje naj bo prilagojeno oz. prednostno namenjeno krepitvi funkcije ohranjanja biotske 
raznovrstnosti. Sečnja naj bo selektivna, odstranjuje se zgolj nestabilna in fiziološko prestara 
drevesa, ki bi lahko povzročila erozijske procese ali ogrožala ostale funkcije na istem prostoru.  

• V neposredni okolici jam in brezen se ohranja gozdne površine, krčenje gozda se ne izvaja. 
• Novih gozdnih prometnic se na območju jam in brezen ne umešča oz. se zagotavlja ustrezen 

odmik.  
• Pri sečnji in spravilu lesa se uporablja biološko razgradljiva olja. 

Oblikovane naravne vrednote 

• Na območju oblikovanih naravnih vrednot se lahko izvajajo le posegi, s katerimi se izboljša 
vitalnost drevja ter odstranjuje nevarnosti (odstranjevanje suhih vej). 

• Odmrla, poškodovana in slabo vitalna drevesa naj se nadomesti z novimi drevesi enake vrste.  
• Drevoredov naj se ne prekinja, krči ter drugače zmanjšuje njihove površine. 

 
Posegi in dejavnosti zunaj naravnih vrednot na območju vpliva na naravno vrednoto se izvajajo tako, da 
vpliv posega ali dejavnosti ne povzroči uničenja ali bistvene spremembe lastnosti, zaradi katerih je bil 
del narave opredeljen za naravno vrednoto, ali uničenja naravne vrednote. Konkretne varstvene 
usmeritve za posamezne naravne vrednote bodo podane v okviru izdelave GGN GGE. V območju se 
nahaja 24 naravnih vrednot za katere je določena 1. stopnja funkcije varovanja naravnih vrednot in 
funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti. Seznam naravnih vrednot, zavarovanih območij in varstvenih 
režimov je v prilogi v poglavju 13.5.1. 
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5.3.8 Varstvo kulturne dediščine 

Cilj varovanja kulturne dediščine je ohranjanje objektov, gozdov ali njihovih delov, ki imajo po predpisih, 
ki urejajo varstvo kulturne dediščine, status kulturne dediščine ali se nahajajo v njihovi neposredni okolici, 
kot tudi tiste, ki še nimajo statusa, so pa z vidika kulturne dediščine v območju pomembni, ter ohranjanje 
tradicionalnih oblik gospodarjenja z gozdovi (npr. steljniki, gaji, logi). 

 

Povzete so Splošne kulturnovarstvene usmeritve za načrtovanje območnih gozdogospodarskih načrtov 
z vidika varstva kulturne dediščine, ki smo jih prejeli od Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

 

VARSTVENE USMERITVE 

 

Splošne varstvene usmeritve za območja kulturnih spomenikov, arheoloških najdišč in 

registrirane dediščine v gozdnem prostoru: 

• spodbujanje trajnostne uporabe in vzdržnega razvoja na način in v obsegu, ki dolgoročno ne 

povzroča izgube njihovih kulturnih lastnosti;  

• spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, 

izobraževalne in njihove druge pomene;  

• ohranjanje lastnosti, posebne narave in njihovega družbenega pomena, materialne substance 

in avtentičnosti lokacije. Pomembna je tudi širša krajinska zgradba in prostorska podoba, 

ohranja se gozdne robove in zaplate v vidnih stikih z enotami kulturne dediščine ter njihov 

vsebinski in prostorski kontekst (značilne silhuete, vedute in pogledi, razgledišča, kompozicije 

objektov z značilnim drevjem ter prostorsko pomembnejše vegetacijske in druge krajinske 

strukture); 

• dovoljeni so posegi, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njihove varovane vrednote in ki 

omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za njihovo ohranitev ob spoštovanju 

njihove posebne narave in družbenega pomena;  

• zbiranje in vlačenje lesa do obstoječih vlak in vlačenje po obstoječih vlakah se opravlja tako, da 

so negativni vplivi na varovane enote kulturne dediščine minimalni;  

 

Varstvene usmeritve za vplivna območja: 

• v vplivnih območjih kulturnih spomenikov (v nadaljevanju: spomenik) velja režim varstva, ki 

določa, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju spomenikov tako, 

da družbeni pomen spomenika v prostoru ni okrnjen, 

• v vplivnih območjih registrirane dediščine (v nadaljevanju: dediščina) velja režim varstva, ki 

določa, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. 

Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo 

vplivno območje določeno. 

 

Dodatni režim varstva arheoloških najdišč:  

• posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo tako, da se arheološka najdišča 

ohranjajo. Gospodarjenje z gozdom je treba prilagoditi tako, da se arheološka najdišča varujejo 

pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovala arheološke ostaline ali spremenila njihov 

vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem: 

• odkopavati in zasipavati teren, graditi gozdne vlake, krčiti gozd ali izvesti posek na golo, 

odstranjevati koreninski sistem, če to pomeni poseg v arheološke ostaline, 

• gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine, 

• postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno 

infrastrukturo, ter nosilce reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito 

ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.  

• izjemoma je mogoče na arheološko najdišče po pridobitvi kulturnovarstvenega soglasja in 

izvedbi predhodne arheološke raziskave umestiti prej naštete nedopustne posege: 

• če ni možno najti drugih rešitev ali  
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• če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je 

zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo oz. izvedbo posega. 

 

V tem primeru je treba slediti naslednjim usmeritvam:  

• sanitarna sečnja se naj izvede v najmanjšem možnem potrebnem obsegu in zagotovi 

strokovno spravilo ter odvoz drevnine iz gozda pod nadzorom pristojne območne enote 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), 

• odstranjevanje štorov/drevesnih panjev naj se izvede s frezami, 

• izjemoma je na območju grajskih razvalin, ki so arheološka najdišča, pod nadzorom 

pristojne območne enote ZVKDS dovoljeno izbiralno redčenje drevja in strokovno spravilo 

ter odvoz drevnine iz gozda. Drevesa, ki se vraščajo v grajsko arhitekturo ali v drugo 

arheološko zidano substanco, je potrebno strokovno odstraniti, pri čemer ni dovoljeno 

odstranjevati koreninskega sistema,  

• zbiranje in vlačenje lesa do obstoječih vlak in vlačenje po obstoječih vlakah se opravlja tako, 

da so negativni vplivi na arheološke ostaline minimalni. Dela je potrebno izvajati z delovnimi 

stroji, ki v najmanjšem možnem obsegu obremenjujejo in posegajo v zemeljske plasti. O 

načrtovanih posegih je potrebno predhodno pisno obvestiti pristojno območno enoto 

ZVKDS. Nastale eventualne poškodbe arheološkega najdišča je potrebno nemudoma 

dokumentirati in zagotoviti ustrezno zaščito arheoloških ostalin; 

 

Dodatni režim varstva arheoloških ostalin: 

• pristojni območni enoti ZVKDS je skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine treba 

omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega 

nadzora nad posegi, zato naj lastnik zemljišča/odgovorni vodja o dinamiki izvedbe del obvesti 

pristojno območno enoto ZVKDS vsaj 10 dni pred pričetkom izvajanja zemeljskih del; 

• ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki 

najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline 

zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno 

enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja 

arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to 

zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave 

arheoloških ostalin, oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža 

obstoj arheološke ostaline;  

 

Dodatni režim varstva registrirane dediščine: 

• na območjih stavbne dediščine se varuje: gabarite, gradivo, oblikovanost, pojavnost in vedute 

(prostorsko izpostavljene stavbe) ter celovitost dediščine v prostoru; 

• na območjih naselbinske dediščine se varuje morfološka zasnova naselja, prostorsko 

pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja (drevesa, vodotoki), prepoznavna lega v 

okolici, naravne meje, odnosi med naseljem in okolico (vedute);    

  

• na območjih kulturne in zgodovinske krajine se varuje: krajinska zgradba in prepoznavna 

prostorska podoba (naravne in grajene sestavine), značilna parcelna struktura, velikost, oblika 

in členitev parcel (živice, osamljena drevesa, obrečna vegetacija), odnos med krajinsko podobo 

in okoljem ter preoblikovanost reliefa, grajene strukture in likovni elementi; 

• na območjih vrtnoarhitekturne dediščine se varuje: zasnova (oblika, velikost, struktura), grajene 

in negrajene sestavine, rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, vsebinska, in funkcionalna 

povezanost med sestavinami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote; 

• na območjih memorialne in druge dediščine se varuje: avtentičnost lokacije in fizična pojavnost 

objekta ali naprave, vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter osnovna 

namembnost ali raba objekta ali naprave ter način njenega delovanja (druga dediščina). 
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POSEGI V KULTURNO DEDIŠČINO 

 

ZVKD-1 predpisuje obveznost pridobitve kulturnovarstvenega soglasja:  

• kulturnovarstveno soglasje za poseg (28. člen ZVKD-1),  

• kulturnovarstveno soglasje za izvedbo raziskave in odstranitev arheološke ostaline ali 

dediščine (31. člen ZVKD-1) 

  

Za poseg v enoto kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo 
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo kulturne dediščine ali jo uničujejo, razgrajujejo ali 
spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objektov skladno s predpisi 
s področja graditve objektov, in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na 
podlagi prostorskega akta ali drugih predpisov. Zaradi zagotavljanja strokovnega nadzora je o 
načrtovanih posegih (npr. sanitarna sečnja, izbiralno redčenje ter spravilo in odvoz drevnine iz gozda) 
treba predhodno pisno obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS.  

Kadar je načrtovan poseg v enoto kulturne dediščine pod določenimi kulturnovarstvenimi pogoji 
sprejemljiv in so posegi načrtovani v območjih arheološke dediščine, je potrebno pridobiti tudi soglasje 
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu ZVKD-1, ki ga izdaja Ministrstvo za kulturo 
RS.  

5.3.9 Natura 2000 in ohranjanje biotske pestrosti 

SPLOŠNE VARSTVENE USMERITVE 

 

Z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanja vseh zavarovanih in ogroženih prostoživečih 
vrst v GGO, torej tudi vrst, ki si se nahajajo izven varovanih območij narave, se pri vseh posegih in 
dejavnostih na območju gozdnega prostora, upoštevajo varstvene usmeritve in priporočila, ki so 
navedena v nadaljevanju. 

 

Krajinski vidik 

V vseh gozdovih se pospešuje biotsko raznovrstnost z ohranjanjem in vzdrževanjem pestre drevesne 
sestave in zgradbe gozdov ter z izvajanjem ukrepov za preprečevanje škodljivih biotskih in abiotskih 
dejavnikov. Ohranjati je treba redke ekosisteme, zavarovane in manjšinske habitatne tipe, zavarovane 
rastlinske in živalske vrste, gozdove v visokogorju, primestne gozdove, gozdove v kmetijski krajini, 
predvsem manjše gozdne otoke in tudi gozdno drevje izven gozda.  

Ohranja in vzdržuje se razgibano strukturo in vrstno raznolikost habitatov, z ohranjanjem in 
vzdrževanjem gozdnih robov, gozdnih jas in košenic, vodnih in drugih mokrotnih ekosistemov v gozdu 
in gozdnem prostoru (mlak, luž, kaluž, izvirov, studencev), grmišč in drugih negozdnih ekosistemov 
(melišč, skalovij ipd.) v gozdu in gozdnem prostoru. 

Naravnemu razvoju se prepusti dele gozda, ki so pomembni življenjski prostor redkih in ogroženih 
živalskih ali rastlinskih vrst, oziroma se v njih ustrezno prilagojeno gospodari. Ohranja in oblikuje se 
biokoridorje. 

 

Drevesna sestava in zgradba sestojev 

Ohranja se delež odmrlega drevja, povečuje delež debelega odmrlega drevja, habitatna drevesa, brloge, 
gnezdišča, vodne vire, obrežno vegetacijo, razgiban gozdni rob, plodonosne in manjšinske drevesne in 
grmovne vrste. Vzpostavlja se nove ekocelice, prednostno v območjih Natura 2000 v skladu s 
konkretnimi naravovarstvenimi usmeritvami in upravljavskimi conami. 

Pospešuje se razvoj čim večje genetske pestrosti tako med vrstami kot tudi znotraj posameznih 
drevesnih, grmovnih in drugih rastlinskih vrst, še posebej redkih, zaščitenih in ogroženih; 
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Drevesa z dupli in poldupli, votla, odmrla in odmirajoča drevesa, naseljena z glivami ter živalskimi vrstami 
in drevesa z gnezdi ter drevesa večjih dimenzij in posebnih oblik ter varietet, se načrtno pušča v gozdu 
in ohranja kot habitatno drevje. 

V sestojih se izbira posamezna drevesa ali majhne skupine drevja, ki se jih pušča do pozne starosti 
oziroma do starosti dveh proizvodnih dob. 

 

Pomlajevanje in obnova 

Zagotavljati naravno obnovo gozdov v sestojih, v katerih je naravna obnova otežena, mladje pa slabih 
zasnov, neustrezne vrstne sestave in genetske pestrosti, je mogoča tudi obnova s sadnjo rastiščem 
primernih drevesnih vrst in ustreznih provenienc.  

Ob studencih, izvirih, kalužah in podzemnih jamah se vzpostavi in ohranja naravna vegetacija s 
tesnejšim sklepom, ob pomladitvah pa se z daljšimi pomladitvenimi obdobji zagotavlja stalno zastrtost 
tal teh objektov in njihove bližnje okolice. 

 

Sečnja, spravilo in gozdna tehnika 

Posegi, dejavnosti ter druga ravnanja v gozdu in gozdnem prostoru se izvajajo v času in na način, ki 
najmanj ogroža gozdne ekosisteme. Prilagaja se zahtevam živalskih in rastlinskih vrst, predvsem 
zahtevam redkih in ogroženih vrst.  

Z namenom varovanja prostoživečih živali in zagotavljanja potreb le teh po miru se lahko na gozdnih 
cestah ali njihovih odsekih, ki potekajo preko oziroma v ožjem območju gnezdišč, zimovališč, ipd., zlasti 
v primerih povečanega obsega rabe le teh s strani obiskovalcev in drugih uporabnikov gozda, določi 
poseben režim prometa oziroma uporabe posamezne gozdne ceste z opozorilnimi tablami, znaki 
oziroma na drugačen ustrezen način.  

Pri izvajanju del in posegov v gozdu in gozdnem prostoru se uporabljajo stroji in tehnologija z najmanjšim 
negativnim vplivom na habitate oziroma rastišča.  

Zbiranje in vlačenje gozdnih lesnih sortimentov ter gradnja gozdnih prometnic se ne izvaja preko rastišč 
redkih in ogroženih rastlinskih vrst in preko pomembnejših habitatov živalskih vrst (kaluž, brlogov itd.). 

 

GOZDOVI V OBMOČJIH NATURA 2000 IN EKOLOŠKO POMEMBNIH OBMOČJIH  

Podrobnejše varstvene usmeritve so navedene v tabelarični obliki v Prilogi 6.1 »Cilji in ukrepi« Programa 
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020 (v nadaljevanju PUN) oziroma so lahko 
dodatno določene v naravovarstvenih smernicah, kjer se določijo konkretne varstvene usmeritve za 
doseganje podrobnejših varstvenih ciljev oziroma izvajanje podrobnih varstvenih ukrepov (PUN, 
Poglavje 3). Konkretne varstvene usmeritve po upravljavskih conah se v skladu z veljavnim PUN 
smiselno vključijo v pripravo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot.  

Sklep vlade št. 00719-6/205/13 z dne 09. 04. 2015 nalaga ministrstvom in drugim državnim organom ter 
izvajalcem javnih pooblastil, ki so v PUN določeni kot izvajalci ukrepov, da do izteka programskega 
obdobja te ukrepe tudi izvedejo. S sklepom vlade št. 35600-5/2020/4 z dne 7.1.2021 je vlada podaljšala 
uporabo podrobnih varstvenih ciljev in ukrepov za njihovo doseganje iz PUN, do sprejetja novega 
programa upravljanja v letu 2022. 

 

 

Splošne varstvene usmeritve, ki veljajo za vsa območja Natura 2000 znotraj GGO 

Usmeritve za varstvo območij Natura 2000 izhajajo iz Naravovarstvenih smernic [22], ki smo jih prejeli iz 
Zavoda RS za varstvo narave ob pripravi GGN GGO. 

Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna 
razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst. Ohranja se tudi ustrezne lastnosti 
abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali 
ustrezno rabo. Poskrbeti je potrebno da se ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih 



CILJI, USMERITVE IN UKREPI 

120 
 

vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za 
razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali. Pomembno je 
tudi, da se ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno 
povezanost, če je le-ta prekinjena. 

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je 
neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. 

Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim 
ciklom živali in rastlin na način, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni 
meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih 
aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja. 
Upošteva se obdobja neizvajanja sečnje ter prilagojenega gospodarjenja z gozdovi na območjih mirnih 
con, rastišč divjega petelina, gnezdišč zavarovanih in ogroženih vrst, zimovališč, rukališč, gozdnih jas, 
gozdov za pospeševanje vrstne pestrosti in v območjih gnezdenja. Rastlinam pa se prilagodi tako, da se 
omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja. 

Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov. 

 

Podrobnejše in konkretne varstvene usmeritve za območja Natura 2000 

V OE Kranj se nahaja 21 Natura 2000 območij. Znotraj teh območij je opredeljenih 8 posebnih 
upravljavskih con. Pregled območij Natura 2000 in upravljavskih con Natura 2000, s podrobnimi oziroma 
konkretnimi varstvenimi usmeritvami in ukrepi, namenjenimi doseganju varstvenih ciljev, je naveden v 
Prilogah, poglavje 13.6. 

 
Konkretne usmeritve, ki veljajo za vsa območja in se jih v največji možni meri upošteva so: 
 

 Ohranja naj se površina gozdov in preprečuje zaraščanje negozdnih površin z vzdrževanjem 
gozdnih jas in robov travišč/pasišč. 

 Ohranja naj se čimbolj strnjene gozdne komplekse brez večjih infrastrukturnih posegov ter 
fragmentacije.  

 Nadaljuje naj se z izvajanjem trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja 
z gozdom. 

 Ohranja naj se uravnoteženo razmerje razvojnih faz in zgradba gozdov. 

 Zagotavljajo se mehki in široki prehodi (1-2 drevesni višini) med gozdnimi in negozdnimi 
površinami s pestro grmovno in drevesno sestavo. Ohranja se povezave med posameznimi 
gozdnimi kompleksi. 

 Zagotavlja naj se naravno in rastišču prilagojeno drevesno sestavo gozdov ter omogoča 
naravno pomlajevanje. 

 Ohranja naj se vsaj 3 % mrtve lesne mase od celotne lesne zaloge. Izboljša naj se 
debelinska struktura odmrlega in odmirajočega drevja v prid debelejšemu drevju B in C 
razširjenega debelinskega razreda. 

 Ohranja se območja, kjer se ne gospodari z gozdom. 

 Ohranjajo naj se odmirajoča drevesa, starejša manjvredna drevesa in drevesa z dupli– 
habitatno drevje. 

 Ohranja se gozdne otoke, skupine odraslega drevja in vegetacijske pasove v kulturni krajini. 

 Varuje, vzpostavlja in vzdržuje naj se naravna zatočišča, nahajališča ter strukture živalskih 
in rastlinskih vrst (mokrišča, travišča, barja, izviri, jame, brezna, kali, brlogi, gnezda,…). 
Tovrstnim habitatom se določi 1. stopnja poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske 
raznovrstnosti.  

 Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi 
življenjskim ciklom živali in rastlin. 

 Pospešuje naj se minoritetne, ogrožene in plodonosne drevesne in grmovne vrste.  

 Obnova gozda naj poteka z rastišču primernimi drevesnimi vrstami. 

 Sadnja smreke naj se postopoma zmanjšuje, temveč se jo prepusti naravnemu 
pomlajevanju. 

 Preko nahajališč, zatočišč ter drugih posebnih habitatov se ne trasira gozdnih prometnic. 

 Neselektivnih kemičnih sredstev za zatiranje škodljivih organizmov v gozdu naj se ne 
uporablja. 
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 Rekreacijske in turistične dejavnosti naj se usmerja izven najobčutljivejših območij 
ohranjanja narave (označevalne table). 

 V neposredni okolici jam in brezen se ohranja gozdne površine, krčenje gozda se ne izvaja. 

 Novih gozdnih prometnic se na območju jam in brezen ne umešča oz. se zagotavlja 
ustrezen odmik.  

 Na območju potrjenih teritorijev gozdnega jereba znotraj območja Natura 2000 Jelovica naj 
se izločijo sestoji, v katerih naj se vzdržuje svetel in strukturno pester gozd z bogato 
zastopano grmovno in zeliščno plastjo. V polmeru 400 m okoli znanih stanišč naj se oblikuje 
mirne cone, v katerih se vsaj v času od 1. aprila do 30. julija ne izvaja sečnje in spravila lesa 
ter gradnje oz. priprave gozdnih prometnic.  

 

Na območju gozdnogospodarskega načrta se izven območij z naravovarstvenim statusom nahajajo tudi 
zavarovane prostoživeče vrste, zavarovane z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah in 
Uredbo o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah. Za varstvo teh vrst naj se upošteva zgoraj 
navedene usmeritve [22]. 

 

Splošne varstvene usmeritve, ki veljajo na vseh ekološko pomembnih območjih (EPO) 

Ekološko pomembna območja so prepoznana kot biotsko najpomembnejša območja. Zagotavljajo širše 
ohranjanje biotske raznovrstnosti na obsežnih površinah, povezanost območij Natura 2000 in 
zagotavljanje tamponskih con okoli njih. Varstvene usmeritve za ekološko pomembna območja se 
določajo za območje rabe naravnih dobrin ter za izvajanje posegov in dejavnosti, z namenom, da se 
ohranja ali dosega ugodno stanje tistih habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov, 
zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno. 

Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne 
načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, 
zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da 
je njihov neugoden vpliv čim manjši. Na območju OE Kranj se nahaja oziroma delno nahaja 16 ekološko 
pomembnih območij.  

Seznam EPO, ki se nahajajo v GGO, je naveden v Prilogah, poglavje 13.6. 

5.3.10 Varovalni in zaščitni gozdovi 

V gozdovih s poudarjeno varovalno in zaščitno funkcijo je potrebno vzdrževati stalno in trajno pokrovnost 
tal z naravno gozdno vegetacijo, ki je mehansko in ekološko stabilna z razgibano vertikalno in 
horizontalno zgradbo. Pri vseh ukrepih je potrebno preprečiti nastanek erozijskih procesov in z zaščito 
tal preprečiti njihovo degradacijo, predvsem na območju plitvih in nestabilnih tleh. Jakost 
gozdnogojitvenega ukrepanja naj se določa glede na lastnosti terena in stanja sestojev, prevladujejo pa 
naj malopovršinski posegi. Drevesna sestava naj bo rastišču in naravni nevarnosti prilagojena, 
prednostno naj se upošteva naravno obnovo, stremimo k daljših proizvodnim in pomladitvenim dobam. 
Zaradi trajnosti in stabilnosti sestojev je potrebno uravnotežiti razmerje razvojih faz. Strukturno in vrstno 
sestavo naj se usmerja k stabilnosti sestojev ter maksimilizaciji varovalnega učinka. Pri izvajanju sečnje 
in spravila, ter gradnji prometnic je potrebno uporabljati rastišču in terenskim razmeram prilagojeno 
tehnologijo. Gradnja gozdnih prometnic mora biti skrbno načrtovana, prilagojena mora biti erodibilni in 
plazljivi podlagi, ne sme zmanjšati pretočnosti vodotokov, upoštevati mora omejitve iz uredbe [47]. Po 
sečnji in spravilu lesa je potrebno sečišče in vlake urediti v skladu s Pravilnikom o izvajanju sečnje, 
ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov [44]. Pri gospodarjenju z 
varovalnimi in zaščitnimi gozdovi je potrebno upoštevati tudi druge funkcije gozdov, ter režim 
gospodarjenja, ki jih določa ZOG [45], Uredba [34] in podrobnejše usmeritve določenih z GGN GGE. 

 

OGROŽENA OBMOČJA 

Po Zakonu o vodah (ZV-1) [42] naj se pri vseh posegih v gozd in gozdni prostor ter načrtovanju in 
umeščanju gozdnih prometnic na erozijska, plazljiva, plazovita in poplavna območja, upoštevajo veljavni 
predpisi s področja upravljanja z vodami in usmeritev Direkcije RS za vode. 
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Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi 
škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda [42]. Načrtovani posegi morajo biti 
usklajeni z omejitvami iz Uredbe [47]. Na poplavnih območjih je potrebno ohraniti obstoječe retencijske 
površine, ureditve pa načrtovati celovito, s ciljem zmanjševanja obstoječe poplavne ogroženosti. 

Na erozijskem območju se ukrepa tako, da se preprečuje erozijo in oblikovanje hudournikov. Prav tako 
je na teh območjih prepovedano: ogoljevanje površin, vlačenje lesa, zasipavanje izvirov; odlaganje ali 
skladiščenje lesa in drugih materialov; zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom; krčenje tistih 
gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali 
kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije; nenadzorovano zbiranje ali 
odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih; omejevanje pretoka hudourniških voda, 
pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer; odvzemanje naplavin z dna in 
brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge [42]. 

Na plazljivem območju se ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin 
ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na tem območju je prepovedano: zadrževanje voda; 
poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode; izvajati 
zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča; krčenje in 
večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč. 

Na območjih kjer je predvidena ali se zaradi naravnih dejavnikov izvaja intenzivna sečnja, je preredčene 
in ogoljene površine potrebno ustrezno protierozijsko zavarovati ter predvideti ukrepe in izvesti vse 
potrebne ukrepe, ki bodo zagotavljali ustrezno stabilnost brežin in preprečevali oz. zadrževali povečan 
odtok padavin oz. vode, plavin in plavja s teh površin. Ukrepi morajo biti usklajeni s področjem upravljanja 
z vodami in celovito sistematiko upravljanja in urejanja voda. 

Na plazovitih območjih je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih 
plazov in ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.  

V prostorskem delu načrta se nahajajo karte, ki prikazujejo ogrožena območja v GGO Kranj (karta M, N, 
O). 

 

POSEBNOSTI, VEZANE NA ZAŠČITNO FUNKCIJO 

V gozdovih s poudarjeno zaščitno funkcijo je potrebno ukrepati tako, da se zmanjšuje tveganje za 
nastanek ali širjenje naravnih nevarnosti. Skrbeti za stalno prisotnost mehansko stabilnega gozda nad 
elementi ogroženosti. Gozdnogojitveni ukrepi naj bodo manj intenzivni, prilagojeni terenskim in sestojnim 
razmeram, izvajajo naj se pod strogimi varstvenimi ukrepi (opozorilne table, zapora cest,..). Na 
erodibilnih strmih pobočjih se je potrebno izogniti vsakršnim posegom, ki povečujejo nevarnost erozije. 
V robnem območju jarkov in plazišč (vpliv plazov in hudournikov) ohranjamo in trajno pospešujemo 
pionirski stadij (vrbe, rušje, siva jelša). V gozdovih, kjer z ukrepanjem ni možno doseči zadostnega 
varovalnega učinka, je potrebno pristopiti k uporabi različnih biotehničnih in tehničnih ukrepov. Ohranja 
se vse gozdne otoke, omejke, posamezna drevesa in skupine dreves izven gozda, ki predstavljajo tudi 
zaščito pred vetrom. Na območjih gozdov s poudarjeno zaščitno funkcijo se morajo upoštevati usmeritve 
za varovalno funkcijo. 

Gospodarjenje z gozdom na območju premeščanja in odlaganja skalnih podorov naj bo usmerjeno k 
povečevanju varovalnega učinka gozda (mešani sestoji z veliko gostoto dreves, raznolike debelinske ter 
starostne strukture). Prednostno vzdržujemo predvsem trde listavce. Debelinska struktura dreves naj bo 
prilagojena velikosti odloženih skalnih blokov. Pri poseku puščamo visoke panje, ter v redove 
razporejene sečne ostanke, ki dvigujejo hrapavost površja. Na območjih, kjer je varovalni učinek gozda 
premajhen je potrebno postaviti biotehnične/tehnične ukrepe, kot so polaganje debel diagonalno na 
pobočje, pregrade ter zaščitne mreže. 

Gospodarjenje z gozdom na območju snežnih plazov stremi h čim večji pokrovnosti z gozdno vegetacijo, 
pospeševati moramo raznomerno strukturo, večjo gostoto, šopasto rast, polnilni in grmovni sloj, 
nemoteno obnovo, stabilnost dreves, ter iglavce (razen macesna). Na razgaljenih plaznicah lahko 
hrapavost povečamo s tehničnimi ukrepi, pri poseku lahko puščamo višje panje ali poševno ležeča debla. 

Na območju zemeljskih plazov z gozdovi gospodarimo tako, da zagotavljamo stalno zastrtost tal, 
pospešujemo drevesne vrste z globokimi koreninskimi sistemi, gospodarimo malopovršinsko, ter 
preprečujemo zastajanje vode na nestabilnih podlagah. Gradnja gozdnih prometnic ne sme zmanjšati 
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stabilnost tal, zagotoviti je potrebno odvodnjavanje prometnic. Pri sečnji in spravilu mora biti 
mehanizacija prilagojena tako, da se tla ne zbijejo. Najprimernejša sistema sta zastorno in skupinsko 
postopno gospodarjenje, v določenih primerih tudi panjevsko gospodarjenje. 

Gospodarjenje z zaščitnimi gozdovi na območju hudournikov mora upoštevati celotno prispevno 
območje hudournika, vzdržujemo čim večjo zastrtost z vegetacijo. Pri sečnji, spravilu in skladiščenju 
gozdnih lesnih sortimentov ter gradnji gozdnih prometnic je treba preprečevati nastanek in širjenje 
erozijskih procesov ter zmanjšati možnost odnašanja lesenega plavja v strugo. Ob vodotokih se ne 
sklada lesa in zlaga lesnih ostankov. Prav tako se v tem območju ne pušča habitatnih dreves in prepušča 
območij gozdov naravnemu razvoju. Odstraniti je potrebno vso neprimerno drevnino, ki preusmerja smer 
vodotoka in povzroča erozijske procese. Z gozdnogojitveni ukrepi ustvarjamo mozaično zgradbo gozda, 
strukturirane sestoji s široko porazdelitvijo debeline drevja, ohranjamo pionirske listavce in negujemo 
polnilni sloj. Prispevna območja hudourniško aktivnih območij naj se vsakoletno pregleduje in ustrezno 
preprečuje nastanek erozijskih procesov. 

5.3.11 Upravljanje z vodami 

V vseh gozdovih s poudarjeno hidrološko funkcijo na prvi in drugi stopnji, moramo režim gospodarjenja 
prilagoditi funkciji in stopnji poudarjenosti funkcije. Na teh površinah je potrebno spoštovati predpisane 
varstvene režime in vsak poseg v prostor skrbno proučiti. Splošne in podrobnejše usmeritve za 
gospodarjenje in izvajanje dejavnosti na navedenih območjih so podane v nadaljevanju. Usmeritve za 
upravljanje z vodami izhajajo iz ZV-1 [42] in so podrobneje predstavljene v Usmeritvah [37], ki smo jih 
za izdelavo območnih načrtov prejeli iz Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV).  

 

SPLOŠNE USMERITVE: 

Rabo in druge posege v vode, vodna zemljišča in priobalna zemljišča na varstvenih in ogroženih 
območjih je treba v skladu s 5. členom ZV-1 načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje stanje voda, 
da se omogočata varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnih procesov ter 
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov [37].  

 
Na vodovarstvenih območjih je pri načrtovanju posegov potrebno dosledno upoštevati mejo (tudi 
notranje meje) ter režim vodovarstvenega območja, poleg tega ne izvajamo posegov v gozd ali gozdni 
prostor (razen izjemoma, 150. člen ZV-1), ter upoštevamo vodovarstveni režim iz veljavnega predpisa, 
ki ureja vodovarstveno območje. Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali 
stanje voda, ter za poseg, ki bi vplival na podzemne vode, je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo s 
področja upravljanja z vodami pridobiti vodno soglasje. Poleg tega je potrebno pridobiti vodno soglasje 
tudi za poseg na vodnem in priobalnem zemljišču, varstvenih in ogroženih območjih. Vodna in priobalna 
zemljišča so opredeljena v 11. in 14. členu ZV-1, meje vodnega zemljišča tekočih voda pa še podrobneje 
v Pravilniku o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda. Na vodnih in 
priobalnih zemljiščih ne odlagamo snovi in predmete (določene z 68. členom ZV-1), poleg tega ne 
izvajamo posegov, ki bi ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred 
škodljivim delovanjem voda; ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, ter onemogočili obstoj in 
razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov (določene z 86. členom ZV-1). Na vodnem in priobalnem 
zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen ZV-1: 

• ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, 

• gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, 

• gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter 
izvajanju nalog policije, 

• zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih, 

• gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode nujno zgraditi 
na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), 

• ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, 

• gradnjo objektov grajenega javnega dobra po ZV-1 ali drugih zakonih, 
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• gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih priključkov na 
javno infrastrukturo, vendar le na krajših odsekih, kjer zaradi naravnih prostorskih omejitev ni 
možen drugačen potek trase, 

• gradnjo pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov zunaj območij naselij na priobalnem 
zemljišču vodotokov 1. reda, vendar z zagotovljenim minimalnim 15 metrskim odmikom od meje 
vodnega zemljišča. 

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določbe 68. člena ZV-1, po katerih je na vodnem in priobalnem 
zemljišču prepovedano: 

• odlaganje in pretovarjanje nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, 

• odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi, 

• odlaganje odpadkov. 

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določbe 84. člena ZV-1, da so na vodnem in priobalnem zemljišču 
prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: 

• ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, 

• zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, 

• ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, 

• onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. 
 

USMERITVE ZA GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN POSEBNOSTI ZA VAROVANJE 
HIDROLOŠKE FUNKCIJE:  

 

Po Usmeritvah [37] se je potrebno za preprečevanje onesnaženja pri sečnji in spravilu izogibati 
velikopovršinskim ukrepom, skrbno izbirati tehnologijo in stroje, ki ne vnašajo motenj v vodni režim, se 
izogibati gradnji strmih, nestabilnih vlak in ročnemu spravilu na takih terenih ter uporabljati biološko 
razgradljiva olja pri delu z mehanizacijo. Pri gradnji gozdnih prometnic se izogibamo bližini izvirov, 
potokov in njihovih pritokov, zajetij, rečnih oziroma potočnih strug ter jam. Gradnja gozdnih prometnic v 
območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost 
objektov pred visokimi vodami z verjetnostjo pojavljanja 100 let z zagotovljeno najmanj 0,5 m varnostno 
višino. Gradnja prometnic naj poteka na pobočjih z manjšimi nakloni, upoštevajoč čim manjše razgaljanje 
tal, vkope in dolžino prometnice. Gradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak se izvaja na način, da se z 
ukrepom ne spremeni vodotokov. 

Režim gospodarjenja v gozdovih s poudarjeno hidrološko funkcijo na prvi in drugi stopnji, mora biti 
prilagojen funkciji in stopnji poudarjenosti funkcije, ter varstvenem režimu območja. Poleg tega moramo 
na vodozbirnih območjih zagotavljati stalno pokrovnost vegetacije, ohranjati moramo stopnjo 
gozdnatosti, ter vzdrževati strukturo in ohranjenost gozdov, ki ugodno vpliva na odtok vode. Poškodbe 
gozdov (ujme) v vodozbirnih območjih in v območjih prve stopnje poudarjenosti hidrološke funkcije je 
potrebno hitro sanirati, po potrebi obnoviti s sadnjo. Gospodarjenje v okolici izvirov, studencev in kraških 
jam je potrebno prilagoditi, v neposredni okolici zavarovanih brezen in jam je prepovedano spreminjati 
vegetacijsko odejo, prepovedane so vse vrste gradenj. Preprečuje se onesnaženje vodnih virov, 
upoštevati je potrebno omejitve pri sečnji in spravilu za preprečevanje onesnaženja. Ohranja se kale, 
kaluže, izvire in druge vodne vire oziroma v 50 m pas okrog vodnih virov, se ne sme polagati snovi, ki 
spreminjajo kvaliteto vode. Ohranja se širina vegetacije obvodnega pasu, ki je praviloma sorazmerna 
širini vodotoka. Vodne vire ter ostale večje objekte, povezane z vodami, je potrebno vrisati v 
gozdnogojitvene načrte. Sodeluje se z vodarji in upravnimi organi pri posegih v varovana in varstvena 
območja (vodna in priobalna zemljišča ter vodovarstvena območja). 

Smernice za ogrožena območja po ZV-1 [42] (plazljiva, plazovita, erozijska in poplavna) so obravnavane 
v poglavju 6.3.10 Varovalni in zaščitni gozdovi. Usmeritve za pridobitev vodnega soglasja in pravice 
graditi so navedene v poglavju 5.3.4. 
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5.3.12 Gozdni rezervati in raziskovalni objekti 

USMERITVE ZA GOZDNE REZERVATE 

Ključni namen razglasitve gozdnih rezervatov je spremljanje in raziskovanje gozdov v rezervatih brez 
vplivov gospodarjenja, torej ob prepuščanju gozda naravnemu razvoju, zato gospodarjenje v gozdnih 
rezervatih ni dovoljeno. Vsi ukrepi so omejeni le na spremljanje razvoja gozdnega ekosistema in 
raziskave, ki prispevajo k boljšemu razumevanju funkcioniranja naravnih gozdov. 

V gozdnih rezervatih veljajo splošne usmeritve za razglašene gozdne rezervate, ki jih določa Uredba o 
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom [34] ločeno na režim, ki je lahko strožji ali blažji. 
V GGO so vsi gozdni rezervati opredeljeni z blažjim varstvenim režimom.  

• v rezervatih je prepovedano kakršnokoli spreminjanje obstoječega stanja, poseganje v matično 
podlago, vode, tla, vegetacijo in živalski svet, kot so: gradbena dela, sečnja in spravilo lesa, lomljenje 
ali poškodovanje drevja in grmovja, nabiranje rastlin, živali, gliv in plodov, lov in ribolov ter vodenje 
domačih živali, onesnaževanje in povzročanje hrupa, kurjenje in bivakiranje; 

• znanstvenoraziskovalno delo se izvaja le v obsegu, ki ne vpliva negativno na stanje populacije in na 
rastišče, raziskave naj bodo predvsem neinvazivne; 

• lov se ne izvaja 
• zagotoviti označitev in vzdrževanje označb mej rezervatov, morebitnih učnih poti in informacijske 

infrastrukture 
• na območju gozdnih rezervatov spremljati število obiskovalcev in njihove vplive ter jih usmerjati na 

primerne poti, ki morajo biti ustrezno opremljene in vzdrževane; 
• ustvariti javno dostopno zbirko in evidenco zunanjih raziskav, ki se izvajajo ali so se izvedle v gozdnih 

rezervatih 
• ob podaji strokovnega mnenja za izvedbo raziskav dodati pogoj, da ZGS dobi izvod končne 

raziskave/članka, ki se jo vključi v zbirko. proaktiven program sodelovanja z znanstveno-
raziskovalnimi institucijami 

• predvsem sodelovanje s fakultetami (gozdarji, biologi, geografi,…), da se skupaj z ZGS določi možne 
tematike raziskovalnih del, in spodbuja možnost opravljanja raziskav v gozdnih rezervatih (seveda ob 
upoštevanju relevantnih omejitev); 

 

USMERITVE ZA RAZISKOVALNE OBJEKTE 

• Povečati obseg raziskovalnih ploskev in dejavnosti v različnih sestojnih tipih. 
• poiskati primerna območja za postavitev raziskovalnih ploskev z namenom ugotavljanja vplivov 

klimatskih sprememb; ugotavljanja učinkovitosti prilagoditvenih ukrepov na podnebne spremembe;  
• preveriti možnosti za izvajanje raziskovalne dejavnosti z lastniki gozdov (državo, lokalnimi 

skupnostmi, večjimi zasebnimi lastniki); 
• spodbujati strokovne naloge na temo pomlajevanja. 
 

POMEMBNE RAZISKOVALNE NALOGE V PRIHODNJE Z VIDIKA PROBLEMATIKE 
RAZVOJA GOZDOV SO: 

• izvesti ponovni popis stanja rezervatov, na ta način pridobiti vpogled v dinamiko razvoja teh gozdov 
in izvesti analizo trendov; 

• popisi rezervatov ob obnovi GGN GGO; 
• proučevanje sukcesijskega razvoja vegetacije v preteklosti sekanih gozdov;  
• proučevanje gozdne favne, habitatov in njihove funkcije v gozdu;  
• proučevanje naravne (brez ukrepov) dinamike razvoja gozdov po gradaciji podlubnikov v umetno 

zasnovanih smreko; 
• ekologija naravnega pomlajevanja v ujmah poškodovanih sestojev s spremenjeno vrstno sestavo. 

5.3.13 Turizem, rekreacija in ostale socialne vloge gozda 

Socialne funkcije gozdov v GGO Kranj so zelo pomembne, njihov pomen se še povečuje. 

Gorenjska je turistično zelo priljubljena destinacija med domačimi in tujimi gosti. Priljubljene turistične 
destinacije so Jezersko, Krvavec, zaledje Tržiča, Preddvora, okolica Jošta nad Kranjem, Lubnika, 
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Blegoša, Ratitovca in Porezna. Poleg tradicionalnih pohodnikov je v zadnjih letih močno priljubljeno 
kolesarstvo. Poleg navadnih se močno povečuje uporaba električnih koles, ki omogočajo dostope tudi 
manj pripravljenim rekreativcem na lokacije, ki jih sicer ne bi dosegli. V splošnem so v porasti 
ekstremnejši športi jadralno padalstvo, turno smučanje in alpinizem. 

 

TURIZEM IN REKREACIJA 

Gozdove s poudarjeno rekreacijsko in turistično funkcijo, je treba vzdrževati v takšnem stanju, da bodo 
privlačni za obiskovalce. Izogibati se je potrebno velikopovršinskim posegom, ki so dopustni le izjemoma, 
v primeru sanacij posledic različnih ujm. Obnovo sestojev izvajati postopno in malopovršinsko. Na 
razglediščih, še posebej v okolici planinskih domov, izvajati vedutno sečnjo. Ob poteh ohranjati zanimiva 
drevesa in skupine dreves ter z gospodarjenjem oblikovati pester, strukturiran gozd. V primeru izvajanja 
gozdarskih del v gozdu je treba pravočasno in na primeren način obvestiti obiskovalce in poti, za čas 
izvajanja del, zapreti ali omejiti dostop na poteh. Čas izvajanja del naj bo prilagojen obisku gozda. Zlasti 
ob bolj obiskanih poteh je potrebno z ustreznimi ukrepi (posek nevarnih dreves, pravočasni sanitarni 
posek, …) zagotoviti varnost obiskovalcev. Dosledno izvajati gozdni red na in ob gozdnih prometnicahn 
ter ostalih poteh. Aktivno usmerjati turistično in rekreacijsko rabo na za to primerna območja ter na 
obstoječe, ustrezno označene poti. V gozdovih s poudarjeno varovalno funkcijo je potrebno prilagoditi 
potek planinskih poti tako, da se ne bi zaradi obiskovalcev povečala erozija in poti na strmih predelih 
ustrezno zaščititi. Obveščanje javnosti o stanju gozdov, večjih posegih in urejanju rekreacijske 
infrastrukture, redna vzdrževalna dela infrastrukture (poti, klopi, informacijske table) in povečan strokovni 
nadzor nad prepovedanim odlaganjem odpadkov ali drugimi motnjami, ki jih povzročajo obiskovalci. 
Sodelovanje javne gozdarske službe (ZGS) s turističnimi, planinskimi, kolesarskimi društvi ter taborniki, 
skavti in lokalnimi skupnostmi. Rekreacijsko rabo usmerjati na za to primerna območja, pri tem upoštevati 
zakonitosti gozdnega prostora, gozdarske in druge dejavnosti v njem ter smernice pristojnih ustanov za 
varstvo naravne in kulturne dediščine. Kjer je rekreacijska raba v nesoglasju s pospeševanjem drugih 
funkcij, se pobude za urejanje poti ali gradnjo drugih rekreacijskih ali turističnih objektov skuša usmeriti 
na druga območja. Skupaj z lokalnimi skupnostmi urejati status primestnim gozdovom, regulirati in urejati 
predvsem parkiranje ter na ta način usmerjati obisk gozdnega prostora ter prostora nad gornjo gozdno 
mejo. 

 

HIGIENSKO- ZDRAVSTVENA IN KLIMATSKA FUNKCIJA 

V okolici večjih krajev in emisijskih virov je potrebno v čim večji meri ohranjati obstoječe površine gozdov. 
Ohranjati in pospeševati strukturno in vrstno pestrost, pospeševati naravno drevesno sestavo ter stalno 
vzdrževati vitalne in stabilne sestoje. Pri obnovi in negi gozdov pospeševati drevesne vrste, ki izkazujejo 
večjo odpornost proti neugodnim vremenskim dejavnikom, boleznim in onesnaženju. 

Redno izvajati ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi in boleznimi. Pospeševati tudi grmovne vrste, 
še posebej na gozdnem robu, in polnilni sloj. Priporočljivo je malopovršinsko gospodarjenje. 
Prepovedane so večjepovršinske sečnje ter direktne premene. Ohranja naj se posamezne gozdnih 
otoke, zelene koridorje in skupine drevja na kmetijski in predvsem v urbani krajini, zlasti med naselji in 
večjimi viri hrupa (ceste, železnice, kamnolomi, industrijske cone, …) ter ob športnih in otroških igriščih.  

 

POUČNA FUNKCIJA 

Pospeševati vitalnost, naravno sestavo in vrstno pestrost gozdov s poudarjeno poučno funkcijo, ohranjati 
estetsko zanimiva drevesa in grmovnice, z gozdom gospodariti malopovršinsko, z daljšo proizvodno 
dobo. Zaradi varnosti je potrebno izvajati reden nadzor zdravstvenega stanja gozda in po potrebi izvesti 
sanitarno sečnjo, ob učnih poteh je potrebno posekati vsa suha, nevarna drevesa in odstraniti suhe veje, 
ki lahko ogrožajo obiskovalce, na območju večjega obiska gozdov redno zagotavljati urejenost sečišč ter 
zagotoviti stalno urejenost in prehodnost poti. V času izvajanja gozdnih del je potrebno poskrbeti za 
varnost obiskovalcev, pravočasno in na primeren način obvestiti obiskovalce o delih ter po potrebi poti 
za čas izvajanja del zapreti. Nadaljevati s strokovnim vodenjem po gozdnih učnih poteh, vodenjem 
strokovnih ekskurzij in naravoslovnih dni, pripravo različnih predavanj, prednostno za predšolske otroke 
ter osnovne in srednje šole. Ohraniti obstoječe gozdne učne poti in po potrebi osnovati nove. Vzdrževati 
obstoječo in po potrebi postaviti novo izobraževalno infrastrukturo. Prav tako nadaljevati z aktivnim 
sodelovanjem pri izvajanju terenskih vaj študentov gozdarstva in drugih naravoslovnih študijev. 
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ESTETSKA FUNKCIJA 

Ohranjati strukture gozdnega drevja s katerimi se povečuje estetska vrednost krajine, pospeševati in 
ohranjati estetsko zanimive drevesne in grmovne vrste (češnja, jerebika, mokovec, dobrovita, dren, …). 
Ob poteh puščati in ustrezno označiti habitatna in izjemna drevesa. Obnova gozdov naj temelji na 
naravnem pomlajevanju in ukrepih na manjših površinah. Ohranjati sestojni značaj gozda in zeleno kuliso 
ob pešpoteh in kulturnih spomenikih. Z namenom ohranjanja in izboljšanja razgledov na objekte kulturne 
in naravne dediščine in na območjih razglednih točk se izvaja vedutna sečnja. Paziti na vtis, ki ga ima 
gozdni prostor v okolici objektov, ki so pomembni z vidika kulturne dediščine, poučne, rekreativne ali 
turistične funkcije. Informativne, opozorilne in usmerjevalne table ter druge oznake ter počivališča morajo 
biti zasnovane tako, da niso estetsko moteče in ne predstavljajo grobega posega v gozd. 

 

OBRAMBNA FUNKCIJA 

Na območjih s poudarjeno obrambno funkcijo naj bo gospodarjenje prilagojeno funkciji obrambnega 
objekta in površini okoli objekta. Pri oblikovanju sestojev težiti k močnejši vertikalni strukturiranosti 
sestojev. Ohraniti vire pitne vode tako kot je navedeno pri hidrološki funkciji. 

5.3.14 Usmeritve za primestne gozdove 

V primestnih gozdovih Kranja, Škofje Loke in Tržiča naj se pri gospodarjenju z gozdovi smiselno 
upošteva usmeritve iz poglavja 5.3.13. ter naslednje usmeritve: 

• večanje deleža občinskih gozdov z odkupom gozdov od zainteresiranih lastnikov gozdov, zaradi 
številnih interesov rabe prostora prihaja do nesoglasij in konfliktov; 

• ozaveščanje javnosti o pomenu mestnih gozdov in aktivnega gospodarjenja z gozdovi ter o omejitvah 
pri rabi gozdov (gozdni bonton); 

• ureditev in vzdrževanje rekreacijske infrastrukture (pešpoti, kolesarske poti, poligoni, tematski 
parki,…); 

• omogočanje dostopa do mestnih gozdov (tudi gibalno oviranim);  

• izboljšanje možnosti za vzgojno-izobraževalne aktivnosti v gozdu (učilnice na prostem, tematske poti, 
učni poligoni, programi) v sodelovanju z lokalno skupnostjo, lastniki gozdov ter izobraževalnimi 
ustanovami; 

• ohranitev in izboljšanje stanja območij, ki so pomembna za varstvo narave ter za varstvo kulturne 
dediščine; 

• sodelovanje pri pripravi aktov na lokalni ravni za razglasitev gozdov s posebnim namenom, pri pripravi 
operativnih načrtov, če so ti predvideni z odlokom o gozdovih s posebnim namenom ter krepitev 
prepoznavnosti pomena mestnih gozdov pri ostalih strokovnjakih znotraj relevantnih strokovnih 
področij; 

• na predelih gozdnega prostora, kjer zaradi obremenjenosti z rekreacijo oziroma turizmom prihaja do 
nesoglasij in konfliktov z drugimi funkcijami gozdov, se skuša obiskovalce usmerjati na druga 
območja oziroma obisk razpršiti, s pomočjo informiranja in izobraževanja ter v skrajnih primerih z 
urejanjem alternativnih poti ali gradnjo drugih objektov; ta usmeritev še posebej velja za območje 
gozdov s posebnim namenom; 

• urediti in prilagajati planinske poti in druge močno obiskane poti v gozdovih s poudarjeno varovalno 
in zaščitno funkcijo oziroma poti, ki prečkajo erozijska območja; 

• obveščati javnost o stanju gozdov, večjih posegih in urejanju infrastrukture; v primerih, ko gre za večje 
sanacije po ujmah in drugih posegih, ki bi utegnili zanimati javnost, se na teren za obdobje dela 
postavi informativne table (vsebina: vzrok posega, postopek, načrtovalec in izvajalec del); 

• sodelovanje z zainteresiranimi souporabniki gozdnega prostora in z lokalnimi skupnostmi; 

• spodbujanje upravljavcev k spremljanju obiska na močno obiskanih predelih in pridobivanju ocen 
vpliva na naravo, po potrebi ukrepanje. 
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• pomoč lastnikom gozdov pri gospodarjenju z gozdovi ter spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov 
za skupno gospodarjenje z gozdovi na način, ki bo omogočal stroškovno učinkovitejše in bolj 
usmerjano gospodarjenje z gozdovi; 

• prizadevanje za podporo lokalne skupnosti pri skupni organizaciji del v gozdovih 

• izboljšanje interpretacije narave in kulturne dediščine v primestnih gozdovih. 
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5.4 Ukrepi 

5.4.1 Možni posek 

Višino možnega poseka smo določili na podlagi stanja gozdov, ciljev gospodarjenja z gozdovi, strateških 
usmeritev, načrtovanega razvoja gozdov po rastiščnogojitvenih razredih ter kontroli izvedenih ukrepov v 
preteklem obdobju.  

Možni posek je 9 % večji od možnega poseka v prejšnjem ureditvenem obdobju in znaša 7,6 m3 na ha 
na leto. Akumuliramo le slabih 5 % prirastka - lesna zaloga znaša 369 m3/ha, zato v naslednjem 
desetletju ne načrtujemo znatnega dviga. Načrtujemo visok posek prek 100 % prirastka pri iglavcih, 
medtem ko akumuliramo petino prirastka listavcev.  

Najvišji posek je načrtovan za iglavce – predvsem v RGR z višjim deležem smreke, ki so bili v preteklem 
desetletju najbolj prizadeti in so najbolj občutljivi na trenutne klimatske razmere - hrastovo gabrovje, kjer 
znaša 115 %, in zmerno kisloljubno bukovje s 114 %. Največ prirastka akumuliramo v varovalnih 
gozdovih, posek znaša 53 % prirastka. 

Realizacija poseka v preteklem ureditvenem obdobju je znašala 4,8 m3 na ha na leto, možni posek je 
torej za 58 % večji. Načrtujemo več pomladitvenih sečenj, na ta način bomo znižali presežek debeljakov, 
s končnimi poseki pa dvignili delež mladovij. 

 

Preglednica 72: Možni posek po oblikah lastništva. 

 v 1.000 m3 m3 na ha, leto % od LZ % od P 

Državni gozdovi 

Iglavci 326 5,0 18,3 91,6 

Listavci 114 1,7 14,5 71,5 

Skupaj 440 6,7 17,1 85,4 

Zasebni gozdovi 

Iglavci 3.321 5,2 22,4 105,2 

Listavci 1.537 2,4 18,1 82,1 

Skupaj 4.858 7,6 20,9 96,6 

Gozdovi lokalnih skupnosti 

Iglavci 42 3,9 18,8 99,6 

Listavci 21 2,0 15,6 72,8 

Skupaj 64 5,9 17,6 88,7 

Skupaj vsi gozdovi v GGO 

Iglavci 3.689 5,2 21,9 103,8 

Listavci 1.671 2,4 17,8 81,1 

Skupaj 5.361 7,6 20,5 95,5 

5.4.2 Ponori ogljika 

V obdobju 2021 - 2030 je glede na določen možni posek ugotovljen stabilen ponor ogljika (Slika 10 v 
poglavju 2.5.), in sicer okvirno v višini 126 Gg CO2 letno. K ponorom ogljika bodo v območju največ 
prispevali predvsem gozdovi, kjer ni aktivnega gospodarjenja - gozdni rezervati in ekocelice ter varovalni 
gozdovi, kjer načrtovan posek znaša 52,8 % prirastka in delno vodovarstvena območja. 
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Prikaz izračunov ponorov ogljika po letih za obdobje 2011 – 2020 in modelnega predvidevanja za 
obdobje 2021 – 2030 je prikazan v poglavju 2.5, Slika 11. 

5.4.3 Gojitvena, varstvena in ostala dela 

Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih so določene v minimalnem in optimalnem 
obsegu. Minimalni obseg del vključuje dela, ki omogočajo nemoteno obnovo gozda, znatno zmanjšujejo 
ogroženost sestojev in so zelo pomembna za krepitev biološke pestrosti in zdravja gozda oziroma 
dolgoročne stabilnosti gozdnih sestojev. Optimalni obseg del zajema minimalni obseg del, dodatno 
povečan za dela, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti sestojev na rastiščih in v sestojih, kjer lahko 
pričakujemo prav dobro in odlično kakovost, ter dodatna dela za krepitev drugih funkcij. 

Sestoje praviloma obnavljamo po naravni poti. Pri sestojih na dobrih rastiščih, kjer grmovna ali zeliščna 
plast onemogočata uspešno naravno obnovo, načrtujemo pomoč v obliki priprave sestoja in priprave tal. 
Ta dela načrtujemo na 600 ha (optimalen obseg), kar predstavlja 58 % vseh načrtovanih del pri obnovi. 
Čeprav poskušamo večino sestojev obnoviti po naravni poti, dobimo tudi sestoje, ki jih zaradi različnih 
vzrokov v razumnem času ni mogoče naravno obnoviti. V takih primerih ukrepamo z umetno obnovo s 
sadnjo, katero načrtujemo na 430 ha (optimalen obseg), kar predstavlja 42 % vseh načrtovanih del pri 
obnovi. Zaradi ujm, ki so prizadele gozdove v zadnjem desetletju se je obseg načrtovanih del v primerjavi 
z zadnjim načrtom nekoliko povečal. Za to bo potrebno zagotoviti 1.090.000 sadik, od tega 52 % iglavcev 
in 48 % listavcev. Potrebe po obnovi s sadnjo lahko dodatno povečajo morebitne naravne ujme, ki bodo 
prizadele gozdove v naslednjem desetletju 

Z nego mladovij prispevamo k biološki in mehanski stabilnosti prihodnjih gozdov in povečujemo njihovo 
kakovost. V predelih, kjer smo izvedli sadnjo, je običajno potrebna večletna obžetev. V mladju in gošči 
se nego načrtuje, kjer je potrebno uravnavanje zmesi v korist listavcev in kjer so potrebni ukrepi za 
povečanje statične stabilnosti. Nega letvenjakov in drogovnjakov je predvidena tudi v predelih, ki niso 
bili poškodovani po naravnih ujmah, sestoji pa so bogatih zasnov. Obžetev predstavlja 34 %, nega 
mladja 8 %, nega gošče 23 %, nega letvenjaka 22 % in nega tanjšega drogovnjaka 13 % vse načrtovane 
nege (optimalen obseg). Optimalen obseg načrtovane nege je podoben kot v preteklem obdobju. 

Pri varstvu je največ del povezanih z zaščito pred divjadjo, nanje odpade 5.000 dnin oziroma 39 % vsega 
načrtovanega varstva (optimalen obseg). Zaradi objedanja rastlinojede divjadi je potrebno ščititi 
praktično vse s sadnjo obnovljene površine, na območju večje gostote jelenjadi je v času do njene 
uskladitve z okoljem v jelovo-bukovih gozdovih potrebno ščititi tudi naraven pomladek jelke, v 
zasmrečenih gozdovih tudi bukve. Pri varstvu pomembno skupino del predstavljajo ukrepi za varstvo 
pred erozijo, zanje načrtujemo 4.500 dnin oziroma 33 % varstva (optimalen obseg). Tu so načrtovana 
dela za zagotavljanje stabilnosti varovalnih gozdov, za dela v hudourniških območjih in v gozdovih z zelo 
poudarjeno zaščitno funkcijo. Za varstvo pred žuželkami načrtujemo 4.200 dnin oziroma 31 % varstva 
(optimalen obseg). V tej številki so zajeta predvsem preventivna dela za nadzorovanje smrekovih 
podlubnikov, zatiralna dela (npr. posek in izdelava napadenih dreves) tu niso prikazana. Obseg 
načrtovanih del je podoben kot je bil v preteklem obdobju. V podobnem obsegu načrtujemo tudi varstvo 
pred erozijo, ki je bila v preteklosti slabo realizirana, a vodne ujme vedno znova dokazujejo, da so 
preventivni ukrepi na tem področju zelo pomembni. 

Pri negi habitatov je največ del povezanih z vzdrževanjem pašnih in travnih površin v gozdu. V zasebnih 
gozdovih so tu prikazane le površine, za katere lastniki ne uveljavljajo GERK-ov, zato je teh površin v 
zasebnih gozdovih razmeroma malo. Ostala pogostejša dela so še vzdrževanje grmišč in obrežij, 
izdelava in vzdrževanje vodnega vira, izdelava in vzdrževanje stez ter sadnja plodonosnega drevja.  

Med dela za nego habitatov ukrep naravni razvoj biotopov (ekocelice) ni zajet. Obseg izločitve ekocelic 
se opredeli na podlagi ciljev zapisanih v PUN 2000 in na podlagi usklajevanja naravovarstvenih smernic 
za GGN GGE. 
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Preglednica 73: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih po oblikah lastništva 

Gojitvena in 
varstvena dela 

Enota 
Državni gozdovi 

Zasebni in drugi 
gozdovi 

Skupaj 

minimalno optimalno minimalno optimalno minimalno optimalno 

Obnova ha 35 85 365 945 400 1.030 

Nega ha 300 1.020 2.500 8.935 2.800 9.955 

Varstvo dni 750 1.470 6250 12.255 7.000 13.725 

Nega habitatov dni 800 1.000 250 400 1.050 1.400 

5.4.4 Vlaganja v gozdno infrastrukturo 

Glede na površine gozdov, ki so za spravilo še zaprti, in površine, v katerih spravilo še ni ekonomično, 
ter v povezavi s količino možnega poseka v naslednjem desetletju ocenjujemo, da bo v obdobju 
veljavnosti načrta zgrajenih 459 km novih gozdnih vlak. 

Z uporabo rastrske analize rastiščnih koeficientov [49] so bili za gradnjo gozdnih cest izločeni prioritetni 
predeli gozdov, ki bi jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami s skupno površino 3.973 ha, na kateri 
bi bilo potrebno zgraditi 78 km gozdnih cest. 

Z grafičnim prerezom prioritetnih površin s slojem erozijskih in plazljivih območij (območja velike in zelo 
velike verjetnosti pojavljanja plazov) je bilo ugotovljeno, da je gradnja gozdnih cest brez predhodne 
dodatne presoje zaradi okoljskih omejitev, ki so v teh območjih posledica erozije oz. plazovitosti, 
sprejemljiva na površini 711 ha, na kateri bi bilo potrebno za optimalno odprtost gozdov z gozdnimi 
cestami zgraditi 14 km gozdnih cest.   

Gradnja gozdnih cest v prioritetnih predelih bo zagotavljala dolgoročno izvajanje načrtovane stopnje 
intenzivnosti gospodarjenja. Z gradnjo gozdnih cest bo gospodarjenje v območjih primernih za spravilo 
po tleh in po kolesih zaradi zmanjšanih spravilnih razdalj (pod 800m) in v območjih primernih za spravilo 
po zraku postalo realno izvedljivo in tudi ekonomično. 

 

Preglednica 74: Gradnja gozdnih cest, gozdnih vlak in protipožarnih presek 

Vrsta del 
Potrebno za optimalno odprtost 

v km 

Prioritetne dolžine odpiranja v 

naslednjem desetletju v km 

Gradnja gozdnih cest 224 78 

Gradnja gozdnih vlak 

Gradnja protipožarnih presek          

1.469 

- 

410 

- 

 
Predeli, ki bi jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami in so opredeljeni v tem načrtu, ne izključujejo 
možnosti gradnje gozdnih cest tudi izven teh območij. 

Na podlagi kalkulacije povprečnih stroškov vzdrževanja gozdnih cest v Republiki Sloveniji, cene iz l. 
2020 korigirane z gradbenim indeksom za l. 2021 ocenjujemo, da bodo v naslednjem desetletju stroški 
za redno letno vzdrževanje 1 km gozdne ceste znašali 935 EUR. Zaradi javnega značaja gozdnih cest 
in intenzivnega gospodarjenja z gozdovi bi morale več sredstev prispevati občine in večji lastniki gozdov.  
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6 OKVIRNO EKONOMSKO VREDNOTENJE 
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI 

Okvirno ekonomsko vrednotenje gospodarjenja z gozdovi v okviru lesnoproizvodne funkcije v prihodnjem 
desetletju ocenjujemo na podlagi razlike med pričakovanimi prihodki in stroški gozdne proizvodnje. V 
presoji nismo upoštevali subvencij, stroškov gradnje gozdnih cest, stroškov gradnje in vzdrževanja 
gozdnih vlak, davčnih obveznosti in povračil, stroškov poslovanja gozdnega obrata ali zborničnih članarin 
ipd.  

PRIČAKOVANI PRIHODKI 

Pričakovane prihodke smo ugotovili na podlagi količine najvišjega možnega poseka v ureditvenem 
obdobju (neto m3), grobe strukture poseka in cen posamezne skupine gozdnih lesnih sortimentov. Kot 
osnovo smo uporabili cene odkupa lesa po podatkih SURS [71], v obdobju od 1.7.2020 do 30.6.2021 
zaradi covid-19, ter strukturo gozdnih lesnih sortimentov nekoliko prilagodili razmeram v GGO.  

 

Preglednica 75: Ocena strukture gozdnih lesnih sortimentov  

Gozdni lesni sortiment Delež (%) 

Hlodi - iglavcev, skupaj 80 

Les za celulozo in plošče, iglavcev 18 

Drug okrogel industrijski les, iglavcev 1 

Les za kurjavo skupaj (ni ločeno v ceniku) 1 

Skupaj iglavci 100 

Hlodi, hrast  5 

Hlodi, bukev  14 

Hlodi ostalih listavcev  2 

Les za celulozo in plošče  10 

Drug okrogel industrijski les, listavcev  10 

Les za kurjavo skupaj (ni ločeno v ceniku)   59 

Skupaj listavci  100 

 

Ker je razmerje iglavcev in listavcev v najvišjem možnem poseku 69 : 31 %, znaša ocena poprečnega 
m3 prodanega gozdnega lesnega sortimenta v območju 54,20 EUR. 

 

PRIČAKOVANI STROŠKI  

Med stroški gozdne proizvodnje smo upoštevali stroške sečnje in spravila lesa, stroške gojitvenih del, 
stroške varstvenih in biomeliorativnih del ter stroške vzdrževanja gozdnih cest.  

Stroške sečnje in spravila lesa upoštevamo v višini 20 EUR/m3 [72]. 

Stroške gojitvenih del smo dobili tako, da smo površino potrebnih del pomnožili s 4,8 dnine/ha [73] in z 
vrednostjo dnine (133 EUR/dan). K temu dodamo še 45 % za materialne stroške. Razmerje med 
vrednostjo sofinanciranega dela in materialnimi stroški je namreč 57:43. [73] Ocenjujemo, da so dela v 
poprečju sofinancirana 60-odstotno, kar pomeni, da je ocena vrednosti dela v skupnih stroških gojitvenih 
del 57/0,60=95. K stroškom gojitvenih in varstvenih del moramo za materialne stroške torej dodati: 43/95 
≈ 0,45 = 45 %. 

Višino stroškov vzdrževanja gozdnih cest v območju, ki predstavljajo potrebna sredstva za vzdrževanje 
cest, smo ocenili tako, da smo dolžino gozdnih cest pomnožili z oceno EUR/km iz kalkulacije povprečnih 
stroškov vzdrževanja gozdnih cest za potrebe izdelave ON. 
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Preglednica 76: Ocena ekonomske presoje lesnoproizvodne funkcije (EUR v milijonih) 

Ocena v EUR 
Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Gozdovi lokalnih skupnosti Skupaj 

Pričakovani prihodki 263,30 23,85 3,47 290,62 

Stroški skupaj (sečnja in spravilo) 97,16 8,80 1,28 107,24 

Stroški gojitvenih, varstvenih in drugih del  11,39 1,50 0,19 13,08 

Vzdrževanje gozdnih cest 4,76 0,58 0,04 5,38 

Ocena ekonomske presoje 149,99 12,97 1,96 164,92 

 

Rezultat okvirne ocene ekonomske presoje lesnoproizvodne funkcije kaže, da bo ob prikazanih vhodnih 
podatkih dohodek gospodarjenja z gozdovi v GGO v prihodnjem desetletju v povprečju znašal slabih 30 
EUR/m3, oziroma okoli 2.238 EUR/ha. 
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7 TVEGANJA ZA URESNIČEVANJE OBMOČNEGA NAČRTA 

PODNEBNE SPREMEMBE 

V preteklem ureditvenem obdobju so ukrepe v gozdovih narekovale številne ujme, redno gospodarjenje 
z gozdom se je izvajalo v manjši meri. Sanacije gozdov so pogosto zahtevne, dohodek iz gozda je 
majhen. Po sanaciji ujm so potrebna večja vlaganje v obnovo, nego in varstvo, ki jih lastniki pogosto ne 
zmorejo (finančno, organizacijsko,...).  

 

NEUSMERJENE IN NENADZOROVANE OBLIKE PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI V 
GOZDU 

Pritiski na gozdni prostor se povečujejo, pogosto neusmerjeno – časovno in prostorsko. Neurejena je 
potrebna infrastruktura. Vnaša se nemir v življenjsko okolje prostoživeče divjadi, kar pogosto vodi k 
večjim škodam po objedanju in lupljenju v gozdu in k oteženi realizaciji odstrela. 

 

DOLGOTRAJNA IN ZAPLETENA BIROKRACIJA (NPR. PRI GRADNJI GOZDNIH 
PROMETNIC, KANDIDIRANJU NA RAZPISE PRP,…) 

Zakonodaja z drugih področij s svojimi predpisi in omejitvami lahko bistveno zmanjša ali celo onemogoči 
gospodarjenje z gozdovi. Problematične so predvsem omejitve na erozijskih in plazljivih območjih 
(oziroma so karte nevarnosti presplošne). Potrebno je sodelovanje med strokami in iskanje skupnih 
rešitev, da bo ob razumnih omilitvenih ukrepih možno gospodarjenje z gozdovi. 

Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami in vzdrževanje obstoječe infrastrukture mora bili 
poenostavljeno. Z gozdovi brez urejenega dostopa za gozdno mehanizacijo ni mogoče gospodariti in so 
prepuščeni naravnemu razvoju. Potrebno je sodelovanje med strokami in poenostavitev postopkov, da 
se bodo zaprta območja lahko odpirala z gozdnimi prometnicami. 

 

OMEJEVANJE LASTNINSKE PRAVICE (OSTALI KORISTNIKI GOZDA) 

Zaradi povečanega pritiska na gozd, zasebni lastniki izražajo interes po omejevanju rabe njihovih 
gozdov. 

 

POLITIKA SOFINANCIRANJA VLAGANJ V GOZDOVE 

Posledično pomeni nižjo realizacijo načrtovanih del, kar lahko vpliva tako na kvaliteto, kot tudi na 
stabilnost gozdnih sestojev. 
 

DRUŽBENO EKONOMSKE RAZMERE IN DEMOGRAFSKA OGROŽENOST HRIBOVITIH 
PREDELOV 

Staranje in odseljevanje prebivalstva iz hribovitih predelov ter opuščanje kmetijske dejavnosti lahko 
vodi v negospodarjenje z gozdovi. 
 

NEZAINTERESIRANOST DELA LASTNIKOV ZA SVOJO LASTNINO (PASIVNOST IN 
SOLASTNINA) 

Drobnolastniška gozdna posest, razdrobljenost in solastništvo zmanjšujejo odvisnost lastnikov od 
prihodkov iz gozda. Posledica je nezainteresiranost lastnikov gozdov za delo v gozdu in s tem povezana 
nizka realizacija načrtovanih ukrepov kar otežuje doseganje proizvodnih ciljev in ugodnega stanja 
gozdov. 
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8 OBNOVA NAČRTOV GOZDNOGOSPODARSKIH ENOT 

GGE se v preteklem desetletnem obdobju niso spreminjale, prav tako tudi obdobja veljavnosti GGN GGE 
in prva leta veljavnosti novih GGN GGE sledijo obdobjem veljavnosti in letom obnove GGN GGE kot je 
bilo to določeno v preteklem GGN GGO Kranj (2011-2020). 

Preglednica 77: Načrt obnove načrtov gozdnogospodarskih enot 

Zap. Gozdnogospodarska enota Površina Obdobje veljavnosti Prvo leto 
veljavnosti 

št.   (ha) veljavnega načrta novega 
načrta 

1 02 JELENDOL 3.814 2020 - 2029 2030 
2 03 TRŽIČ 7.460 2015 - 2024 2025 
3 04 KOKRA 3.804 2011 - 2020 2021 
4 05 JEZERSKO 5.298 2012 - 2021 2022 
5 06 PREDDVOR 6.672 2012 - 2021 2022 
6 07 CERKLJE 5.607 2020 - 2029 2030 
7 09 BESNICA 4.917 2013 - 2022 2023 
8 10 ZALI LOG 5.821 2016 - 2025 2026 
9 11 ŽELEZNIKI 5.811 2014 - 2023 2024 
10 13 SELCA 4.149 2013 - 2022 2023 
11 15 ŠKOFJA LOKA 6.643 2017 - 2026 2027 
12 16 POLJANE 5.518 2018 - 2027 2028 
13 17 SOVODENJ 5.485 2019 - 2028 2029 
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9 METODOLOGIJA IZDELAVE OBMOČNEGA NAČRTA 

9.1 Proces izdelave in sprejemanja območnega načrta 

Proces priprave in sprejemanja območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov za 
obdobje 2021 - 2030 je obsežen in se je formalno pričel v letu 2020 in je celoti potekal v letu 2021. Zaradi 
usklajevanja številnih interesov, ki jih družba od gozdov pričakuje, je participacija deležnikov v postopku 
priprave in sprejemanja GGN zelo pomembna. Zato smo v postopek priprave aktivno vključili različno 
zainteresirano javnost (predstavnike lastnikov gozdov, zastopnikov upravljavcev lovišč, kmetijskega 
sektorja, služb za varstvo narave, kulturne dediščine, upravljanja z vodami, lokalnih skupnosti …). Poleg 
formalno določene participacije deležnikov v okviru zbiranja pobud pred pričetkom izdelave načrta, ter v 
okviru javne razgrnitve in javne predstavitve osnutka načrta, smo na ravni Slovenije pripravili predstavitev 
izdelave in sprejemanja območnih načrtov. V mesecu maju smo po območnih enotah izvedli delavnice, 
na katerih je bilo prestavljeno stanje in analiza preteklega gospodarjenja. Z udeleženci delavnic so bile 
opredeljene glavne prednosti, slabosti, priložnosti in tveganja pri gospodarjenju z gozdovi. Izvedli smo 
anketo za opredelitev pomembnosti različnih ciljev gospodarjenja z gozdovi. V septembru smo oblikovali 
delavnice za prikaz opredeljenih ciljev, strategij, usmeritev in ukrepov. Pripravili smo osnutek GGN GGO, 
ki je bil določen na seji strokovnega sveta ZGS dne 10.12.2021. 

Vzporedno s pripravo GGN GGO je potekal tudi proces izdelave okoljskega poročila in dodatka za 
varovana območja v postopku Celovite presoje vplivov na okolje. Izvedeno je bilo interno vsebinjenje in 
vsebinjenje s sektorji, na katerih smo skupaj z udeleženci identificirali potencialne vplive, določili okoljske 
cilje in kazalnike ter merila vrednotenja. Osnutek okoljskega poročila in dodatka na varovana območja 
je bil prav tako obravnavan na seji strokovnega sveta ZGS dne 10.12.2021. 

9.2 Pravne in strokovne podlage  

V letu 2020 je bil, z namenom racionalizacije in uvedbe novih spoznanj, prenovljen Pravilnik o načrtih za 
gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo. Za izdelavo območnih načrtov so bile v letu 2020 
pripravljene in posodobljene naslednje strokovne podlage: 
• Usmeritve za gospodarjenje z gozdovi po skupinah gozdnih rastiščnih tipov; 
• Usmeritve za zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala; 
• Navodila za posodobitev obstoječih podatkov o funkcijah gozdov za potrebe obnove GGN GGO 

2021 - 2030; 
• Usmeritve za funkcije gozda;  
• Usmeritve za gospodarjenje in načrtovanje ukrepov za varovalno in zaščitno funkcijo gozdov; 
• Cilji gospodarjenja z mestnimi gozdovi in usmeritve za doseganje ciljev gospodarjenja z mestnimi 

gozdovi;  
• Smernice za načrtovanje prilagajanja gospodarjenja z gozdovi na podnebne spremembe; 
• Splošne usmeritve glede ponorov ogljika v okviru obnove gozdnogospodarskih načrtov. 

9.3 Viri in zbirke podatkov 

Območni načrt je izdelan na podlagi podatkovnih zbirk veljavnih GGN GGE, ki se posodabljajo na ZGS 
in hranijo na podatkovnem skladišču. Upoštevani so bili podatki o sestojih, odsekih in stalnih vzorčnih 
ploskvah GGN GGE s prvim letom veljavnosti med 2011 in 2020. Zbirke podatkov so bile pred obdelavo 
usklajene z veljavno Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom [34]. Narejene so 
bile naslednje korekcije: 

• po odsekih smo uskladili podatke o kategoriji varovalnih gozdov (datoteka: odsek) v skladu z 
Uredbo, 

• po odsekih smo uskladili podatke o kategoriji gozdov s posebnim namenom, kjer ukrepi niso 
dovoljeni (datoteke: odseki), v skladu z Uredbo, 

• glede na kartiranja gozdnih rastiščnih tipov v preteklem obdobju in tipologijo gozdnih rastiščnih tipov 
(Kutnar in sod., 2012 in Bončina in sod. 2021) smo korigirali podatek o gozdnih rastiščnih tipih 
(datoteka: odseki_gozdne_združbe). 

Orografske značilnosti (tipi površja in pokrajin) in značilnosti podnebja (podnebni tipi) smo opredelili na 
podlagi Geografskega atlasa Slovenije. Na podlagi podatkov ARSO o padavinah in temperaturah za 
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obdobje 1971-2019 za dvajset ključnih vremenskih postaj v Sloveniji, smo prikazali grafikone referenčnih 
vremenskih postaj glede na v GGO prisotne podnebne tipe.  

Za vegetacijski oris območja smo pripravili posodobitev v prejšnjem načrtu uveljavljene obravnave 
rastišč z gozdnimi združbami v obravnavo rastišč z gozdnimi rastiščnimi tipi, ki predstavljajo osnovno 
enoto obravnave gozdne vegetacije. Gozdni rastiščni tipi so opredeljeni po Tipologiji gozdnih rastiščnih 
tipov Slovenije [50], ki je bila nedavno posodobljena [3]. Tipologija gozdnih rastiščnih tipov omogoča 
enotno in stabilnejše obravnavanje gozdne vegetacije in primerljivost v celotnem slovenskem prostoru. 
Posodobljena je bila podatkovna baza podatkov gozdnih rastiščnih tipov (odsgzd). 

Opis demografskih in socialnih razmer je narejen na podlagi statističnih podatkov zadnjega popisa 
prebivalstva. 

Vir podatkov za opredelitev števila gozdnih posestnikov, posestne strukture in velikosti posesti v GGO 
je podatkovna zbirka, ki je nastala v okviru študije Medved in sod. 2010 (IUFRO Bled) in bila uporabljena 
že v prejšnjem načrtu. Osnova za izračun posestne strukture gozdnih posestnikov so bili prostorski 
podatki GURS (2021) o vseh lastnikih zemljišč v Sloveniji (parcele z atributnimi podatki). Iz podatkov 
smo na podlagi sestojne karte (ZGS 2021) izbrali le gozdne parcele, ki so bile osnova za izdelavo baze 
vseh posesti ter lastnikov gozdov po GGO. Te smo glede na obseg gozda, ki ga imajo v lasti, uvrstili v 
enega od velikostnih razredov in kategorije lastništva, kateri pripada (zasebni gozd, gozdovi lokalne 
skupnosti, državni gozd). 

Dolžino gozdnih cest za izračun odprtosti gozdov in določitev razmer za pridobivanje lesa smo določili 
na podlagi Evidence gozdnih cest, ki jo vodi ZGS in usklajuje z lokalnimi skupnostmi in sicer po 
metodologiji, ki je bila prvič uporabljena pri območnih načrtih za obdobje 2011 - 2020 in je podrobneje 
predstavljena v delu Krč in Beguš [49]. 

Izračun ohranjenosti drevesne sestave smo naredili na podlagi metodologije Bončina in sod. 2017 [74]. 
Kot osnova za trenutno drevesno sestavo na ravni odseka so nam služili agregirani podatki o deležih 
lesne zaloge posameznih skupin drevesnih vrst po sestojih. Naravno sestavo po gozdnih rastiščnih tipih 
smo izračunali na osnovi vodilnega gozdnega rastiščnega tipa v odseku. Izračunali smo evklidske 
razdalje med naravno in trenutno drevesno sestavo na ravni odseka ter maksimalne evklidske razdalje. 
Izračunali smo indeks spremenjenosti, ki je bil osnova za izračun ohranjenosti (100 minus 
spremenjenost). 

Dobljene vrednosti smo rangirali v štiri razrede: 

1 ohranjeni odstopanje od naravne drevesne sestave je do 30 %; 
2 spremenjeni odstopanje od naravne drevesne sestave je 31 do 70 %; 
3 močno spremenjeni odstopanje od naravne drevesne sestave je 71 do 90 %; 
4 izmenjani odstopanje od naravne drevesne sestave je več kot 90 %. 

 

Podlaga za prikaz strukture zemljiških kultur je zbirka atributivnih in grafičnih podatkov o dejanski rabi 
tal, ki jo vodi in obnavlja MKGP, iz konca leta 2020. 

Prikazi kakovosti gozdnega drevja, poškodovanosti drevja in prikaz odmrlega drevja so narejeni na 
podlagi izračuna podatkov iz baze podatkov stalnih vzorčnih ploskev. Podatki o poškodovanosti 
mladovja so dobljeni iz popisa objedenosti gozdnega mladja. 

Določitev okvirnih proizvodnih dob in modelnega razmerja razvojnih faz smo, za razliko od preteklih 
načrtov, preverili in ustrezno korigirali z izračuni razvojnih starosti po podatkih stalnih vzorčnih ploskev 
[52]. 

Na podlagi sprememb Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo ter 
najnovejših razpoložljivih prostorskih informacijskih slojev različnih inštitucij in uporabnikov prostora je 
bila prenovljena karta funkcij. Pregledali smo tudi do sedaj uporabljene kriterije za določitev funkcij in jih 
v primerih nejasnosti ali uskladitve z novostmi pravilnika in razpoložljivimi podatki tudi posodobili. 

Na podlagi Pravilnika o varstvu gozdov je bila posodobljena karta požarne ogroženosti gozdov po 
metodologiji iz pravilnika. Uporabljeni so bili najnovejši podatki ARSO o vremenu in podnebju za obdobje 
1991-2020. 

Okvirno ekonomsko vrednotenje smo opravili za lesnoproizvodno funkcijo na podlagi razlike med 
pričakovanimi prihodki in stroški gozdne proizvodnje. V presoji nismo upoštevali subvencij, davčnih 
obveznosti in povračil, stroškov poslovanja gozdnega obrata ali zborničnih članarin ipd. Pričakovane 
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prihodke smo ugotovili na podlagi količine najvišjega možnega poseka v ureditvenem obdobju (neto m3), 
grobe strukture poseka in cen posamezne skupine gozdnih lesnih sortimentov. Kot osnovo smo uporabili 
strukturo in cene lesa, ki jih vodi SURS. Za cene lesa smo vzeli podatke SURS za obdobje od 1.7.2020 
do 30.6.2021, strukturo lesa smo ocenili za potrebe GGO. Med stroški gozdne proizvodnje smo 
upoštevali stroške sečnje in spravila lesa (osnova Gozdarski inštitut Slovenije – WoodChainManager), 
stroške gojitvenih del (osnova Pravilnik o financiranju in sofinanciranju v gozdove), stroške varstvenih in 
biomeliorativnih del in stroške vzdrževanja gozdnih cest (kalkulacija na podlagi metodologije, ki je 
opredeljena v Uredbi za vzdrževanje gozdnih cest). 

Prostorski in opisni podatki s podatkovnega skladišča ZGS iz leta 2021:  

(a) opisni podatki o: 

• odsekih; 
• gozdnih rastiščnih tipih v odsekih; 
• sestojih; 
• drevesni sestavi sestojev; 
• lastniški strukturi sestojev; 
• načrtovanih ukrepih v sestojih; 
• ploskvah; 
• drevesih na ploskvah; 
• izračunih glavnih gozdnih fondov na ploskvah; 
• odmrlem drevju na ploskvah; 

 
(b) prostorski podatki  

• odseki; 
• oddelki; 
• prikaz gozdnega in negozdnega prostora, gozdni prostor sestavljajo gozdni sestoji in ostale 

negozdne površine ekološko oziroma funkcionalno povezano z gozdom, ki skupaj z njim 
zagotavlja uresničevanje funkcij gozda; 

• ploskovni sloji funkcij; 
• točkovni sloji funkcij; 
• linijski sloji funkcij; 
• krajinski tipi; 
• varovalni gozdovi; 
• gozdni rezervati; 
• mirne cone; 
• gozdne ceste; 
• lovsko upravljavska območja; 
• nelovne površine; 
• krmišča; 
• stalne vzorčne ploskve; 

 
(c) zbirke podatkov za analizo preteklega gospodarjenja 

• evidenca poseka; 
• evidenca gozdnogojitvenih, varstvenih in drugih del; 
• evidenca (so)financiranja vlaganj v gozdove; 
• evidenca gozdnih požarov; 
• opisni podatki o pojavu škodljivih dejavnikov ZGS in GIS; 
• evidenca gozdnih cest; 

 
(d) šifranti 

Vsi pri obdelavah uporabljeni šifranti imajo podlago v Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in 
upravljanje z divjadjo. 

Za izdelavo GGN GGO so bili uporabljeni tudi različni prostorski in opisni podatki ostalih inštitucij in 
uporabnikov prostora:  

• MOP - Geodetska uprava Republike Slovenije: kataster gospodarske javne infrastrukture, pregledne 
karte v različnih merilih (1: 25.000, 1: 50.000, 1:250.000), karta EHIS, karta naselij, občin, UE, 
prostorskih enot, kataster stavb, REN;  
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• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije: karta rabe tal (2009, 2021); 

• MOP - Agencija Republike Slovenije za okolje: meja TNP, sloji naravnih vrednot (območja, točke in 
jame), ekološko pomembna območja (EPO), karta projektne hitrosti vetra 10 m nad tlemi (10 
sekundni interval), povprečna letna hitrost vetra 1994 – 2001, karta pojavljanja snežnih plazov 
(2020);  

• DRSV - Direkcija Republike Slovenije za vode: Karte poplav s slojem katastrofalnih, pogostih in 
redkih poplav, sloji vodnih teles površinskih voda, kategorizacija vodotokov, vodovarstvenih območij 
(cone), integralne karte razredov poplavne nevarnosti, ostale karte DRSV (poplavni dogodki, vodna 
dovoljenja, izviri vode, jame); 

• MK - Ministrstvo za kulturo: register kulturne dediščine s priročnikom (2021); 

• GIS - Gozdarski inštitut Slovenije Karta raziskovalnih ploskev (Raven II) (2021), Karta semenskih 
sestojev (2021); 

• ZRSVN - Zavod Republike Slovenije za varstvo narave: karte zavarovanih območij (2021), karte 
naravnih vrednost (2021); 

• GZS - Geološki zavod Slovenije: Zemljevid verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji 

• PZS - Planinska zveza Slovenije: Planinske poti Slovenije; 

• BF - Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: Karta nevarnosti skalnih 
podorov 1:50.000 [55]; 

• MORS - Ministrstvo za obrambo: Območja (možne) izključne rabe (2021), Območja nadzorovane 
rabe (2021); 

• ČZS - Čebelarska zveza Slovenije: stojišča fiksnih čebelnjakov (2017), kataster čebelje paše (2015);  

• Ostalo:  
• Karta karbonatnega kraškega sveta [53]; 
• Karta bolnišnic in zdravstvenih domov (Geopedija); 
• Slovenska turno kolesarska pot. 

9.4 Členitev gozdov 

Gozdove po lastništvu delimo na zasebne, državne in gozdove v lasti lokalnih skupnosti (občinske 
gozdove). 

Pri členitvi gozdov na rastiščnogojitvene razrede smo upoštevali določila 4. člena Pravilnika o načrtih za 
gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo. Razrede smo (delno) preimenovali, za nekatere 
razrede pa so bile izvedene tudi vsebinske spremembe pri uvrščanju sestojev v posamezne 
rastiščnogojitvene razrede. Pri izbiri kriterijev za oblikovanje območnih rastiščnogojitvenih razredov smo 
izhajali iz podobnih izhodišč kot pri prejšnjem območnem načrtu: 

• sorodnost rastišč (združili smo sorodne gozdne rastiščne tipe, upoštevali višinske pasove, matično 
podlago, globino tal); 

• stanje sestojev (sestojna zgradba, vrsta obratovanja – prebiralni gozdovi); 
• gozdnogojitveno problematiko (spremenjenost naravne drevesne sestave); 
• poudarjenost funkcij gozdov (varovalni gozdovi, gozdni rezervati, gozdovi s posebnim namenom z 

dovoljenimi ukrepi). 

9.5 Obdelava podatkov 

Za potrebe izdelave območnih načrtov so bile uporabljene naslednje aplikacije: 

• ON20 (program za izpis tekstnega dela načrta ter prilog O1 (raven območje), O2 (raven 
rastiščnogojitveni razredi), O3 (raven lastništvo) in O4 (raven občine). 

• XPl (program za izpis podatkov SVP). 

9.6 Izdelava kart za prostorski del 

Vse karte, ki so zapisane v nadaljevanju, so oblikovane na podlagi 2. odstavka 9. člena Pravilnika o 
načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo in 2. odstavka 10.člena Zakona o gozdovih. 

Karta A: Območja gozdov in drugih gozdnih zemljišč 
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Karta prikazuje območja gozdov in drugih gozdnih zemljišč. Območja gozdov predstavlja gozdna maska 
iz karte gozdnih sestojev ZGS, druga gozdna zemljišča pa predstavljajo površine rušja, daljnovodov in 
obor. Na karti so prikazana območja drugih gozdnih zemljišč iz GGN GGE s prvim letom veljavnosti med 
2011 in 2020. 

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje GGO in GGE. Za podlago je uporabljena pregledna karta 
DPK v merilu 1 : 250.000 (GURS). 

 

Karta B: Karta namenske rabe parcel 

Karta namenske rabe parcel na območju gozdov in drugih gozdnih zemljišč prikazuje območja, ki so po 
prostorskih planskih aktih namenjena drugim rabam. 

Na karti so prikazani podatki GURS-a o namenski rabi parcel navezani na digitalni katastrski načrt (DKN) 
na stanje julij 2021. Izbrane so bile le parcele, ki imajo rabo drugačno kot gozd, je delež te rabe na parceli 
večji kot 50 % in se nahajajo v gozdu (glede na sloj sestojev). Prikazane so naslednje skupine namenske 
rabe zemljišč: 

• stavbna zemljišča; 
• kmetijska zemljišča; 
• druga zemljišča. 

Karta je izdelana v formatu A4, njeno merilo pa je pogojeno z velikostjo GGO. Ob tej vsebini so na karti 
prikazane tudi meje gozdnogospodarskih območij in enot. Za podlago je uporabljena pregledna karta 
DPK v merilu 1 : 250.000 (GURS). 

 

Karta C: Karta zavarovanih območij 

Karta zavarovanih območij prikazuje območja, ki so razglašena kot varovalni gozd, gozdni rezervat (gozd 
s posebnim namenom brez ukrepanja) (z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom [86]), gozd s posebnim namenom z dovoljenim ukrepanjem 
(kot so določeni v gozdnogospodarskih načrtih GGE) ter zavarovana in varovana območja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami (območja Natura 2000, ekološko 
pomembna območja (EPO), zavarovana območja, vodovarstvena območja, ipd.). 

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje GGO in GGE. Za podlago je uporabljena pregledna karta 
DPK v merilu 1 : 250.000 (GURS). 

 

Karta D: Območja posamičnega in skupin gozdnega drevja 

Karta območij posamičnega gozdnega drevja in skupin gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij, ki so 
pomembna za ohranjanje in razvoj krajine ali življenjskega prostora divjadi, je bila izdelana na podlagi 
podatkov vektorskega sloja Raba tal (MKGP), različica z avgusta 2021. Izbrani so vsi objekti s šifro 1500 
(drevesa in grmičevje) in prikazani na karti.  

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje GGO in GGE. Za podlago je uporabljena pregledna karta 
DPK v merilu 1 : 250.000 (GURS). 

 

Karta E: KARTA ZASNOVE GOZDNE INFRASTRUKTURE 

Karta zasnove gozdne infrastrukture in drugih prostorskih ureditev v gozdnem prostoru prikazuje gozdne 
ceste (iz evidence gozdnih cest) in protipožarne preseke prve kategorije ter predele, ki bi jih bilo potrebno 
odpreti z gozdnimi cestami. Ob tem so prikazane tudi javne ceste, ki pogojno odpirajo gozd.  

Predeli, ki bi jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami, so razdeljeni na dve kategoriji, in sicer: 

• predeli, ki jih je potrebno odpreti z gozdnimi cestami; 

• ostali predeli za odpiranje z gozdnimi cestami, na katerih obstajajo različne omejitve pri gradnji, ki 
jih je potrebno pri načrtovanju upoštevati. 
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Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje GGO in GGE. Za podlago je uporabljena pregledna karta 
DPK v merilu 1 : 250.000 (GURS). 

 

Karta F: ČLENITEV GOZDNEGA PROSTORA Z VIDIKA REKREACIJE IN TURIZMA 

Karta členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma določa območja, na katerih sta mogoči 
ježa in vožnja s kolesom brez motorja po označenih gozdnih vlakah in drugih poteh. Pri izdelavi te karte 
so bile upoštevane naslednje strokovne podlage: 

• gozdni rezervati, 
• varovalni gozdovi 
• druga zavarovana naravna območja 
• območja poudarjenih funkcij gozdov 
• območja Natura 2000 
• ekološko pomembna območja (EPO), 
• mirne cone, 
• zimovališča divjadi. 

 

Uporabljena merila za členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma in na 
karti prikazane cone z obrazložitvijo: 

Oznaka 
cone 

Opis dovoljene rabe Vključene kategorije gozdnega prostora 

A Hoja, ježa in kolesarjenje niso 
dovoljeni (dovoljena hoja po označeni 
planinski ali drugi poti, ki vodi skozi 
rezervat ali po njegovem robu)  

Gozdni rezervati. 

Strogi naravni rezervat(i). 

Naravni rezervati. 

B Dovoljena samo hoja (izjemoma ježa 
in kolesarjenje po označenih vlakah (na 
podlagi posebne presoje)  

TNP – 1. območje. 

Prva stopnja funkcije ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in rastišča divjega petelina.  

Prva stopnja hidrološke funkcije. 

Prva stopnja funkcije varovanja naravnih vrednot. 

Prva stopnja raziskovalne funkcije 

Prva stopnja poučne funkcije. 

Mirne cone. 

C Dovoljena ježa in kolesarjenje po 
označenih vlakah in drugih 
označenih poteh 

Varovalni gozdovi. 

Za GPN razglašeni primestni gozdovi.  

Območja Natura 2000. 

Ekološko pomembna območja (EPO). 

Druga stopnja funkcije ohranjanja biotske 
raznovrstnosti. 

Prva stopnja lovnogospodarske funkcije. 

Zimovališča za divjad. 

D Druga območja 

- poljubna raba gozda, ki je skladna z 
zakonodajo,  

- režim rabe (posameznih) gozdnih cest 
za negozdarske rabe se dogovori z 
lastniki gozdov in občinami. 

Vsa druga območja. 
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Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi že obstoječe kolesarske poti in steze za jahanje, ki potekajo 
skozi coni A in B, ter meje GGO in GGE. Za podlago je uporabljena pregledna karta DPK v merilu 1 : 
250.000 (GURS). 

Vir: [49-70].
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12  PROSTORSKI DEL 

Karte prostorskega dela območnega načrta na podlagi Zakona o gozdovih in Pravilnika o načrtih za 
gospodarjenje z gozdovi so: 
 

• KARTA A: Karta območij gozdov in drugih gozdnih zemljišč, 
• KARTA B: Karta namenske rabe parcel, 
• KARTA C: Karta zavarovanih območij, 
• KARTA D: Karta območij posamičnega in skupin gozdnega drevja, 
• KARTA E: Karta zasnove gozdne infrastrukture, 
• KARTA F: Karta členitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma, 
• KARTA G: Pregledna karta funkcij, 
• KARTA H: Karta funkcij. 

 
V načrtu prikazujemo tudi druge pomembne prostorske vsebine, na katere se nanaša besedilo GGN 
GGO: 

• KARTA I: Karta rastiščnogojitvenih razredov, 
• KARTA J: Karta kategorij gozdov, 
• KARTA K: Karta skupin gozdnih rastiščnih tipov; 
• KARTA L: Karta požarne ogroženosti, 
• KARTA M: Karta varstvenih območij in območja poplav po predpisih o vodah, 
• KARTA N: Karta plazljivih in plazovitih območij, 
• KARTA O: Karta potencialno erozijskih območij. 
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Karta A: Karta območij gozdov in drugih gozdnih zemljišč 
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Karta B: Karta namenske rabe parcel 
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Karta C: Karta zavarovanih območij 
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Karta D: Karta območij posamičnega in skupin gozdnega drevja 
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Karta E: Karta zasnove gozdne infrastrukture 
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Karta F: Karta členitve gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma 

 



PROSTORSKI DEL 

156 
 

Karta G: Pregledna karta funkcij 
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Karta H: Karta funkcij 

Karta funkcij gozdov je kot interaktivna karta prikazana na pregledovalniku ZGS 
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Karta I: Karta rastiščnogojitvenih razredov 
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Karta J: Karta kategorij gozdov 
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Karta K: Skupine gozdnih rastiščnih tipov
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Karta L: Karta požarne ogroženosti 
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Karta M: Karta varstvenih območij in območja poplav po predpisih o vodah 
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Karta N: Karta plazljivih in plazovitih območij 

 



PROSTORSKI DEL 

164 
 

Karta O: Karta potencialno erozijskih območij 
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13  PRILOGE  

13.1 Pregled stanja in ukrepov na ravni GGO 

Preglednica 1: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 63.342 6.584 1.074 71.000 
Delež (%) 89,2 9,3 1,5 100,0 

 
 
Preglednica 2: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 
Gospodarska kategorija gozdov in Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 rastiščnogojitveni razred ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
  igl list sk igl list sk igl list sk PR 

 Logi (Ag) 010 430 63 199 263 1,7 5,4 7,2 32,0 23,9 25,9 94,7 
 Hrastovo gabrovje (QC) 031 1.820 224 107 332 6,6 2,5 9,1 34,9 16,0 28,8 104,4 
 Osojno bukovje (ArF) 050 1.847 103 187 289 1,9 3,7 5,6 18,1 18,0 18,0 93,2 
 Podgorsko bukovje (HF) 051 3.569 169 170 339 3,8 4,4 8,2 25,0 20,0 22,5 93,4 
 Gorsko bukovje (EF) 074 1.758 202 171 373 4,2 3,8 8,0 22,0 20,0 21,1 98,7 
 Visokogorsko in alpsko bukovje (AdF, 
AnF) 075 

7.980 250 149 400 4,8 3,1 7,9 21,0 21,0 21,0 105,4 

 Zmerno kisloljubno bukovje (LF) 084 6.295 298 123 421 6,0 2,5 8,5 23,0 17,0 21,3 104,9 
 Kisloljubno bukovje (BF) 085 18.494 205 148 353 4,4 3,5 7,9 22,0 20,0 21,2 94,2 
 Jelovo bukovje na silikatih (AFs) 086 2.668 416 67 483 8,9 1,5 10,4 23,0 17,0 22,2 103,2 
 Jelovo bukovje na karbonatih (AF) 091 5.261 315 101 416 6,7 2,1 8,8 23,0 17,1 21,6 101,5 
 Toploljubno bukovje (CF) 110 2.264 144 197 342 2,4 3,4 5,8 17,9 17,0 17,4 102,7 
 Kisloljubno borovje (VP) 131 3.036 211 65 277 5,4 1,9 7,3 27,0 14,9 24,1 91,4 
 Jelovje (DA) 164 3.145 375 71 446 8,3 1,6 9,9 24,0 20,0 23,4 105,2 
 Smrekovje (AdP, BP) 165 1.341 430 13 443 8,4 0,3 8,7 19,0 9,9 18,7 95,2 
Večnamenski gozdovi skupaj 59.908 246 131 377 5,2 2,9 8,2 22,8 19,1 21,5 99,3 
 Gozdovi s posebnim namenom 220 4.289 214 117 331 5,3 2,8 8,1 25,0 17,0 22,2 90,9 
GNP z načrtovanim posekom 4.289 214 117 331 5,3 2,8 8,1 25,0 17,0 22,2 90,9 
GNP brez načrtovanega poseka 254 152 262 414 2,8 3,9 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varovalni gozdovi 6.549 170 152 323 2,8 2,7 5,5 9,0 9,0 9,0 52,8 
Skupaj vsi gozdovi 71.000 237 132 369 5,0 2,9 7,9 21,9 17,8 20,5 95,5 

 
 
Preglednica 3: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza Ha % Ha % 1 2 3 4 

Mladovje 4.950 7,0 4.952 100,0 2,9 94,0 2,4 0,7 
Drogovnjak 10.427 14,7 239 2,3 11,3 59,5 22,9 6,3 
Debeljak 40.547 57,1 3.264 8,0 20,3 69,1 10,1 0,5 
Sestoj v obnovi 14.621 20,6 5.698 39,0 30,9 57,7 10,5 0,9 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 157 0,2 21 13,5 2,5 71,5 25,2 0,8 
Raznomerno (sk-gnz) 284 0,4 49 17,2 4,9 29,7 64,8 0,6 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 14 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 39,3 0,0 100,0 0,0 0,0 
Skupaj 71.000 100,0 14.223 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 4: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 4.950 27,0 41,2 22,8 9,0 14,4 47,6 38,0 17,0 35,4 25,3 22,3 
Drogovnjak 10.427 21,2 53,3 22,7 2,8 10,5 50,3 39,2 23,0 55,9 17,0 4,1 
Debeljak 40.547 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 65,5 16,8 5,4 70,4 22,0 2,2 
Sestoj v obnovi 14.621 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 60,5 18,5 0,0 0,0 0,0 100,0 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 157 0,7 96,8 1,8 0,7 2,2 54,2 43,6 100,0 0,0 0,0 0,0 
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Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
Raznomerno (sk-gnz) 284 1,7 91,9 2,2 4,2 1,7 23,7 74,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 14 65,5 0,0 18,2 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z 
grmišči 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipični prebiralni 
sestoj 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 5: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih - vsi gozdovi 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 5,9 14,7 21,9 26,0 31,5 190 51,8 
Jelka 4,3 12,2 20,2 26,2 37,1 23 6,2 
Bor 6,1 15,6 28,2 28,3 21,8 14 3,8 
Macesen 6,2 16,8 23,1 25,0 28,9 9 2,4 
Drugi iglavci 9,2 24,3 24,0 21,4 21,1 0 0,0 
Bukev 10,6 23,1 26,6 21,1 18,6 90 24,4 
Hrast 10,0 22,8 26,9 21,6 18,7 17 4,6 
Plemeniti listavci 12,2 23,9 25,4 20,0 18,5 11 3,0 
Drugi trdi listavci 13,1 24,1 25,9 19,6 17,3 12 3,3 
Mehki listavci 18,1 27,6 22,8 16,8 14,7 2 0,5 
Iglavci 5,8 14,6 22,2 26,1 31,3 237 64,2 
Listavci 11,0 23,3 26,3 20,9 18,5 132 35,8 
Skupaj 7,6 17,7 23,7 24,2 26,8 369 100,0 

 
 
Preglednica 6: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih - gozdovi z načrtovanim posekom 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 5,9 14,5 22,0 26,0 31,6 179 52,9 
Jelka 4,3 12,1 20,2 26,1 37,3 22 6,5 
Bor 5,9 15,1 28,5 28,8 21,7 13 3,8 
Macesen 6,8 15,9 23,6 25,2 28,5 6 1,8 
Drugi iglavci 9,2 24,3 24,0 21,4 21,1 0 0,0 
Bukev 10,5 22,9 26,6 21,2 18,8 78 23,1 
Hrast 9,9 22,8 26,9 21,6 18,8 17 5,0 
Plemeniti listavci 12,1 23,9 25,4 20,0 18,6 10 3,0 
Drugi trdi listavci 12,1 23,8 26,0 20,2 17,9 11 3,3 
Mehki listavci 17,9 27,6 22,7 16,9 14,9 2 0,6 
Iglavci 5,8 14,4 22,2 26,2 31,4 221 65,3 
Listavci 10,8 23,1 26,4 21,0 18,7 117 34,7 
Skupaj 7,5 17,4 23,7 24,4 27,0 338 100,0 

 
 
Preglednica 7: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) - vsi gozdovi 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,7 1,0 1,2 1,1 1,0 5,0 63,3 
Listavci 0,7 0,8 0,7 0,4 0,3 2,9 36,7 
Skupaj 1,4 1,8 1,9 1,5 1,3 7,9 100,0 

 
 
Preglednica 8: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) - gozdovi z 
načrtovanim posekom 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,7 1,0 1,1 1,1 0,9 4,8 64,9 
Listavci 0,6 0,8 0,6 0,4 0,2 2,6 35,1 
Skupaj 1,3 1,8 1,7 1,5 1,1 7,4 100,0 
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Preglednica 9: D-GFR1 razvoj gozdnih fondov 
Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

1980 68.232 142 67 209 3,2 1,4 4,6 2,7 1,1 3,8 
1990 68.512 152 75 227 3,7 1,7 5,4 2,0 0,8 3,0 
2000 71.265 176 94 271 4,4 2,2 6,6 2,3 0,7 3,0 
2010 72.144 221 120 340 4,8 2,7 7,5 3,4 1,7 5,1 
2020 71.000 237 132 369 5,0 2,9 7,9 5,2 2,4 7,6 

 
 
Preglednica 10: D-PGR Posek v obdobju 2011 - 2020 po GR in primerjava z načrtovanim 
Rastiščnogojitveni razred  Načrtovani Realizirani Realizacija Realizirani Struktura poseka 
  posek* posek načrtov. posek po razš. deb. st. 
    poseka   
  m3 m3 % m3/ha A B C 

Logi (Ag) 010 Iglavci 4.422 5.299 119,8 14 14,9 51,6 33,5 
 listavci 13.857 5.771 41,6 15 26,3 53,4 20,3 
 skupaj 18.279 11.070 60,6 28 20,8 52,6 26,6 
Hrastovo gabrovje (QC) 031 Iglavci 105.655 136.882 129,6 77 14,3 50,6 35,1 
 listavci 39.977 30.937 77,4 17 18,7 49,5 31,8 
 skupaj 145.632 167.819 115,2 94 15,1 50,4 34,5 
Osojno bukovje (ArF) 050 Iglavci 36.753 35.579 96,8 18 19,7 47,9 32,4 
 listavci 65.871 48.238 73,2 25 36 46,8 17,2 
 skupaj 102.624 83.817 81,7 43 29,1 47,3 23,6 
Podgorsko bukovje (HF) 051 Iglavci 175.058 117.832 67,3 24 14,9 51,1 34 
 listavci 136.867 55.577 40,6 11 27,7 53,6 18,7 
 skupaj 311.925 173.408 55,6 36 19 51,9 29,1 
Gorsko bukovje (EF) 074 Iglavci 76.935 67.747 88,1 36 15,9 53,5 30,6 
 listavci 62.197 30.163 48,5 16 31,3 53,8 14,9 
 skupaj 139.132 97.910 70,4 52 20,7 53,6 25,7 
Visokogorsko in alpsko bukovje 
(AdF, AnF) 075 

Iglavci 327.970 283.288 86,4 44 12,6 53,9 33,5 

 listavci 175.723 120.461 68,6 19 22,6 58,9 18,5 
 skupaj 503.693 403.749 80,2 62 15,6 55,4 29 
Zmerno kisloljubno bukovje (LF) 
084 

Iglavci 343.579 317.154 92,3 51 12,3 49,8 37,9 

 listavci 121.974 55.564 45,6 9 30,2 51,6 18,2 
 skupaj 465.553 372.719 80,1 60 15 50 35 
Kisloljubno bukovje (BF) 085 Iglavci 876.268 633.814 72,3 34 14,3 47,8 37,9 
 listavci 571.583 291.725 51,0 16 32,7 51,2 16,1 
 skupaj 1.447.851 925.539 63,9 50 20,1 48,9 31 
Jelovo bukovje na silikatih (AFs) 
086 

Iglavci 242.549 154.766 63,8 62 17,6 41,3 41,1 

 listavci 26.363 19.030 72,2 8 23,3 56,5 20,2 
 skupaj 268.912 173.796 64,6 69 18,3 42,9 38,8 
Jelovo bukovje na karbonatih (AF) 
091 

Iglavci 318.932 218.575 68,5 42 9,8 45,6 44,6 

 listavci 88.587 45.774 51,7 9 19,6 56,1 24,3 
 skupaj 407.519 264.349 64,9 50 11,5 47,4 41,1 
Toploljubno bukovje (CF) 110 Iglavci 45.829 51.221 111,8 22 15,3 52,2 32,5 
 listavci 64.300 28.511 44,3 12 29 55 16 
 skupaj 110.129 79.732 72,4 34 20,2 53,2 26,6 
Kisloljubno borovje (VP) 131 Iglavci 158.057 103.596 65,5 34 24,1 59,1 16,8 
 listavci 25.570 19.229 75,2 6 25,4 52,4 22,2 
 skupaj 183.627 122.825 66,9 40 24,3 58 17,7 
Jelovje (DA) 164 Iglavci 256.833 149.278 58,1 47 10,7 38,9 50,4 
 listavci 44.302 21.984 49,6 7 30,8 49,7 19,5 
 skupaj 301.135 171.262 56,9 54 13,3 40,3 46,4 
Smrekovje (AdP, BP) 165 Iglavci 97.057 72.195 74,4 49 11 43,4 45,6 
 listavci 1.719 1.260 73,3 1 16,3 49,8 33,9 
 skupaj 98.776 73.455 74,4 50 11,1 43,5 45,4 
Varovalni gozdovi 200 Iglavci 70.455 52.071 73,9 7 13,4 52,1 34,5 
 listavci 75.015 38.759 51,7 5 28,1 54,5 17,4 
 skupaj 145.470 90.830 62,4 12 19,7 53,1 27,2 
Gozdni rezevati 210 Iglavci 0 0 0,0 0 0 0 0 
 listavci 0 0 0,0 0 0 0 0 
 skupaj 0 0 0,0 0 0 0 0 
Gozdovi s posebnim namenom 220 Iglavci 181.399 195.379 107,7 46 18,3 53,6 28,1 
 listavci 68.344 51.988 76,1 12 27,4 51,7 20,9 
 skupaj 249.743 247.367 99,0 58 20,2 53,2 26,6 
Skupaj Iglavci 3.317.751 2.594.693 78,2 36 14,2 49 36,8 
 listavci 1.582.249 864.973 54,7 12 28,6 52,9 18,5 
  skupaj 4.900.000 3.459.665 70,6 48 17,8 50 32,2 
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Preglednica 11: D-OGDL Opravljena gojitvena in varstvena dela 
Gojitvena in Enota Državni gozd Zasebni in drugi gozdovi Skupaj 

varstvena dela  Načrtova
no 

Realiziran
o 

Indek
s 

Načrtovan
o 

Realiziran
o 

Indek
s 

Načrtovan
o 

Realiziran
o 

Indek
s 

Priprava sestoja ha 17 9 0,5 353 146 0,4 371 155 0,4 
Priprava tal ha 15 31 2,1 134 97 0,7 149 129 0,9 
Sadnja ha 31 58 1,9 247 244 1,0 278 302 1,1 
Setev ha 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 
Gnojenje ha 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 
Obžetev ha 200 189 0,9 2.178 1.488 0,7 2.377 1.676 0,7 
Nega mladja ha 119 37 0,3 630 145 0,2 749 182 0,2 
Nega gošče ha 160 66 0,4 2.221 302 0,1 2.381 368 0,2 
Nega letvenjaka ha 239 78 0,3 2.000 288 0,1 2.240 366 0,2 
Nega ml. 
drogovnjaka 

ha 196 53 0,3 1.494 122 0,1 1.690 174 0,1 

Obžagovanje vej ha 1 0 0,0 5 0 0,0 6 0 0,0 
Nega prebiralnega 
gozda 

ha 0 0 0,0 15 0 0,0 15 0 0,0 

Graditev 
protipožarnih 
objektov 

km 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Vzdrževanje 
protipožarnih 
objektov 

km 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Drugo varstvo 
pred požari 

dni 5 0 0,0 20 0 0,0 25 0 0,0 

Varstvo pred 
erozijo 

dni 767 5 0,0 3.833 16 0,0 4.600 21 0,0 

Varstvo pred 
žuželkami 

dni 293 124 0,4 3.907 3.009 0,8 4.200 3.133 0,7 

Varstvo pred 
boleznimi 

dni 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 

Zaščita s 
premazom 

ha 324 198 0,6 2.399 1.278 0,5 2.723 1.476 0,5 

Zaščita s 
količenjem ali tulci 

kos 34 13.045 386,4 1.123 49.618 44,2 1.156 62.663 54,2 

Zaščita z ograjo m 100 490 4,9 600 2.823 4,7 700 3.313 4,7 
Vzdrževanje 
zaščitnih ograj 

m 34 3.600 105,9 1.026 2.007 2,0 1.060 5.607 5,3 

Ostalo varstvo 
pred divjadjo 

dni 0 21 0,0 0 194 0,0 0 215 0,0 

Vzdrževanje 
grmišč 

ha 256 0 0,0 129 8 0,1 385 8 0,0 

Vzdrževanje travinj ha 475 362 0,8 81 99 1,2 556 461 0,8 
Vzdrževanje 
vodnih površin 

dni 15 0 0,0 0 72 0,0 15 72 4,9 

Sadnja 
plodonosnega 
drevja 

dni 0 0 0,0 0 20 0,0 0 20 0,0 

Vzdrževanje 
plodonosnega 
drevja 

dni 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Postavitev in vzd. 
valilnic 

dni 12 0 0,0 0 0 0,0 12 0 0,0 

Osnovanje pasišč 
v gozdu 

ha 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Ohranjanje 
biotopov - nega 

ha 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Ohranjanje 
biotopov - sečnja 

m3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Vzdrževanje 
gnezdnic 

kos 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Postavitev 
gnezdnic 

kos 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Vzdrževanje stez dni 0 0 0,0 0 17 0,0 0 17 0,0 
Ostala 
biomeliorativna 
dela 

dni 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

Ostala varstvena 
dela 

dni 1 18 13,6 23 164 7,1 24 182 7,5 
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Preglednica 12: OGD Opravljena gojitvena, varstvena in druga dela po gospodarskih razredih 
Gojitvena dela Enota Načrt Izvedeno Indeks 

Logi (Ag) 010 
  Obnova ha 7 1 0,1 
  Nega ha 60 4 0,1 
  Varstvo dni 52 4 0,1 
  Nega habitatov dni 11 0 0,0 
Hrastovo gabrovje (QC) 031 
  Obnova ha 20 30 1,5 
  Nega ha 443 144 0,3 
  Varstvo dni 976 417 0,4 
  Nega habitatov dni 8 0 0,0 
Osojno bukovje (ArF) 050 
  Obnova ha 20 32 1,6 
  Nega ha 196 39 0,2 
  Varstvo dni 339 178 0,5 
  Nega habitatov dni 0 31 0,0 
Podgorsko bukovje (HF) 051 
  Obnova ha 127 43 0,3 
  Nega ha 974 298 0,3 
  Varstvo dni 993 664 0,7 
  Nega habitatov dni 69 31 0,4 
Gorsko bukovje (EF) 074 
  Obnova ha 27 19 0,7 
  Nega ha 249 80 0,3 
  Varstvo dni 330 205 0,6 
  Nega habitatov dni 0 7 0,0 
Visokogorsko in alpsko bukovje (AdF, AnF) 075 
  Obnova ha 56 68 1,2 
  Nega ha 814 303 0,4 
   Varstvo dni 1606 569 0,4 
   Nega habitatov dni 0 64 0,0 
Zmerno kisloljubno bukovje (LF) 084 
   Obnova ha 110 113 1,0 
   Nega ha 1011 257 0,3 
   Varstvo dni 1900 839 0,4 
   Nega habitatov dni 4 25 5,8 
Kisloljubno bukovje (BF) 085 
   Obnova ha 217 159 0,7 
   Nega ha 2498 792 0,3 
   Varstvo dni 2582 1.995 0,8 
   Nega habitatov dni 63 77 1,2 
Jelovo bukovje na silikatih (AFs) 086 
   Obnova ha 16 23 1,4 
   Nega ha 320 110 0,3 
   Varstvo dni 488 411 0,8 
   Nega habitatov dni 1 13 10,0 
Jelovo bukovje na karbonatih (AF) 091 
   Obnova ha 47 17 0,4 
   Nega ha 752 207 0,3 
   Varstvo dni 761 475 0,6 
   Nega habitatov dni 17 40 2,4 
Toploljubno bukovje (CF) 110 
   Obnova ha 21 9 0,4 
   Nega ha 209 27 0,1 
   Varstvo dni 479 103 0,2 
   Nega habitatov dni 18 25 1,4 
Kisloljubno borovje (VP) 131 
   Obnova ha 14 10 0,7 
   Nega ha 326 61 0,2 
   Varstvo dni 81 212 2,6 
   Nega habitatov dni 0 0 0,0 
Jelovje (DA) 164 
   Obnova ha 53 15 0,3 
   Nega ha 482 100 0,2 
   Varstvo dni 483 274 0,6 
   Nega habitatov dni 0 11 0,0 
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Gojitvena dela Enota Načrt Izvedeno Indeks 
Smrekovje (AdP, BP) 165 
   Obnova ha 8 8 1,0 
   Nega ha 241 76 0,3 
   Varstvo dni 269 334 1,2 
   Nega habitatov dni 0 64 0,0 
Varovalni gozdovi 200 
   Obnova ha 4 7 1,6 
   Nega ha 81 30 0,4 
   Varstvo dni 2056 144 0,1 
   Nega habitatov dni 54 53 1,0 
Gozdni rezevati 210 
   Obnova ha 0 0 0,0 
   Nega ha 0 0 0,0 
   Varstvo dni 0 0 0,0 
   Nega habitatov dni 0 0 0,0 
Gozdovi s posebnim namenom 220 
   Obnova ha 51 34 0,7 
   Nega ha 803 240 0,3 
   Varstvo dni 1068 523 0,5 
   Nega habitatov dni 722 810 1,1 

 
 
Preglednica 13: MP - Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 3.689.328 52 21,9 103,8 
Listavci 1.671.499 24 17,8 81,1 
Skupaj 5.360.827 76 20,5 95,5 

 
 
Preglednica 14: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Obseg 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 1.003 1.029 
Nega ha 7.200 9.955 
Varstvo dni 7.005 13.724 
Nega habitatov dni 1.118 1.400 

 
 
Preglednica 15: D-POM - Površina (ha) in sestava pomladka (%) po skupinah drevesnih vrst in 
rastiščnogojitvenih razredih 
Rastiščnogojitveni razred Enota Smreka Jelka Bor Mac Dr.igl. Bukev Hrast Pl.lst. Dr.tr.lst Meh.lst 

Logi (Ag) Ha 11,4 0,0 0,3 0,0 0,0 2,0 2,8 28,5 12,7 8,0 
 % 2,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,7 6,6 3,0 1,9 
Hrastovo gabrovje (QC) Ha 244,7 2,8 1,2 0,0 0,0 15,3 24,2 84,4 85,7 7,1 
 % 13,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,8 1,3 4,6 4,7 0,4 
Osojno bukovje (ArF) Ha 33,6 0,9 1,2 0,1 0,0 157,7 1,2 48,1 35,0 16,0 
 % 1,8 0,1 0,1 0,0 0,0 8,5 0,1 2,6 1,9 0,9 
Podgorsko bukovje (HF) Ha 150,5 4,9 1,9 0,7 0,0 271,4 10,3 100,9 53,5 4,7 
 % 4,2 0,1 0,1 0,0 0,0 7,6 0,3 2,8 1,5 0,1 
Gorsko bukovje (EF) Ha 86,1 1,9 0,1 0,6 0,0 119,1 1,0 31,7 8,5 0,5 
 % 4,9 0,1 0,0 0,0 0,0 6,8 0,1 1,8 0,5 0,0 
Visokogorsko in alpsko bukovje 
(AdF, AnF) 

Ha 229,3 10,9 1,8 21,8 0,1 260,5 0,5 26,7 19,0 3,8 

 % 2,9 0,1 0,0 0,3 0,0 3,3 0,0 0,3 0,2 0,0 
Zmerno kisloljubno bukovje (LF) Ha 242,0 16,9 0,7 4,2 0,0 215,3 13,8 35,5 35,1 16,9 
 % 3,8 0,3 0,0 0,1 0,0 3,4 0,2 0,6 0,6 0,3 
Kisloljubno bukovje (BF) Ha 965,8 205,1 22,9 1,7 0,0 1.188,5 90,6 87,6 255,1 19,5 
 % 5,2 1,1 0,1 0,0 0,0 6,4 0,5 0,5 1,4 0,1 
Jelovo bukovje na silikatih (AFs) Ha 135,8 24,8 0,0 2,2 0,0 54,6 0,0 2,2 0,0 1,0 
 % 5,1 0,9 0,0 0,1 0,0 2,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
Jelovo bukovje na karbonatih 
(AF) 

Ha 365,8 57,9 0,1 5,5 0,0 213,4 0,1 16,7 1,8 1,8 

 % 7,0 1,1 0,0 0,1 0,0 4,1 0,0 0,3 0,0 0,0 
Toploljubno bukovje (CF) Ha 46,1 1,1 0,6 1,4 0,0 85,2 0,9 19,3 27,4 1,1 
 % 2,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,8 0,0 0,9 1,2 0,0 
Kisloljubno borovje (VP) Ha 434,3 14,7 121,2 0,0 0,1 82,8 33,7 8,1 46,2 9,7 
 % 14,3 0,5 4,0 0,0 0,0 2,7 1,1 0,3 1,5 0,3 
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Rastiščnogojitveni razred Enota Smreka Jelka Bor Mac Dr.igl. Bukev Hrast Pl.lst. Dr.tr.lst Meh.lst 
Jelovje (DA) Ha 216,0 185,4 0,0 0,5 0,0 93,7 1,0 12,3 17,7 3,5 
 % 6,9 5,9 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,4 0,6 0,1 
Smrekovje (AdP, BP) Ha 62,9 0,5 0,0 1,6 2,2 8,2 0,0 0,1 0,0 0,2 
 % 4,7 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varovalni gozdovi Ha 125,5 2,2 3,2 27,5 27,8 107,7 0,5 12,5 60,2 4,6 
 % 1,9 0,0 0,0 0,4 0,4 1,6 0,0 0,2 0,9 0,1 
Gozdni rezevati Ha 3,1 0,5 0,0 0,2 0,0 3,3 0,0 0,1 4,6 0,0 
 % 1,2 0,2 0,0 0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 1,8 0,0 
Gozdovi s posebnim namenom Ha 360,3 14,2 112,3 0,4 0,0 128,8 32,5 75,6 63,4 12,8 
 % 8,4 0,3 2,6 0,0 0,0 3,0 0,8 1,8 1,5 0,3 
Skupaj Ha 3.713,2 544,7 267,5 68,5 30,2 3.007,3 213,1 590,2 725,9 110,9 
 % 5,2 0,8 0,4 0,1 0,0 4,2 0,3 0,8 1,0 0,2 

 

13.2 Pregled stanja in ukrepov na ravni RGR  

 

010  Logi (Ag) 
 
Preglednica 1: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

Površina gozda 348 62 21 431 
Delež (%) 80,9 14,3 4,8 100,0 

 
 
Preglednica 2: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 
Gozdna združba Površina Delež 

Predalpsko gradnovo belogabrovje 213 49,5 
Nižinsko črnojelševje 56 13,1 
Vrbovje s topolom 46 10,8 
Dobovje in dobovo belogabrovje 40 9,3 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 37 8,6 
Kisloljubno gradnovo belogabrovje 25 5,9 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 4 0,9 
Osojno bukovje s kresničevjem 3 0,6 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 2 0,5 
Kisloljubno rdečeborovje 1 0,2 
Bazoljubno črnoborovje 1 0,2 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 1 0,2 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 0 0,0 
Pobočno velikojesenovje 0 0,0 
Skupaj 429 100,0 

 
 
Preglednica 3: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 11 2,6 11 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
Drogovnjak 123 28,7 7 5,8 53,7 38,4 7,9 0,0 
Debeljak 151 35,1 18 12,0 40,1 54,8 5,1 0,0 
Sestoj v obnovi 119 27,7 33 28,0 23,5 41,8 34,7 0,0 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 25 5,9 7 27,9 0,0 0,0 100,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 430 100,0 77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



PRILOGE 

172 
 

 
Preglednica 4: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 11 2,8 13,1 27,1 57,0 0,0 0,0 100,
0 

20,8 8,9 54,1 16,2 

Drogovnjak 123 2,3 40,7 54,5 2,5 1,0 17,2 81,8 0,5 47,8 48,0 3,7 
Debeljak 151 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 51,2 41,5 2,6 63,9 32,0 1,5 
Sestoj v obnovi 119 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 18,4 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 5: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 7,3 15,4 21,7 26,1 29,5 52,8 20,11 
Jelka 16,6 19,1 23,5 20,3 20,5 0,1 0,04 
Bor 10,1 19,7 22,6 23,1 24,5 10,2 3,89 
Macesen 55,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Bukev 8,8 19,9 24,5 20,4 26,4 10,4 3,96 
Hrast 7,3 18,9 26,1 21,8 25,9 54,5 20,76 
Plemeniti listavci 11,9 22,7 24,6 20,0 20,8 81,8 31,13 
Drugi trdi listavci 13,3 22,8 24,4 18,5 21,0 26,0 9,90 
Mehki listavci 16,4 25,4 23,9 19,1 15,2 26,8 10,21 
Iglavci 7,8 16,1 21,8 25,6 28,7 63,1 24,02 
Listavci 11,2 21,9 25,0 20,2 21,7 199,5 75,98 
Skupaj 10,4 20,5 24,2 21,5 23,4 262,5 100,00 

 
 
Preglednica 6: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 1,9 25,7 
Listavci 1,4 1,5 1,2 0,8 0,6 5,5 74,3 
Skupaj 1,8 1,9 1,6 1,2 0,9 7,4 100,0 

 
 
Preglednica 7: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 
Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 399 45 79 124 1,4 2,2 3,6 0,5 0,3 0,8 
2010 356 46 184 230 1,2 4,6 5,8 1,2 1,3 2,6 
2020 430 63 199 262 1,7 5,4 7,1 2,0 4,8 6,8 

 
 
Preglednica 8: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 29,6 0,0 6,5 0,1 0,1 2,4 11,8 25,8 8,9 14,7 
2010 17,2 0,0 2,8 0,1 0,0 2,6 23,4 31,5 8,6 13,8 
2020 20,1 0,0 3,9 0,0 0,0 4,0 20,8 31,1 9,9 10,2 

 

 
Preglednica 9: MP - Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 8.667 20 32,0 115,2 
Listavci 20.535 48 23,9 88,1 
Skupaj 29.202 68 25,9 94,7 
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Preglednica 10: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 18 18 
Nega ha 21 21 
Varstvo  0 0 
Nega habitatov  0 0 

 
 
 
 
 

031  Hrastovo gabrovje (QC) 
 
 
Preglednica 11: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 1.772 41 7 1.820 
Delež (%) 97,3 2,3 0,4 100,0 

 
 
Preglednica 12: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 
Gozdna združba Površina Delež 

Kisloljubno gradnovo belogabrovje 1.354 75,1 
Predalpsko gradnovo belogabrovje 271 15,1 
Kisloljubno rdečeborovje 101 5,6 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 29 1,6 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 15 0,8 
Alpsko bukovje s črnim telohom 10 0,5 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 6 0,3 
Dobovje in dobovo belogabrovje 5 0,3 
Alpsko-predalpsko in severnodinarsko črnogabrovje in malojesenovje 5 0,3 
Nižinsko črnojelševje 3 0,2 
Vrbovje s topolom 1 0,1 
Bazoljubno črnoborovje 1 0,1 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 0 0,0 
Jelovje s praprotmi 0 0,0 
Skupaj 1.802 100,0 

 
 
Preglednica 13: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 152 8,3 151 99,9 4,4 87,5 4,3 3,8 
Drogovnjak 211 11,6 3 1,3 0,0 53,5 46,5 0,0 
Debeljak 692 38,0 105 15,2 11,3 79,7 9,0 0,0 
Sestoj v obnovi 766 42,1 357 46,6 15,4 80,0 4,4 0,2 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 1.820 100,0 617 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica 14: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 152 26,7 48,6 14,9 9,8 15,7 41,3 43,0 15,6 32,3 33,0 19,1 
Drogovnjak 211 19,8 71,1 8,9 0,2 14,1 56,9 29,0 10,6 78,7 9,1 1,6 
Debeljak 692 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 74,9 11,4 2,6 76,1 18,7 2,6 
Sestoj v obnovi 766 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 64,7 24,4 99,9 0,0 0,0 0,1 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 15: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 8,6 16,1 22,0 28,1 25,2 208,5 62,93 
Jelka 7,7 15,8 23,5 26,0 27,0 0,8 0,24 
Bor 6,4 14,7 22,9 29,5 26,5 15,0 4,52 
Macesen 17,6 30,5 20,4 18,7 12,8 0,1 0,03 
Drugi iglavci 3,0 12,3 22,3 33,2 29,2 0,0 0,00 
Bukev 6,8 18,5 25,4 21,5 27,8 7,4 2,23 
Hrast 6,9 16,4 26,7 23,9 26,1 66,3 19,99 
Plemeniti listavci 9,5 17,7 24,7 21,7 26,4 15,2 4,58 
Drugi trdi listavci 8,1 16,4 25,5 22,9 27,1 15,5 4,67 
Mehki listavci 13,3 21,3 23,2 19,2 23,0 2,7 0,81 
Iglavci 8,4 16,0 22,1 28,2 25,3 224,5 67,70 
Listavci 7,6 16,9 26,0 23,2 26,3 107,1 32,30 
Skupaj 8,2 16,3 23,3 26,6 25,6 331,6 100,00 

 
 
Preglednica 16: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 1,4 1,5 1,5 1,5 0,9 6,8 73,1 
Listavci 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 2,5 26,9 
Skupaj 1,9 2,1 2,1 1,9 1,3 9,3 100,0 

 
 
Preglednica 17: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 

Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 1.790 186 85 271 6,2 2,2 8,3 4,8 0,7 5,5 
2010 1.816 220 117 337 6,8 2,5 9,3 7,5 1,7 9,2 
2020 1.820 224 107 331 6,6 2,5 9,1 7,8 1,7 9,5 

 
 
 
Preglednica 18: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 62,9 0,1 5,6 0,0 0,0 1,4 21,2 3,8 4,1 0,9 
2010 60,7 0,1 4,6 0,0 0,0 2,3 22,2 4,0 5,3 0,8 
2020 62,9 0,3 4,5 0,0 0,0 2,2 20,0 4,6 4,7 0,8 

 
 
Preglednica 19: MP - Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 142.687 78 34,9 117,9 
Listavci 31.157 17 16,0 68,5 
Skupaj 173.844 95 28,8 104,4 
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Preglednica 20: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 90 93 
Nega ha 318 510 
Varstvo dni 761 1.077 
Nega habitatov  0 0 

 
 
 
 

050  Osojno bukovje (ArF) 
 
 
Preglednica 21: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 1.760 47 40 1.847 
Delež (%) 95,3 2,5 2,2 100,0 

 
 
Preglednica 22: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 
Gozdna združba Površina Delež 

Osojno bukovje s kresničevjem 1.299 70,4 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 145 7,8 
Predalpsko gorsko bukovje 121 6,6 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 74 4,0 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 69 3,7 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 43 2,3 
Predalpsko-dinarsko bazoljubno rdečeborovje 23 1,2 
Jelovje s praprotmi 21 1,1 
Predalpsko jelovo bukovje 14 0,8 
Predalpsko gradnovo belogabrovje 9 0,5 
Javorovje s praprotmi 8 0,4 
Alpsko-predalpsko in severnodinarsko črnogabrovje in malojesenovje 8 0,4 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 5 0,3 
Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom 5 0,3 
Podgorsko-gorsko javorovje in lipovje 2 0,1 
Pobočno velikojesenovje 1 0,1 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 1 0,0 
Skupaj 1.845 100,0 

 
 
Preglednica 23: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 119 6,4 119 99,8 1,4 9,4 87,7 1,5 
Drogovnjak 319 17,3 11 3,4 0,6 56,9 42,5 0,0 
Debeljak 977 52,9 79 8,1 11,3 74,1 14,6 0,0 
Sestoj v obnovi 432 23,4 204 47,3 11,8 48,2 38,9 1,1 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 1.847 100,0 412 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica 24: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 119 6,3 40,6 35,1 18,0 2,0 36,3 61,7 10,9 37,9 24,2 27,0 
Drogovnjak 319 11,2 48,2 40,2 0,4 3,3 54,8 41,9 18,8 54,2 23,1 3,9 
Debeljak 977 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 65,8 22,0 1,0 65,7 28,4 4,9 
Sestoj v obnovi 432 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 51,1 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 25: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 5,2 13,5 22,0 24,1 35,2 91,4 31,58 
Jelka 2,9 9,5 20,3 24,0 43,3 2,3 0,79 
Bor 6,1 18,7 24,9 21,2 29,1 7,5 2,59 
Macesen 5,4 14,2 23,2 24,9 32,3 1,5 0,52 
Drugi iglavci 8,7 22,3 28,2 25,6 15,2 0,0 0,00 
Bukev 11,8 22,7 27,4 19,4 18,7 136,7 47,18 
Hrast 16,2 24,7 26,4 16,4 16,3 6,2 2,14 
Plemeniti listavci 10,6 22,4 27,5 20,3 19,2 28,4 9,81 
Drugi trdi listavci 16,8 24,9 26,4 17,3 14,6 14,3 4,94 
Mehki listavci 14,1 29,5 24,9 16,6 14,9 1,3 0,45 
Iglavci 5,2 13,8 22,2 23,9 34,9 102,6 35,46 
Listavci 12,2 22,9 27,2 19,3 18,4 186,8 64,54 
Skupaj 9,7 19,7 25,5 20,9 24,2 289,4 100,00 

 
 
Preglednica 26: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 1,9 33,3 
Listavci 1,0 1,1 0,9 0,5 0,3 3,8 66,7 
Skupaj 1,2 1,5 1,4 0,9 0,7 5,7 100,0 

 
 
Preglednica 27: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 
Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 1.917 92 164 256 1,8 3,2 5,0 0,8 0,8 1,7 
2010 1.844 97 194 291 1,9 4,0 5,9 1,9 2,6 4,5 
2020 1.847 103 187 290 1,9 3,7 5,6 1,9 3,4 5,3 

 
 
Preglednica 28: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 32,2 1,5 1,8 0,3 0,0 51,2 2,3 6,5 3,8 0,2 
2010 30,7 0,6 1,6 0,4 0,0 49,4 1,9 10,4 4,6 0,4 
2020 31,6 0,8 2,6 0,5 0,0 47,3 2,1 9,8 4,9 0,4 

 
 
Preglednica 29: MP - Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 34.241 19 18,1 96,0 
Listavci 62.168 34 18,0 91,7 
Skupaj 96.409 53 18,0 93,2 
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Preglednica 30: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 45 45 
Nega ha 198 347 
Varstvo dni 237 412 
Nega habitatov  0 0 

 
 
 

051  Podgorsko bukovje (HF) 
 
 
Preglednica 31: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

Površina gozda 3.464 69 37 3.570 
Delež (%) 97,1 1,9 1,0 100,0 

 
 
Preglednica 32: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 
Gozdna združba Površina Delež 

Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 2.386 66,9 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 291 8,2 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 282 7,9 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 145 4,1 
Predalpsko gorsko bukovje 98 2,8 
Osojno bukovje s kresničevjem 87 2,4 
Predalpsko gradnovo belogabrovje 84 2,4 
Alpsko bukovje s črnim telohom 65 1,8 
Jelovje s praprotmi 40 1,1 
Kisloljubno gradnovo belogabrovje 18 0,5 
Predalpsko jelovo bukovje 16 0,5 
Pobočno velikojesenovje 13 0,4 
Jelovje s trikrpim bičnikom 10 0,3 
Alpsko-predalpsko in severnodinarsko črnogabrovje in malojesenovje 10 0,3 
Kisloljubno rdečeborovje 6 0,2 
Bazoljubno črnoborovje 4 0,1 
Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom 3 0,1 
Nižinsko črnojelševje 2 0,1 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 1 0,0 
Predalpsko-dinarsko bazoljubno rdečeborovje 1 0,0 
Javorovje s praprotmi 1 0,0 
Preddinarsko-dinarsko hrastovo črnogabrovje 0 0,0 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 0 0,0 
Skupaj 3.565 100,0 

 
 
Preglednica 33: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 249 7,0 249 100,0 7,3 89,0 2,6 1,1 
Drogovnjak 560 15,7 14 2,6 2,3 67,3 30,4 0,0 
Debeljak 1.842 51,5 222 12,1 12,9 75,8 11,0 0,3 
Sestoj v obnovi 916 25,7 362 39,5 29,0 64,7 5,6 0,7 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 2 0,1 0 13,7 0,0 0,0 100,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 3.569 100,0 848 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica 34: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 249 48,3 37,9 10,5 3,3 22,0 46,2 31,8 33,4 45,1 15,4 6,1 
Drogovnjak 560 18,8 63,3 17,8 0,1 9,8 55,4 34,8 22,7 62,7 13,3 1,3 
Debeljak 1.842 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 69,8 14,7 2,9 75,1 21,0 1,0 
Sestoj v obnovi 916 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 61,8 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 35: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 5,7 13,2 23,0 25,9 32,2 149,7 44,18 
Jelka 4,2 11,9 22,9 27,1 33,9 6,5 1,92 
Bor 5,5 13,3 22,7 26,0 32,5 8,2 2,42 
Macesen 7,0 17,8 26,0 26,1 23,1 4,5 1,33 
Bukev 9,8 24,0 26,1 21,1 19,0 104,7 30,92 
Hrast 9,9 24,6 26,4 20,5 18,6 17,9 5,29 
Plemeniti listavci 11,7 25,7 25,5 19,6 17,5 25,8 7,62 
Drugi trdi listavci 12,1 25,7 25,3 19,6 17,3 18,9 5,58 
Mehki listavci 20,7 34,8 23,2 11,7 9,6 2,5 0,74 
Iglavci 5,6 13,3 23,0 25,9 32,2 168,9 49,88 
Listavci 10,5 24,7 25,9 20,5 18,4 169,7 50,12 
Skupaj 8,1 19,0 24,5 23,2 25,2 338,6 100,00 

 
 
Preglednica 36: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,5 0,7 0,9 0,9 0,8 3,8 46,3 
Listavci 1,1 1,3 1,0 0,6 0,4 4,4 53,7 
Skupaj 1,6 2,0 1,9 1,5 1,2 8,2 100,0 

 
 
Preglednica 37: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 

Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 3.836 141 116 257 3,5 3,2 6,7 2,0 1,1 3,1 
2010 3.570 165 150 315 3,5 3,7 7,2 3,3 1,6 4,9 
2020 3.569 169 170 339 3,8 4,4 8,2 4,2 3,4 7,6 

 
 
Preglednica 38: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 48,6 1,7 2,7 1,7 0,0 30,6 4,4 5,4 4,4 0,4 
2010 47,2 1,7 2,4 1,1 0,0 29,1 5,7 6,6 5,7 0,5 
2020 44,3 1,9 2,4 1,3 0,0 30,9 5,3 7,6 5,6 0,7 
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Preglednica 39: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 150.789 42 25,0 111,7 
Listavci 121.345 34 20,0 77,6 
Skupaj 272.134 76 22,5 93,4 

 
 
Preglednica 40: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 72 72 
Nega ha 493 644 
Varstvo dni 354 666 
Nega habitatov dni 789 789 

 
 
 
 
 

074  Gorsko bukovje (EF) 
 
 
Preglednica 41: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

Površina gozda 1.684 73 1 1.758 
Delež (%) 95,8 4,1 0,1 100,0 

 
 
Preglednica 42: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 
Gozdna združba Površina Delež 

Predalpsko gorsko bukovje 924 52,6 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 190 10,8 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 163 9,3 
Osojno bukovje s kresničevjem 120 6,8 
Alpsko bukovje s črnim telohom 84 4,8 
Predalpsko jelovo bukovje 83 4,7 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 69 3,9 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 59 3,3 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 25 1,4 
Jelovje s praprotmi 19 1,1 
Jelovje s trikrpim bičnikom 10 0,6 
Pobočno velikojesenovje 5 0,3 
Javorovje s praprotmi 2 0,1 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 2 0,1 
Alpsko-predalpsko in severnodinarsko črnogabrovje in malojesenovje 2 0,1 
Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom 1 0,1 
Podgorsko-gorsko javorovje in lipovje 1 0,0 
Kisloljubno gradnovo belogabrovje 1 0,0 
Skupaj 1.758 100,0 

 
 
Preglednica 43: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 128 7,3 128 100,0 5,5 92,9 1,5 0,1 
Drogovnjak 271 15,4 5 2,0 23,0 56,8 20,2 0,0 
Debeljak 1.025 58,3 107 10,4 24,3 67,6 7,9 0,2 
Sestoj v obnovi 335 19,0 137 41,0 29,1 51,2 14,2 5,5 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 1.758 100,0 378 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 44: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 128 27,7 43,6 17,2 11,5 20,2 43,2 36,6 20,7 28,2 30,2 20,9 
Drogovnjak 271 22,2 50,4 26,7 0,7 14,6 47,9 37,5 19,7 70,5 8,1 1,7 
Debeljak 1.025 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 68,0 11,2 5,4 77,2 17,2 0,2 
Sestoj v obnovi 335 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4 51,4 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 45: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 3,7 12,9 24,3 28,9 30,2 187,4 50,22 
Jelka 3,2 12,2 24,7 29,8 30,1 7,9 2,12 
Bor 8,7 10,1 24,3 24,1 32,8 0,8 0,21 
Macesen 5,9 15,9 25,8 28,0 24,4 6,1 1,64 
Bukev 11,2 25,3 25,6 20,8 17,1 129,9 34,84 
Hrast 13,0 26,4 24,8 19,6 16,2 4,8 1,29 
Plemeniti listavci 12,4 25,8 24,8 20,6 16,4 26,7 7,16 
Drugi trdi listavci 16,2 27,6 24,1 18,8 13,3 8,8 2,36 
Mehki listavci 18,2 32,7 21,7 15,4 12,0 0,6 0,16 
Iglavci 3,8 12,9 24,4 28,9 30,0 202,1 54,21 
Listavci 11,7 25,6 25,3 20,7 16,7 170,7 45,79 
Skupaj 7,4 18,7 24,8 25,2 23,9 372,9 100,00 

 
 
Preglednica 46: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,4 0,8 1,1 1,1 0,8 4,2 53,2 
Listavci 0,9 1,2 0,8 0,5 0,3 3,7 46,8 
Skupaj 1,3 2,0 1,9 1,6 1,1 7,9 100,0 

 
 
Preglednica 47: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 
Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 1.695 167 144 312 3,4 2,9 6,3 2,1 1,1 3,2 
2010 1.739 209 167 376 4,3 3,8 8,1 3,9 1,7 5,6 
2020 1.758 202 171 373 4,2 3,8 8,0 4,4 3,4 7,8 

 
 
Preglednica 48: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 49.3 1.5 0.3 2.5 0.0 38.9 1.7 3.9 1.1 0.6 
2010 51,6 2,2 0,3 1,5 0,0 34,5 1,5 6,3 1,9 0,2 
2020 50,3 2,1 0,2 1,6 0,0 34,8 1,3 7,2 2,3 0,2 
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Preglednica 49: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 78.124 44 22,0 106,3 
Listavci 60.122 34 20,0 90,3 
Skupaj 138.246 78 21,1 98,7 

 
 
Preglednica 50: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 29 29 
Nega ha 209 304 
Varstvo dni 125 329 
Nega habitatov  0 0 

 
 
 

075  Visokogorsko in alpsko bukovje (AdF, AnF) 
 
 
Preglednica 51: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 6.339 1.447 194 7.980 
Delež (%) 79,5 18,1 2,4 100,0 

 
 
Preglednica 52: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Alpsko bukovje s črnim telohom 3.410 42,7 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 2.232 28,0 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 670 8,4 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 570 7,1 
Predalpsko jelovo bukovje 467 5,8 
Jelovje s praprotmi 120 1,5 
Predalpsko gorsko bukovje 112 1,4 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 91 1,1 
Predalpsko-alpsko podvisokogorsko bukovje 75 0,9 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 44 0,6 
Osojno bukovje s kresničevjem 34 0,4 
Jelovje s trikrpim bičnikom 31 0,4 
Pobočno velikojesenovje 28 0,4 
Planinsko smrekovje na karbonatni podlagi 22 0,3 
Javorovje s praprotmi 13 0,2 
Alpsko-predalpsko in severnodinarsko črnogabrovje in malojesenovje 12 0,2 
Smrekovje na karbonatnem skalovju 12 0,2 
Bazoljubno črnoborovje 8 0,1 
Smrekovje s trikrpim bičnikom 8 0,1 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 7 0,1 
Alpsko ruševje 6 0,1 
Macesnovje 5 0,1 
Skupaj 7.978 100,0 

 
 
Preglednica 53: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 616 7,7 617 100,1 96,5 1,8 1,3 0,4 
Drogovnjak 1.166 14,6 21 1,8 6,8 61,2 27,5 4,5 
Debeljak 5.141 64,4 227 4,4 18,2 73,0 8,1 0,7 
Sestoj v obnovi 998 12,5 318 31,8 26,2 57,9 14,2 1,7 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 
Raznomerno (ps-šp) 15 0,2 3 19,4 0,0 100,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 44 0,6 6 13,7 14,5 74,8 6,9 3,8 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 7.980 100,0 1.191 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 54: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 616 26,6 38,8 26,0 8,6 14,7 47,9 37,4 13,4 33,3 31,5 21,8 
Drogovnjak 1.166 26,5 52,3 19,3 1,9 9,5 56,7 33,8 36,9 55,0 7,0 1,1 
Debeljak 5.141 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 73,0 14,5 6,1 82,9 10,0 1,0 
Sestoj v obnovi 998 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 62,0 18,1 0,0 0,0 100,

0 
0,0 

Raznomerno (ps-šp) 15 0,0 100,
0 

0,0 0,0 0,0 35,8 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 55: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 6,2 16,5 24,4 25,2 27,7 208,2 52,15 
Jelka 4,3 13,5 23,5 26,1 32,6 15,5 3,88 
Bor 7,6 19,6 25,8 24,8 22,2 2,0 0,50 
Macesen 7,1 17,2 26,1 24,6 25,0 24,5 6,13 
Drugi iglavci 11,7 24,6 28,5 21,8 13,4 0,0 0,00 
Bukev 11,5 22,4 26,5 20,6 19,0 134,1 33,56 
Hrast 9,7 22,7 27,8 21,6 18,2 0,8 0,20 
Plemeniti listavci 14,5 24,4 25,5 18,7 16,9 9,8 2,45 
Drugi trdi listavci 20,4 26,0 24,6 15,9 13,1 3,7 0,93 
Mehki listavci 19,6 28,4 26,4 14,2 11,4 0,8 0,20 
Iglavci 6,2 16,4 24,5 25,2 27,7 250,3 62,64 
Listavci 12,0 22,7 26,3 20,4 18,6 149,3 37,36 
Skupaj 8,3 18,7 25,3 23,4 24,3 399,6 100,00 

 
 
Preglednica 56: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,7 1,1 1,2 1,0 0,8 4,8 60,0 
Listavci 0,7 0,9 0,8 0,5 0,3 3,2 40,0 
Skupaj 1,4 2,0 2,0 1,5 1,1 8,0 100,0 

 
 
Preglednica 57: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 

Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 7.936 174 107 282 3,9 2,5 6,4 1,7 0,6 2,3 
2010 8.048 231 137 368 4,6 2,9 7,5 3,5 1,5 5,1 
2020 7.980 250 149 399 4,8 3,1 7,9 5,2 3,1 8,3 
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Preglednica 58: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 50,3 4,0 0,6 6,9 0,0 35,1 0,2 2,0 0.6 0,2 
2010 52,6 3,6 0,3 6,3 0,0 33,8 0,2 2,3 0,7 0,2 
2020 52,1 3,9 0,5 6,1 0,0 33,6 0,2 2,5 0,9 0,2 

 
 
Preglednica 59: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 418.948 52 21,0 108,6 
Listavci 249.693 31 21,0 100,5 
Skupaj 668.641 83 21,0 105,4 

 
 
Preglednica 60: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 93 94 
Nega ha 683 948 
Varstvo dni 1.009 1.900 
Nega habitatov dni 226 281 

 
 
 

084  Zmerno kisloljubno bukovje (LF) 
 
 
Preglednica 61: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 5.678 603 14 6.295 
Delež (%) 90,2 9,6 0,2 100,0 

 
 
Preglednica 62: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 4.293 68,2 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 512 8,1 
Jelovje s praprotmi 315 5,0 
Alpsko bukovje s črnim telohom 201 3,2 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 191 3,0 
Predalpsko jelovo bukovje 147 2,3 
Predalpsko gorsko bukovje 122 1,9 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 117 1,9 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 97 1,5 
Pobočno velikojesenovje 67 1,1 
Jelovje s trikrpim bičnikom 60 0,9 
Kisloljubno gradnovo belogabrovje 54 0,9 
Osojno bukovje s kresničevjem 51 0,8 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 18 0,3 
Smrekovje s trikrpim bičnikom 14 0,2 
Kisloljubno rdečeborovje 10 0,2 
Predalpsko gradnovo belogabrovje 9 0,1 
Bazoljubno črnoborovje 5 0,1 
Javorovje s praprotmi 4 0,1 
Predalpsko-alpsko podvisokogorsko bukovje 3 0,0 
Predalpsko-dinarsko bazoljubno rdečeborovje 3 0,0 
Alpsko-predalpsko in severnodinarsko črnogabrovje in malojesenovje 1 0,0 
Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom 1 0,0 
Macesnovje 0 0,0 
Skupaj 6.294 100,0 
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Preglednica 63: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 427 6,8 428 100,1 2,6 97,2 0,0 0,2 
Drogovnjak 1.202 19,1 19 1,6 6,7 72,0 21,3 0,0 
Debeljak 3.662 58,1 236 6,4 23,5 68,0 8,4 0,1 
Sestoj v obnovi 986 15,7 323 32,8 33,6 49,2 16,0 1,2 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 4 0,1 0 7,9 0,0 44,8 0,0 55,2 
Raznomerno (sk-gnz) 14 0,2 2 14,4 0,0 51,0 49,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 6.295 100,0 1.008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 64: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 427 24,6 42,1 23,0 10,3 13,3 46,3 40,4 18,9 33,0 26,3 21,8 
Drogovnjak 1.202 29,3 56,3 13,4 1,0 13,5 59,1 27,4 31,9 56,1 10,7 1,3 
Debeljak 3.662 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 61,6 14,6 6,7 76,5 15,7 1,1 
Sestoj v obnovi 986 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 52,7 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 4 0,0 0,0 0,0 100,

0 
0,0 69,4 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 14 0,0 100,
0 

0,0 0,0 0,0 100,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 65: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 6,3 15,8 22,3 26,3 29,3 267,7 63,62 
Jelka 4,1 11,9 20,5 27,4 36,1 17,1 4,06 
Bor 5,5 13,1 22,6 27,2 31,6 1,1 0,26 
Macesen 7,2 15,4 22,9 27,3 27,2 11,8 2,80 
Drugi iglavci 8,7 28,9 22,2 20,4 19,8 0,4 0,10 
Bukev 11,2 23,8 27,5 21,0 16,5 85,5 20,32 
Hrast 11,1 22,6 26,6 21,1 18,6 11,8 2,80 
Plemeniti listavci 12,6 23,9 26,0 20,5 17,0 13,5 3,21 
Drugi trdi listavci 10,7 21,4 25,1 21,6 21,2 8,8 2,09 
Mehki listavci 19,0 26,3 22,2 17,7 14,8 3,1 0,74 
Iglavci 6,2 15,6 22,2 26,4 29,6 298,1 70,84 
Listavci 11,5 23,6 27,0 20,9 17,0 122,7 29,16 
Skupaj 7,8 17,9 23,6 24,8 25,9 420,8 100,00 

 
 
Preglednica 66: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,8 1,2 1,4 1,4 1,2 6,0 70,6 
Listavci 0,6 0,7 0,6 0,4 0,2 2,5 29,4 
Skupaj 1,4 1,9 2,0 1,8 1,4 8,5 100,0 

 
 
 
 



PRILOGE 

185 
 

Preglednica 67: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 
Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 5.623 216 82 298 5,1 1,9 7,0 3,0 0,6 3,6 
2010 6.319 278 108 386 5,8 2,3 8,1 5,0 0,9 5,9 
2020 6.295 298 123 421 6,0 2,5 8,5 6,9 2,1 9,0 

 
 
Preglednica 68: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 65,3 3,7 0,4 2,9 0,1 20,4 2,7 2,3 1,6 0,5 
2010 64,1 4,6 0,3 3,0 0,1 19,0 3,0 3,0 2,2 0,7 
2020 63,6 4,1 0,3 2,8 0,1 20,3 2,8 3,2 2,1 0,7 

 
 
Preglednica 69: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 431.457 69 23,0 113,8 
Listavci 131.627 21 17,0 83,5 
Skupaj 563.084 90 21,3 104,9 

 
 
Preglednica 70: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 123 123 
Nega ha 598 840 
Varstvo dni 675 1.463 
Nega habitatov  0 0 

 
 
 

085  Kisloljubno bukovje (BF) 
 
 
Preglednica 71: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 18.226 263 5 18.494 
Delež (%) 98,6 1,4 0,0 100,0 

 
 
Preglednica 72: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 15.549 84,1 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 672 3,6 
Jelovje s praprotmi 537 2,9 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 499 2,7 
Jelovje s trikrpim bičnikom 256 1,4 
Kisloljubno rdečeborovje 241 1,3 
Kisloljubno gradnovo belogabrovje 183 1,0 
Predalpsko jelovo bukovje 121 0,7 
Alpsko bukovje s črnim telohom 111 0,6 
Predalpsko gradnovo belogabrovje 71 0,4 
Osojno bukovje s kresničevjem 69 0,4 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 38 0,2 
Predalpsko gorsko bukovje 34 0,2 
Pobočno velikojesenovje 32 0,2 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 22 0,1 
Nižinsko črnojelševje 22 0,1 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 15 0,1 
Javorovje s praprotmi 5 0,0 
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Gozdna združba Površina Delež 
Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom 5 0,0 
Predalpsko-dinarsko bazoljubno rdečeborovje 3 0,0 
Alpsko-predalpsko in severnodinarsko črnogabrovje in malojesenovje 1 0,0 
Dobovje in dobovo belogabrovje 0 0,0 
Skupaj 18.489 100,0 

 
 
Preglednica 73: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 1.212 6,6 1.212 100,0 4,5 92,5 2,0 1,0 
Drogovnjak 2.215 12,0 56 2,5 17,3 69,8 11,1 1,8 
Debeljak 11.124 60,0 1.199 10,8 23,7 68,3 7,5 0,5 
Sestoj v obnovi 3.933 21,3 1.577 40,1 33,4 58,5 7,5 0,6 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 10 0,1 4 40,1 0,0 100,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 18.494 100,0 4.049 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 74: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 1.212 31,8 43,0 18,8 6,4 15,2 49,6 35,2 22,2 43,1 21,9 12,8 
Drogovnjak 2.215 23,6 57,2 18,1 1,1 14,1 54,8 31,1 22,2 59,3 16,9 1,6 
Debeljak 11.124 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 68,1 12,1 3,8 66,4 27,5 2,3 
Sestoj v obnovi 3.933 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 60,5 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 80,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 75: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 5,1 12,3 21,4 27,9 33,3 173,0 49,04 
Jelka 4,7 11,9 22,1 28,1 33,2 15,5 4,39 
Bor 4,9 13,0 23,8 28,3 30,0 15,0 4,25 
Macesen 6,7 13,1 21,3 28,5 30,4 1,7 0,48 
Drugi iglavci 10,0 20,8 26,1 20,7 22,4 0,1 0,03 
Bukev 10,0 23,5 27,5 21,5 17,5 85,1 24,11 
Hrast 10,3 24,3 27,4 21,3 16,7 35,9 10,17 
Plemeniti listavci 11,7 24,0 26,0 20,1 18,2 7,1 2,01 
Drugi trdi listavci 10,9 23,3 26,9 20,8 18,1 17,9 5,07 
Mehki listavci 19,2 29,4 21,8 14,6 15,0 1,6 0,45 
Iglavci 5,1 12,3 21,6 27,9 33,1 205,2 58,16 
Listavci 10,4 23,8 27,2 21,2 17,4 147,6 41,84 
Skupaj 7,3 17,1 24,0 25,1 26,5 352,9 100,00 

 
 
Preglednica 76: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,6 0,8 1,0 1,1 0,9 4,4 56,4 
Listavci 0,8 1,0 0,8 0,5 0,3 3,4 43,6 
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 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 
Skupaj 1,4 1,8 1,8 1,6 1,2 7,8 100,0 

 
 
Preglednica 77: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 
Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 18.756 157 110 267 4,2 2,7 6,9 1,9 1,1 3,0 
2010 18.490 197 135 332 4,5 3,2 7,7 3,4 1,6 5,0 
2020 18.494 205 148 353 4,4 3,5 7,9 4,5 3,0 7,5 

 
 
 
 
Preglednica 78: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 49,3 4,2 4,6 0,6 0,1 24,4 10,3 1,6 4,4 0,4 
2010 50,5 4,1 4,2 0,6 0,0 23,6 10,1 1,8 4,7 0,4 
2020 48,9 4,4 4,3 0,5 0,0 24,1 10,2 2,0 5,1 0,5 

 
 
Preglednica 79: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 834.078 45 22,0 102,3 
Listavci 547.421 30 20,0 84,2 
Skupaj 1.381.499 75 21,2 94,2 

 
 
Preglednica 80: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 218 224 
Nega ha 2.179 3.044 
Varstvo dni 1.201 2.344 
Nega habitatov dni 23 139 

 
 
 
 

086  Jelovo bukovje na silikatih (AFs) 
 
 
Preglednica 81: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 2.034 619 15 2.668 
Delež (%) 76,2 23,2 0,6 100,0 

 
 
Preglednica 82: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Predalpsko jelovo bukovje 2.173 81,5 
Jelovje s praprotmi 111 4,2 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 93 3,5 
Smrekovje s trikrpim bičnikom 87 3,3 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 70 2,6 
Jelovje s trikrpim bičnikom 33 1,2 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 29 1,1 
Alpsko bukovje s črnim telohom 27 1,0 
Planinsko smrekovje na karbonatni podlagi 22 0,8 
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Gozdna združba Površina Delež 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 10 0,4 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 7 0,3 
Smrekovje na karbonatnem skalovju 5 0,2 
Predalpsko-alpsko podvisokogorsko bukovje 1 0,0 
Barjansko smrekovje 0 0,0 
Skupaj 2.667 100,0 

 
 
Preglednica 83: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 327 12,3 327 100,0 0,0 3,6 95,8 0,6 
Drogovnjak 359 13,5 3 0,8 14,9 79,9 5,2 0,0 
Debeljak 1.615 60,5 84 5,2 30,7 59,0 10,1 0,2 
Sestoj v obnovi 366 13,7 134 36,6 37,9 54,4 6,1 1,6 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 2.668 100,0 548 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 84: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 327 19,9 41,0 26,5 12,6 14,3 47,3 38,4 14,0 29,4 22,2 34,4 
Drogovnjak 359 35,0 61,4 3,6 0,0 20,2 55,4 24,4 32,9 60,4 6,4 0,3 
Debeljak 1.615 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 56,7 14,1 13,9 75,1 10,6 0,4 
Sestoj v obnovi 366 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3 48,9 7,8 0,0 100,

0 
0,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 85: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 6,5 16,6 22,1 22,4 32,4 343,5 71,09 
Jelka 4,0 12,4 20,0 24,9 38,7 63,3 13,10 
Bor 2,6 13,0 20,8 21,9 41,7 0,5 0,10 
Macesen 6,1 15,2 21,8 22,4 34,5 8,7 1,80 
Drugi iglavci 1,1 9,9 20,9 25,3 42,8 0,0 0,00 
Bukev 10,9 20,8 24,4 24,6 19,3 63,9 13,22 
Hrast 13,7 24,4 27,4 23,5 11,0 0,1 0,02 
Plemeniti listavci 12,2 24,0 21,8 18,5 23,5 2,2 0,46 
Drugi trdi listavci 11,6 20,9 28,1 25,5 13,9 0,0 0,00 
Mehki listavci 14,1 27,2 22,6 19,4 16,7 1,0 0,21 
Iglavci 6,1 16,0 21,8 22,8 33,3 416,0 86,10 
Listavci 11,0 21,0 24,3 24,4 19,3 67,2 13,90 
Skupaj 6,8 16,7 22,1 23,0 31,4 483,2 100,00 
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Preglednica 86: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 1,2 2,0 2,0 1,7 1,9 8,8 85,4 
Listavci 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 1,5 14,6 
Skupaj 1,5 2,4 2,4 2,0 2,0 10,3 100,0 

 
 
Preglednica 87: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 
Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 3.035 309 59 368 8,1 1,5 9,6 4,5 0,4 4,9 
2010 2.693 398 63 461 8,9 1,7 10,6 5,8 0,7 6,5 
2020 2.668 416 67 483 8,9 1,5 10,4 9,6 1,1 10,7 

 
 
 
Preglednica 88: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 68,1 13,8 0,2 1,7 0,1 14,8 0,0 0,6 0,1 0,4 
2010 71,5 13,0 0,1 1,8 0,0 13,0 0,0 0,4 0,0 0,2 
2020 71,1 13,1 0,1 1,8 0,0 13,2 0,0 0,5 0,0 0,2 

 
 
Preglednica 89: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 255.273 96 23,0 108,0 
Listavci 30.388 11 17,0 75,3 
Skupaj 285.661 107 22,2 103,2 

 
 
Preglednica 90: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 30 30 
Nega ha 255 347 
Varstvo dni 659 1.446 
Nega habitatov dni 37 148 

 
 
 

091  Jelovo bukovje na karbonatih (AF) 
 
 
Preglednica 91: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 4.540 648 72 5.260 
Delež (%) 86,3 12,3 1,4 100,0 

 
 
Preglednica 92: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 
Gozdna združba Površina Delež 

Predalpsko jelovo bukovje 4.367 83,0 
Alpsko bukovje s črnim telohom 151 2,9 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 111 2,1 
Jelovje s praprotmi 111 2,1 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 95 1,8 
Planinsko smrekovje na karbonatni podlagi 83 1,6 
Smrekovje s trikrpim bičnikom 73 1,4 
Osojno bukovje s kresničevjem 70 1,3 
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Gozdna združba Površina Delež 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 70 1,3 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 35 0,7 
Jelovje s trikrpim bičnikom 32 0,6 
Pobočno velikojesenovje 22 0,4 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 15 0,3 
Predalpsko-alpsko podvisokogorsko bukovje 11 0,2 
Predalpsko gorsko bukovje 7 0,1 
Alpsko ruševje 3 0,1 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 3 0,1 
Macesnovje 2 0,0 
Smrekovje na karbonatnem skalovju 1 0,0 
Javorovje s praprotmi 1 0,0 
Alpsko-predalpsko in severnodinarsko črnogabrovje in malojesenovje 0 0,0 
Predalpsko gradnovo belogabrovje 0 0,0 
Skupaj 5.262 100,0 

 
 
Preglednica 93: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 641 12,2 641 100,0 2,1 95,7 1,8 0,4 
Drogovnjak 524 10,0 5 1,0 38,2 59,5 2,3 0,0 
Debeljak 2.825 53,6 165 5,8 18,9 71,3 9,5 0,3 
Sestoj v obnovi 1.271 24,2 493 38,8 39,2 48,6 11,9 0,3 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 5.261 100,0 1.304 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 94: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 641 23,9 36,8 29,5 9,8 13,9 48,1 38,0 12,2 26,4 24,1 37,3 
Drogovnjak 524 32,9 61,9 5,0 0,2 18,3 48,1 33,6 34,7 54,5 10,4 0,4 
Debeljak 2.825 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 67,9 10,0 11,5 69,8 16,4 2,3 
Sestoj v obnovi 1.271 0,0 0,0 0,0 0,0 37,7 51,7 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 95: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 6,0 13,5 18,4 25,1 37,0 248,3 59,74 
Jelka 4,2 11,4 18,9 26,3 39,2 58,4 14,05 
Bor 5,8 15,0 20,0 24,2 35,0 0,7 0,17 
Macesen 6,3 13,5 19,4 23,6 37,2 7,6 1,83 
Bukev 8,3 19,3 23,7 23,5 25,2 88,8 21,37 
Hrast 9,7 24,1 24,1 19,6 22,5 0,2 0,05 
Plemeniti listavci 10,3 22,1 23,6 21,5 22,5 9,9 2,38 
Drugi trdi listavci 14,2 28,6 22,8 17,0 17,4 1,0 0,24 
Mehki listavci 15,4 19,6 16,3 17,6 31,1 0,7 0,17 
Iglavci 5,6 13,1 18,5 25,3 37,5 314,9 75,78 
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 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 
Listavci 8,6 19,7 23,6 23,2 24,9 100,7 24,22 
Skupaj 6,4 14,7 19,8 24,8 34,3 415,6 100,00 

 
 
Preglednica 96: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 6,7 75,3 
Listavci 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 2,2 24,7 
Skupaj 1,4 1,8 1,8 1,9 2,0 8,9 100,0 

 
 
Preglednica 97: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 

Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 5.133 275 89 364 6,7 2,3 9,0 4,8 0,9 5,7 
2010 5.195 312 95 407 6,6 2,1 8,7 4,2 0,9 5,0 
2020 5.261 315 101 416 6,7 2,1 8,8 7,2 1,7 8,9 

 
 
 
Preglednica 98: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 58,3 15,5 0,1 1,6 0,0 22,3 0,1 1,9 0,1 0,1 
2010 60,8 14,0 0,1 1,8 0,0 21,0 0,1 1,9 0,1 0,2 
2020 59,7 14,0 0,2 1,8 0,0 21,4 0,1 2,4 0,2 0,2 

 
 
Preglednica 99: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 381.158 72 23,0 108,2 
Listavci 90.330 17 17,1 80,5 
Skupaj 471.488 89 21,6 101,5 

 
 
Preglednica 100: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 59 59 
Nega ha 622 806 
Varstvo dni 565 1.040 
Nega habitatov dni 43 43 

 
 
 

110  Toploljubno bukovje (CF) 
 
 
Preglednica 101: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 2.174 85 5 2.264 
Delež (%) 96,1 3,7 0,2 100,0 

 
 
Preglednica 102: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 
Gozdna združba Površina Delež 

Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 1.540 68,0 
Alpsko bukovje s črnim telohom 152 6,7 
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Gozdna združba Površina Delež 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 129 5,7 
Osojno bukovje s kresničevjem 127 5,6 
Predalpsko gorsko bukovje 74 3,3 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 65 2,9 
Predalpsko jelovo bukovje 58 2,6 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 30 1,3 
Alpsko-predalpsko in severnodinarsko črnogabrovje in malojesenovje 23 1,0 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 19 0,8 
Predalpsko-dinarsko bazoljubno rdečeborovje 15 0,6 
Bazoljubno črnoborovje 14 0,6 
Jelovje s trikrpim bičnikom 8 0,3 
Jelovje s praprotmi 4 0,2 
Pobočno velikojesenovje 4 0,2 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 2 0,1 
Preddinarsko-dinarsko hrastovo črnogabrovje 0 0,0 
Skupaj 2.265 100,0 

 
 
Preglednica 103: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 151 6,7 151 100,0 1,8 1,0 97,2 0,0 
Drogovnjak 493 21,8 13 2,7 0,0 63,8 36,2 0,0 
Debeljak 1.340 59,2 76 5,6 14,7 67,3 18,0 0,0 
Sestoj v obnovi 275 12,1 94 34,2 15,6 64,1 18,7 1,6 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 5 0,2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 2.264 100,0 334 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 104: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 151 11,6 32,0 47,3 9,1 7,4 45,1 47,5 12,0 19,9 36,8 31,3 
Drogovnjak 493 5,6 40,5 52,9 1,0 3,3 41,2 55,5 22,3 55,9 17,7 4,1 
Debeljak 1.340 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 63,2 19,8 7,1 66,6 24,5 1,8 
Sestoj v obnovi 275 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2 54,1 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 105: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 6,3 16,7 21,6 24,3 31,1 124,3 36,36 
Jelka 4,8 16,0 19,0 26,4 33,8 5,1 1,49 
Bor 7,6 19,3 25,4 21,3 26,4 10,1 2,95 
Macesen 7,6 19,4 22,9 21,9 28,2 4,9 1,43 
Bukev 11,3 25,1 24,8 18,6 20,2 147,1 43,06 
Hrast 13,5 27,8 25,3 17,4 16,0 9,3 2,72 
Plemeniti listavci 11,8 26,2 24,0 18,0 20,0 16,5 4,83 
Drugi trdi listavci 17,2 29,2 23,9 15,3 14,4 23,8 6,96 
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 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 
Mehki listavci 17,8 32,8 21,7 13,1 14,6 0,7 0,20 
Iglavci 6,4 17,0 21,8 24,1 30,7 144,5 42,25 
Listavci 12,2 25,8 24,7 18,0 19,3 197,4 57,75 
Skupaj 9,7 22,1 23,5 20,6 24,1 341,9 100,00 

 
 
Preglednica 106: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 2,5 43,9 
Listavci 0,8 1,0 0,7 0,4 0,3 3,2 56,1 
Skupaj 1,1 1,6 1,3 0,9 0,8 5,7 100,0 

 
 
Preglednica 107: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 
Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 2.470 91 145 236 1,5 2,5 4,0 0,9 0,6 1,5 
2010 2.224 134 193 327 2,1 3,1 5,2 2,3 1,3 3,5 
2020 2.264 144 197 341 2,4 3,4 5,8 2,6 3,3 5,9 

 
 
 
 
Preglednica 108: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 33,8 0,9 2,5 1,4 0,0 51,0 2,3 2,7 5,0 0,2 
2010 35,1 1,9 2,6 1,4 0,0 44,2 2,4 5,6 6,6 0,2 
2020 36,4 1,5 3,0 1,4 0,0 43,0 2,7 4,8 7,0 0,2 

 
 
Preglednica 109: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 58.681 26 17,9 107,1 
Listavci 75.820 33 17,0 99,6 
Skupaj 134.501 59 17,4 102,7 

 
 
Preglednica 110: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 29 30 
Nega ha 182 254 
Varstvo dni 219 401 
Nega habitatov  0 0 

 
 
 

131  Kisloljubno borovje (VP) 
 
 
Preglednica 111: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 2.971 61 4 3.036 
Delež (%) 97,9 2,0 0,1 100,0 
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Preglednica 112: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 
Gozdna združba Površina Delež 

Kisloljubno rdečeborovje 2.270 74,8 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 374 12,3 
Kisloljubno gradnovo belogabrovje 280 9,2 
Jelovje s trikrpim bičnikom 24 0,8 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 23 0,7 
Jelovje s praprotmi 16 0,5 
Predalpsko gradnovo belogabrovje 16 0,5 
Nižinsko črnojelševje 13 0,4 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 13 0,4 
Dobovje in dobovo belogabrovje 6 0,2 
Skupaj 3.035 100,0 

 
 
Preglednica 113: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 63 2,1 64 100,2 0,7 99,3 0,0 0,0 
Drogovnjak 415 13,7 9 2,1 9,7 70,4 19,9 0,0 
Debeljak 1.060 34,9 141 13,3 11,4 72,1 15,9 0,6 
Sestoj v obnovi 1.496 49,2 600 40,1 45,2 50,4 4,4 0,0 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 2 0,1 0 29,4 0,0 100,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 3.036 100,0 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 114: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 63 58,9 37,2 2,6 1,3 28,2 57,1 14,7 29,4 39,0 27,0 4,6 
Drogovnjak 415 12,3 59,5 22,3 5,9 5,1 54,2 40,7 11,2 47,2 28,4 13,2 
Debeljak 1.060 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 76,0 16,1 1,3 61,7 23,0 14,0 
Sestoj v obnovi 1.496 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 77,9 16,5 0,0 0,0 0,0 100,

0 
Raznomerno (sk-gnz) 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 115: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 5,9 16,1 33,0 30,2 14,8 88,0 31,79 
Jelka 7,7 20,2 33,5 25,7 12,9 5,3 1,91 
Bor 6,2 16,7 33,8 29,9 13,4 118,0 42,62 
Macesen 8,1 15,7 27,3 26,6 22,3 0,1 0,04 
Drugi iglavci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Bukev 10,3 22,4 26,7 21,4 19,2 26,1 9,43 
Hrast 9,8 22,2 26,7 23,0 18,3 21,3 7,70 
Plemeniti listavci 16,8 29,7 22,1 18,0 13,4 2,1 0,76 
Drugi trdi listavci 11,4 24,3 26,3 21,4 16,6 11,4 4,12 
Mehki listavci 15,6 26,3 23,2 21,1 13,8 4,5 1,63 
Iglavci 6,1 16,5 33,5 29,9 14,0 211,4 76,37 
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 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 
Listavci 10,9 23,1 26,3 21,8 17,9 65,4 23,63 
Skupaj 7,2 18,1 31,8 28,0 14,9 276,8 100,00 

 
 
Preglednica 116: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,9 1,2 1,7 1,2 0,4 5,4 74,0 
Listavci 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 1,9 26,0 
Skupaj 1,4 1,7 2,1 1,5 0,6 7,3 100,0 

 
 
Preglednica 117: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 

Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 3.132 159 32 192 3,9 0,9 4,8 1,3 0,3 1,6 
2010 3.083 199 59 258 4,6 1,4 6,0 3,4 0,6 4,0 
2020 3.036 211 65 276 5,4 1,9 7,3 5,7 1,0 6,7 

 
 
 
Preglednica 118: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 25.8 0,7 56,0 0,3 0,1 5,4 7,1 0,5 2,5 1,4 
2010 29,4 1,1 46,7 0,0 0,0 7,4 8,9 0,7 4,3 1,5 
2020 31,8 1,9 42,8 0,0 0,0 9,4 7,7 0,7 4,1 1,6 

 
 
Preglednica 119: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 172.960 57 27,0 104,9 
Listavci 29.599 10 14,9 52,1 
Skupaj 202.559 67 24,1 91,4 

 
 
Preglednica 120: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 61 76 
Nega ha 298 386 
Varstvo dni 338 600 
Nega habitatov  0 0 

 
 
 

164  Jelovje (DA) 
 
 
Preglednica 121: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 3.012 132 0 3.144 
Delež (%) 95,8 4,2 0,0 100,0 
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Preglednica 122: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 
Gozdna združba Površina Delež 

Jelovje s praprotmi 1.486 47,3 
Jelovje s trikrpim bičnikom 616 19,6 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 463 14,7 
Predalpsko jelovo bukovje 259 8,2 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 213 6,8 
Alpsko bukovje s črnim telohom 16 0,5 
Pobočno velikojesenovje 16 0,5 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 13 0,4 
Javorovje s praprotmi 12 0,4 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 11 0,4 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 10 0,3 
Predalpsko gorsko bukovje 8 0,2 
Smrekovje s trikrpim bičnikom 6 0,2 
Kisloljubno gradnovo belogabrovje 5 0,2 
Kisloljubno rdečeborovje 3 0,1 
Nižinsko črnojelševje 2 0,1 
Osojno bukovje s kresničevjem 2 0,1 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 2 0,1 
Predalpsko gradnovo belogabrovje 1 0,0 
Skupaj 3.145 100,0 

 
 
Preglednica 123: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 204 6,5 204 100,1 96,2 2,8 0,9 0,1 
Drogovnjak 313 9,9 4 1,4 29,2 27,8 43,0 0,0 
Debeljak 1.886 60,0 207 11,0 25,8 70,4 3,8 0,0 
Sestoj v obnovi 737 23,4 319 43,2 27,2 69,6 2,3 0,9 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 5 0,2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 39,3 0,0 100,0 0,0 0,0 
Skupaj 3.145 100,0 735 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 124: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 204 36,6 41,9 14,8 6,7 16,0 48,6 35,4 15,5 50,3 19,4 14,8 
Drogovnjak 313 33,1 54,4 10,5 2,0 12,8 56,4 30,8 28,0 57,6 10,3 4,1 
Debeljak 1.886 0,0 100,

0 
0,0 0,0 34,8 61,1 4,1 4,1 62,4 32,7 0,8 

Sestoj v obnovi 737 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5 64,2 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica 125: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 4,9 12,8 18,5 23,8 40,0 231,6 51,93 
Jelka 4,3 11,7 18,0 24,4 41,6 136,4 30,59 
Bor 4,5 14,3 21,1 22,2 37,9 2,0 0,45 
Macesen 5,1 10,0 16,9 23,2 44,8 4,9 1,10 
Drugi iglavci 5,0 15,4 20,3 19,8 39,5 0,1 0,02 
Bukev 11,7 22,8 28,0 19,7 17,8 51,8 11,62 
Hrast 12,9 23,1 29,2 19,5 15,3 3,7 0,83 
Plemeniti listavci 11,3 22,5 26,3 21,2 18,7 8,1 1,82 
Drugi trdi listavci 10,2 22,1 29,2 22,2 16,3 6,4 1,44 
Mehki listavci 15,2 25,1 28,2 17,8 13,7 0,9 0,20 
Iglavci 4,7 12,4 18,3 24,0 40,6 374,9 84,08 
Listavci 11,6 22,7 28,0 20,1 17,6 71,0 15,92 
Skupaj 5,8 14,0 19,8 23,4 37,0 445,9 100,00 

 
 
Preglednica 126: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 1,0 1,5 1,7 1,8 2,3 8,3 84,7 
Listavci 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 1,5 15,3 
Skupaj 1,4 1,9 2,1 2,0 2,4 9,8 100,0 

 
 
Preglednica 127: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 
Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 3.306 269 56 325 7,2 1,4 8,5 3,6 0,5 4,2 
2010 3.167 344 67 411 8,2 1,7 9,9 4,7 0,7 5,4 
2020 3.145 375 71 446 8,3 1,6 9,9 9,0 1,4 10,4 

 
 
 
 
Preglednica 128: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 50,2 30,5 0,2 1,4 0,1 13,2 1,3 1,8 1,0 0,3 
2010 52,6 29,5 0,4 1,2 0,0 12,0 0,9 1,9 1,3 0,2 
2020 52,0 30,6 0,5 1,1 0,0 11,6 0,8 1,8 1,4 0,2 

 
 
Preglednica 129: MP - Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 283.049 90 24,0 108,2 
Listavci 44.658 14 20,0 89,6 
Skupaj 327.707 104 23,4 105,2 

 
 
Preglednica 130: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 26 26 
Nega ha 378 441 
Varstvo dni 135 298 
Nega habitatov  0 0 
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165  Smrekovje (AdP, BP) 
 
 
Preglednica 131: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 1.092 225 24 1.341 
Delež (%) 81,4 16,8 1,8 100,0 

 
 
Preglednica 132: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 
Gozdna združba Površina Delež 

Smrekovje s trikrpim bičnikom 534 39,5 
Planinsko smrekovje na karbonatni podlagi 242 17,9 
Predalpsko jelovo bukovje 215 15,9 
Jelovje s trikrpim bičnikom 173 12,8 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 105 7,8 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 32 2,4 
Alpsko bukovje s črnim telohom 30 2,2 
Macesnovje 8 0,6 
Smrekovje na karbonatnem skalovju 4 0,3 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 4 0,3 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 3 0,2 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 1 0,1 
Jelovje s praprotmi 1 0,1 
Alpsko ruševje 1 0,1 
Skupaj 1.353 100,0 

 
 
Preglednica 133: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 260 19,4 260 100,0 0,0 97,0 2,4 0,6 
Drogovnjak 198 14,8 1 0,5 0,0 33,0 67,0 0,0 
Debeljak 772 57,5 40 5,2 30,3 44,5 25,1 0,1 
Sestoj v obnovi 111 8,3 34 30,9 49,6 35,8 11,3 3,3 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 1.341 100,0 336 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 134: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 260 16,1 49,4 25,7 8,8 11,4 59,0 29,6 4,9 30,3 24,5 40,3 
Drogovnjak 198 28,0 68,4 3,6 0,0 6,6 65,2 28,2 47,9 42,8 6,9 2,4 
Debeljak 772 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 60,1 18,5 4,7 76,5 16,9 1,9 
Sestoj v obnovi 111 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 79,9 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica 135: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 8,1 16,8 18,9 21,9 34,3 400,8 90,51 
Jelka 3,7 12,5 20,4 26,8 36,6 13,3 3,00 
Bor 2,2 9,8 20,6 25,0 42,4 0,1 0,02 
Macesen 5,9 14,5 20,1 24,3 35,2 15,6 3,52 
Drugi iglavci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Bukev 26,8 13,0 20,3 14,2 25,7 12,2 2,75 
Plemeniti listavci 39,1 10,5 16,2 12,1 22,1 0,4 0,09 
Mehki listavci 20,3 24,1 23,0 15,0 17,6 0,5 0,11 
Iglavci 7,9 16,6 19,0 22,2 34,3 429,8 97,03 
Listavci 27,1 13,3 20,2 14,2 25,2 13,2 2,97 
Skupaj 8,5 16,5 19,1 21,9 34,0 442,9 100,00 

 
 
Preglednica 136: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 1,7 2,0 1,6 1,5 1,6 8,4 97,7 
Listavci 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 2,3 
Skupaj 1,8 2,0 1,7 1,5 1,6 8,6 100,0 

 
 
Preglednica 137: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 

Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 1.327 338 4 342 7,1 0,1 7,2 6,5 0,1 6,5 
2010 1.465 392 13 405 7,7 0,2 7,9 5,4 0,1 5,5 
2020 1.341 430 13 443 8,4 0,3 8,7 8,2 0,1 8,3 

 
 
 
Preglednica 138: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 91,4 4,2 0,0 2,7 0,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
2010 90,7 3,0 0,0 3,0 0,0 3,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
2020 90,5 3,0 0,0 3,5 0,0 2,8 0,0 0,1 0,0 0,1 

 
 
Preglednica 139: MP - Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 109.558 82 19,0 97,0 
Listavci 1.741 1 9,9 43,7 
Skupaj 111.299 83 18,7 95,2 

 
 
Preglednica 140: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 21 21 
Nega ha 174 226 
Varstvo dni 195 561 
Nega habitatov  0 0 
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200  Varovalni gozdovi 
 
 
Preglednica 141: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

Površina gozda 4.818 1.432 298 6.548 
Delež (%) 73,5 21,9 4,6 100,0 

 
 
Preglednica 142: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 
Gozdna združba Površina Delež 

Alpsko bukovje s črnim telohom 1.922 29,4 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 1.488 22,7 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 839 12,8 
Alpsko ruševje 539 8,2 
Predalpsko jelovo bukovje 425 6,5 
Osojno bukovje s kresničevjem 276 4,2 
Alpsko-predalpsko in severnodinarsko črnogabrovje in malojesenovje 176 2,7 
Macesnovje 158 2,4 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 145 2,2 
Predalpsko-alpsko podvisokogorsko bukovje 121 1,8 
Bazoljubno črnoborovje 118 1,8 
Planinsko smrekovje na karbonatni podlagi 109 1,7 
Predalpsko-dinarsko bazoljubno rdečeborovje 38 0,6 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 37 0,6 
Predalpsko gorsko bukovje 33 0,5 
Smrekovje na karbonatnem skalovju 32 0,5 
Predalpsko gradnovo belogabrovje 28 0,4 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 20 0,3 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 8 0,1 
Smrekovje s trikrpim bičnikom 7 0,1 
Kisloljubno gradnovo belogabrovje 5 0,1 
Vrbovje s topolom 4 0,1 
Javorovje s praprotmi 3 0,0 
Jelovje s praprotmi 3 0,0 
Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom 3 0,0 
Preddinarsko-dinarsko hrastovo črnogabrovje 3 0,0 
Kisloljubno rdečeborovje 2 0,0 
Dobovje in dobovo belogabrovje 2 0,0 
Pobočno velikojesenovje 2 0,0 
Podgorsko-gorsko javorovje in lipovje 1 0,0 
Jelovje s trikrpim bičnikom 0 0,0 
Skupaj 6.546 100,0 

 
 
Preglednica 143: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 171 2,6 171 100,0 98,2 0,1 1,4 0,3 
Drogovnjak 1.379 21,1 43 3,1 2,1 46,5 32,6 18,8 
Debeljak 4.127 63,0 141 3,4 7,5 58,1 29,7 4,7 
Sestoj v obnovi 570 8,7 143 25,1 17,3 44,8 32,1 5,8 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 124 1,9 17 13,4 3,2 64,6 32,2 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 164 2,5 29 17,5 5,3 14,5 80,0 0,2 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 14 0,2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 6.549 100,0 543 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica 144: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 171 22,0 31,9 23,5 22,6 9,3 29,7 61,0 11,9 22,0 35,7 30,4 
Drogovnjak 1.379 9,0 33,9 46,5 10,6 2,4 29,4 68,2 4,7 48,4 33,8 13,1 
Debeljak 4.127 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 49,5 44,4 4,8 58,9 33,2 3,1 
Sestoj v obnovi 570 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 41,9 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 124 0,8 96,9 2,3 0,0 2,8 56,4 40,8 100,

0 
0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 164 2,9 2,5 0,0 94,6 0,0 17,7 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 14 65,5 0,0 18,2 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 145: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 5,4 17,8 21,0 25,4 30,4 122,4 37,93 
Jelka 4,1 15,4 21,1 27,6 31,8 9,4 2,91 
Bor 8,8 23,1 21,2 22,2 24,7 7,8 2,42 
Macesen 5,0 19,1 22,0 24,7 29,2 30,9 9,58 
Drugi iglavci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
Bukev 10,7 24,0 27,3 20,3 17,7 126,9 39,35 
Hrast 16,6 25,0 27,5 17,7 13,2 1,9 0,59 
Plemeniti listavci 13,5 24,0 26,3 20,1 16,1 7,2 2,23 
Drugi trdi listavci 21,1 26,3 24,0 15,6 13,0 15,2 4,71 
Mehki listavci 21,6 28,9 24,3 14,7 10,5 0,9 0,28 
Iglavci 5,4 18,1 21,2 25,2 30,1 170,5 52,83 
Listavci 12,0 24,3 26,9 19,8 17,0 152,2 47,17 
Skupaj 8,5 21,0 23,9 22,7 23,9 322,7 100,00 

 
 
Preglednica 146: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,3 0,7 0,6 0,6 0,5 2,7 49,1 
Listavci 0,6 0,8 0,7 0,4 0,3 2,8 50,9 
Skupaj 0,9 1,5 1,3 1,0 0,8 5,5 100,0 

 
 
Preglednica 147: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 
Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 6.410 90 86 176 1,9 1,9 3,8 0,3 0,2 0,5 
2010 7.525 128 117 245 2,3 2,3 4,6 0,8 0,6 1,4 
2020 6.549 170 152 322 2,8 2,7 5,5 1,5 1,4 2,9 

 
 
 
 
Preglednica 148: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 34,4 2,6 3,7 10,5 0,1 41,4 0,5 2,9 3,7 0,2 
2010 37,1 2,7 2,2 10,2 0,1 40,4 0,5 2,2 4,4 0,2 
2020 37,9 2,9 2,4 9,6 0,0 39,4 0,6 2,2 4,7 0,3 
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Preglednica 149: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 100.198 15 9,0 54,5 
Listavci 89.589 14 9,0 51,0 
Skupaj 189.787 29 9,0 52,8 

 
 
Preglednica 150: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 16 16 
Nega ha 88 136 
Varstvo dni 216 309 
Nega habitatov  0 0 

 
 
 

210  Gozdni rezevati 
 
 
Preglednica 151: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 156 98 0 254 
Delež (%) 61,3 38,7 0,0 100,0 

 
 
Preglednica 152: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Alpsko bukovje s črnim telohom 111 43,5 
Predalpsko jelovo bukovje 44 17,1 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 40 15,8 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 37 14,4 
Bazoljubno črnoborovje 10 4,0 
Smrekovje s trikrpim bičnikom 10 3,9 
Jelovje s trikrpim bičnikom 3 1,0 
Barjansko smrekovje 1 0,3 
Skupaj 254 100,0 

 
 
Preglednica 153: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 4 1,4 4 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Drogovnjak 39 15,5 5 12,9 0,0 0,0 0,0 100,0 
Debeljak 192 75,6 6 2,9 67,1 32,9 0,0 0,0 
Sestoj v obnovi 3 1,1 1 40,4 100,0 0,0 0,0 0,0 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 16 6,4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 254 100,0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica 154: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 4 11,4 0,0 0,0 88,6 0,0 100,
0 

0,0 11,4 0,0 0,0 88,6 

Drogovnjak 39 2,4 11,6 0,0 86,0 0,0 0,8 99,2 0,0 14,0 86,0 0,0 
Debeljak 192 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 82,4 12,3 0,0 89,0 7,7 3,3 
Sestoj v obnovi 3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 155: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 3,8 11,7 19,3 25,1 40,1 117,1 28,27 
Jelka 3,7 9,9 18,4 26,0 42,0 14,9 3,60 
Bor 14,8 38,3 26,5 12,7 7,7 4,4 1,06 
Macesen 4,3 15,2 21,6 26,1 32,8 15,7 3,79 
Bukev 9,2 26,6 28,0 20,5 15,7 224,0 54,12 
Hrast 20,9 28,3 23,7 16,3 10,8 0,9 0,22 
Plemeniti listavci 8,0 26,8 28,6 21,0 15,6 8,1 1,96 
Drugi trdi listavci 13,2 23,1 27,3 19,9 16,5 27,3 6,59 
Mehki listavci 11,3 21,4 28,5 22,0 16,8 1,6 0,39 
Iglavci 4,2 12,6 19,6 24,9 38,7 152,1 36,73 
Listavci 9,6 26,2 28,0 20,4 15,8 262,0 63,27 
Skupaj 7,6 21,2 24,9 22,1 24,2 414,2 100,00 

 
 
Preglednica 156: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 2,7 41,5 
Listavci 0,9 1,2 0,9 0,5 0,3 3,8 58,5 
Skupaj 1,2 1,7 1,5 1,1 1,0 6,5 100,0 

 
 
Preglednica 157: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 

Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2000 361 81 96 178 1,7 2,3 4,0 0,3 0,0 0,3 
2010 265 138 224 362 2,8 5,4 8,2 0,0 0,0 0,0 
2020 254 152 262 414 2,8 3,9 6,7 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
Preglednica 158: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 
Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 36,0 3,2 1,5 5,2 0,0 48,2 0,6 1,2 3,7 0,3 
2010 30,1 2,6 1,4 4,1 0,0 52,9 0,3 2,3 5,9 0,4 
2020 28,3 3,6 1,1 3,8 0,0 54,0 0,2 2,0 6,6 0,4 
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Preglednica 159: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 0 0 0,0 0,0 
Listavci 0 0 0,0 0,0 
Skupaj 0 0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 160: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova  0 0 
Nega  0 0 
Varstvo  0 0 
Nega habitatov  0 0 

 
 
 

220  Gozdovi s posebnim namenom 
 
 
Preglednica 161: LP - Površina gozdov RGR po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 3.274 680 335 4.289 
Delež (%) 76,4 15,8 7,8 100,0 

 
 
Preglednica 162: D-OGRGZ - Pomembnejši rastiščno gojitveni tipi, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Kisloljubno rdečeborovje 890 20,6 
Kisloljubno gradnovo belogabrovje 829 19,2 
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 438 10,1 
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 404 9,3 
Alpsko bukovje s črnim telohom 361 8,4 
Predalpsko gradnovo belogabrovje 251 5,8 
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 235 5,4 
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje 231 5,3 
Jelovje s praprotmi 150 3,5 
Predalpsko jelovo bukovje 137 3,2 
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 75 1,7 
Osojno bukovje s kresničevjem 73 1,7 
Predalpsko gorsko bukovje 63 1,5 
Planinsko smrekovje na karbonatni podlagi 34 0,8 
Jelovje s trikrpim bičnikom 34 0,8 
Alpsko-predalpsko in severnodinarsko črnogabrovje in malojesenovje 23 0,5 
Predalpsko-alpsko podvisokogorsko bukovje 20 0,5 
Alpsko ruševje 18 0,4 
Dobovje in dobovo belogabrovje 16 0,4 
Bazoljubno črnoborovje 13 0,3 
Pobočno velikojesenovje 11 0,3 
Nižinsko črnojelševje 7 0,2 
Javorovje s praprotmi 4 0,1 
Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje 4 0,1 
Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom 1 0,0 
Vrbovje s topolom 1 0,0 
Skupaj 4.320 100,0 
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Preglednica 163: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 
   Pomladek 
 Površina Delež Površina Delež Zasnova (%) 

Razvojna faza ha % ha % 1 2 3 4 

Mladovje 215 5,0 215 100,0 1,7 96,0 1,8 0,5 
Drogovnjak 640 14,9 19 2,9 20,0 61,6 18,4 0,0 
Debeljak 2.116 49,4 211 10,0 17,1 70,8 12,1 0,0 
Sestoj v obnovi 1.307 30,5 569 43,5 26,2 61,7 12,0 0,1 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 4 0,1 1 35,5 0,0 100,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 6 0,1 0 3,8 0,0 100,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 4.289 100,0 1.015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 164: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 
Razvojna faza Površina Zasnova Negovanost Sklep 
 ha 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Mladovje 215 22,3 55,4 19,4 2,9 14,5 48,4 37,1 16,4 46,5 24,9 12,2 
Drogovnjak 640 18,1 61,5 18,4 2,0 12,3 45,0 42,7 18,9 55,0 17,0 9,1 
Debeljak 2.116 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 68,4 20,9 4,5 72,7 19,8 3,0 
Sestoj v obnovi 1.307 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 69,1 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raznomerno (sk-gnz) 6 0,0 0,0 100,

0 
0,0 74,7 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Panjevec 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Preglednica 165: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Smreka 6,5 15,8 24,3 27,6 25,8 156,7 47,32 
Jelka 4,5 12,8 22,4 28,7 31,6 9,5 2,87 
Bor 6,4 14,5 29,0 30,0 20,1 44,1 13,32 
Macesen 6,1 16,4 23,9 25,7 27,9 3,8 1,15 
Drugi iglavci 12,7 13,0 28,6 27,4 18,3 0,1 0,03 
Bukev 9,0 21,9 27,9 22,9 18,3 53,5 16,16 
Hrast 8,6 19,5 25,6 22,9 23,4 29,2 8,82 
Plemeniti listavci 13,2 23,7 25,4 19,3 18,4 14,6 4,41 
Drugi trdi listavci 10,6 22,6 26,4 21,9 18,5 15,5 4,68 
Mehki listavci 18,5 27,5 22,4 18,0 13,6 4,1 1,24 
Iglavci 6,4 15,4 25,2 28,1 24,9 214,2 64,71 
Listavci 10,0 21,8 26,6 22,1 19,5 116,8 35,29 
Skupaj 7,6 17,6 25,7 26,1 23,0 331,1 100,00 

 
 
Preglednica 166: PR1 - Tekoči letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) 
 Debelinski razredi (v m3/ha) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,8 1,1 1,4 1,2 0,7 5,2 65,0 
Listavci 0,6 0,8 0,7 0,4 0,3 2,8 35,0 
Skupaj 1,4 1,9 2,1 1,6 1,0 8,0 100,0 

 
 
Preglednica 167: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov 

Leto Površina Lesna zaloga Letni prirastek Letni posek 
 (ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) 
  Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 
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2000 4.133 154 74 228 4,2 2,0 6,2 2,2 0,5 2,7 
2010 4.344 192 105 297 4,7 2,5 7,2 4,5 1,2 5,7 
2020 4.289 214 117 331 5,3 2,8 8,1 5,4 2,0 7,4 

 
 
 
Preglednica 168: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

2000 48,8 2,1 15,3 1,2 0,0 15,1 8,6 3,9 3,3 1,5 
2010 47,3 2,3 14,2 0,9 0,0 16,4 9,1 3,8 5,0 1,0 
2020 47,3 2,9 13,3 1,2 0,0 16,2 8,8 4,4 4,7 1,2 

 
 
Preglednica 169: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 229.460 54 25,0 101,3 
Listavci 85.306 20 17,0 71,3 
Skupaj 314.766 74 22,2 90,9 

 
 
Preglednica 170: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 72 72 
Nega ha 503 700 
Varstvo dni 314 877 
Nega habitatov  0 0 
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13.3 Pregled stanja in ukrepov po lastniških kategorijah 

 
 
 

2 ZASEBNI GOZD 
 
 
Preglednica 1: KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov 
 Površina Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
Kategorije gozdov ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
  igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

Večnamenski gozdovi 55.094 242 132 374 5,2 3,0 8,1 21,1 18,9 20,3 93,4 
GPN z načrtovanim posekom 3.274 216 120 337 5,5 2,9 8,4 23,4 17,2 21,2 85,4 
GPN brez načrtovanega poseka 156 94 284 378 1,4 3,5 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varovalni gozdovi 4.818 161 153 314 2,7 2,8 5,4 9,6 10,3 10,0 58,0 
Skupaj vsi gozdovi 63.342 234 134 367 5,0 3,0 7,9 20,6 18,0 19,7 91,0 

 
 
Preglednica 2: RF2 - Razvojne faze oz. zgradba sestojev 
Razvojna faza Površina Delež 
oz. zgradba sestojev ha % 

Mladovje 4.346 6,9 
Drogovnjak 9.171 14,5 
Debeljak 36.112 56,9 
Sestoj v obnovi 13.338 21,1 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 113 0,2 
Raznomerno (sk-gnz) 257 0,4 
Panjevec 0 0,0 
Grmičav gozd 5 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 
Skupaj 63.342 100,0 

 
 
Preglednica 3: DV - Drevesna sestava 
Enota Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

m3/ha 188,5 23,6 14,4 7,2 0,1 89,9 18,2 11,2 12,6 1,8 
% 51,3 6,4 3,9 2,0 0,0 24,5 4,9 3,1 3,4 0,5 

 
 
Preglednica 4: LZ2 - Lesna zaloga in njena struktura 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 5,7 14,5 22,1 26,2 31,5 233,8 63,6 
Listavci 10,9 23,4 26,5 20,7 18,5 133,7 36,4 
Skupaj 7,6 17,7 23,7 24,2 26,8 367,4 100,0 

 
 
Preglednica 5: D-PVP Posek po vrstah poseka 
  Negovalni posek      
     Sanitarni Krčitve in Nedovoljeni % % 
  Redčenje Pomladitveni Prebiralni vzroki posek za posek od od 
     poseka gozdno  LZ  P 
      infrastrukturo    

Iglavci m3 126.014,0 686.414,0 18.420,0 1.310.339,0 111.490,0 4.667,0 16,0 73,2 
 % 5,6 30,4 0,8 58,0 4,9 0,2   
Listavci m3 41.147,0 341.704,0 7.159,0 341.787,0 56.966,0 3.524,0 10,1 45,7 
 % 5,2 43,1 0,9 43,1 7,2 0,4   
Skupaj m3 167.161,0 1.028.118,0 25.579,0 1.652.126,0 168.456,0 8.191,0 13,9 63,3 
 % 5,5 33,7 0,8 54,2 5,5 0,3   
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Preglednica 6: MP - Možni posek 
 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 3.320.892 52 22,4 105,2 
Listavci 1.536.618 24 18,1 82,1 
Skupaj 4.857.510 76 20,9 96,6 

 
 
Preglednica 7: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 900 926 
Nega ha 6.687 9.174 
Varstvo dni 5.731 10.918 
Nega habitatov dni 1.118 1.400 

 
 
 

5 DRŽAVNI GOZD 
 
 
Preglednica 8: KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov 
 Površina Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
Kategorije gozdov ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
  igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

Večnamenski gozdovi 4.374 303 107 410 6,1 2,4 8,5 18,4 16,7 18,0 87,0 
GPN z načrtovanim posekom 680 205 94 298 5,0 2,1 7,1 12,8 12,2 12,6 52,5 
GPN brez načrtovanega poseka 98 244 227 472 5,0 4,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varovalni gozdovi 1.432 209 157 367 3,5 2,6 6,0 9,8 11,4 10,5 63,7 
Skupaj vsi gozdovi 6.584 271 119 390 5,4 2,4 7,8 16,3 14,3 15,7 78,3 

 
 
Preglednica 9: RF2 - Razvojne faze oz. zgradba sestojev 
Razvojna faza Površina Delež 
oz. zgradba sestojev ha % 

Mladovje 540 8,2 
Drogovnjak 1.057 16,1 
Debeljak 3.827 58,2 
Sestoj v obnovi 1.111 16,9 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 16 0,2 
Raznomerno (sk-gnz) 23 0,3 
Panjevec 0 0,0 
Grmičav gozd 9 0,1 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 
Skupaj 6.584 100,0 

 
 
Preglednica 10: DV - Drevesna sestava 
Enota Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

m3/ha 215,9 17,5 13,4 24,4 0,1 91,9 7,8 10,2 6,4 2,3 
% 55,4 4,5 3,4 6,3 0,0 23,6 2,0 2,6 1,6 0,6 

 
 
Preglednica 11: LZ2 - Lesna zaloga in njena struktura 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 6,4 15,7 22,6 25,0 30,3 271,4 69,6 
Listavci 11,4 22,4 25,7 22,6 17,9 118,6 30,4 
Skupaj 7,9 17,7 23,6 24,3 26,5 389,9 100,0 
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Preglednica 12: D-PVP Posek po vrstah poseka 
 
  Negovalni posek      
     Sanitarni Krčitve in Nedovoljeni % % 
  Redčenje Pomladitveni Prebiralni vzroki posek za posek od od 
     poseka gozdno  LZ  P 
      infrastrukturo    

Iglavci m3 25.695,0 115.562,0 5.167,0 144.428,0 26.419,0 551,0 19,4 91,4 
 % 8,1 36,4 1,6 45,4 8,3 0,2   
Listavci m3 3.007,0 38.049,0 685,0 17.751,0 9.135,0 312,0 9,9 45,0 
 % 4,4 55,2 1,0 25,7 13,3 0,5   
Skupaj m3 28.702,0 153.611,0 5.852,0 162.179,0 35.555,0 864,0 16,6 76,1 
 % 7,4 39,7 1,5 41,9 9,2 0,2   

 
 
Preglednica 13: MP - Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 326.170 50 18,3 91,6 
Listavci 113.515 17 14,5 71,5 
Skupaj 439.685 67 17,1 85,4 

 
 
Preglednica 14: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 90 90 
Nega ha 411 666 
Varstvo dni 1.258 2.767 
Nega habitatov  0 0 

 
 
 
 
 

6 OBČINSKI GOZD 
 
 
Preglednica 15: KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov 
 Površina Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
Kategorije gozdov ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
  igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

Večnamenski gozdovi 440 257 134 391 5,2 2,8 8,0 19,2 17,4 18,6 90,6 
GPN z načrtovanim posekom 335 212 132 344 4,0 3,1 7,1 17,4 15,1 16,5 80,1 
GPN brez načrtovanega poseka 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varovalni gozdovi 298 134 113 247 2,1 2,2 4,2 8,0 9,8 8,9 51,5 
Skupaj vsi gozdovi 1.074 209 127 336 4,0 2,7 6,7 16,7 14,8 16,0 80,2 

 
 
Preglednica 16: RF2 - Razvojne faze oz. zgradba sestojev 
Razvojna faza Površina Delež 
oz. zgradba sestojev ha % 

Mladovje 64 6,0 
Drogovnjak 198 18,5 
Debeljak 608 56,6 
Sestoj v obnovi 172 16,0 
Dvoslojni sestoj 0 0,0 
Raznomerno (ps-šp) 28 2,6 
Raznomerno (sk-gnz) 3 0,3 
Panjevec 0 0,0 
Grmičav gozd 0 0,0 
Pionirski gozd z grmišči 0 0,0 
Tipični prebiralni sestoj 0 0,0 
Skupaj 1.074 100,0 
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Preglednica 17: DV - Drevesna sestava 
Enota Smreka Jelka Bor Macesen Drugi igl. Bukev Hrast Plem. list. Dr. tr. list Meh.List 

m3/ha 150,7 8,6 6,6 42,9 0,1 97,6 5,5 10,2 10,5 3,6 
% 44,9 2,6 2,0 12,7 0,0 29,0 1,6 3,0 3,1 1,1 

 
 
Preglednica 18: LZ2 - Lesna zaloga in njena struktura 
 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 
 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 6,1 16,1 23,2 25,4 29,2 208,9 62,1 
Listavci 13,4 22,1 25,7 20,6 18,2 127,3 37,9 
Skupaj 8,9 18,3 24,1 23,6 25,1 336,2 100,0 

 
 
Preglednica 19: D-PVP Posek po vrstah poseka 
  Negovalni posek      
     Sanitarni Krčitve in Nedovoljeni % % 
  Redčenje Pomladitveni Prebiralni vzroki posek za posek od od 
     poseka gozdno  LZ  P 
      infrastrukturo    

Iglavci m3 1.509,0 3.678,0 884,0 10.480,0 2.976,0 0,0 12,4 66,7 
 % 7,7 18,8 4,5 53,7 15,2 0,0   
Listavci m3 21,0 1.542,0 85,0 1.425,0 674,0 0,0 3,3 15,4 
 % 0,6 41,1 2,3 38,0 18,0 0,0   
Skupaj m3 1.530,0 5.220,0 969,0 11.904,0 3.651,0 0,0 8,6 43,4 
 % 6,6 22,4 4,2 51,1 15,7 0,0   

 
 
Preglednica 20: MP - Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 42.266 39 18,8 99,6 
Listavci 21.366 20 15,6 72,8 
Skupaj 63.632 59 17,6 88,7 

 
 
Preglednica 21: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 14 14 
Nega ha 102 114 
Varstvo dni 15 40 
Nega habitatov  0 0 
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13.4 Pregled stanja in ukrepov po občinah 

 
 

012 Cerklje na Gorenjskem      
 
 
Preglednica 1: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 3.522 128 12 3.662 
Delež (%) 96,2 3,5 0,3 100,0 

 
 
Preglednica 2: GF1 - Gozdni fondi po rastiščnogojitvenih razredih in kategorijah gozdov 
Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 

Hrastovo gabrovje (QC) 031 1 197 257 111 369 7,6 2,4 10,0 30,1 18,2 26,5 97,6 
Osojno bukovje (ArF) 050 1 84 160 190 350 3,5 2,9 6,4 20,5 13,3 16,6 90,3 
Podgorsko bukovje (HF) 051 1 529 139 195 334 3,2 5,9 9,1 19,7 21,8 20,9 77,2 
Gorsko bukovje (EF) 074 1 515 226 167 393 5,5 4,2 9,7 21,4 20,6 21,1 85,1 
Visokogorsko in alpsko bukovje (AdF, 
AnF) 075 

1 277 208 216 425 4,2 5,1 9,4 19,7 20,5 20,1 91,0 

Zmerno kisloljubno bukovje (LF) 084 1 142 203 127 329 5,8 3,9 9,6 24,0 24,2 24,1 82,2 
Kisloljubno bukovje (BF) 085 1 836 151 168 319 4,4 4,3 8,7 23,0 21,2 22,1 81,2 
Toploljubno bukovje (CF) 110 1 25 133 194 327 3,1 3,2 6,3 18,4 12,4 14,9 76,8 
Kisloljubno borovje (VP) 131 1 256 212 99 311 6,1 1,9 8,0 24,1 14,5 21,0 81,8 
Varovalni gozdovi 200 4 193 117 156 273 1,7 3,1 4,8 12,3 12,1 12,2 68,9 
Gozdovi s posebnim namenom 220 2 610 257 69 326 7,5 1,6 9,0 28,0 16,0 25,5 91,8 

 
 
Preglednica 3: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 52 53 
Nega ha 371 513 
Varstvo dni 361 708 
Nega habitatov dni 58 72 

 

 
 
 
 

027 Gorenja vas - Poljane      
 
 
Preglednica 4: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 9.845 189 70 10.104 
Delež (%) 97,4 1,9 0,7 100,0 

 
 
Preglednica 5: GF1 - Gozdni fondi po rastiščnogojitvenih razredih in kategorijah gozdov 
Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 

Logi (Ag) 010 1 18 55 158 213 1,4 5,1 6,5 17,5 10,7 12,5 41,1 
Osojno bukovje (ArF) 050 1 907 85 180 265 1,5 3,7 5,1 16,8 16,3 16,5 85,1 
Podgorsko bukovje (HF) 051 1 680 166 175 341 3,7 3,9 7,6 21,7 18,7 20,2 90,1 
Gorsko bukovje (EF) 074 1 407 153 186 339 2,3 3,4 5,7 18,5 16,5 17,4 103,2 
Visokogorsko in alpsko bukovje (AdF, 
AnF) 075 

1 658 182 191 373 3,8 3,8 7,6 19,2 17,9 18,6 91,5 
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Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 
Zmerno kisloljubno bukovje (LF) 084 1 327 152 187 339 4,3 3,6 7,9 21,8 20,7 21,2 90,7 
Kisloljubno bukovje (BF) 085 1 5.459 196 160 356 4,2 3,5 7,7 21,7 19,1 20,6 95,0 
Jelovo bukovje na silikatih (AFs) 086 1 136 371 62 433 7,0 1,2 8,2 19,5 16,0 19,0 100,4 
Toploljubno bukovje (CF) 110 1 384 97 150 247 1,5 2,7 4,2 15,8 14,1 14,8 87,0 
Jelovje (DA) 164 1 461 347 77 423 8,9 1,5 10,4 23,8 16,7 22,5 91,6 
Varovalni gozdovi 200 4 489 29 143 172 0,5 3,1 3,6 11,7 12,7 12,5 60,1 
Gozdovi s posebnim namenom 220 2 180 228 134 362 4,6 3,0 7,6 20,3 16,7 19,0 89,8 

 
 
Preglednica 6: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 143 146 
Nega ha 1.025 1.417 
Varstvo dni 997 1.953 
Nega habitatov dni 159 199 

 

 
 

052 Kranj              
 
 
Preglednica 7: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 7.646 531 45 8.222 
Delež (%) 93,0 6,5 0,5 100,0 

 
 
Preglednica 8: GF1 - Gozdni fondi po rastiščnogojitvenih razredih in kategorijah gozdov 
Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 

Logi (Ag) 010 1 10 188 168 356 5,8 4,1 9,9 19,4 13,1 16,4 58,7 
Hrastovo gabrovje (QC) 031 1 750 213 110 323 6,2 2,5 8,7 30,0 19,5 26,4 98,3 
Podgorsko bukovje (HF) 051 1 1.088 157 176 333 3,7 4,6 8,3 23,0 22,0 22,5 89,9 
Visokogorsko in alpsko bukovje (AdF, 
AnF) 075 

1 278 195 233 428 4,4 4,0 8,3 22,5 19,7 21,0 107,9 

Kisloljubno bukovje (BF) 085 1 2.981 193 156 349 4,2 4,0 8,2 22,7 23,2 22,9 97,8 
Jelovo bukovje na karbonatih (AF) 
091 

1 335 333 100 433 6,2 2,1 8,3 20,5 19,7 20,3 105,7 

Kisloljubno borovje (VP) 131 1 1.277 188 67 255 4,6 2,2 6,8 29,6 19,2 26,9 100,7 
Varovalni gozdovi 200 4 483 106 175 281 1,7 3,9 5,6 8,8 10,2 9,6 48,7 
Gozdovi s posebnim namenom 220 2 1.022 204 100 304 5,4 2,6 8,0 20,0 15,4 18,5 70,2 

 
 
Preglednica 9: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 116 119 
Nega ha 834 1.153 
Varstvo dni 811 1.589 
Nega habitatov dni 129 162 
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082 Naklo              
 
 
Preglednica 10: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 1.420 82 13 1.515 
Delež (%) 93,8 5,4 0,8 100,0 

 
 
Preglednica 11: GF1 - Gozdni fondi po rastiščnogojitvenih razredih in kategorijah gozdov 
Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 

Logi (Ag) 010 1 154 75 179 254 2,4 5,1 7,4 19,5 20,4 20,2 68,8 
Hrastovo gabrovje (QC) 031 1 58 139 216 355 4,3 6,0 10,2 22,0 21,7 21,8 75,8 
Podgorsko bukovje (HF) 051 1 139 199 121 319 4,2 3,3 7,5 25,2 17,6 22,4 95,0 
Kisloljubno bukovje (BF) 085 1 327 238 144 382 6,3 4,0 10,3 32,2 22,4 28,5 106,0 
Jelovo bukovje na karbonatih (AF) 
091 

1 26 194 130 324 4,6 4,1 8,7 18,5 16,5 17,7 66,2 

Kisloljubno borovje (VP) 131 1 659 237 62 298 6,6 2,1 8,7 30,4 15,8 27,4 94,0 
Varovalni gozdovi 200 4 25 78 176 253 1,1 3,9 5,0 22,5 18,9 20,0 101,4 
Gozdovi s posebnim namenom 220 2 128 206 80 287 5,4 2,0 7,4 31,8 16,9 27,6 107,0 

 
 
Preglednica 12: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 21 22 
Nega ha 154 212 
Varstvo dni 149 293 
Nega habitatov dni 24 30 

 

 
 

095 Preddvor            
 
 
Preglednica 13: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 5.243 673 39 5.955 
Delež (%) 88,0 11,3 0,7 100,0 

 
 
Preglednica 14: GF1 - Gozdni fondi po rastiščnogojitvenih razredih in kategorijah gozdov 
Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 

Logi (Ag) 010 1 22 31 191 222 1,4 7,3 8,7 17,4 15,5 15,7 40,0 
Hrastovo gabrovje (QC) 031 1 38 194 158 352 6,7 4,2 10,9 32,5 22,9 28,2 91,0 
Podgorsko bukovje (HF) 051 1 244 260 105 366 5,8 2,9 8,7 29,3 19,2 26,4 111,3 
Visokogorsko in alpsko bukovje (AdF, 
AnF) 075 

1 1.931 232 151 382 4,7 3,4 8,1 17,7 16,9 17,4 81,9 

Zmerno kisloljubno bukovje (LF) 084 1 660 437 95 532 7,9 2,0 9,9 16,0 13,3 15,5 83,5 
Kisloljubno bukovje (BF) 085 1 282 209 164 373 5,3 4,7 10,0 31,0 26,6 29,1 108,5 
Jelovo bukovje na silikatih (AFs) 086 1 124 355 114 469 6,9 2,4 9,2 14,4 15,2 14,6 74,2 
Jelovo bukovje na karbonatih (AF) 
091 

1 167 283 164 448 6,7 5,6 12,3 25,1 20,7 23,5 85,3 

Toploljubno bukovje (CF) 110 1 181 148 193 341 2,2 3,5 5,7 16,6 14,1 15,1 90,4 
Kisloljubno borovje (VP) 131 1 136 201 104 304 5,1 3,5 8,6 29,8 16,8 25,3 89,8 
Varovalni gozdovi 200 4 1.893 166 164 330 2,7 2,7 5,4 6,0 8,5 7,2 44,2 
Gozdni rezevati 210 3 157 93 286 379 1,4 3,5 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gozdovi s posebnim namenom 220 2 120 235 139 373 6,0 2,8 8,8 15,3 9,8 13,3 56,3 
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Preglednica 15: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 84 86 
Nega ha 604 835 
Varstvo dni 587 1.151 
Nega habitatov dni 94 117 

 

 
 

117 Šencur             
 
 
Preglednica 16: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 1.614 21 12 1.647 
Delež (%) 97,9 1,3 0,8 100,0 

 
 
Preglednica 17: GF1 - Gozdni fondi po rastiščnogojitvenih razredih in kategorijah gozdov 
Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 

Logi (Ag) 010 1 33 40 257 296 1,3 5,6 6,9 17,8 14,1 14,6 62,5 
Hrastovo gabrovje (QC) 031 1 643 254 79 333 7,6 1,8 9,4 30,4 13,3 26,3 93,0 
Podgorsko bukovje (HF) 051 1 92 294 153 447 7,0 4,4 11,4 22,4 19,1 21,2 82,9 
Kisloljubno bukovje (BF) 085 1 126 241 86 327 7,3 2,4 9,7 26,9 18,7 24,8 83,4 
Kisloljubno borovje (VP) 131 1 478 263 16 279 6,8 0,4 7,1 24,3 10,0 23,5 91,9 
Varovalni gozdovi 200 4 3 7 141 149 0,2 3,8 4,0 4,0 4,8 4,7 17,7 
Gozdovi s posebnim namenom 220 2 271 247 71 318 7,6 1,7 9,3 23,7 8,0 20,2 69,4 

 
 
Preglednica 18: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 23 24 
Nega ha 167 231 
Varstvo dni 162 318 
Nega habitatov dni 26 32 

 
 

 

122 Škofja Loka           
 
 
Preglednica 19: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 9.508 222 14 9.744 
Delež (%) 97,6 2,3 0,1 100,0 

 
 
Preglednica 20: GF1 - Gozdni fondi po rastiščnogojitvenih razredih in kategorijah gozdov 
Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 

Logi (Ag) 010 1 137 53 235 288 1,2 6,1 7,3 17,6 14,2 14,8 58,3 
Hrastovo gabrovje (QC) 031 1 134 147 158 305 4,0 4,3 8,2 25,3 20,9 23,0 85,1 
Osojno bukovje (ArF) 050 1 517 89 202 291 1,6 4,1 5,7 18,3 17,9 18,0 92,7 
Podgorsko bukovje (HF) 051 1 622 151 178 329 3,3 4,4 7,7 20,9 20,1 20,5 87,3 
Gorsko bukovje (EF) 074 1 276 116 225 341 2,2 4,8 7,0 19,9 20,1 20,0 98,1 
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Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 
Visokogorsko in alpsko bukovje (AdF, 
AnF) 075 

1 112 204 118 322 4,3 2,8 7,1 20,7 23,7 21,8 98,7 

Zmerno kisloljubno bukovje (LF) 084 1 478 135 197 332 3,0 4,5 7,5 20,1 19,0 19,4 85,5 
Kisloljubno bukovje (BF) 085 1 5.390 187 150 337 3,9 3,7 7,7 21,6 20,8 21,3 93,5 
Toploljubno bukovje (CF) 110 1 221 77 212 289 1,4 4,1 5,4 17,5 18,6 18,3 97,1 
Kisloljubno borovje (VP) 131 1 162 137 92 230 2,8 1,4 4,1 19,6 14,3 17,4 97,0 
Jelovje (DA) 164 1 652 319 70 389 7,5 1,9 9,3 21,5 19,4 21,1 87,9 
Varovalni gozdovi 200 4 172 49 219 269 0,8 4,3 5,2 14,0 14,1 14,0 73,1 
Gozdni rezevati 210 3 43 71 339 410 1,9 7,8 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gozdovi s posebnim namenom 220 2 828 151 178 329 3,7 4,4 8,1 19,1 18,7 18,8 76,2 

 
 
Preglednica 21: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 138 141 
Nega ha 988 1.366 
Varstvo dni 961 1.883 
Nega habitatov dni 153 192 

 

 
 

131 Tržič              
 
 
Preglednica 22: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 
 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 9.644 1.099 531 11.274 
Delež (%) 85,6 9,7 4,7 100,0 

 
 
Preglednica 23: GF1 - Gozdni fondi po rastiščnogojitvenih razredih in kategorijah gozdov 
Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 

Logi (Ag) 010 1 51 67 159 225 1,2 4,2 5,4 19,1 18,9 19,0 79,2 
Podgorsko bukovje (HF) 051 1 178 196 136 331 3,2 3,1 6,3 17,2 18,6 17,8 93,6 
Visokogorsko in alpsko bukovje (AdF, 
AnF) 075 

1 2.301 243 139 382 4,5 3,0 7,5 19,3 18,0 18,8 96,2 

Zmerno kisloljubno bukovje (LF) 084 1 610 219 171 390 3,7 3,9 7,6 18,6 19,3 18,9 97,0 
Kisloljubno bukovje (BF) 085 1 133 254 130 384 4,6 3,0 7,7 18,2 19,5 18,7 93,6 
Jelovo bukovje na silikatih (AFs) 086 1 1.352 432 59 491 9,5 1,4 10,8 20,4 18,2 20,1 91,5 
Jelovo bukovje na karbonatih (AF) 
091 

1 2.110 306 115 421 6,2 2,0 8,2 19,3 18,3 19,0 97,9 

Toploljubno bukovje (CF) 110 1 239 174 195 369 3,0 3,1 6,1 18,1 14,9 16,4 99,7 
Kisloljubno borovje (VP) 131 1 69 232 154 386 3,8 2,6 6,4 18,3 15,6 17,2 103,0 
Jelovje (DA) 164 1 495 426 77 503 7,2 1,8 8,9 17,9 19,4 18,1 101,8 
Smrekovje (AdP, BP) 165 1 1.132 415 15 430 8,0 0,3 8,4 16,9 13,4 16,8 86,3 
Varovalni gozdovi 200 4 1.856 227 111 339 3,9 2,4 6,3 13,0 13,8 13,3 71,4 
Gozdovi s posebnim namenom 220 2 747 197 147 344 3,5 3,3 6,8 18,8 17,5 18,3 91,7 

 
 
Preglednica 24: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 159 163 
Nega ha 1.143 1.581 
Varstvo dni 1.112 2.179 
Nega habitatov dni 178 222 
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146 Železniki            
 
 
Preglednica 25: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 
 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 12.031 1.183 11 13.225 
Delež (%) 91,0 8,9 0,1 100,0 

 
 
Preglednica 26: GF1 - Gozdni fondi po rastiščnogojitvenih razredih in kategorijah gozdov 
Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 

Logi (Ag) 010 1 4 0 142 142 0,0 4,3 4,3 0,0 14,2 14,2 46,6 
Osojno bukovje (ArF) 050 1 340 155 182 337 3,2 3,3 6,6 19,8 16,6 18,1 92,9 
Gorsko bukovje (EF) 074 1 561 258 137 395 5,3 3,2 8,5 20,5 18,3 19,7 92,0 
Visokogorsko in alpsko bukovje (AdF, 
AnF) 075 

1 851 260 189 449 4,2 3,5 7,7 17,0 16,1 16,6 96,9 

Zmerno kisloljubno bukovje (LF) 084 1 2.966 274 125 399 5,8 2,3 8,1 19,9 16,8 18,9 93,6 
Kisloljubno bukovje (BF) 085 1 2.515 254 117 371 5,3 2,5 7,7 21,3 17,9 20,2 97,4 
Jelovo bukovje na silikatih (AFs) 086 1 541 391 63 454 8,5 1,5 10,0 21,1 17,7 20,7 94,1 
Jelovo bukovje na karbonatih (AF) 
091 

1 2.297 333 81 414 7,6 2,0 9,5 20,7 19,0 20,4 88,7 

Toploljubno bukovje (CF) 110 1 1.143 149 218 367 2,6 3,6 6,2 18,3 14,7 16,2 95,9 
Jelovje (DA) 164 1 1.162 386 64 451 9,1 1,4 10,6 23,0 18,0 22,3 95,1 
Varovalni gozdovi 200 4 653 151 216 367 3,3 2,5 5,8 16,1 14,0 14,8 93,7 
Gozdni rezevati 210 3 16 349 5 354 9,1 0,1 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gozdovi s posebnim namenom 220 2 176 240 96 335 5,9 1,6 7,4 21,2 14,8 19,4 87,3 

 
 
Preglednica 27: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 187 192 
Nega ha 1.341 1.854 
Varstvo dni 1.305 2.556 
Nega habitatov dni 208 261 

 

 
 

147 Žiri              
 
 
Preglednica 28: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

Površina gozda 343 12 0 355 
Delež (%) 96,7 3,3 0,0 100,0 

 
 
Preglednica 29: GF1 - Gozdni fondi po rastiščnogojitvenih razredih in kategorijah gozdov 
Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 

Kisloljubno bukovje (BF) 085 1 167 244 118 362 5,5 2,4 7,9 23,7 22,0 23,1 106,4 
Jelovje (DA) 164 1 188 289 129 418 6,3 2,4 8,7 23,8 21,9 23,2 110,8 

 
 
  



PRILOGE 

217 
 

Preglednica 30: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 5 5 
Nega ha 36 50 
Varstvo dni 35 69 
Nega habitatov dni 6 7 

 
 

 

163 Jezersko            
 
 
Preglednica 31: LP - Površina gozdov GGO po oblikah lastništva 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 

Površina gozda 2.527 2.445 326 5.298 
Delež (%) 47,7 46,1 6,2 100,0 

 
 
Preglednica 32: GF1 - Gozdni fondi po rastiščnogojitvenih razredih in kategorijah gozdov 
Rastiščnogojitveni razred Kat. Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
 gozd. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 
   igl list sk igl list sk igl list sk PR 

Visokogorsko in alpsko bukovje (AdF, 
AnF) 075 

1 1.573 327 99 427 6,4 2,0 8,5 19,2 16,2 18,5 93,1 

Zmerno kisloljubno bukovje (LF) 084 1 1.111 448 56 504 8,7 1,3 9,9 18,9 13,0 18,2 92,5 
Kisloljubno bukovje (BF) 085 1 279 499 26 524 8,6 0,6 9,2 17,6 11,4 17,3 98,6 
Jelovo bukovje na silikatih (AFs) 086 1 514 428 83 511 8,7 1,9 10,6 18,4 22,2 19,0 92,0 
Jelovo bukovje na karbonatih (AF) 
091 

1 326 254 111 366 4,7 2,3 6,9 15,5 18,0 16,2 85,8 

Toploljubno bukovje (CF) 110 1 72 423 103 525 6,3 1,5 7,8 14,3 8,8 13,2 88,4 
Jelovje (DA) 164 1 187 521 26 548 9,8 0,5 10,3 18,0 8,2 17,5 93,0 
Smrekovje (AdP, BP) 165 1 209 512 2 514 10,5 0,0 10,6 17,9 8,3 17,8 86,5 
Varovalni gozdovi 200 4 781 235 141 376 3,0 1,9 4,9 3,9 3,0 3,6 27,3 
Gozdni rezevati 210 3 38 403 186 589 7,0 2,6 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gozdovi s posebnim namenom 220 2 207 370 61 431 7,7 1,4 9,1 17,5 12,1 16,7 79,2 

 
 
Preglednica 33: NGD - Načrtovana gojitvena in varstvena dela 
Vrsta dela Enota Površina (ha) 
  dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 75 77 
Nega ha 537 743 
Varstvo dni 523 1.024 
Nega habitatov dni 83 104 
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13.5 Zavarovana območja in naravne vrednote v GGO Kranj z 
usmeritvami za njihovo varovanje 

Pregled zavarovanih območij in območij naravnih vrednot 

 

Preglednica 1: Pregled zavarovanih območij v GGO Kranj, njihovih uradnih objav in varstvenih 
režimov 

Zap. 
št. 

Ime 
Sta
tus 

Uradna 
objava 

Varstveni režim 
Gpn

* 

Stopnja 
poudarjenosti 

nv br 

1 Dolžanova 
soteska 

NS  
Uradni 
vestnik 

Gorenjske, 
št. 12/88 

 

Velja varstveni režim naveden 
v 7. členu Odloka o Naravnem 
spomeniku Dovžanova soteska 

DA 1 2 

2 
** 

Spominski park 
Udin boršt 

SP  
 

Uradni 
vestnik 

Gorenjske, 
št. 20/85 

Velja varstveni režim naveden 
v 4. členu Odloka o razglasitvi 
Spominskega parka Udin boršt 

za zgodovinski in kulturni 
spomenik. 

DA 1 2 

3 Gozdni rezervat 
Kriva jelka v Udin 

Borštu 

NS Velja varstveni režim naveden 
v 14. členu Odloka o razglasitvi 
Spominskega parka Udin boršt 

za zgodovinski in kulturni 
spomenik. 

DA 1 1 

4 Hudo (na poti proti 
Visočam) - kostanj 

(C. sativa) 

NS  
 

Uradni 
vestnik 
okraja 
Kranj, 
19/61 

 

 / 1 2 

5 Devetero domačih 
kostanjev v bližini 

vasi Hudo 

NS / 1 2 

6 Jezersko "V 
Robcih" - Lipa (T. 
pl.), 5 zavarovanih 

dreves 

NS / 1 2 

7 Arhovo ali 
Dacarjevo brezno 
nad Zg. Dupljami 

NS  
 

Uradni 
vestnik 

Gorenjske, 
št. 20/85 

 
Velja varstveni režim naveden 
v 15. členu Odloka o razglasitvi 
Spominskega parka Udin boršt 

za zgodovinski in kulturni 
spomenik 

 
/ 
 
 
 
/ 
 

1 2 

8  
Dupulnik, ob 

odcepu ceste v 
Zadrago 

 

NS 1 2 

9 Zijalka v Sp. 
Dupljah 

NS 1 2 

10 Velika Lebinica NS 1 2 

11 Hišarjevo brezno NS 1 2 

12 Udin boršt ob stari 
cesti Kokrica - 

Naklo 

NS Velja varstveni režim naveden 
v 13. členu Odloka o razglasitvi 
Spominskega parka Udin boršt 

za zgodovinski in kulturni 
spomenik. 

/ 1 2 

13 Skupina hrastov 
ob poti Novake - 

Senično 

NS / 1 2 
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14 Naravni rezervat 
glinokopnih 

bajerjev z okolico 
na Bobovku pri 

Kranju 

NR Uradni list 
RS, 

št. 34/16 in 
Uradni 
vestnik 

Gorenjske, 
št. 9/81, 

Uradni list 
RS, 

št. 35/02 

Velja varstveni režim naveden 
v 6. členu Uredbe in Odloka o 

Naravnem rezervatu 
glinokopnih bajerjev z okolico 

na Bobovku pri Kranju 

DA 1 1 

15 Ostanki grajskega 
parka gradu 

Neuhaus - večji 
kompleks starih 

dreves, zlasti 
hrastov, na 
pobočju nad 

grajskim hribom 

NS Uradni 
vestnik 

Gorenjske, 
7/85-97 

Velja varstveni režim naveden 
v 11. členu Odloka o razglasitvi 
starega mestnega jedra Tržiča 

za kulturni in zgodovinski 
spomenik 

DA 1 2 

16 Ostanki grajskega 
parka gradu 

Neuhaus - star 
jesen ob grajskem 

poslopju JV od 
stavbe 

NS / 2 2 

17**
* 

Kanjon reke Kokre NS Uradni 
vestnik 

Gorenjske, 
št. 19/61 

Velja varstveni režim naveden 
v 6. členu Odloka o razglasitvi 
starega mestnega jedra Kranja 

za kulturni in zgodovinski 
spomenik 

DA 1 1 

18 Grajski park z 
lipovim 

drevoredom 

SO
N 

Uradni 
vestnik 

Gorenjske, 
št. 21/88 

Velja varstveni režim naveden 
v 5. členu Odloka o razglasitvi 
starega mestnega jedra Škofje 
Loke za kulturni spomenik in o 

razglasitvi naravnih 
znamenitosti na njegovem 

območju. 

DA, 
GPN 

z 
ukre
panj
em 

1 2 

19 Marijino brezno, 
Migutovo brezno 
in Gipsova jama 

NS Uradni list 
RS, št. 
20/90 

Velja varstveni režim naveden 
v 4. členu Odloka o razglasitvi 
podzemeljske geomorfološke 
naravne dediščine za naravni 

in kulturnozgodovinski 
spomenik. 

DA, 
GPN 

z 
ukre
panj
em 

2 2 

20 Lubniška jama in 
Kevdrc 

NS DA, 
GPN 

z 
ukre
panj
em 

2 2 

21 Barje Ledina NR Uradni 
vestnik 

Gorenjske, 
15/1999 

Velja varstveni režim naveden 
v 3. členu Odloka o razglasitvi 

barja Ledina na Jelovici za 
naravni rezervat, Uradni 

vestnik Gorenjske. 

DA, 
GPN 
brez 
ukre
panj

a 

1 1 

 
Opomba: * - predlog določitve gozdov s posebnim namenom na območjih, ki so zavarovana po 
predpisih s področja ohranjanja narave (skladno z Zakonom o gozdovih, 44. člen).  
Opomba: ** - Odlok o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik je 
v postopku novelacije, ki predvideva spremembo meje ZO Spominski park Udin boršt. Po sprejetju 
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sprememb bomo posredovali podatke posodobljene meje ZO (shape) in morebitne spremembe pri 
gospodarjenju z gozdom. 
 
Opomba: *** - Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik je 
v postopku novelacije, ki predvideva spremembo meje ZO kanjona reke Kokre. Po sprejetju sprememb 
bomo posredovali podatke posodobljene meje ZO (shape) in morebitne spremembe pri gospodarjenju z 
gozdom.  
 
Opomba za zavarovana drevesna:  
Za lokacije zavarovanih dreves Hudo (na poti proti Visočam) - kostanj (C. sativa) in Devetero domačih 
kostanjev v bližini vasi Hudo naj se upošteva lokacije naravnih vrednot: ID naravne vrednote so 73, 541, 
543, 544. 
 
Za lokacijo zavarovanih dreves Jezersko "V Robcih" - Lipa (T. pl.), 5 dreves, naj se upošteva lokacije 
zavarovanih točk dreves.  

Preglednica 2: Pregled naravnih vrednot v GGO Kranj, s prvo stopnjo poudarjenosti funkcije 
naravnih vrednot oziroma funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti. 

Ident. št. Ime Zvrst 
* Stopnja poudar. 

nv br 

1245 Kokra – soteska v Kranju GEOMORF, GEOL 1  

1878V Udin boršt - osameli kras GEOMORF 1  

13 Bobovek – glinokopna jezera GEOL, ZOOL, EKOS 1 1 

4212 Golnik - mokrišče HIDR,BOT, ZOOL 1 1 

80219 Goriče – mlaki in poplavno 

jelševje 

EKOS 1 1 

3705 Hude stene EKOS 1 1 

3703 Zaplata zahod EKOS 1 1 

3692 Zaplata vzhod EKOS 1 1 

3138 Zadnja stena EKOS 1 1 

71 Hudičev boršt EKOS 1 1 

1903 Povšnarjeva bukev DREV 1  

5115 Stara Povšna - tisa DREV 1  

80203 Robnik – bukev DREV 1  

80206 Zgornja Besnica – stebrasta 

(Krtova) smreka 

DREV 1  

80205 Jamnik – kačasta smreka DREV 1  

1064 Makekova tisa in lipa DREV 1  

1925 Jezersko – lipe v Robcih DREV 1  

73 Hudo – kostanj pri vasi 1 DREV 1  

541 Hudo – kostanj pri vasi 3 DREV 1  

543 Hudo – kostanj pri vasi 5 DREV 1  

544 Hudo – kostanj pri vasi 6 DREV 1  

80200 Jezerškov črni gaber DREV 1 2 

127 Ledine na Jelovici HIDR, GEOL, BOT, 

ZOOL 

1 1 

7746V Reteške loke ZOOL 2 1 

 
Opombe: 
* - V stolpcu 1. STOPNJA je naveden predlog poudarjenosti stopnje funkcije varovanja naravnih vrednot 
in funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti.  
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** - v sloju točk in območij naravnih vrednot GGOKranj_NV_tocke in 'GGOKranj_NV_obmocja' je stolpec 
1_st_f_NV_ z navedeno s 1.stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja naravnih vrednot in stolpec 
1_st_f_BR z navedeno s 1.stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti. 
 
Opomba za naravno vrednoto Jezersko – lipe v Robcih (ID 1925):  
Za lokacijo naravne vrednote dreves Jezersko – lipe v Robcih, naj se upošteva lokacijo zavarovanih točk 
dreves (ID 3968, 3969, 3970, 3971, 3974).  
 
V skladu s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot so: 

- z oznako V označene naravne vrednote, katerih površina je večja od 1 km2 ali so linijsko daljše od 1 
km (2. člen),  

- z oznako OP označene naravne vrednote, pri katerih so Gauss-Kruegerjeve koordinate zaokrožene 
na 5 km (4. člen). 

 
Preglednica 3 : Konkretne usmeritve s pripadajočimi upravljavskimi conami 

IME CONE: Cona A POVRŠINA CONE V GGO: 2771 ha 

Vrste:  

- divji petelin (Tetrao urogallus) 
- triprsti detel (Picoides tridactylus) 

OPIS CONE:  
Cona se nahaja na območju Jelovice. Namenjena je zagotavljanju ustreznega habitata za triprstega 
detla in celoletnega habitata za divjega petelina. V coni želimo vzpostaviti velik delež starih 
presvetljenih gozdov, nadstandardni delež mrtvega lesa ter čim več površin prepustiti naravnemu 
razvoju.  
 
Grožnje triprstemu detlu: odpiranje zaprtih gozdov in povečevanje intenzitete gospodarjenja v še 
pred kratkim zaprtih sestojih ter odstranjevanje odmrlega in propadajočega drevja, ki predstavlja 
prehranjevalni in gnezditveni habitat ptic.  

 

KONKRETNE USMERITVE: 

Zaradi zagotavljanja ustreznih habitatov vrst, naj se iz gospodarjenja dolgoročno izloči vsaj 5 % 
gozdov v SPA Jelovica ter prepusti naravnemu razvoju (ekocelice brez ukrepanja, gozdni rezervati). 
Zaželeno je, da so izločena območja velika vsaj 20 ha. 

Delež stoječe mrtve lesne mase iglavcev v B in C razširjenem debelinskem razredu naj se poveča za 
1 % LZ. Dolgoročni cilj je, da stoječa mrtva lesna masa iglavcev predstavlja 5 % LZ, od tega je večina 
v B in C razširjenem debelinskem razredu.  

V coni naj se trajno zagotavlja najmanj 50 % delež debeljakov in sestojev v obnovi. 

Proizvodne in pomladitvene dobe se ohranja ali podaljšuje.  

Ohranjajo naj se drevesa z dupli. 

Habitatna drevesa naj se na primeren način označi, da jih izvajalec lahko opazi in ne poseka v primeru, 
ko je tako drevo poškodovano pri sečnji (rumeni kljun) 

Posamezne skupine odmrlih dreves iglavcev, kjer se sanitarna sečnja ni izvedla pravočasno in ni več 
nevarnosti za prenamnožitev podlubnikov, naj se prepušča naravnemu razvoju, še posebno v sestojih 
z drevjem b in c razširjenega debelinskega razreda. 

Težko dostopnih in slabo odprtih območij ter varovalnih gozdov naj se ne odpira z novimi gozdnimi 
prometnicami. V gozdno gospodarskih načrtih GGE se natančneje določijo območja, kjer se ne gradi 
in pripravlja novih gozdnih prometnic.  

Na obstoječih gozdnih prometnicah naj se vzpostavi režim vožnje (predvsem na slepih krakih in manj 
pomembnih gozdnih cestah). 

Intenziteta gospodarjenja v varovalnih gozdovih naj bo nizka in prilagojena ohranjanju biotske 
raznovrstnosti ter izboljšanju varovalne funkcije gozda. Izogiba naj se velikopovršinskim sečnjam. 
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S svetlitvenimi redčenji se zagotavlja presvetljene sestoje z rahlim ali pretrganim sklepom krošenj. 
Mestoma se lahko sestoje odpre do površine 1ha. 

Zagotavlja se strukturno in vrstno pestre sestoje s poudarkom na plodonosnih drevesnih in grmovnih 
vrstah. Povsod, kjer je to možno, se pospešuje borovnica.  

Preprečuje se zaraščanje negozdnih površin ter vzdržuje strukturiran gozdni rob. 

Obstoječe žične ograje za skupinsko zaščito gozdnega mladja naj se odstrani, ustrezno označi ali pa 
se jih zamenja z lesenimi ograjami. 

Žičnih pašnih ograj se ne postavlja, uporablja se električne trakove oz. druge živalim vidne oblike 
ograjevanja. 

Obstoječa krmišča nad 1.200 m.n.v. naj se postopoma opusti, novih krmišč v coni naj se ne postavlja. 

UKREPI: 
• 651 ohranjanje biotopov - sečnja, 
• 652 ohranjanje biotopov - nega, 
• 653 ohranjanje biotopov - naravni razvoj 
• sajenje sadik plodonosnega gozdnega drevja, 
• zaščita mladja z (leseno) ograjo, 
• označitev žičnatih ograj,  
• vzdrževanje zaščitne ograje, 
• odstranjevanje ograj za zaščito mladja,  
• zapornice na gozdnih cestah. 
• načrtno puščanje stoječe biomase v gozdu. 

 
 

IME CONE: cona A1 POVRŠINA CONE V GGO: 123 ha 

Vrste:  
• divji petelin (Tetrao urogallus) 

OPIS CONE:  
Cona obsega ožje območje rastišč na območju Natura 2000 SI5000001 Jelovica. Cona predstavlja 
ključni zimsko-pomladanski habitat za divjega petelina na Jelovici skupaj z aktivnimi rastišči, kjer 
pozimi in spomladi potekajo razmnoževalne aktivnosti. V coni želimo ohranjati ustrezen 
razmnoževalni in prehranjevalni habitat ter zagotoviti mir v času rastitve in prezimovanja. 

KONKRETNE USMERITVE: 
V coni veljajo poleg spodaj naštetih usmeritev tudi vse usmeritve iz upravljavske cone A  
Ožja rastišča: 

• Celotno cono naj se ovrednoti s 1. stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske 
raznovrstnosti.  

• Območje cone se določi kot mirna cona (zimsko-spomladanski habitat), kjer se v času 
od 1.3. do 30.6. ne gospodari z gozdom, t.j. ne izvaja se sečnje (vključno s sanitarno) in 
spravila lesa ter gradnje gozdnih prometnic 

• Ohranja se pevska drevesa kot ključne strukture habitata. 
• Končnih posekov v pomlajencih, ki so primeren habitat za petelina naj se ne izvaja. 

Končne poseke se lahko izvaja tam, kjer je podsloj že v razvojni fazi letvenjaka. 
• Na aktivnih rastiščih se po potrebi v soglasju lastnikom gozda časovno omejitev 

gozdarskih del upošteva tudi v obdobju 1.12. do 28.2.  
• Rekreacijske in turistične dejavnosti se usmerja izven cone, rekreacijska funkcija naj v 

coni ne bo poudarjena na 1. stopnji. V prostorskem delu območnega načrta naj bodo ta 
območja praviloma izločena iz rekreativne rabe (kolesarjenje, nabiralništvo). 

• Gozdne ceste, ki vodijo skozi rastišče naj se zapre za javni promet, v času rastitve pa 
tudi za gospodarjenje z gozdom. 

• V coni se zagotavlja zmerne do nizke gostote divjih prašičev, jazbecev, lisic, kun in 
drugih plenilcev talnih gnezd. 

• Gozdnih cest naj se v zimskem času ne pluži. 
• V coni se omeji nabiranje gozdnih sadežev in plodov. 

UKREPI: 
Veljajo enaki ukrepi kot za cono A 
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IME CONE: Cona B POVRŠINA CONE V GGO: 2762 ha 

Vrste:  
• ruševec (Tetrao terix) 
• triprsti detel (Picoides tridactylus) 

Habitatni tip: 
• ruševje (Mugo-Rhododendretum hirsuti 

OPIS CONE:  
Cona se nahaja na grebenu Begunjščice in na območju POV Grintovci. Cona obsega pas ruševja 
nad 1500 metrov, varovalne gozdove in večnamenske gozdove. V coni želimo omejiti gradnjo 
gozdnih prometnic, zagotoviti mir v času rastitvenih aktivnosti ter vzpostaviti nadstandardni delež 
mrtvega lesa. 

KONKRETNE USMERITVE: 
• V času rastitve (1. marec – 30. junij) se na rastiščih zagotavlja mir; se ne gospodari z gozdom, 

prilagoditev pašne sezone na aktivnih planinah z rastišči ruševca, omejevanje rekreacije. 
• V coni naj se ohranja gozdne jase in travnate površine znotraj gozda (ruševja). 
• Zagotavlja naj se strukturno in vrstno pestre sestoje. V coni naj se v podrasti ohranja 

grmovni in zeliščni sloj (plodonosne rastline); predvsem borovnica, brusnica, malina.  
• Ohranja naj se strukturiran gozdni rob ter preletne koridorje. 
• Pomlajevanje se prepušča naravni sukcesiji in podaljšuje pomladitvene dobe. 
• Novih gozdnih prometnic in dostopnih poti do planin naj se v pasu ruševja in nad gozdno mejo 

ne gradi. 
• Na obstoječih gozdnih prometnicah naj se vzpostavi režim vožnje (predvsem na slepih krakih 

in manj pomembnih gozdnih cestah). 
• Težko dostopnih in slabo odprtih območij ter varovalnih gozdov naj se ne odpira z novimi 

gozdnimi prometnicami. V gozdno gospodarskih načrtih GGE se natančneje določijo območja, 
kjer se ne gradi in pripravlja novih gozdnih prometnic.  

• Sprejemljive so omejene krčitve ruševja za potrebe vzdrževanja pašnih planin, vendar 
izključno za namen vzdrževanja funkcionalne pašne površine in v sodelovanju z ZRSVN. 

 
• Delež mrtve lesne mase iglavcev in listavcev v B in C razširjenem debelinskem razredu naj 

se poveča za 1 %. Dolgoročni cilj je 15-20 m3/ha odmrle lesne mase od celotne lesne zaloge 
oziroma 5 % LZ. Od tega mora biti večina odmrlega drevja premera v B in C razširjenem 
debelinskem razredu.  
 

• Intenziteta gospodarjenja v varovalnih gozdovih naj bo nizka in prilagojena ohranjanju biotske 
raznovrstnosti ter izboljšanju varovalne funkcije gozda. Izogiba naj se velikopovršinskim 
sečnjam. 

• V coni naj se trajno zagotavlja najmanj 50 % delež debeljakov in sestojev v obnovi. 
• Ohranjajo naj se drevesa z dupli. 
• Habitatna drevesa naj se na primeren način označi, da jih izvajalec lahko opazi in ne poseka 

v primeru, ko je tako drevo poškodovano pri sečnji (rumeni kljun) 
• Posamezne skupine odmrlih dreves iglavcev, kjer se sanitarna sečnja ni izvedla pravočasno 

in ni več nevarnosti za prenamnožitev podlubnikov, naj se prepušča naravnemu razvoju, še 
posebno v sestojih z drevjem b in c razširjenega debelinskega razreda. V času rastitve (1. 
marec – 30. junij) se na rastiščih zagotavlja mir; se ne gospodari z gozdom, prilagoditev pašne 
sezone na aktivnih planinah z rastišči ruševca, omejevanje rekreacije. 

UKREPI: 
• Oblikovanje, ohranjanje in vzdrževanje gozdnega roba 
• Načrtno puščanje stoječe biomase v gozdu. 

 
 

IME CONE: Cona koščak  

Vrste:  
• navadni koščak (Austropotamobius torrentium) 
• močvirski krešič (Carabus variolosus) 
• veliki studenčar (Cordulegaster heros) 

OPIS CONE:  
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Cona obsega vodotoke in njihove pritoke ter pas vegetacije ob njih. Znotraj cone želimo ohranjati 
naravne značilnosti struge, obrežno strukturo brežin, potek struge, obrežno vegetacijo in zamočvirjene 
gozdne površine. Znotraj Natura 2000 območij želimo poiskati oziroma natančneje določiti sestoje v 
katerih se pojavljajo zamočvirjene gozdne površine kot primeren habitat močvirskega krešiča. 

KONKRETNE USMERITVE: 
• Celotno cono se opredeli s 1. stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske 

raznovrstnosti 
• Ohranja naj se naravna hidrologija potokov v gozdu. 
• Ohranja naj se zamočvirjene gozdne površine. 
• V coni naj se gozda ne krči. 

• V coni naj se ne uporablja insekticidov in ostala fitofarmacevtska sredstva (kemična 

sredstva) za uničevanje živali in rastlin 

• Izvaja naj se ukrepe za preprečevanje širjenja in izkorenitev invazivnih tujerodnih vrst. 

• Pri sečnji in spravilu lesa se uporablja biološko razgradljiva olja. 

• V coni naj bo gospodarjenje prilagojeno oz. prednostno namenjeno ohranjanju obrežne 

vegetacije. Zagotavlja se sklenjenost krošenj oz. zasenčenost vodnih površin. Sečnja naj 

bo selektivna, izvaja naj se le sečnja posameznih dreves. 

• Novogradnje gozdnih prometnic naj se prednostno usmerja izven cone.  

• Po vodotokih naj se ne vlači lesa in naj se ne odlaga sečnih ostankov v strugo vodotokov 

oziroma se jih iz struge odstrani po končanih delih. 

• Pri gradnji gozdnih prometnic naj se prepreči zasipavanje in odnašanje materiala z 

gozdnih prometnic in njihovih brežin v vodna telesa/vodotok (redno vzdrževanje, ustrezno 

odvodnjavanje) 

UKREPI: 

• ohranjanje biotopov - naravni razvoj (površine namenjene izboljšanju stanja 

močvirskega krešiča, zamočvirjene gozdne površine). 
 
 

IME CONE: Cona lepi čeveljc  

Vrste:  
• lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) 

OPIS CONE:  
Cona obsega znana nahajališča lepega čeveljca v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah. Cona je 
slabše kartirana. Znotraj Natura 2000 območij SI3000285 Karavanke in SI3000264 Kamniško-
Savinjske Alpe želimo opredeliti nova nahajališča lepega čeveljca. Na nahajališčih želimo zagotoviti 
ustrezno gospodarjenje z gozdom za ohranjanje primernih rastnih razmer. 

KONKRETNE USMERITVE: 
V okviru izdelave GGN GGE se znotraj Natura 2000 SI3000264 Kamniško-Savinjske Alpe in SI3000285 
Karavanke opredelijo nova nahajališča. Usmeritve se nanašajo površino okoli nahajališča lepega 
čeveljca v oddaljenosti ene drevesne višine od nahajališča.  
 

• Cono naj se ovrednoti s 1. stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti. 
•  V coni naj se izvaja samo šibko redčenje, ki bo zagotovilo rahel oz. vrzelast sklep krošenj. 
•  V coni naj se ne gradi in pripravlja novih gozdnih prometnic. 
•  Podiranje in spravilo dreves v coni in okolici naj bo usmerjeno izven rastišča. 
• V primeru najdbe novih rastišč naj se obvesti ZRSVN (pristojno območno enoto)   

UKREPI: 
• 651 ohranjanje biotopov – sečnja 
• 652 ohranjanje biotopov - nega 

 
 

IME CONE: Cona javorovi gozdovi POVRŠINA CONE V GGO: 360 ha 

Habitatni tip:  
• (9180*) Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih 

OPIS CONE:  
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Habitatni tip je slabo kartiran. Cona vsebuje sestoje gozdnih združb Tilio-Aceretum, Ulmo-Aceretum in 
Aceri-Fraxinetum. Habitatni tip je ogrožen zaradi spreminjanja drevesne sestave (zabukovljeni in 
zasmrečeni sestoji) ter rastlinojede divjadi, ki otežuje pomlajevanje ključnih vrst (javor, brest, lipa). 
Znotraj Natura 2000 območja SI3000285 Karavanke želimo poiskati primerne sestoje znotraj katerih 
želimo izboljšati njihovo strukturo ter zagotoviti naravno pomlajevanje ključnih vrst. 

KONKRETNE USMERITVE: 
V okviru izdelave GGN GGE naj se znotraj Natura 2000 območja SI3000285 Karavanke izločijo 
primerni sestoji, ki naj se ohranjajo oziroma izboljšajo specifične lastnosti, strukture in procesi 
habitatnega tipa (9180*) Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih. 

 
• V drevesni sestavi naj se zmanjšuje delež smreke in ostalih rastišču neprimernih vrst. 
• V mlajših razvojnih fazah naj se pospešuje gorski javor, lipo, bukev in gorski brest. 
• V gostih sestojih naj se izvede redčenje. 
• Mladje naj se zaščiti z ograjo 

UKREPI: 
• priprava sestoja za naravno obnovo, 
• priprava tal za naravno nasemenitev ali setev,  
• priprava tal za sadnjo, 
• sadnja, 
• obžetev, 
• nega mladja, 
• zaščita mladja z ograjo, 

• vzdrževanje zaščitne ograje. 

 
IME CONE: Cona dinarski gozdovi POVRŠINA CONE V GGO: 77 ha 

Habitatni tip:  
• (91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum) 

OPIS CONE:  
Cona gozdov z rdečim borom pod Dobrčo, varovalni gozdovi. V GGE Tržič so vsi sestoji tega 
habitatnega tipa v POO Karavanke. 

KONKRETNE USMERITVE: 
• Gospodari naj se izključno za krepitev varovalne funkcije gozda in v primeru sanitarnih sečenj; 
• Debela drevesa (nad 50cm premera), ki so namenjena za posek za krepitev varovalne funkcije, naj 

se podira na plastnico in pušča v sestojih za dodatno varovanje pred padajočimi objekti (skale ipd.) 
• V coni naj se ne gradi novih gozdnih prometnic, gospodarjenje naj poteka z žičničnim spravilom.  

UKREPI: 
• Del sestojev naj se izloči iz gospodarjenja. 

 
IME CONE: Cona kisloljubo smrekovje  POVRŠINA CONE V GGO: 889 ha 

Habitatni tip:  
• (9410) Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) 

OPIS CONE:  
Upravljavska cona obsega cono kisloljubnih smrekovih gozdov. Cona gospodarskih visokogorskih smrekovih 
gozdov, razen na planini Korošica, kjer je del tudi v varovalnih gozdovih. 
Znotraj Natura 2000 območja SI3000285 Karavanke želimo poiskati primerne sestoje znotraj katerih 
želimo izboljšati njihovo strukturo ter zagotoviti naravno pomlajevanje ključnih vrst. 

KONKRETNE USMERITVE: 
• Ohranja naj se naravno pomlajevanje z rastišču primernimi drevesnimi vrstami. 
• V coni naj se gozda ne krči; 
• Ker gre za gozdove okoli planin, na katerih ponekod še poteka paša, se lahko izkrčijo prehodi 

za živino za namen povezovanja pašnih površin in zmanjševanja obtežbe živine; 
• V gozdu naj se ne pase živine; 
• Gozdovi okoli aktivnih pašnih planin naj se v primeru paše živine v gozdu, ogradijo s pastirsko 

ograjo. 
• Gospodarjenje z gozdom naj bo prilagojeno habitatnemu tipu; šopaste strukture, 

malopovršinska 
• obnova. 
• Gospodarjenje z gozdom naj na območjih poteka z daljšimi proizvodnimi dobami. 
• Praviloma naj se za gospodarjenje uporablja že obstoječe gozdne prometnice; 
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• V primeru naravnih ujm, naj se način ukrepanja določi skupaj z ZRSVN. 
UKREPI: 
• Priprava sestoja za naravno obnovo, 
• Ohranjanje biotopov - naravni razvoj 

 
IME CONE: Cona mehkolesna loka POVRŠINA CONE V GGO: 112 ha  

Habitatni tip:  
• (91E0) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) 

OPIS CONE:  
Cona obsega sestoje mehkolistne loke (gozdnih združb Salici-Populetum, Alnetum glutinosoincanae, 
Alnetum incanae, Carici remotae-Fraxinetum, Carici brizoidis-Alnetum glutinosae, Carici elatae-
Alnetum glutinosae) večinoma ob vodotokih.  
Glavne drevesne vrste so različne vrbe, siva in črna jelša ter veliki jesen. Cona je slabše kartirana. 
Habitatni tip ogrožajo krčitve gozda kot posledica spremembe namembnosti površine ter sprememba 
hidrologije območja kar vodi v spremenjeno drevesno sestavo.  
 
Znotraj Natura 2000 območij SI3000201 Nakelska Sava, SI3000237 Poljanska Sora Log-Škofja Loka 
in SI3000155 Sora Škofja Loka želimo ohranjati oz. povečati površino habitatnega tipa ter ohraniti 
oziroma izboljšati lastnosti, strukture in procese habitatnega tipa (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in 
jesenovja (mehkolesna loka). 

KONKRETNE USMERITVE: 
• Gozda naj se ne krči. 
• Ohranja naj se površine habitatnega tipa - obnova naj bo malopovršinska, površine s končnimi 

poseki je treba v prostoru razmeščati mozaično. 
• Zagotavlja se naravno usklajeno gostoto parkljaste divjadi, ki omogoča naravno pomlajevanje 

doba oz. rastišču primernih vrst. 
• Gradnja gozdnih prometnic naj se prednostno usmerja izven cone. Gozdne prometnice naj se 

ne načrtujejo preko mokrišč in močvirnih predelov. 
• Gradnja gozdnih prometnic ter sečnja in spravilo lesa naj se izvaja v suhem obdobju (oz. ko so 

tla zamrznjena). 
• Preprečevati je potrebno vnos invazivnih rastlinskih vrst preko gozdne mehanizacije, prav tako 

ni dovoljen vnos materialov za nasipanje prometnic od drugod. 
• Na mestih, kjer invazivne tujerodne vrste ovirajo ali onemogočajo naravno pomlajevanje naj se 

izvajajo ukrepi za njihovo odstranitev. 
UKREPI: 

• ohranjanje biotopov - naravni razvoj, 
• priprava sestoja za naravno obnovo, 
• priprava tal za naravno nasemenitev ali setev,  
• priprava tal za sadnjo, 
• sadnja, 
• obžetev, 
• nega mladja, 
• zaščita mladja z ograjo, 
• vzdrževanje zaščitne ograje. 
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13.6 Ekološko pomembna območja, območja Natura 2000 in 
upravljavske cone v GGO Kranj z usmeritvami za njihovo varovanje  

Pregled ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 

 
Preglednica 1 : Pregled ekološko pomembnih območij 

Koda Ime Status 

21300 
Karavanke 

EPO 

11300 
Kamniško - Savinjske Alpe 

EPO 

92200 
Dacarjevo brezno - Žiganja vas 

EPO 

25200 
Možjanca - Štefanja gora 

EPO 

25600 
Brdo - grad pri Kranju 

EPO 

25400 
Sava od Radovljice do Kranja s sotočjem Tržiške Bistrice 

EPO 

27500 
Kokra - spodnji tok 

EPO 

27300 
Bidovčeva jama 

EPO 

24600 
Škofjeloško hribovje 

EPO 

96200 
Selca 

EPO 

21400 
Ratitovec - Jelovica 

EPO 

34700 
Marijino brezno 

EPO 

35300 
Sora 

EPO 

54600 
Blegoš 

EPO 

36100 
Poljanska Sora 

EPO 

21100 
Julijske Alpe 

EPO 

 
 

Preglednica 2 : Pregled ekološko pomembnih območij s konkretnimi varstvenimi usmeritvami 

Koda Ime Konkretne varstvene usmeritve 

21300 
 

Karavanke 
 

Usmeritve so namenjene varovanju in ohranjanju habitata zavarovane živalske 
vrste divji petelin znotraj GGE Kokra, GGE Jezersko, GGE Jelendol, GGE Tržič. 
 
Širša območja rastišč: 
• V coni naj se trajno zagotavlja najmanj 50 % delež debeljakov ter sestojev 

v obnovi.  

• S svetlitvenimi redčenji se zagotavlja presvetljene sestoje z rahlim ali 

pretrganim sklepom krošenj. Mestoma se lahko sestoje odpre do površine 

1ha. 
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Koda Ime Konkretne varstvene usmeritve 

• Zagotavlja se strukturno in vrstno pestre sestoje s poudarkom na 

plodonosnih drevesnih in grmovnih vrstah. Povsod, kjer je to možno, se 

pospešuje borovnica.  

• Preprečuje se zaraščanje negozdnih površin ter vzdržuje strukturiran 

gozdni rob v katerem je prisotnih čim več plodonosnih drevesnih vrst. 

• Sprejemljive so omejene krčitve ruševja za potrebe vzdrževanja pašnih 

planin, vendar izključno za namen vzdrževanja funkcionalne pašne 

površine in s sodelovanjem ter po predhodnem dogovoru z upravljavcem 

narodnega parka. 

• V gozd se posega z višjo intenziteto in manjšo frekvenco vračanja v gozd. 

• Gozdnih prometnic ter dostopnih poti do planin naj se ne umešča v pas 

ruševja in nad gozdno mejo.  

• Težko dostopnih in slabo odprtih območij ter območij brez večje ekonomske 

vrednosti naj se ne odpira z novimi gozdnimi prometnicami. Znotraj cone se 

omeji gradnja in priprava gozdnih prometnic; v gozdno gospodarskih načrtih 

GGE se določijo območja, kjer se ne gradi in pripravlja novih gozdnih 

prometnic. 

• Na obstoječih gozdnih prometnicah naj se vzpostavi režim vožnje 

(predvsem na slepih krakih in manj pomembnih gozdnih cestah). 

• Obstoječe žične ograje za skupinsko zaščito gozdnega mladja naj se 

odstrani, ustrezno označi ali pa se jih zamenja z lesenimi ograjami. 

• Žičnih pašnih ograj se ne postavlja, uporablja se električne trakove oz. 

druge živalim vidne oblike ograjevanja. 

• Obstoječa krmišča nad 1.200 m.n.v. naj se postopoma opusti. 

 

Ožja območja rastišč: 

(18 rastišč divjega petelina) 

• Območja rastišč se ovrednoti s 1. stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja 

biotske raznovrstnosti.  

• Območje cone se določi kot mirna cona, znotraj katere se od 1.3. do 30.6. 

zagotavlja mir: ne izvaja se gozdarskih del (sečnja, spravilo, gradnja oz. 

priprava gozdnih prometnic,…), na aktivnih planinah se ne pase živine, 

omejuje se rekreacijo.  

• Ohranja se pevska drevesa kot ključne strukture habitata. 

• Končnih posekov na rastiščih divjega petelina se ne izvaja, razen v tistih 

sestojih, ki so pomlajeni do te mere, da niso več primeren habitat za 

divjega petelina (podstojni pomlajeni sestoji so v razvojni fazi letvenjaka).  

• Gozdne ceste, ki vodijo skozi rastišče naj se zapre za javni promet, v času 

rastitve pa tudi za gospodarjenje z gozdom. 

• Gozdnih cest se v zimskem času ne pluži. 

 

Rekreacijske in turistične dejavnosti se usmerja izven cone, rekreacijska 
funkcija naj v coni ne bo poudarjena. 
 
Na območju Malega in Velikega Javornika na območju SI3000285 Karavanke 
(POO) se nahaja tudi zavarovana vrsta ruševec in gozdni jereb 

54600 Blegoš Usmeritve so namenjene varovanju in ohranjanju habitata zavarovane živalske 
vrste divji petelin znotraj GGE Sovodenj. 
 

• Znotraj oddelkov 17131A, 17131B, 17131C, 17132B, 17132C, 
17133B, 17133C, 17146, 17145 naj se z gozdnogospodarskimi ukrepi 
izboljšuje (prehranski in razmnoževalni) habitat divjega petelina: 
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Koda Ime Konkretne varstvene usmeritve 

• Goji naj se svetle sestoje s talno vegetacijo (višine 30-50 cm). V 
letvenjakih, drogovnjakih in mlajših debeljakih naj se izvajajo močnejša 
redčenja (intenziteta 25 – 40 %). Znotraj teh naj se vzpostavljajo 
oziroma vzdržujejo preletni koridorji (vlake in linijske vrzeli širine 
najmanj 3 m) ter pospešuje iglavce in javorje. 

• Z nego sestoja naj se jagodičevja in borovničevja ohranja in povečuje.  
• Na manjših površinah (0,5 do 1 ha) je zaželen posek na golo ter nato 

postopna obnova. Na te poseke naj se sečne ostanke ne zlaga 
oziroma se priporoča njihov požig.  

• Obstoječe jase naj se ohranja in vzdržuje. Na njih naj se ne gnoji z 
umetnimi gnojili. Skupen delež presvetlitev (jase, poseke, vrzeli, 
prehranjevalne ograje) naj bo med 10 in 20 % površine. 

• Žičnatih ograj naj se ne postavlja oziroma naj se te ustrezno označi z 
namenom, da postanejo dobro vidne. Zaželena je vzpostavitev dobro 
vidnih prehranjevalnih ograj velikosti od 0,5 do 1 ha, katerih vloga je 
omejevanje dostopa jelenjadi do zeliščne in grmovne plasti. Znotraj 
njih naj se gojijo in sadijo plodonosne vrste namenjene prehrani 
petelina (jerebika, mokovec, češmin, glog, borovnica, malina).      

• V času parjenja, to je od 1. marca do 30. junija naj se znotraj oddelkov 
17131A, 17131B, 17131C, 17132B, 17132C, 17133B, 17133C, 17146, 
17145 ne izvaja sečnje (vključno s sanitarno) in spravila lesa ter 
gradnje gozdnih prometnic.  

• Vsakršna opažanja (znakov prisotnosti) vrste v času razmnoževalnih 
aktivnosti naj se skrbno beleži.   

• Pri izvajanju lovskih dejavnosti naj se upoštevajo potrebe divjega 
petelina; 

• novih krmišč za divjad naj se ne postavlja. 
• Oddelki 17131A, 17131B, 17131C, 17132B, 17132C, 17133B, 

17133C, 17146, 17145 naj se ovrednotijo s 1. stopnjo poudarjenosti 
funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti. 

 
 
 

Preglednica 3 : Pregled Natura 2000 območij 

Koda in 
ime 

Status 
Vrste in habitatni tipi 

vezani na gozdni prostor znotraj ggo kranj 

SI3000285 Karavanke POO Vrste:  
Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) 
Močvirski krešič (Carabus variolosus) 
Navadni koščak (Austropotamobius torrentium)* 
Alpski kozliček (Rosalia alpina) 
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
Gejerjev vrtenec (Vertigo geyeri) 
 
Habitatni tipi: 
(7220*) Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion) 
(9110) Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) 
(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica(Anemonio – 
Fagion) 
(4070*) Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron 
hirsutum (Mugo Rhodendretum hirsuti) 
(9410) Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do 
alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) 
(91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi 
(Genisto januensis-Pinetum) 
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Koda in 
ime 

Status 
Vrste in habitatni tipi 

vezani na gozdni prostor znotraj ggo kranj 

(9180*) Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih 
gruščih 

SI5000030 Karavanke  
 

POV Vrste: 
Planinski orel (Aquila chrysaetos) 
Ruševec (Tetrao tetrix tetrix) 
Triprsti detel (Picoides tridactylus) 
Belka (Lagopus mutus) 

SI3000264 Kamniško-
Savinjske Alpe 

POO Vrste: 
Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) 
Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 
Širokouhi netopir (Barbastella barbastellus) 
 
Habitatni tipi: 
 (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica(Anemonio – 
Fagion)) 
(4070) Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron 
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)  
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost 

SI5000024 Grintovci POV Vrste: 
Črna žolna (Dryocopus martius) 
Divji petelin (Tetrao urogallus) 
Ruševec (Tetrao tetrix) 
Gozdni jereb (Bonasa bonasia) 
Koconogi čuk (Aegolius funereus) 
Mali skovik (Glaucidium passerinum) 
Planinski orel (Aquila chrysaetos) 
Sokol selec (Falco peregrinus) 
Triprsti detel (Picoides tridactylus) 
Belka (Lagopus mutus) 
Kupčar (Oenanthe oenanthe) 

SI3000284 Dacarjevo 
brezno – Žiganja vas 

POO Vrste: 
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
 
Habitatni tipi: 
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost 

SI3000351 Ročevnica POO 
Vrste: 
Navadni koščak (Austropotamobius torrentium)* 

SI3000219 Grad - Brdo POO Vrste: 
Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 
Navadni koščak (Austropotamobius torrentium)* 
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 

SI3000101 Gozd 
Olševek - Adergas 

POO Vrste: 
Hribski urh (Bombina variegata) 
Veliki pupek (Triturus carnifex) 
Veliki studenčar (Cordulegaster heros) 
Navadni koščak (Austropotamobius torrentium) 
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
Navadni netopir (Myotis myotis) 

SI3000201 Nakelska 
Sava 

POO Vrste: 
Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 
 
Habitatni tipi: 
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Koda in 
ime 

Status 
Vrste in habitatni tipi 

vezani na gozdni prostor znotraj ggo kranj 

(91E0) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) 
(Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae))  

SI3000094 Bidovčeva 
jama 

POO Vrste: 
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
 
Habitatni tipi: 
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost 

SI3000325 Dobovšek POO Vrste: 
Navadni koščak (Austropotamobius torrentium)* 

SI3000100 Gozd Kranj - 
Škofja Loka 

POO Vrste: 
Navadni koščak (Austropotamobius torrentium)* 
Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 
Hribski urh (Bombina variegata) 
kranjska sita (Eleocharis carniolica) 
Veliki studenčar (Cordulegaster heros) 

SI3000312 Selca POO Vrste: 
Navadni netopir (Myotis myotis) 

SI3000206 Lubnik POV Vrste: 
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
Širokouhi netopir (Barbastella barbastellus) 
Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 
Navadni koščak (Austropotamobius torrentium)* 
 
Habitatni tipi: 
(8310) Jame, ki niso odprte za javnost 

SI5000001 Jelovica POV Vrste: 
Črna žolna (Dryocopus martius) 
Divji petelin (Tetrao urogallus) 
Gozdni jereb (Bonasa bonasia) 
Koconogi čuk (Aegolius funereus) 
Mali skovik (Glaucidium passerinum) 
Planinski orel (Aquila chrysaetos) 
Sokol selec (Falco peregrinus) 
Triprsti detel (Picoides tridactylus) 

SI3000110 Ratitovec POO Vrste: 
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
Gozdni postavnež (Euphydryas maturna) 
 
Habitatni tipi: 
(91L0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica(Anemonio – 
Fagion)) 

SI3000155 Sora Škofja 
Loka - jez Goričane 

POO Vrste: 
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
Vejicati netopir (Myotis emarginatus) 
 
Habitatni tipi: 
(91E0) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) 
(Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae))  

SI3000260 Blegoš POO Vrste: 
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 
 



PRILOGE 

232 
 

Koda in 
ime 

Status 
Vrste in habitatni tipi 

vezani na gozdni prostor znotraj ggo kranj 

Habitatni tipi: 
(91L0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica(Anemonio – 
Fagion)) 
(9110) Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) 
(91R0) Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi 
(Genisto januensis-Pinetum) 

SI3000237 Poljanska 
Sora Log - Škofja loka 

POO Vrste: 
Vejicasti netopir (Myotis emarginatus) 
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
 
Habitatni tipi: 
(91E0) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna 
loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)) 

SI5000019 Julijci POV Vrste: 
Črna žolna (Dryocopus martius) 
Ruševec (Tetrao tetrix) 
Pivka (Picus canus) 
Planinski orel (Aquila chrysaetos) 
Sokol selec (Falco peregrinus) 
Slegur (Monticola saxatilis) 
Kotorna (Alectoris graeca) 

SI3000102 Ledina na 
Jelovici 

POO Habitatni tipi: 
(7140) Prehodna barja  
(91D0*) Barjanski gozdovi  

Opomba: 
* - prednostna vrsta oz. habitatni tip. 
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13.7 Prednostna območja za gradnjo gozdnih cest 

Preglednica 1: Prednostna območja za gradnjo gozdnih cest v naslednjem desetletju in dolžina 
načrtovanih gozdnih cest  

 

Skupna 

površina po ID 

Ceste (km) Potrebna dodatna 

presoja o 

sprejemljivosti z 

okoljskega vidika 
ID* Dolžina Dovozna Skupaj 

2 184,21 3,29 0,3 3,59 da 

4 432,57 6,70 0,3 7,00 da 

6 403,75 6,63 0,3 6,93 da 

7 221,19 3,45 0,3 3,75 da 

9 273,40 5,33 0,3 5,63 da 

13 221,01 4,22 0,3 4,52 da 

14 218,20 4,09 0,3 4,39 da 

15 209,73 3,20 0,3 3,50 ne 

16 210,00 4,07 0,3 4,37 da 

26 146,72 2,95 0,3 3,25 ne 

31 147,00 2,94 0,3 3,24 da 

32 137,81 2,43 0,3 2,73 ne 

36 124,25 2,30 0,3 2,60 da 

38 112,25 2,18 0,3 2,48 da 

39 110,11 1,66 0,3 1,96 da 

41 88,62 1,35 0,3 1,65 ne 

44 97,25 1,80 0,3 2,10 da 

55 70,47 1,31 0,3 1,61 da 

61 65,43 1,05 0,3 1,35 da 

63 60,60 0,91 0,3 1,21 ne 

72 57,25 1,15 0,3 1,45 da 

73 56,25 1,13 0,3 1,43 da 

74 55,75 0,85 0,3 1,15 da 

94 45,77 0,69 0,3 0,99 da 

96 45,50 0,82 0,3 1,12 da 

100 40,92 0,70 0,3 1,00 da 

101 37,66 0,62 0,3 0,92 ne 

107 27,41 0,55 0,3 0,85 ne 

109 35,75 0,72 0,3 1,02 da 

121 31,05 0,55 0,3 0,85 da 

Skupaj 3967,87 69,64  78,64 723 ha/14 km 

*ID poligona, ki je prikazan na karti 
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13.8 Pregled modelnih stanj gozdov po območnih RGR 

Območni rastiščnogojitveni 
razred 

Drevesna sestava (%)* Razvojna faza (%) 
Končna 

LZ 
Proizv. 
razd. 

Poml. 
doba 

Ciljni 
premer 

sm je bor mac o.i. bu hr p.l. o.t.l. m.l. mlad. drog. deb. 
v 

obn. 
m3/ha leto leto cm 

LOGI (Ag) 010 6,9 0 0,9 0 0 13,1 34,3 16,2 9,2 19,4 19 35 37 9 400 100 10 50 

HRASTOVO GABROVJE (QC) 031 10,4 0 2,9 0 0 11,4 47,5 12,3 14,5 1 14 28 46 12 500 130 15 60 

PODGORSKO BUKOVJE (HF) 051 12,7 1,8 2 0,2 0 67,7 4,8 7,7 3,1 0 15 31 40 15 570 130 20 55 

GORSKO BUKOVJE (EF) 074 16,6 4,8 0,9 3,6 0 59,7 2,2 10,6 1,6 0 12 29 43 16 580 130 20 55 

VISOKOGORSKO IN ALPSKO 
BUKOVJE (AdF, AnF) 075 

29,6 4,7 1,2 9,8 0 46,1 2,2 5,6 0,8 0 9 29 40 22 530 140 30 55 

TOPLOLJUBNO BUKOVJE (CF) 
110 

16,7 1,1 7,1 1,7 0 58,0 2,8 8,5 4,1 0 19 42 21 18 420 130 25 40 

OSOJNO BUKOVJE (ArF) 050 13,8 2,1 2,9 0,6 0 66,1 2,6 8,8 3,2 0 23 42 20 15 580 140 20 40 

ZMERNO KISLOLJUBNO 
BUKOVJE (LF) 084 

17,3 5 1,2 0,4 0 55,7 12,5 6 1,9 0 12 28 44 17 600 120 20 55 

KISLOLJUBNO BUKOVJE (BF) 
085 

20,5 6,3 3,1 0,1 0 56,9 8,2 2,8 2,1 0,1 14 30 41 15 590 130 20 55 

JELOVO BUKOVJE NA 
KARBONATIH (AF) 091 

26,9 27,3 0,3 4,9 0 34,8 0,3 5,2 0,2 0,1 12 31 39 18 670 140 25 55 

JELOVO BUKOVJE NA SILIKATIH 
(AFs) 086 

26,8 28,3 0,1 4,5 0 33,9 0,7 5,2 0,1 0,4 9 25 48 17 650 140 25 65 

JELOVJE (DA) 164 37,5 31,8 0,5 0,3 0 19,9 3,2 6,5 0,3 0 9 26 43 23 670 130 30 60 

SMREKOVJE (AdP, BP) 165 59,7 15,7 0,5 4,2 0 17,0 0,7 2,1 0 0 7 20 52 20 660 150 30 68 

KISLOLJUBNO BOROVJE (VP) 
131 

19,7 1,6 32,6 19 0 19,0 16,5 1,7 8,8 0,3 24 43 21 11 410 90 10 40 

GOZDOVI S POSEBNIM 
NAMENOM 220 

18,6 5,1 10,6 0,9 0 28,5 20,8 7,3 7,6 0,6 14 30 43 13 520 120 15 55 

VAROVALNI GOZDOVI 200 25,4 4,3 5,2 6,3 0 46,9 2 6,3 3,4 0,2 17 37 28 17 430 170 30 45 

*sm – smreka, je – jelka, mac – macesen, o.i. - ostali iglavci, bu – bukev, hr – hrast, p.l. – plemeniti listavci, o.t.l. – ostali trdi 
listavci, m.l. – mehki listavci. 
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13.9 Podatki Popisa objedenosti gozdnega mladja v obdobju 2011 
- 2020 po popisnih enotah. 

Popisna enota Osrednje Karavanke 
 
Preglednica 1: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih 
osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah) v letu 2020 

 
Preglednica 2: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za 
razrede R1-R4 

 Objedenost 2010 Objedenost 2014 Objedenost 2017 Objedenost 2020 

Smreka 7,3 14,6 14,1 21,2 

Jelka 13,8 19,1 81,5 53,6 

Bori 0,0 100,0 100,0  

Macesen 7,1 11,1 20,0 33,3 

Bukev 19,4 31,2 25,1 30,8 

Hrasti 41,7 31,0 59,3 63,9 

Plemeniti listavci 60,4 66,8 53,5 63,8 

Drugi trdi listavci 39,4 55,7 49,9 74,0 

Mehki listavci 41,9 52,5 49,7 34,9 

Iglavci 7,4 14,8 15,5 23,5 

Listavci 31,4 41,5 35,5 44,4 

Skupaj 25,0 32,8 28,4 37,8 

 
 
  

Skup. DV 
št. 

vz. 

< 15cm R1 15-30cm R2 30-60cm R3 60-100cm R4 100-150cm R1-R4 

DV 

% 
št./ha 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

Smreka 43 25 5.242 28 4.829 17,1 29 6.656 19,9 28 3.978 25,5 36 2.077 26,5 29 17.540 21,2 

Jelka 26 11 2.319 5 888 46,5 2 400 65,6 1 88 71,4    2 1.376 53,6 

Bori 2    38   13   13      63  

Macesen 3       13 100,0  25      38 33,3 

Bukev 47 18 3.831 32 5.567 26,5 41 9.333 29,6 50 6.956 35,3 51 2.953 31,8 41 24.809 30,8 

Hrasti 15 1 302 3 576 63,0 1 188 66,7       1 763 63,9 

Plemeniti 

listavci 
29 31 6.351 17 3.003 52,5 12 2.752 73,2 9 1.251 77,0 5 313 36,0 12 7.319 63,8 

Drugi trdi 

listavci 
33 13 2.722 13 2.189 60,6 14 3.103 79,8 8 1.101 85,2 3 188 66,7 11 6.581 74,0 

Mehki listavci 14   1 175 28,6 2 388 45,2 4 576 39,1 4 225 11,1 2 1.364 34,9 

Iglavci 47 36 7.560 33 5.755 21,5 31 7.081 22,6 29 4.104 26,2 36 2.077 26,5 32 19.017 23,5 

Listavci 52 64 13.206 67 11.510 41,6 69 15.764 47,9 71 9.884 46,3 64 3.678 32,7 68 40.836 44,4 

Skupaj 52 100 20.766 100 17.265 34,9 100 22.845 40,1 100 13.987 40,4 100 5.755 30,4 100 59.852 37,8 
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Popisna enota Jelovica in Pokljuka 
 
Preglednica 1: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih 
osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah) v letu 2020 

 
Preglednica 2: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za 
razrede R1-R4 

 Objedenost 2010 Objedenost 2014 Objedenost 2017 Objedenost 2020 

Smreka 5,5 10,7 8,6 7,3 

Jelka 29,3 32,7 32,5 37,0 

Bori     

Macesen 31,0 52,4 7,7  

Bukev 24,1 35,5 25,9 42,8 

Hrasti 52,9 55,6 50,0 100,0 

Plemeniti listavci 52,5 75,6 75,9 63,4 

Drugi trdi listavci 43,5 57,7 54,9 71,0 

Mehki listavci 62,3 84,6 84,4 69,6 

Iglavci 6,3 12,0 10,0 9,3 

Listavci 31,1 49,0 43,4 50,2 

Skupaj 18,6 31,5 26,3 30,4 

 
Popisna enota Cerkljansko in škofjeloško hribovje 
 
Preglednica 1: Število popisanih osebkov na hektar in njihov delež ter delež poškodovanih 
osebkov (objedenost) po višinskih razredih in drevesnih vrstah (skupinah) v letu 2020 

 

Skup. DV 
št. 

vz. 

< 15cm R1 15-30cm R2 30-60cm R3 60-100cm R4 100-150cm R1-R4 

DV 

% 
št./ha 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

Smreka 45 62 38.656 49 11.075 7,4 46 10.875 6,8 40 5.291 8,1 39 2.391 7,3 45 29.632 7,3 

Jelka 32 5 3.411 5 1.202 43,3 2 521 35,9 2 281 23,8 3 160 16,7 3 2.164 37,0 

Macesen 1          13   13   27  

Bukev 38 5 2.894 26 5.945 24,5 38 8.911 46,2 45 5.972 51,2 50 3.059 52,0 36 23.887 42,8 

Hrasti 2 1 930  13 100,0  13 100,0        27 100,0 

Plemeniti 

listavci 
22 20 12.403 11 2.485 62,4 4 1.042 60,3 1 174 100,0  27 50,0 6 3.727 63,4 

Drugi trdi 

listavci 
7 1 620 4 815 49,2 5 1.082 85,2 5 681 80,4 5 321 58,3 4 2.899 71,0 

Mehki listavci 32 6 3.824 6 1.256 64,9 5 1.256 73,4 7 868 73,8 2 94 42,9 5 3.474 69,6 

Iglavci 45 67 42.067 54 12.278 10,9 48 11.396 8,1 42 5.584 8,9 42 2.565 7,8 48 31.823 9,3 

Listavci 48 33 20.672 46 10.514 40,3 52 12.304 53,6 58 7.695 57,5 58 3.500 52,3 52 34.014 50,2 

Skupaj 51 100 62.739 100 22.792 24,4 100 23.700 31,7 100 13.280 37,0 100 6.065 33,5 100 65.837 30,4 

Skup. DV 
št. 

vz. 

< 15cm R1 15-30cm R2 30-60cm R3 60-100cm R4 100-150cm R1-R4 

DV 

% 
št./ha 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

DV 

% 
št./ha 

obj. 

% 

Smreka 37 9 3.446 17 4.207 6,6 18 3.640 7,6 12 1.121 5,9 10 514 2,6 16 9.483 6,7 

Jelka 14 33 12.950 13 3.178 8,3 5 989 8,0 3 251 21,1 3 171 15,4 8 4.590 9,2 

Bori 1    26  2 396 6,7 6 580  6 303 17,4 2 1.306 6,1 

Bukev 44 7 2.820 28 7.030 5,1 45 9.153 6,1 58 5.513 12,0 65 3.271 10,1 42 24.966 7,6 

Hrasti 18 23 8.982 5 1.358 30,1 2 317 33,3 1 53 25,0  13 100,0 3 1.741 31,1 

Plemeniti 

listavci 
29 25 9.817 28 7.030 39,2 17 3.535 50,4 6 607 52,2 2 79 16,7 19 11.250 43,3 

Drugi trdi 

listavci 
34 2 627 8 2.044 25,8 9 1.794 49,3 11 1.055 63,8 13 673 25,5 9 5.566 40,5 

Mehki listavci 16 1 313 2 475 27,8 2 488 48,6 3 251 73,7 1 40  2 1.253 44,2 

Iglavci 39 42 16.397 29 7.412 7,3 25 5.025 7,6 21 1.952 6,1 20 989 9,3 26 15.378 7,4 

Listavci 51 58 22.559 71 17.937 23,3 75 15.286 23,3 79 7.478 24,7 80 4.075 12,9 74 44.776 22,6 

Skupaj 52 100 38.956 100 25.349 18,6 100 20.311 19,4 100 9.430 20,8 100 5.064 12,2 100 60.154 18,7 



PRILOGE 

237 
 

Preglednica 2: Delež poškodovanih osebkov (objedenost) po posameznih drevesnih vrstah za 
razrede R1-R4 

 Objedenost 2010 Objedenost 2014 Objedenost 2017 Objedenost 2020 

Smreka 6,5 6,3 7,5 6,7 

Jelka 16,8 23,3 24,8 9,2 

Bori  0,0  6,1 

Macesen     

Bukev 20,1 17,7 9,4 7,6 

Hrasti 47,4 35,4 25,2 31,1 

Plemeniti listavci 55,6 49,1 49,8 43,3 

Drugi trdi listavci 57,7 56,4 47,9 40,5 

Mehki listavci 44,6 30,7 30,5 44,2 

Iglavci 10,0 11,0 13,0 7,4 

Listavci 38,5 34,6 27,5 22,6 

Skupaj 30,4 27,7 23,2 18,7 

 
 
 


