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SPREMEMBA IN DOPOLNITEV NAČRTA SANACIJE OD ŽLEDA IN POSLEDIČNO 
OD LUBADARJEV POŠKODOVANIH GOZDOV  - oktober 2017 

 
Sprememba in dopolnitev Načrta sanacije zajema poleg območja gozdov 
poškodovanega od žleda iz februarja 2014 tudi sanacijo območja gozdov, ki so bili 
dodatno poškodovani od lubadarjev do 31. decembra 2017. Spremembe upoštevajo 
definicije del ter sofinanciranje del iz Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po 
naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16 in nasl., v 
nadaljevanju Uredba). 
 
Prenamnožitev lubadarjev je po analizah ZGS dosegla svoj vrh v drugi polovici leta 
2015, v letu, ko so bile razmere za razvoj in prenamnožitev lubadarja optimalne. Analize 
kažejo, da je populacija v degradaciji, v letu 2017 je bila za četrtino zmanjšana v 
primerjavi s predhodnima dvema letoma, znatno nižja pa v prvi polovici leta 2018. Zaradi 
vetroloma v decembru 2017 je namnožitev podlubnikov vsaj v manjšem obsegu 
neizogibna tudi v prihodnje, pričakujemo, da bo obseg potrebnih del za obnovo in 
varstvo gozdov v naslednjih letih lahko tudi večji od načrtovanega. 
 
 
POVZETEK 
 
Prenovljen Načrt sanacije žledoloma je izdelan za gozdove, ki jih je med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014 prizadel žled, v naslednjih letih pa je sledila gradacija lubadarjev, 
daleč največjih razsežnosti doslej, ki je posledično dodatno poškodovala že tako močno 
poškodovane gozdove. Žled je v kombinaciji s snegom in predhodnimi obilnimi 
padavinami, ki so dobro namočila in razmehčala tla, povzročil obsežne in raznolike 
poškodbe na pretežnem delu slovenskih gozdov. Nepoškodovani so ostali le gozdovi v 
Slovenskem Primorju do nadmorske višine 500 m, na subpanonskem območju vzhodne 
Slovenije ter zgornje gorski gozdovi v pasu nad 1.200 m n.v. Med bolj prizadeta območja 
sodijo gozdovi na prehodu iz obalno-kraškega v celinsko območje (okolica Postojne), na 
JZ obrobju Ljubljanske kotline in na cerkljansko-idrijskem območju. Izjemno ugodne 
vremenske razmere za lubadarja v letu 2015 so bile hkrati zelo neugodne za oslabelo 
drevje, zlasti smreke in dolgotrajna fiziološka suša iz leta 2016 v leto 2017 je vitalnost 
smreke še dodatno oslabila. 
 
Načrt sanacije zajema polovico površine gozdov Slovenije in vključuje površine, kjer je 
potrebna sanitarna sečnja in ukrepi za obnovo ter revitalizacijo poškodovanih gozdov. 
 
Območje z zmanjšanim prirastnim potencialom za 20% in več, kjer so lastniki upravičeni 
do koriščenja sredstev iz PRP za sanacijo obeh motenj, se je povečalo za 35.605 ha, od 
182.207 na 217.812 ha kot posledica poškodovanosti gozda od lubadarjev. 
 
Načrt sanacije opredeljuje količino poškodovane lesne mase, ki jo je bilo treba posekati. 
To so izruvana, odlomljena, prelomljena, močno nagnjena drevesa in drevesa z močno 
poškodovanimi krošnjami (iglavci: več kot 1/3 polomljene krošnje; listavci: več kot 60 %, 
v najbolj poškodovanih sestojih pa več kot 80 % poškodovane krošnje). Drevesa, ki so 
utrpela manjše poškodbe od opisanih, so praviloma ostala v gozdnih sestojih in se 
regenerirala. Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), izdelani do 4. 4. 2014, je ta 
količina znašala 9,3 mio m3, od tega je bila ena tretjina iglavcev. Največ poškodovane 
lesne mase, predvidene za posek, je bilo v GGO Ljubljana (2,4 mio m3), v GGO Postojna 
(2,1 mio m3), v GGO Tolmin (1,8 mio m3) in v GGO Kranj (1,0 mio m3). Sprememba in 
dopolnitev Načrta sanacije vključuje še dodatne količine lesne mase smreke, ki jo je bilo 
treba posekati zaradi poškodovanosti od lubadarjev. 
 
Zaradi poškodovanosti od lubadarja je bilo evidentirano za posek od leta 2014 do konca 
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leta 2017 kar 6,50 milijona m3 lesne mase smreke. V tem obdobju (do konca leta 2017) 
je bilo tudi posekano okvirno 6,39 milijona m3 lesne mase poškodovane smreke. 
 
Cilji sanacije gozdov so: zagotavljanje varnosti pri delu v gozdu, zagotavljanje 
prevoznosti gozdnih prometnic in nujno potrebno odpiranje gozdov z novimi gozdnimi 
prometnicami, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi 
podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov, ohranitev kakovosti oziroma 
vrednosti poškodovanih vrednejših dreves, ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na 
poškodovanih območjih, ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov na 
poškodovanih območjih. 
 
Obnova poškodovanih gozdov (naravna in obnova s sajenjem sadik) je potrebna na 
okvirno 4.600 ha, od tega je načrtovana obnova s sajenjem sadik na površini 1.238 
hektarjev. Načrtovanih negovalnih del povezanih z obnovo gozda je okvirno 4.830 
hektarjev. 
  
Vrednost načrtovanih del za sanacijo gozdov je ocenjena na 21,9 milijonov evrov 
(preglednica I). Potrebna finančna sredstva za so–financiranje načrtovanih ukrepov iz  
Programa razvoja podeželja po Uredbi so ocenjena na 9,95 milijonov evrov, od tega 3,5 
milijona evrov za sofinanciranje gozdnogojitvenih in varstvenih del ter 3,9 milijona evrov 
za gozdno reprodukcijski material ter zaščitna sredstva. 
 
Žledolom ni povzročil škode le v gozdovih, ampak tudi  na infrastrukturnih objektih. 
Zaradi sanacije vseh škod je bil pripravljen in sprejet Zakon o ukrepih za odpravo 
posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 75/03 in 
nasl.; »interventni zakon«). S spremembo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je 
žled na novo opredeljen kot naravna nesreča, s čimer je omogočena uporaba sredstev 
državnega proračuna. S strani Uprave RS za zaščito in reševanje je bil izdan »Sklep o 
ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. 
januarjem in 27. februarjem 2014«. 
 
Škoda v gozdovih, na gozdnih cestah in protipožarnih presekah v sistemu AJDA 
(elektronski centraliziran zajem in obdelava vlog oškodovancev v naravnih nesrečah) je 
bila izračunana na 214 mio EUR (50 % skupne škode zaradi žledoloma na stvareh). 
 
Pravne podlage, na katerih temelji izdelava načrta sanacije, so: Zakon o gozdovih 
(Uradni list RS, št. 30/93 in nasl.), Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list 
RS, št. 75/03 in nasl.), Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/14 in nasl.), Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list 
RS, št. 114/09 in nasl.), Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz 
sredstev proračuna (Uradni list RS, št. 71/04 in nasl.), Uredba o ukrepih za sanacijo in 
obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 3/16 in nasl.). 
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SUMARNI PREGLED PODATKOV V NAČRTU 
 
 

Preglednica I: Obseg poškodb v gozdovih, obseg načrtovanih del za sanacijo ter vrednost del in 
materialov 
 

 

 

OBSEG POŠKODB  
 

Obseg v enoti 
mere 

Površina 
Poškodovana površina,  
zajeta v načrt sanacije (ha) 

601.900 

Površina za obnovo (ha) 29.110 

Posek 

Posek skupaj (bruto m3) 9.315.525 

Posek iglavci (bruto m3) 3.137.122 

Posek listavci (bruto m3) 6.178.403 

Posek zaradi lubadarjev od 2014 
do vključno 2017 (bruto m3) 

6.353.500 

 
 

NAČRTOVANI UKREPI ZA SANACIJO 

ŽLEDOLOM 
obseg v enoti 

mere 

PODLUBNIKI 
obseg v enoti 

mere 

SKUPAJ 
obseg v enoti 

mere 

Obnova, 
nega 

Priprava površin za obnovo (ha) 2.540 840 3.380 

Obnova s sadnjo (ha) 877 361 1.238 

Nega obnovljenih površin in 
poškodovanega mladovja (ha) 

3.430 1.401 4.831 

Varstvo 

Odstranitev podrtega drevja iz  
varovalnih gozdov (m3) 

23.150  23.150 

Zaščita mladja na obnovljenih 
površinah (ha) 

1.150 820 1.970 

Gozdne vlake 
Gradnje/priprava/rekonstrukcije g. 
vlak (km) 

1.336  1.336 

 
 
Preglednica II: Potrebna finančna sredstva za so–financiranje načrtovanih ukrepov po  Uredbi o 
ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. 
februarjem 2014 iz PRP RS za obdobje 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 03/2016) in Pravilniku o 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/2004 in nasl.) 
 

NAČRTOVANI UKREPI ZA SANACIJO (v 
EUR) 

ŽLEDOLOM 
Sofinancirana 
vrednost del in 

materialov   
v evrih 

PODLUBNIKI 
Sofinancirana 
vrednost del in 

materialov   
v evrih 

SKUPAJ 
Sofinancirana 
vrednost del in 

materialov   
v evrih 

Obnova, 
nega 

Priprava površin za obnovo 954.400 315.600 1.270.000 

Obnova s sadnjo  2.944.000 1.215.000 4.159.000 

Nega obnovljenih površin in 
poškodovanega mladovja 

706.870 288.430 995.300 

Varstvo 

Odstranitev podrtega drevja iz 
varovalnih gozdov 

1.745.000  1.748.000 

Zaščita mladja na obnovljenih 
površinah 

565.780 403.420 969.200 

Gozdne 
vlake 

Gradnje/priprava/rekonstrukcije 
g. vlak 

809.000  809.000 

SKUPAJ -  potrebna sredstva za so-

financiranje načrtovanih sanacijskih del 

 

7.725.050 
 

2.222.450 
 

9.950.500 
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Viri denarnih sredstev za (so)financiranje ukrepov za odpravo posledic žleda 
 
 
Ukrepi obnove, nege in ostalega varstva se bodo sofinancirali iz Programa razvoja 
podeželja  2014 – 2020 (PRP 2014 – 2020, ukrep za sanacijo v naravni nesreči 
poškodovanih gozdov) v skladu z Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po 
naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16 in nasl.). 
Iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 se bo (so)financirala tudi gradnja gozdne 
infrastrukture.  
 
Drugi viri sredstev za izvajanje sanacije so določeni z Zakonom o gozdovih (Uradni list 
RS, št. 30/93 in nasl.) oziroma s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v 
gozdove iz sredstev proračuna (Uradni list RS, št. 71/04 in nasl.) ter določili Zakona o 
odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03 in nasl.). 
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1 SPLOŠNI DEL NAČRTA SANACIJE 
 

1.1  Vremenske razmere, ki so povzročile obsežno žledenje 

 

Naravno ujmo, ki je v dneh od 30.1. do 10. 2. 2014 povzročila obsežne poškodbe v 

gozdovih,  lahko opredelimo kot kombinacijo žledoloma, snegoloma in predhodnih 

obilnih padavin, ki so namočila in razmehčala tla. Poškodbe v gozdovih so zaradi 

kombinacije vseh treh naštetih vremenskih dejavnikov obsežne in raznolike. 

Nadpovprečno toplemu vremenu v prvih dveh tretjinah januarja je sledila ohladitev. V več 
kot polovici države so januarske padavine presegle dvakratno količino običajnih padavin. 
Največ padavin je bilo na severozahodu države, najmanj na vzhodu in jugu države. V 
višjih legah je snežilo, v nižinah le v zadnji tretjini januarja. V zadnjih dneh januarja je 
prišlo do vremenske situacije, ki je povzročila nastanek žleda (podatki ARSO).  
 
Na pregradi iz obalno-kraškega v celinsko območje (na območju občin Pivka in Postojna) 
se je žledenje začelo že 30. 1. 2014. Dne 3. 2. 2014 je bil ledeni oklep na tem območju 
debel tudi več kot 5 cm. Predvsem 1. in 2. februarja je žledenje zajelo pretežni del 
Slovenije z izjemo obalno-kraškega območja in območja v višinskem pasu nad 1.200 m 
n.v. Dodatno obremenitev dreves je v višjih lega povzročal tudi sneg, s katerim so bile že 
predhodno obložene zlasti krošnje iglavcev. Dne 2. februarja je dež tudi v nižinah 
ponekod prešel v sneg in dodatno obremenil z ledom obložena drevesa. Ledena oziroma 
ledeno-snežena obloga se je na drevju debelila do 4. februarja, v zaprtih nižinskih legah 
do 5. februarja 2014. Zaradi opisanega vremenskega dogajanja so poškodbe največje v 
višinskem pasu od 300 – 900 m n.v., oz. v območju Slovenskega Primorja od 500 m do 
900 m n.v. Ledeni oklep na drevju je bil najdebelejši na pivško-postojnskem območju, do 
8 cm. Žled je začel v osončenih legah odpadati z dreves že 5. februarja. Večina žleda je 
odpadla z dreves 6. februarja 2014. Poškodbe na drevesih so nastajale od 30. januarja 
(na pivško-postojnskem območju) pa vse do 10. februarja, ko so se prevračala še 
posamezna drevesa. Največ škode v gozdovih je nastalo v dneh od 31. januarja do 6. 
februarja 2014. 
 
Agencija RS za okolje (ARSO) je izdala naslednje poročilo o dogodku:  

»Za vremensko dogajanje na območju Evrope je bil značilen velik kontrast med globokim 
ciklonskim območjem nad vzhodnim Atlantikom in deloma tudi nad Sredozemljem, ter 
izrazitim anticiklonom s središčem nad Rusijo. Razlika v zračnem tlaku med obema 
baričnima tvorbama je bila občasno tudi več kot 100 hPa.  

Na našem območju se je vedno znova obnavljala frontalna cona, saj sta se srečevala 
hladen zrak polarnega izvora v tanki prizemni plasti ozračja in močan dotok toplega in 
vlažnega zraka v višinah iznad Sredozemlja (slike 1–3). Takšna sinoptična situacija 
pomeni »šolski recept« za obilno sneženje, žled in poledico na južnem obrobju Alp. 

Zaradi dotoka toplega zraka v plasti med 1000 m in 2000 m je bila v plasti med okoli 
1200 m in 1900 m temperatura nad 0 °C (slike 1–3). Snežne padavine so tako padale 
skozi plast pozitivnih temperatur in se talile. Pod 1300 m so bile temperature pod 0 °C, 
torej so staljene kapljice padale v obliki podhlajenega dežja (kapljice s temperaturo pod 0 
°C). Te padavine so ob dotiku s tlemi in objekti na tleh v trenutku zmrznile in povzročile 
poledico in žled. K lokalnemu spuščanju meje sneženja je popoldne 2. februarja 2014 
pripomogla tudi velika intenziteta padavin.« 
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Slika 1. Potek temperature zraka (modra krivulja) in temperature rosišča (rdeča krivulja) po 
nadmorskih višinah nad Ljubljano 2. februarja 2014 ob 1. uri ponoči. Prikazan potek temperature 
zraka in temperature rosišča je bil v obdobju od 31. januarja do 5. februarja bolj ali manj stalen. S 
slike je razvidna negativna temperatura zraka do nadmorske višine okoli 1350 m; najhladneje 
(okoli −6 °C) je bilo na nadmorski višini okoli 1000 m. V nižinah je bilo ozračje mirno, nekoliko 
višje je pihal šibek veter vzhodnih smeri. Na nadmorski višini med 1350 m in 1950 m je bila 
temperatura zraka pozitivna, pihal je veter južnih smeri. Temperaturni obrat in različne smeri 
vetrov nazorno kažeta na različni zračni masi. (ARSO, Urad za meteorologijo) 
 

 
 

Slika 2. Karta območij, ogroženih zaradi žleda. Obdobje 1961-2006. Tako imenovane žledne 
pokrajine, kjer se žled redno pojavlja v nekajletnih ciklusih, so jugozahodni deli Slovenije, 
Škofjeloško hribovje,  Notranjska, celinska stran idrijskega hribovja, primorska stran Brkinov in 
Kambreškega, južni rob Ljubljanske kotline, Bela krajina in obronki Celjske kotline (ARSO).  
Območje 1: območje, kjer se žled ne pojavlja, ali se pojavlja zelo redko in v tanjših plasteh, tako 
da ne povzroča škode; Območje 2: Območje, kjer se žled sicer pojavlja, vendar zelo redko 
povzroči manjšo škodo (enkrat na 10 let); Območje 3: Območje, kjer se žled pojavlja pogosto in v 
povprečju na 3 leta povzroči tudi škodo; Območje 4: Območje, kjer se žled, ki povzroča škodo, v 
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povprečju pojavlja na 1-2 leti, razmeroma pogosto pa povzroči tudi večjo škodo. 

1.2 Poškodbe gozdov v naravni ujmi - žledolomu 

1.2.1 Območje poškodovanih gozdov 

 
Naravna ujma je povzročila večje ali manjše poškodbe skoraj v vseh gozdovih Slovenije. 
Nepoškodovani so ostali le gozdovi v Slovenskem Primorju do nadmorske višine 500 m, 
na subpanonskem območju vzhodne Slovenije ter gozdovi nad 1.200 m n.v. Na 51 % 
površine gozdov so potrebne sanitarne sečnje poškodovanih dreves. Najbolj so 
poškodovani gozdovi na pregradi iz obalno-kraškega v celinsko območje, na JZ robu 
Ljubljanske kotline in na cerkljansko-idrijskem območju v nadmorski višini 300-900 m.  
 

 
Slika 3. Pregledna karta poškodovanih območij po stopnjah poškodovanosti v naravni ujmi od 30. 
januarja do 10. februarja 2014. 
 
 
Preglednica 1 prikazuje poškodovano površino gozdov v naravni ujmi po 
gozdnogospodarskih območjih, ločeno po stopnjah poškodovanosti, ki je vključena v 
načrt sanacije. Vhodni podatki za izračun poškodovane površine po stopnjah 
poškodovanosti in za izdelavo karte poškodovanosti (v kartnem delu načrta) so 
povprečni deleži lesne zaloge poškodovanega drevja za posek v oddelku oziroma 
odseku. 
 
Po površini prizadetih gozdov med gozdnogospodarskimi območji močno izstopa GGO 
Ljubljana, med gozdnogospodarskimi območji z večjimi površinami poškodovanih 
gozdov so tudi GGO Tolmin, Postojna, Kranj, Novo mesto in Celje. Nekoliko drugačno 
sliko kaže povprečna stopnja poškodovanosti gozdnih sestojev v GGO; le ta je največja 
v GGO Postojna, sorazmerno visoko poškodovanost pa beležimo tudi v GGO Tolmin, 
GGO Ljubljana, v Kraškem GGO in v GGO Kranj. V drugih območjih je stopnja 
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poškodovanosti gozdnih sestojev bistveno nižja. 
 
Preglednica 1: Poškodovana površina gozdov v naravni ujmi od 30. januarja do 10. februarja 
2014 po gozdnogospodarskih območjih, ločeno po stopnjah poškodovanosti, vključena v kartni 
del načrta sanacije (v ha).  
 

GGO 

Poškodovana površina gozdov po stopnjah 
poškodovanosti v ha 

P1 P2 P3 P4 Skupaj 

01  TOLMIN 37.495 21.571 6.211 1.980 67.257 

02  BLED 21.914 243   22.157 

03  KRANJ 45.960 5.643 1.213 188 53.004 

04  LJUBLJANA 101.530 22.698 1.873 71 126.172 

05  POSTOJNA 36.004 16.992 4.045 2.319 59.359 

06  KOČEVJE 46.777 1.842 230  48.849 

07  NOVO MESTO 53.952 16   53.967 

08  BREŽICE 21.150 99   21.249 

09  CELJE 50.441 739 17  51.197 

10  NAZARJE 24.758 157   24.914 

11  SLOVENJ GRADEC 28.048 737   28.786 

12  MARIBOR 37.400 343 1  37.744 

13  MURSKA SOBOTA 2.489    2.489 

14  KRAŠKO GGO 681 1.011 1.106 1.957 4.755 

SLOVENIJA 508.598 72.091 14.697 6.515 601.900 
 

Legenda k preglednici: 

Šifra Opis stopnje poškodovanosti 

P1 
Slaba intenziteta pojava. 
Zaradi poškodb je treba posekati  od 0,1 do 10 % lesne zaloge sestojev. 

P2 
Srednja intenziteta pojava. 
Zaradi poškodb je treba posekati od 11 do 30 % lesne zaloge sestojev. 

P3 
Močna intenziteta pojava. 
Zaradi poškodb je treba posekati od 31 do 50 % lesne zaloge sestojev. 

P4 
Zelo močna intenziteta pojava. 
Zaradi poškodb je treba posekati nad 50 % lesne zaloge sestojev in gozd obnoviti. 
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Slika 4: Površina prizadetih gozdov (levo) in stopnja poškodovanosti gozdov (desno) po 
gozdnogospodarskih območjih 

 

1.2.3 Oblike poškodb gozdnega drevja in gozdnih sestojev 

 
Poškodbe drevja glede na vrsto poškodb so raznovrstne, od odlomov posameznih vej 
oziroma bolj ali manj poškodovanih krošenj, prelomov debel (nad višino 2 m nad tlemi), 
močno povitih dreves, odlomov dreves (do višine 2 m nad tlemi) do izruvanih dreves 
(drevo podrto skupaj s koreninami). Na celotnem poškodovanem območju prevladujejo 
drevesa s poškodovanimi krošnjami, sledijo prelomi debel. Delež izruvanih dreves je 
večji, kot je običajno v snegolomih in žledolomih, zaradi razmočenih tal, zlasti na plitvih 
tleh in strmih pobočjih. Pri tem je pogosto prišlo do verižnega podiranja dreves v 
pasovih, ki so ga sprožila padajoča drevesa z udarci na sosednja drevesa (domino 
efekt). 
 

 
 

 

Slika 5: Prelomljena drevesa in močno poškodovane krošnje so tipične poškodbe obilnega 
žledenja. Fotografija je bila posneta na Razdrtem (foto: Tonček Jerič, PGD Razdrto) 
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Slika 6: Poškodbe vrhačev smreke zaradi obremenitve, ki sta jo povzročila led in sneg (foto: 
Zoran Grecs, ZGS) 

 

 
 

 

Slika 7: Veliko število izruvanih dreves v februarskem žledolomu 2014 je tudi posledica 
predhodno namočenih tal. (foto: Mirko Perušek) 

 
Poškodb dreves je zaradi nesimetričnih krošenj največ na gozdnih robovih in ob linijskih 
objektih ter na pobočnih legah. Poškodbe dreves so posamezne, v šopih, skupinah, 
manjših in večjih gnezdih, izjemoma pa so poškodovani tudi celi sestoji. 
 
Poškodbe so prisotne v vseh razvojnih fazah gozda in pri vseh debelinah dreves. Najbolj 
so poškodovani enomerni enovrstni sestoji v razvojni fazi drogovnjaka. 
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1.2.4 Poškodovana lesna masa 

 
Po podatkih ZGS, zbranih do 4. aprila 2014, je v gozdovih zaradi poškodb potrebno 
posekati 9,3 mio m3 poškodovanih dreves. Največ poškodb, upoštevajoč lesno maso 
dreves za posek, je naravna ujma povzročila v GGO Ljubljana (2,4 mio m3), GGO 
Postojna (2,1 mio m3), GGO Tolmin (1,8 mio m3) in GGO Kranj (1,0 mio m3).  
 
Načrt sanacije prikazuje količino poškodovanih gozdnih dreves, ki jih je treba posekati. 
To so  izruvana, odlomljena, prelomljena, močno nagnjena drevesa, in drevesa, ki imajo 
močno poškodovane krošnje (več kot 1/3 polomljene krošnje pri iglavcih ter pri listavcih 
več kot 60 % oziroma več kot 80 % poškodovane krošnje) – v nadaljevanju močno 
poškodovana drevesa ali drevesa za posek. Drevesa, ki so utrpela manjše poškodbe od 
opisanih, bodo praviloma ostala v gozdnih sestojih in se regenerirala. 
 
Med močno poškodovanimi drevesi prevladujejo listavci (6,2 mio m3 listavcev oz. 66 %), 
kar je značilno za poškodbe v žledolomih in snegolomih. Med listavci so najbolj 
poškodovane pionirske drevesne vrste (vrbe, topole, breze), pa tudi lipe in jelše.  
 
Močno poškodovanih iglavcev je 3,1 mio m3 (34 %). Med iglavci je največ poškodovanih 
borov. Največ poškodovanih iglavcev je v GGO Postojna (1,0 mio m3 oz. 33 % od vseh 
poškodovanih iglavcev za posek). Več poškodovanih iglavcev je tudi v GGO Ljubljana 
(0,7 m3 oz. 22 % od vseh poškodovanih iglavcev za posek). 
 
Preglednica 2: Močno poškodovana drevesa oziroma poškodovana drevesa za posek v naravni 
ujmi od 30. januarja do 10. februarja 2014 po gozdnogospodarskih območjih 
 

GGO 

Poškodovana drevesa za posek  

(v bruto m3) 
Drevesa za 

posek 
% Iglavci Listavci Skupaj 

01  TOLMIN 240.742 1.537.193 1.777.935 19 

02  BLED 80.223 56.923 137.146 1 

03  KRANJ 377.435 594.223 971.658 10 

04  LJUBLJANA 690.959 1.715.599 2.406.558 26 

05  POSTOJNA 1.032.833 1.035.308 2.068.141 22 

06  KOČEVJE 91.781 208.685 300.466 3 

07  NOVO MESTO 55.250 155.450 210.700 2 

08  BREŽICE 17.206 69.673 86.879 1 

09  CELJE 125.050 203.745 328.795 4 

10  NAZARJE 37.150 111.750 148.900 2 

11  SLOVENJ GRADEC 170.238 53.389 223.627 2 

12  MARIBOR 100.460 171.737 272.197 3 

13  MURSKA SOBOTA 4.900 6.150 11.050 0 

14  KRAŠKO GGO 112.895 258.578 371.473 4 

SLOVENIJA 3.137.122 6.178.403 9.315.525 100 
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Slika 8. Delež iglavcev in listavcev za posek po GGO od celotne količine dreves za posek (v bruto 
m3) zaradi naravne ujme od 30. januarja do 10. februarja 2014.  
 

Obnova poškodovanih gozdov (naravna in obnova s sajenjem oz. setvijo) je potrebna na 
približno 13.800 ha (2 % poškodovanih gozdov). To so gozdovi, kjer je delež sanitarnega 
poseka poškodovanih dreves večji od 50 % lesne zaloge sestoja (6.615 ha), pa tudi 
površine s skoncentriranimi poškodbami drevja v nižjih stopnjah poškodovanosti. S 
sajenjem oziroma setvijo bo potrebno obnoviti 877 ha poškodovanih gozdov (6 % 
površine gozdov za obnovo). 

1.2.5 Poškodovanost gozdov po sestojnih tipih ter drevesnih vrstah in debelini 
dreves 

 
Med sestojnimi tipi na površini prizadetih gozdov prevladujejo enomerni sestoji, zlasti 
sestoji v razvojni fazi debeljaka (25 %) in drogovnjaka (45 %), sestojev v obnovi je 12 %, 
mladovij pa 4 %. Med drugimi sestojnimi tipi večji delež zavzemajo še raznomerni sestoji 
(10 %), drugi sestojni tipi pokrivajo 4 % površine. Bistvenih razlik v horizontalni zgradbi 
gozdnih sestojev med posameznimi stopnjami nismo zabeležili. Izpostaviti velja le 
postopno povečevanje deleža drogovnjakov z naraščajočo stopnjo prizadetosti gozdnih 
površin; iz 22 % v kategoriji manj poškodovanih gozdov (kategorija 1-5) na 37,5 % v 
kategoriji močno poškodovanih gozdov (kategorija 31-100), kjer je delež drogovnjakov 
celo večji od deleža debeljakov.  
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Slika 9: Deleži sestojnih tipov v poškodovanih gozdovih ter kategorije poškodovanosti gozdov po 
sestojnih tipih. 

 
 
Povprečna lesna zaloga (LZ) na hektar na prizadeti površini znaša 296 m3/ha in je nekaj 
nad slovenskim povprečjem. Lesna zaloga se med posameznimi stopnjami 
poškodovanosti gozdnih sestojev bistveno ne razlikuje. Največje povprečne lesne zaloge 
(303 m3/ha) beležimo v sestojih s potrebno sanitarno sečnjo do 5 % LZ, najnižjo lesno 
zalogo pa smo registrirali (260 m3/ha) v sestojih s potrebno sanitarno sečnjo 31 % LZ in 
več. Podobne zakonitosti kot pri lesni zalogi smo opazili pri prirastku; tekoči letni 
prirastek na površini poškodovanih gozdov znaša 7,5 m3/ha in je tudi nad slovenskim 
povprečjem. To kaže, da je ujma prizadela nadpovprečno produktivne gozdove.  
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Slika 10: Lesna zaloga in prirastek na površini prizadetih gozdov. 
 

 

Med drevesnimi vrstami sta najbolj prizadeta smreka in bukev. Delež lesne zaloge, ki je 
poškodovana več kot 5 %, je najvišji pri boru (38 %), sledijo plemeniti listavci (31 %) in 
bukev (29 %). Delež lesne zaloge, ki je poškodovana več kot 30 %, je najvišji pri boru 
(4,9 %), medtem ko je ta odstotek najnižji pri jelki (0,6 %), smreki in mehkih listavcih (po 
1,7 %).  
 
 

 
Slika 11: Delež poškodovanosti lesne zaloge po skupinah drevesnih vrst 

 
Pri debelinski strukturi iglavcev so najbolj poškodovani sestoji v tretjem, četrtem in petem 
razširjenem debelinskim razredu (povprečni prsni premer od 30 cm navzgor). Delež 
najbolj poškodovane lesne zaloge (več kot 30 % poškodovanega drevja) je podoben v 
vseh debelinskih razredih (od 2,3 %  v prvem razširjenem debelinskem razredu do 1,5 %  
v petem). 
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Slika 12: Delež poškodovanosti lesne zaloge po razširjenih debelinskih razredih – iglavci 

 
Pri debelinski strukturi listavcev so najbolj poškodovana drevesa v drugem in tretjem 
razširjenem debelinskim razredu (povprečni prsni premer med 20 in 40 cm). Pri deležu 
poškodovanih sestojev, kjer je zaradi poškodb potrebno posekati več kot 30 % lesne 
zaloge, še posebej izstopata prvi in drugi razširjeni debelinski razred (4,8 % in 4,6 % od 
poškodovane lesne zaloge v vsakem posameznem razredu).  
 

 

 

 
 
Slika 13: Delež poškodovanosti lesne zaloge po razširjenih debelinskih razredih - listavci 
 
 

1.2.6 Poškodovanost gozdov v naravni ujmi po lastništvu 

 

Med prizadetimi gozdovi prevladujejo zasebni gozdovi (515.400 ha). Državnih gozdov, ki 
jih je prizadel žledolom, je 83.000 ha, dobrih 3.500 ha je občinskih gozdov.  
 
V zasebnih in občinskih gozdovih je treba posekati 7,86 mio m3 dreves (84 % od skupne 
količine poškodovanega drevja za posek), v državnih gozdovih 1,46 mio m3 dreves (16 
%).  
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Največ poškodovanih dreves za posek v državnih gozdovih je v GGO Postojna, kar 46 % 
od vse poškodovane lesne mase v državnih gozdovih. Več poškodb v državnih gozdovih 
je tudi v GGO Tolmin (22 %).   
 
V državnih gozdovih je lesna masa poškodovanih iglavcev za posek približno enaka 
lesni masi listavcev za posek, medtem ko v zasebnih in občinskih gozdovih prevladujejo 
poškodovani listavci (69 %). Kar 62 % poškodovane lesne mase iglavcev za posek v 
državnih gozdovih je v GGO Postojna, skoraj 0,5 mio m3. V zasebnih in občinskih 
gozdovih je največ poškodovanih iglavcev treba posekati v GGO Ljubljana (26 %) in 
GGO Postojna (24 %). 
 
 
Preglednica 3: Močno poškodovana drevesa oziroma poškodovana drevesa za posek v naravni 
ujmi od 30. januarja do 10. februarja 2014 po gozdnogospodarskih območjih (GGO) in po 
lastništvu 
 

GGO 

Poškodovana drevesa za posek (v bruto m3) 

Zasebni in občinski gozdovi Državni gozdovi 

Iglavci Listavci SKUPAJ Iglavci Listavci SKUPAJ 

01  TOLMIN 175.822 1.281.476 1.457.298 64.920 255.717 320.637 

02  BLED 73.083 54.863 127.946 7.140 2.060 9.200 

03  KRANJ 363.923 579.288 943.211 13.512 14.935 28.447 

04  LJUBLJANA 611.574 1.614.836 2.226.410 79.385 100.763 180.148 

05  POSTOJNA 567.807 825.528 1.393.335 465.026 209.780 674.806 

06  KOČEVJE 55.861 155.405 211.266 35.920 53.280 89.200 

07  NOVO MESTO 48.650 145.400 194.050 6.600 10.050 16.650 

08  BREŽICE 14.416 63.419 77.835 2.790 6.254 9.044 

09  CELJE 114.060 181.730 295.790 10.990 22.015 33.005 

10  NAZARJE 34.900 109.300 144.200 2.250 2.450 4.700 

11  SLOVENJ GRADEC 144.970 46.097 191.067 25.268 7.292 32.560 

12  MARIBOR 83.214 142.751 225.965 17.246 28.986 46.232 

13  MURSKA SOBOTA 3.850 5.050 8.900 1.050 1.100 2.150 

14  KRAŠKO GGO 105.036 256.583 361.619 7.859 1.995 9.854 

SLOVENIJA 2.397.166 5.461.726 7.858.892 739.956 716.677 1.456.633 

 
 

 
Slika 14. Delež dreves za posek po GGO od vseh dreves za posek (v bruto m3) zaradi naravne 
ujme od 30. januarja do 10. februarja 2014, ločeno po lastništvu (ZG-zasebni in občinski gozdovi; 
DG-državni gozdovi).  
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1.2.7 Poškodovanost gozdov in funkcije gozdov  

 
Nastale poškodbe gozdov zaradi žleda bodo imele po sanaciji gozdov relativno majhen 
negativen vpliv na socialne funkcije gozda in različen vpliv (negativen ali pozitiven) na 
ekološke funkcije gozda. 
  

 
 Slika15: Pregled površin gozdov različnih stopenj poškodovanosti po funkcijah gozdov 1. stopnje 

 
Negativen vpliv na varovalno in zaščitno funkcijo gozdov je poudarjen na skupni površini 
15.000 ha. Varovalna in zaščitna funkcija sta še posebej ogroženi tam, kjer je žled 
opustošil gozd na večjih površinah (nad 0,5 ha), manj pa sta prizadeti tam, kjer je 
poškodovano le posamezno drevje.  
 
Gozd s svojimi gostimi krošnjami prestreže velik delež padavin. Del jih izhlapi, del 
odkaplja z listov in vej, del pa jih steče po deblu do tal. Posamezen delež je odvisen od 
vrste in intenzivnosti padavin kot tudi od zgradbe gozda, drevesnih vrst, oblike dreves in 
njihove prostorske razporeditve. Zato imajo posledice žledu tudi pomemben, čeprav 
težko merljiv, vpliv na hidrološko funkcijo. Z gotovostjo lahko rečemo, da je hidrološka 
funkcija še posebej ogrožena tam, kjer je prišlo do ogolelosti tal na večjih površinah. 
Hidrološka funkcija je ogrožena tudi povsod, kjer polomljeno drevje v vodotokih ovira 
pretočnost voda. Površina gozdov s hidrološko funkcijo 1. stopnje,  kjer je treba posekati 
več kot 10 % LZ, je 6.000 ha, od tega je gozdov, kjer je treba posekati več kot 30 % LZ, 
1.500 ha. 
 
Vpliv na klimatsko funkcijo je razviden predvsem v poškodovanih gozdovih na robovih 
naselij in večjih mest (Postojna, Ljubljana). Površina gozdov s klimatsko funkcijo 1. 
stopnje,  kjer je treba posekati več kot 10% je 5.500 ha, od tega je gozdov, kjer je treba 
posekati več kot 30 %, okoli 500 ha. 
 
Žled pa ima obojestranski vpliv (pozitiven in negativen) na biotopsko funkcijo gozdov. 
Gozdov s poudarjeno biotopsko funkcijo, kjer je treba posekati nad 10 % LZ, je okoli 
8.000 ha (2.500 ha v kategoriji poškodovanosti nad 30 % LZ). Razmere za vse živalske 
vrste, ki so vezane na odmrl les, se bodo kratkoročno in srednjeročno močno izboljšale. 
Prav tako se bodo kratkoročno zelo izboljšale razmere za živalske vrste, ki so vezane na 
mlajše razvojne faze oz. mlade gozdove (mladovja). 
Vpliv žleda na socialne funkcije je majhen in omejen predvsem na estetsko in 
rekreacijsko funkcijo gozda. Skupaj je prizadetih okoli 9.000 ha gozdov. Ta negativni 
vpliv je lokalno pogojen in kratkoročen. Po sanaciji gozdov (ko bo močno poškodovano 
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drevje odstranjeno) in ko bo gozd ozelenel, bo ta negativen vpliv bistveno manjši. 
Potrebno je omeniti tudi delni pozitiven vpliv, saj so se ob tej naravni nesreči nehote 
odprle številne vedute, ki so za rekreacijsko, turistično in estetsko funkcijo zelo 
pomembne. 
 

1.2.8 Poškodovanost gozdnih prometnic  

 
Popis škod na gozdnih cestah (GC) in protipožarnih presekah (PP) je potekal v okviru 
popisa škod na podlagi poziva Uprave RS za zaščito in reševanje. Izvedli smo ga prek 
spletnega urejevalnika Evidenca gozdnih cest. Popis škod je obsegal popis del, ki so 
potrebna za vzpostavitev GC/PP v stanje pred ujmo. Grafični prikaz škod na gozdnih 
cestah je razviden iz slike 16 in preglednih karte  v kartnem delu načrta, kjer so točkovno 
prikazane mehanske poškodbe na cestah, po odsekih pa so prikazane različne stopnje 
založenosti GC/PP. Skupna dolžina in ocena škod na GC in PP je prikazana v 
preglednici 4. 
 
Preglednica 4: Skupna škoda na gozdnih cestah in protipožarnih presekah 
 

 Dolžina km Škoda € 

SL* ZG, OG DG Skupaj ZG, OG DG Skupaj 

Gozdne ceste 2.858 907 3.765 1.773.071 600.000 2.373.071 

Protipožarne preseke 27 8 35 36.768 3.801 40.569 

Skupaj 2.885 915 3.800 1.809.839 603.801 2.413.640 
*Sektor lastništva: ZG,OG-zasebni in občinski gozd, DG-državni gozd 

 
Poškodovanih je bilo okoli 3.800 km gozdnih cest in protipožarnih presek. Za njihovo 
sanacijo  bi bilo potrebnih približno 2,4 milijona €. Ocena škod na GC/PP po 
gozdnogospodarskih enotah in lastništvu je prikazana v Prilogi 10. 

 
Slika 16: Popis škod na gozdnih cestah 

 
Škode na gozdnih vlakah posebej nismo ocenjevali, ampak smo pri popisu teh škod, kjer 
gre predvsem za založenost gozdnih vlak z gozdnim drevjem, izhajali iz stopnje 
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poškodovanosti gozdov po oddelkih/odsekih, kar je razvidno iz pregledne karte v kartni 
prilogi, ki prikazuje stopnjo poškodovanosti gozdov po oddelkih/odsekih. 
 
Preglednica 5: Vzpostavitev prevoznosti na gozdnih vlakah - odstranjevanje dreves in vejevja s 
cestnega telesa 
 

SL* 
Dolžina poškodovanih 
 gozdnih vlakah (km) 

ZG,OG 7.730 

DG 2.977 

Skupaj 10.707 
*Sektor lastništva: ZG,OG-zasebni in občinski gozd, DG-državni gozd 

 
Za potrebe sanacije bo potrebno očistiti nekaj manj kot 4.000 km gozdnih cest in skoraj 
11.000 km gozdnih vlak. 
 
 

1.3 Poškodbe gozdov v naravni ujmi – žledolomu in namnožitvi podlubnikov oz. 
lubadarjev v letih po žledolomu 

1.3.1 Določitev območja sanacije in območij z zmanjšanim prirastnim 
potencialom gozdov zaradi posledic žleda in od podlubnikov v obdobju 
2014-2016  

 
Metodologija posodobitve območja sanacije in določitev območij z zmanjšanim 
prirastnim potencialom gozdov zaradi posledic žleda in podlubnikov v letih 2014, 2015 in 
2016 sledi metodologiji, ki je bila opredeljena v delu Poljanca in sod. (2016). Ker 
prenamnožitev podlubnikov predstavlja sekundarno motnjo, katere primarni vzrok je 
poškodovanost gozda od žleda in so v odsekih poškodovanih od žleda tako povzročili 
dodatno škodo, smo na ravni odseka zmanjšanje prirastnega potenciala gozdov zaradi 
podlubnikov prišteli oceni zmanjšanja prirastnega potenciala zaradi žleda. V to površino 
smo vključili tudi sestoje s poškodovanostjo večjo ali enako 8 % lesne zaloge sestoja, 
kar ustreza zmanjšanju prirastnega potenciala za 20 % in več, ki so bili leta 2016 
posebej opredeljeni in prišteti površini z zmanjšanim prirastnim potencialom (za pojasnilo 
glej Poljanec in sod., 2016). Izven območja sanacije smo v območje z zmanjšanim 
prirastnim potencialom za 20 % in več uvrstili odseke, kjer se je lesna zaloga v odsekih 
zmanjšala zaradi sanitarnega poseka od podlubnikov poškodovanih gozdov za 20 % in 
več.  
 
Zaradi narave poškodb podlubnikov, ki navadno močno prizadenejo le dele odseka, kjer 
so prisotni iglavci, skupna  poškodovanost v teh odsekih pa, kljub močno prizadetim 
sestojem v delu odseka, ne dosega mejne vrednosti (20 % in več) za celoten odsek, smo 
na celotni površini gozdov dodatno izločili ogolele površine, nastale zaradi poseka od 
podlubnikov poškodovanih dreves, ki so večje od 1 ha. Te površine smo prišteli površini 
z zmanjšanim prirastnim potencialom, hkrati pa smo za površino, ki je izven območja 
sanacije žledoloma (Načrt sanacije gozdov poškodovanih v žledolomu 2014), povečali 
območje sanacije (Spremembe in dopolnitven načrta sanacije – oktober 2017).   
 
Pri terenskem delu je potrebno upoštevati, da zaradi pozicijskih napak, ki jih imajo 
kartografske podlage (npr. DOFi) lahko prihaja do horizontalnih zamikov objektov, in 
sicer za 5 do 10 m, odvisno od kakovosti vhodnih podatkov, ki jih potrebujemo za 
izdelavo ortofoto karte (Kosmatin Fras 2004) in položajne napake ortofoto karte (Triglav 
Čekada 2016). V izogib nevšečnostim pri kontroli izvedenih ukrepov smo zato območju 
sanacije dodali robno cono 10m, pri čemer pa se osnovna površina za izvedbo ukrepa 
ne spremeni! 
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Preglednica 6: Opredelitev in spremembe površin območja sanacije in območja z zmanjšanim 
prirastnim potencialom zaradi posledic žleda in podlubnikov v obdobju 2014-2017. 
 

Vir Površina 2016* (ha) Površina 2017 (ha) 

Območje z zmanjšanim 
prirastnim potencialom 

182.206 217.812 

Odseki: žled 137.075  

Odseki: žled in podlubniki 25.063  

Odseki: podlubniki -  

Dodatno izločeni sestoji: žled 20.068  

Dodatno izločene ogolele 
površine: podlubniki (≥1ha) 

-  

Drugi gozdovi poškodovani v 
žledu 

392.089  

Območje sanacije 574.295**  
* Poljanec in sod., 2016; ** Načrt sanacije gozdov, 2014 

 
 
Glede na študijo Poljanca in sod (2017) se je povečalo tudi območje z zmanjšanim 
prirastnim potencialom za 20 % in več, kjer so lastniki gozdov upravičeni do koriščenja 
sredstev za sanacijo obeh motenj iz PRP 2014-2020, in sicer za 35.605 ha kot posledica 
poškodovanosti gozda od podlubnikov. Sestavni del tega poročila je tudi novelirana 
karta, ki je dostopna na spletni strani ZGS (Novelirano območje gozdov z zmanjšanim 
prirastnim potencialom za 20% in več zaradi žleda (2014), podlubnikov do vključno leta 
2017 in vetroloma 2017. 
 

1.3.2 Poškodovanost gozdov od podlubnikov na območju sanacije gozdov v 
obdobju od leta 2014 do oktobra 2017 

 
Leto 2014 je bilo vremensko neugodno za razvoj podlubnikov oz. lubadarjev. Podlubniki 
so v tem letu napadali večinoma od žleda močno poškodovane iglavce (v evidenci 
poseka so ta drevesa evidentirana pod vzrokom poseka »žled«, ki je bil primarni vzrok 
poseka). 
  
Do izredno povečanega obsega poškodb zaradi smrekovih lubadarjev je prišlo v drugi 
polovici leta 2015. Vzrok namnožitve so bili od žleda poškodovani iglavci, ki zaradi 
velikega obsega niso bili sanirani v zadostni meri, da ne bi prišlo do namnožitve 
podlubnikov. Namnožitev je pospešilo tudi nadpovprečno vroče poletje 2015, v katerem 
je bil razvoj podlubnikov pospešen, vitalnost drevja pa se je zaradi sušnega stresa 
poslabšala. V drugi polovici leta 2015 je bilo za posek zaradi podlubnikov izbranih kar 88 
% od celoletne izbire drevja za posek zaradi podlubnikov v letu 2015, v letu 2016 pa 75 
%. Kulminacija odkazila v letu 2015 je bila v septembru, v letu 2016 je bila v mesecu 
avgustu. V letu 2015 so se zaradi velikega števila vročih dni v  nižinah razvile 3 čiste 
generacije smrekovih lubadarjev in najmanj dve sestrski generaciji (3+2), v letih 2014 in 
2016 ni bilo povečanega števila generacij glede na povprečne razmere. 
 

Najpogostejša drevesna vrsta, ki je bila posekana zaradi škodljivih žuželk oziroma 
podlubnikov, je bila smreka (99 % poseka zaradi žuželk), predvsem zaradi 
osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typhographus). Smrekovi in jelovi lubadarji so 
bili nadpovprečno namnoženi že pred žledolomom, njihova številčnost se je začela 
povečevati po nadpovprečno toplem poletju 2012. Kljub veliki poškodovanosti gozdov na 
območju jelovo-bukovih gozdov se je namnožitev jelovih lubadarjev zaustavila že v letu 
2015. Posek zaradi borovih podlubnikov na ravni Slovenije se je po žledolomu sicer 
povečal, a zlasti na račun namnožitve lubadarjev na zelenem boru izven območja 
največje poškodovanosti od žleda. V letu 2016 so bile na območju največje 
poškodovanosti zabeležene lokalne namnožitve borovih strženarjev. 
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Namnožitev podlubnikov je bila v letu 2015 pričakovano največja na območjih smrekovih 
sestojev, ki so bili od žleda najbolj poškodovani (GGO Ljubljana, Postojna, Tolmin, 
Kranj). Žarišča na teh območjih so se v poletnem času izredno hitro širila. V GGE Ravnik 
(GGO Ljubljana) je na primer največje žarišče zajelo 283 ha oziroma 46.000 m3 smreke.  
 

Glede na leto 2014 se je obseg poškodb zaradi podlubnikov povečal tudi v vseh drugih 
GGO, največ v GGO Bled in Kočevje, sledijo GGO Novo mesto, GGO Slovenj Gradec, 
GGO Nazarje in GGO Maribor. Glede na napoved namnožitve osmerozobega 
smrekovega lubadarja za leto 2015 na podlagi ulova v kontrolne feromonske pasti ter 
evidence poseka, ki ni nakazovala namnožitve v vseh GGO, je presenetil zlasti velik 
obseg poškodb zaradi lubadarjev v GGO Bled in tudi v GGO Kranj, GGO Slovenj Gradec 
in GGO Nazarje.  
 

Največjo poškodovanost zaradi osmerozobega smrekovega lubadarja so utrpeli gozdovi 
na rastiščih, ki so manj primerna in neprimerna za smreko kot nosilno drevesno vrsto. To 
je predvsem na rastiščih nižinskega pasu pod 500 m n.v., na talnih podlagah s slabo 
oskrbo z vodo, zlasti prisojnih rastiščih na karbonatnih podlagah. 
 
V letu 2016 so se v primerjavi z letom 2015 poškodbe močno povečale v GGO Bled. 
Povečale so se tudi v GGO Tolmin in Sežana. V GGO Postojna, Novo mesto, Brežice in 
Celje so se poškodbe zmanjšale, na drugih GGO so ostale približno na ravni iz leta 
2015. 
 
V letu 2017 se z naraščajočim trendom nadaljuje namnožitev smrekovih lubadarjev v 
GGO Bled in GGO Slovenj Gradec. Na drugih GGO bodo predvidoma ostale poškodbe 
na ravni iz leta 2016 oziroma so manjše. Na ravni Slovenije se namnožitev smrekovih 
lubadarjev umirja. 

 
Zaradi namnožitve smrekovih lubadarjev (osmerozobi smrekov lubadar) je v letu 2015 
nastalo 2.400 ha ogolelih površin, v letu 2016 pa 2.900 ha. Največ ogolelih površin je 
nastalo na območju največje poškodovanosti v žledolomu v GGO Postojna in GGO 
Ljubljana in na robnem območju v GGO Bled ter v GGO Kočevje. V letu 2017 je na GGO 
Bled evidentirano 878 ha novih goličav. 
 

 
 
Slika 17: Posek zaradi podlubnikov oziroma lubadarjev po letih v obdodju 1995-2016 za Slovenijo 
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Slika 18: Izbira drevja za posek zaradi napada podlubnikov oziroma lubadarjev po letih 2015, 
2016 in 2017 (jan-avg) za Slovenijo 
 

 
Slika 19: Izbira drevja za posek zaradi napada podlubnikov (odkazilo) v letih 2015, 2016 in 2017 
(jan-sept 2017) po GGO 
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Slika 20 a,b.c.d: Izbira drevja za posek zaradi napada podlubnikov (odkazilo) v letih 2015, 2016 in 
2017 (jan-sept 2017) po GGO 
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2 SANACIJA POŠKODOVANIH GOZDOV 

2.1 Aktivnosti na sanaciji poškodovanih gozdov – do izdelave načrta sanacije 
(do junija 2014) 

 
Prioritetne sanacijske aktivnosti takoj po žledu: 
 

 izdelava ocene obsega poškodovanosti gozdov, 

 opozarjanje lastnikov gozdov in javnosti o nevarnostih pri gibanju in delu v 
poškodovanem gozdu, 

 zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest - odstranjevanje dreves in vejevja s 
cestnega telesa, 

 zagotovitev formalnih pogojev za takojšnji začetek nujnih sanacijskih del in 
obveščanje lastnikov o tem, 

 obveščanje javnosti o poškodovanosti gozdov in aktivnostih na njihovi sanaciji.  
 

2.1.1 Zagotavljanje poseka poškodovanega drevja 

 
Na podlagi prvih ocen poškodb v gozdovih po GGO je ZGS izdelal enotna navodila za 
delo v poškodovanih gozdovih, v katerih je opredelil način izdajanja odločb za 
zagotavljanje poseka poškodovanega drevja oziroma način zagotavljanja izvedbe 
poseka poškodovanega drevja. 
 
Ključne aktivnosti ZGS pri zagotavljanju izvedbe sanacije gozdov so usmerjanje in 
spremljanje sečnje in spravila ter drugih nujnih varstvenih del z izdajo odločb za posek 
dreves na poškodovanih območjih, usmerjanje in spremljanje sanacije stanja na gozdnih 
prometnicah in protipožarnih presekah, svetovanje lastnikom gozdov glede operativne 
izvedbe gozdarskih del v njihovih gozdovih ter izobraževanje, usposabljanje in 
osveščanje lastnikov gozdov za varno delo v gozdovih. 
 
 
Zagotavljanje poseka poškodovanega drevja z izdajanjem upravnih odločb za izvedbo 
poseka  
 

Strokovne usmeritve za posek poškodovanega drevja in roki za izvedbo del se lastnikom 
gozdov v skladu s predpisi izdajajo na podlagi generalnih in individualnih odločb za 
sanitarni posek. Za najbolj poškodovana območja gozdov je ZGS do izdelave načrta 
sanacije (8. 4. 2014) izdal skupno 142 generalnih oz. skupisnkih odločb, ki zajemajo 
395.000 ha poškodovanih gozdov. S temi odločbami so bile določene strokovne podlage 
za posek 6 milijonov m3 lesa. Generalne odločbe so objavljene na spletni strani ZGS, na 
oglasnih deskah krajevnih enot in revirnih pisarn, na krajevno običajen način in na 
oglasni deski e-uprave (Državni portal Republike Slovenije). V manj poškodovanih 
gozdovih ZGS posameznim lastnikom gozdov izdaja individualne odločbe za posek 
dreves v njihovem gozdu. Tako je bilo za poškodovane gozdove izdanih tudi 8.428 
odločb za posek dreves v skupni količini 894.000 m3 lesne mase. Skupno so strokovne 
usmeritve za sečnjo na podlagi odločb izdane za skoraj 7 milijonov m3 drevja, od tega za 
32 % iglavcev in 68 % listavcev. 
 
Generalne oziroma skupne odločbe so praviloma izdane za območje gozdnih revirjev 
ZGS oziroma skupino katastrskih občin. Na območjih revirjev z večjimi kompleksi 
državnih gozdov so državni gozdovi izvzeti iz teh odločb. Individualne odločbe se 
izdajajo praviloma v večjih kompleksih državnih gozdov ter na manj poškodovanih 
območjih. Prve individualne odločbe so bile izdane na podlagi ocene poškodovanih 
dreves za posek, ločeno na iglavce in listavce. Drevesa, določena za posek z 
generalnimi odločbami in individualnimi odločbami z oceno dreves za posek, ZGS  
praviloma ne označuje, kar je skladno z drugim odstavkom 2. člena Pravilnika o izvajanju 
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sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, 
št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13). 
 
Lastnik gozda mora pred začetkom dela o tem obvestiti pristojno krajevno enoto ZGS in 
pridobiti dodatna strokovna navodila za izvedbo del. Pri izvedbi poseka je poleg 
odstranjevanja poškodovanih dreves in vejevja z gozdnih prometnic prva prioriteta 
sečnja iglavcev, ki jih je zaradi nevarnosti razširitve podlubnikov potrebno v čim večjem 
obsegu posekati in spraviti iz gozda do 15. maja 2014. Sečnjo listavcev ZGS prednostno 
usmerja na najbolj kakovostne gozdne lesne sortimente in najbolj poškodovana drevesa, 
ostala manj poškodovana drevesa pa lahko še nekaj časa ostanejo v gozdu. 
 
Lastnike gozdov smo pozvali, da tudi sami pregledajo svoje gozdove. S sečnjo 
poškodovanih dreves lahko začnejo pred izdajo odločbe ZGS, morajo pa o tem pred 
začetkom dela obvestiti svojega revirnega gozdarja (drugi odstavek 29. člena ZG). 
 
 
Izvedba sanitarnega poseka 
 

Posek je bil v prvih mesecih po žledolomu prednostno usmerjen na odstranjevanje 
poškodovanih dreves, ki so ovirala prevoznost gozdnih cest. Sanacijska sečnja v 
gozdovih se je na nekaterih območjih začela v nekaj dneh po tem, ko je ledena obloga 
odpadla z dreves. Vreme je bilo ugodno za delo v gozdovih, ker v obdobju po naravni 
ujmi ni bilo daljših deževnih obdobij ter posledično večje namočenosti tal. 
 
Izvedbo sanitarnega poseka zaradi poškodb od žleda smo tekom leta 2014 spremljali z 
zbiranjem podatkov od terenskih delavcev ZGS: 
- posek do 25. 5. 2014: 806.000 m3 iglavcev in 800.000 m3 listavcev, skupaj 1.605.000 

m3. 
 
 
Pomoč in svetovanje lastnikov gozdov  
 

Strokovni delavci ZGS so lastnike poškodovanih gozdov obveščali o poškodovanosti 
gozdov, o prioritetah izvedbe del ter o varnosti pri delu na zborih lastnikov ali 
individualno. 
 
ZGS je za lastnike gozdov in gozdne delavce organiziral izvedbo oziroma izvedel več 
tečajev oziroma predstavitev varnega dela z motorno žago in traktorjem v nevarnih 
razmerah (več o tem v poglavju 2.2.1 »Zagotavljanje varnosti pri delu v gozdu«). 

 
ZGS je pripravil sistem organiziranja pomoči lastnikom gozdov, ki sanacijska dela niso 
zmožni opraviti, pa jih želijo izvesti (več v poglavju 2.2.1.4 Pomoč zasebnim lastnikom pri 
zagotavljanju gozdarskih storitev). 
 

Na internetni strani ZGS http://www.zgs.si/ v rubriki »Žledolom v Sloveniji 2014« so bile 
lastnikom gozdov in javnosti dostopne informacije glede poškodb in izvajanja sanacije 
poškodovanih gozdov. 
 

2.1.2 Izdelava ocene škode v gozdovih za sistem AJDA 

 
Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) je 12. 2. 2014 izdala sklep o ocenjevanju 
škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014, na podlagi katerega se je pričel postopek zbiranja in ocenjevanja 
škode zaradi posledic nedavnih naravnih  nesreč. Po dogovoru z URSZR je ZGS po 
uradni dolžnosti izdelal oceno škode za gozdove in gozdne ceste na ravni 
oddelkov/odsekov (prvi odstavek 4. člena Pravilnika o podrobnejših merilih za 

http://www.zgs.si/
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ocenjevanje škode v gozdovih, Uradni list RS, št. 12/2009). Rok izvedbe popisa škode je 
bil 14. 3. 2014. Podatki o poškodovanosti po oddelkih/odsekih so bili poslani na URSZR, 
ki je oceno škode v sistemu AJDA (elektronski centraliziran zajem in obdelava vlog 
oškodovancev v naravnih nesrečah) avtomatsko pripisala posameznim parcelam znotraj 
oddelka/odseka, in sicer po večinskem principu. Končna ocena škode v gozdovih, na 
gozdnih cestah in protipožarnih presekah znaša 214 mio EUR (50 % skupne škode 
zaradi žledoloma na stvareh).  
 

2.1.3 Izdelava načrta sanacije 

 
V skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov je ZGS pristopil k izdelavi načrta sanacije. Z 
načrtom sanacije je bila podana tudi vrednost potrebnih proračunskih sredstev za 
sofinanciranje izvedenih del, ki se lahko pridobila iz proračunske rezerve ali s 
prerazporeditvijo rednih sredstev za vlaganja v gozdove v letu 2014 in v naslednjih letih. 
Načrt sanacije je bil tudi podlaga za pridobitev in porabo sredstev iz Programa razvoja 
podeželja 2014-2020. 
 
Za potrebe izdelave načrta sanacije so se do 4. 3. 2014 zbrale izboljšane ocene količin 
poškodovanega drevja za posek, obsegi potrebnih gozdnogojitvenih ter varstvenih del za 
sanacijo poškodb po GGO ter obsegi potrebnih del na gozdnih prometnicah. 
 
Predlog načrta je bil izdelan v skladu z določilom Pravilnika o varstvu gozdov izdelan v 
dveh mesecev po dogodku, to je do 10. 4. 2014. Predlog načrta je bil dopolnjen z viri so-
financiranja načrtovanih del in poslan na MKGP 10. 7. 2017. Načrt je bil potrjen s 
sklepom pristojnega ministrstva z dne 28. 7. 2014. 
 
Predlogu Načrta sanacije s spremembami zaradi poškodovanosti od podlubnikov, ki je 
bil oddan v oktobru 2017 smo dodali načrtovano sanacijo od podlubnikov na GGO Bled, 
kjer je bila gradacija podlubnikov še na višku ob izteku leta 2017. 
 

2.1.4 Druge izvedene naloge ZGS 

 

 Na MKO je bil poslan predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gozdovih, 
povezan s sanacijo gozdov (glede možnosti, da se v primeru naravnih ujm že 
izdane odločbe po 17. čl. ZG izrečejo za nične ter o možnosti podaljševanje rokov 
na odločbah).  

 Z MKO smo sodelovali pri pripravi »interventnega zakona« za odpravo posledic 
žleda. 

 Pripravili smo predloge sprememb več podzakonskih aktov s ciljem 
racionalizacije javne gozdarske službe; nekateri predlogi so pomembni tudi za 
racionalno izvedbo sanacije (Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v 
gozdove glede obračunavanja del za obnovo gozda, poškodovanega v naravnih 
ujmah ter priznanih stroškov dela pri izvršbah; Pravilnik o varstvu gozdov glede 
vsebine načrta sanacije).  

 Izračunani so bili stroški ZGS za delo na sanaciji – za leto 2014 in naslednja leta 
(do 2018). 

 Izvedeni so dogovori (tudi s Srednjo gozdarsko šolo v Postojni) glede 
intenziviranja usposabljanj lastnikov gozdov za delo v poškodovanih gozdovih. 

 Izdelana je bila računalniška aplikacija (LUZ) za določitev zaprtosti gozdnih cest, 
izdelana so bila navodila za njeno uporabo ter za vse gozdne ceste določena 
zaprtost cest po lokaciji cestnih odsekov in stopnji založenosti z drevjem. 

 Izdelane so usmeritve za racionalno izvedbo strokovnih opravil v poškodovanem 



Načrt sanacije gozdov poškodovanih v žledolomu  30. 1.-10. 2. 2014 s spremembami in dopolnitvami v letu 
2017 Zavod za gozdove Slovenije, 2017 
 
 

 32  

gozdu ter  usmeritve glede pomoči lastnikom gozdov pri zagotavljanju izvedbe 
sanacijskih del. 

 Izdelan je predlog opravil za strokovne in druge delavce v okviru strokovne 
krepitve ZGS in javnih del, sodelovali smo tudi pri pripravi Kataloga opravil za 
druga (proizvodna) javna dela. 

 Z GURS smo pripravili strokovno mnenje o primerni obliki morebitnih davčnih 
olajšav za lastnike poškodovanih gozdov z vidika metodologije osnovnega 
davčnega izračuna oziroma razpoložljivih podatkov. 

 

2.1.5 Obveščanje javnosti in lastnikov gozdov  

 

 Dne 31. 1. 2014 je ZGS na Slovensko tiskovno agencijo (STA) poslano prvo 
sporočilo za javnost z informacijo o žledenju na pivško-postojnskem območju ter 
o nevarnosti padajočega drevja na tem območju. 

 Dne 3. 2. 2014  je ZGS pripravil prvo oceno poškodb v gozdovih, o kateri je 
seznanil javnost z drugim sporočilom, poslanim na STA (poškodovane 42 % 
celotne površine gozda, potrebna sanitarna sečnja poškodovanih dreves v 
obsegu 4 milijone m3). Poškodovani gozdovi so bili večinoma nedostopni zaradi 
podrtih dreves oziroma visoke snežne odeje, ledena obloga je bila v tem času še 
na drevesih. 

 Poleg nevarnosti gibanja po poškodovanih gozdovih smo lastnike gozdov prek 
medijev opozarjali na nevarnosti pri sečnji poškodovanih dreves. Sporočene so 
bile prioritete za sanacijo poškodovanih gozdov in prve usmeritve za izvedbo 
sanacije. Izdelana je bila prva karta poškodovanosti gozdov po občinah in po 
GGE. 

 Do 18. 2. 2014 je ZGS pripravil tretje sporočilo za javnost, z izboljšano oceno 
poškodovanosti gozdov in predhodno oceno škode, s katerima je bila javnost 
seznanjena dne 19. 2. 2014 (potrebna sanitarna sečnja poškodovanih dreves v 
obsegu 7 milijonov m3, prva ocena škode v gozdovih: 194 milijonov evrov). Pri 
izračunu škode v gozdovih zaradi žledu so bili upoštevani razvrednotenje lesa, 
nadstroški poseka, vrednost potrebnih gojitvenih in varstvenih del, vrednost 

odstranjevanje dreves in vejevja s cestnega telesa gozdne ceste ter gradnje 
gozdnih cest in vlak. 

 

Javnost in lastnike gozdov bomo o poteku sanacije, o pomenu upoštevanja načel 
varnega dela pri sanaciji posledic ujme in o nadaljnjih ukrepih za obnovo poškodovanih 
površin ter o ukrepih za varstvo pred podlubniki  obveščali preko sporočil za javnost in 
tiskovnih konferenc. Obveščanje javnosti in lastnikov gozdov bo vseskozi potekalo tudi 
neposredno preko medijev na lokalni ravni. 

 

2.2 Aktivnosti ZGS na sanaciji poškodovanih gozdov od žleda – od potrditve 
načrta sanacije do spremembe in dopolnitve načrta sanacije v letu 2017 

 
Sprememba in dopolnitev načrta sanacije v letu 2017 
 
Populacija podlubnikov je že v predhodnem letu pred žledolomom nakazovala porast, 
zlasti po izjemno primernih vremenskih razmerah za razvoj podlubnikov v letu 2012. Od 
žleda poškodovani gozdovi so gradacijo pospešili do razsežnosti, kakršne v Sloveniji še 
nismo zabeležili. Vremenske razmere v letu 2015 so znatno oslabile vitalnost smreke, ki 
je postala lahek plen napada podlubnikov in širitve populacije, zlasti na območjih najmanj 
ohranjene gozdne klime, največjih sušnih stresov, temu pa je sledila še dolgotrajna 
fiziološka suša na prehodu iz leta 2016 v leto 2017. S prenovo načrta sanacije želimo 
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uskladiti načrtovane ukrepe z novo nastalimi potrebami po gozdnogojitvenem in 
varstvenemu ukrepanju, zlasti s sanacijo najbolj poškodovanih gozdov na GGO Bled. 
 
Opravljena dela za organizacijo dela za zagotavljanje sanacije žledoloma 

 Izdelan je bil Načrt sanacije (10. 4. 2014), potrjen pa je bil s sklepom Vlade RS 28. 7. 
2014. 

 Organizirana pomoč lastnikom gozdov, ki sanacijska dela niso zmožni opraviti sami.  

 Izvedena so bila usposabljanja lastnikov gozdov za varno delo v gozdovih. 

 Skladno z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. jan. in 10. febr. 
2014: 

o Izdelana je bila razdelitev sredstev v ZGS po vrstah stroškov za pridobljena 
dodatna sredstva v višini 2.097.600 €. 

o Pripravljen in objavljen je bil javni razpis in pogodbe o zaposlitvi za kadrovsko 
krepitev ZGS (za 1.000.000 €). 

o Pripravljen je bil program za dela na sanaciji gozdnih cest in varstvu gozdov, ki 
bi jih občine financirale iz sredstev, pridobljenih od koncesnin za državne 
gozdove.  

o Izvedeno sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje glede ljudi, ki bodo delovali 
iz javnih del. 

 Izdano je bilo navodilo za delo ZGS, kako postopati ob pretečenem roku odločb za 
sanitarne sečnje (aplikacija je v delu). 

 Izdelana sta bila seznama pomembnejših odkupovalcev lesa na območju 
poškodovanih gozdov ter zainteresiranih odkupovalcev lesa iz tujine ter njihovo 
navzkrižno informiranje. 

 Odločeno je bilo, katere GGN GGE je treba spremeniti in katere ne.  

 Zaprosili smo za začasno registracijo fitofarmacevtskih sredstev za uporabo v 
gozdarstvu za namen zatiranja podlubnikov.   

 Bilo je veliko odzivov medijem: televizijskih, radijskih in tiskanih (Kmečki glas, 
Novice…).  

 Dopolnili smo Program dela ZGS in Finančni načrt ZGS za leto 2014. 

 Določili smo način evidentiranja poseka v zelo poškodovanih gozdovih in o načinu 
evidentiranja lesa, ki je neizkoriščen ostal v gozdu.. 

 Uredili smo vse formalnosti za zaposlitev 69 strokovnih delavcev iz naslova kadrovske 
krepitve in sprejem 62 javnih delavcev v letih 2014 in 2015 ter 50 javnih delavcev v 
letih 2016 in 2017 ter delavce tudi zaposlili oziroma sprejeli. 

 Na povabilo Gozdarskega izobraževalnega centra Osoje (Avstrija) se je 
izobraževalnega programa za varno delo v gozdu udeležilo 12 inštruktorjev iz 
Slovenije. 

 Skupina strokovnjakov iz Slovenije se je na pobudo dr. Christopha Hartebrodta in na 
povabilo Nemčije udeležila večdnevnega seminarja o saniranju poškodb gozdov po 
hudih ujmah v Freiburgu.  

 Ko je Komisija EU 13. 2. 2015 potrdila Uredbo o PRP 2014–2020, smo: 

o določili območje, kjer se je prirastni potencial zmanjšal za več kot 20 %, 

o sodelovali pri pripravi računalniških aplikacij za podporo delu na podlagi PRP 
2014–2020, 

o jeseni 2016 izvedli prvo javno naročilo za sadike, financirane na podlagi PRP 
2014–2020, v letu 2017 pa dve novi javni naročili – za leto 2017, 

o zagotovitev potrebne opreme (GPS in druga oprema), 

o priprava več navodil in izobraževanj za strokovni kader ZGS v zvezi s PRP 
2014–2020, 
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o določili novo območje, kjer se je prirastni potencial zmanjšal za več kot 20 %, 
upoštevajoč tudi poškodovanost gozdov zaradi podlubnikov kot posledice 
žleda. 

 

Novi oziroma spremenjeni predpisi, povezani s preprečevanjem širjenja podlubnikov, pri 
katerih je ZGS sodeloval oziroma je bil zanje pobudnik: 
 

- Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 
2014, U.l. št. 17 / 7.3. 2014; 

- Zakon o gozdovih, U.l. št. 17/2014; 

- Načrt sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. 
februarja 2014, Sklep ministra o potrditvi Načrta sanacije …2014, dne 28. 7. 
2014; 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu gozdov, U.l. št.31/ 29. 
4. 2016; 

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v 
gozdove, U. l.št.54/14, U.l. št. 60/15, U.l. št. 86, 1/16; 

- Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. 
januarjem in 10. februarjem 2014 iz PRP RS za obdobje 2014 – 2020, U.l. št. 3 / 
2016, 18. 1. 2016; 

- predlog vsebine Pravilnika o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za 
zatiranje podlubnikov v letih od 2015 do 2018 (leto 2015) oziroma vsebine 
interventnega zakona za obvladovanje podlubnikov v obdobju prenamnožitve 
podlubnikov po žledolomu iz leta 2014 s strani ZGS (leto 2016); 

- predlog Zakona o dodatnih ukrepih za varstvo gozdov in odpravo posledic škode 
zaradi podlubnikov  (ZPodlubniki) – leto 2017; 

- Uredba o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma 
predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne 
izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih 
sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdno lesnih sortimentov. U.l. 
št. 15/17 in 43/17; 

- Pobuda ZGS oddana na MKGP o spremembi »Pravilnika o določitvi 
provenienčnih območij«, na podlagi katerih bi v primeru pomanjkanja gozdnega 
reprodukcijskega materiala v Sloveniji tega zagotovili iz sosednjih držav. 

 
 

Kadrovska krepitev ZGS in javna dela 

- ZGS je z dopisom, naslovljenim na državnega sekretarja Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 10. 5. 2016, predlagal izvajanje 
programa javnih del (Pomoč v primeru elementarnih nesreč) po Zakonu o ukrepih 
za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem, za leti 2016 in 
2017, za delo na področjih, izraziteje prizadetih zaradi žledoloma in gradacije 
podlubnikov.  

- Na podlagi javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) za izbor 
programov javnih del  Pomoč v primeru elementarnih nesreč pri sanaciji in obnovi 
gozdov po žledolomu za leti 2016 in 2017 je ZGS 21. 6. 2018 oddal ponudbo za 
izbor programa javnega dela.  

- Dne 11. 7. 2017 je začela veljati pogodba o izvajanju programa javnega dela, 
sklenjena med ZRSZ, MKGP in ZGS, o izvajanju programa javnih del, v obdobju 
od 11. 7. 2016 do 30. 11. 2016 ter od 1. 3. 2017 do 30. 11. 2017.  

- Na podlagi zgoraj navedene tripartitne pogodbe so bili v sodelovanju z ZRSZ 
izvedeni izbirni postopki za zaposlitev 50 udeležencev javnih del v ZGS v letu 
2016 (delo od 25. 7. 2016 - 30. 11. 2016) in 50 udeležencev javnih del v ZGS v 
letu 2017 (delo od 1. 3. 2017 - 30. 11. 2017), skladno s strukturo ravni strokovne 
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izobrazbe udeležencev, določeno s pogodbo.  

 

Navodila za delo OE ZGS za sanacijsko sečnjo poškodovanih gozdov od žleda in 
podlubnikov 
 

 Že v februarju 2014 smo izdali podrobnejša navodila za izdajo in evidentiranje odločb 
za izvedbo sanitarne sečnje poškodovanih dreves v žledolomu 2014. 

 Prva navodila za delo pri zagotavljanju sanitarne sečnje s poudarkom na 
obvladovanju podlubnikov so bila izdana v sredini leta 2014. 

 V sredini leta 2015 smo izdali posodobljena navodila za vodenje postopkov upravnih 
izvršb s poudarkom na obvladovanju podlubnikov. 

 Izdana so bila Navodila za pomoč zaposlenim pri vodenju postopkov, ki jih je 
potrebno s strani ZGS upoštevati in izvajati pri pripravi, gradnji ali rekonstrukciji 
gozdne infrastrukture. V navodilih so vključena navodila za gradnjo gozdne vlake, 
namenjena odpravi posledic žleda in preprečevanju širitve škode. 

 Navodila smo redno prilagajali spremembam predpisov (interventni zakon o sanaciji 
posledic žleda, zakon o gozdovih, pravilnik o varstvu gozdov, pravilnik o financiranju 
in sofinanciranju vlaganj v gozdove, uredba o določitvi centrov za prodajo lesa iz 
upravnih izvršb). 

Dopolnjevanje računalniških aplikacij za evidentiranje izbire drevja za posek, vodenje 
upravnih postopkov, vodenje evidenc izvedenih del 
 

 Računalniške aplikacije smo sproti nadgrajevali, olajšali smo vodenje upravnih 
postopkov pri zagotavljanju izvedbe sanitarne sečnje in izdelavi poročil o delu. 
Poudarek pri posodobitvah programov je bil na uporabi grafičnih slojev ter na izdelavi 
pregledovalnika odločb, s katerim smo omogočili tekoči vpogled v vodenje upravnih 
postopkov tudi MKGP-ju (direktorat, inšpekcija). 

 

Zagotovitev možnosti uporabe fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje podlubnikov v 
gozdovih 
 

 V postopku javnega naročila smo zagotovili možnost uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev (FFS) za zatiranje smrekovih podlubnikov v gozdarstvu v skladu s predpisi. 

 Za delo s fitofarmacevtskimi sredstvi smo konec leta 2015 organizirali osnovno 
usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin za zaključeno skupino strokovnih 
gozdarskih delavcev ZGS. Izpit za izvajalce ukrepov – osnovno izobraževanje je 
pridobilo 55 strokovnih delavcev ZGS. 

 

Zagotavljanje potrebnega materiala za obvladovanje podlubnikov in obnovo 
poškodovanega gozda v postopku javnih naročil: 

- feromonskih vab  -  za kontrolne pasti 

- fitofarmacevtskih sredstev – za uničevanje podlubnikov, 

- seme in sadike, 

- zaščita sadik in mladega gozda pred poškodbami po divjadi, 

- spreji za označevanje drevja za posek, 

- odkazilna kladiva, 

- manuali, izobraževalno gradivo. 

 

Aktivna udeležba oz. soorganizacija na posvetovanjih, seminarjih, delavnicah – externo  

 tri mednarodna posvetovanja, organizirana v Sloveniji: dobra praksa na primeru 
sanacije Lothar, marec 2014; SGLŠ Postojna – marec 2015, daljinsko zaznavanje 
podatkov v gozdarstvu – november 2016) 

 strokovna ekskurzija v Nemčijo (2014), 
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 strokovna posvetovanja v Sloveniji in na Hrvaškem s področja varstva rastlin, 

 v Državnem svetu na posvetu SLOBIOM predavanje na temo možnosti uporabe lesne 
biomase v luči posledic žledoloma. 

 

Raziskovalno delo in sodelovanje z zunanjimi institucijami 

 uvajanje kontejnerskih sadik pri obnovi gozdov (ZGS, Drevesnica Omorika, 
Drevesnica Lieco - Avstrija), 

 sodelovanje z GIS pri CRP projektih: 
o Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti (nosilec dr. Andrej 

Kobler, V4-1422), 

o Zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe obnove gozdov ob 
naravnih ujmah večjega obsega ter ob pričakovanih spremembah pravnih zahtev 
(prof. dr. Hojka Kraigher, V4-1438) 

o Razvoj metod zaznavanja poškodb iglavcev zaradi smrekovih in jelovih 
podlubnikov ter izdelava modelov za napovedovanje namnožitev smrekovih in 
jelovih podlubnikov v slovenskih razmerah (nosilec dr. Nikica Ogris, V4-1623) 

 Sodelovanje v Skupini za obvladovanje biotskega ravnovesja in škodljivih organizmov 
v gozdovih: 

o sodelovanje pri pripravi Mnenja o uporabi različnih vrst pasti in feromonov za 
podlubnike in primernosti uporabe kemičnih sredstev za obvladovanje 
podlubnikov, 

o sodelovanje pri pripravi osnutka kazalnikov za uspešnost ukrepov pri 
preprečevanju širjenja in zatiranju podlubnikov 

 

Izobraževanje lastnikov gozdov o omejevanju in preprečevanju širjenja podlubnikov 
 

 Poleg številnih objav v medijih o podlubnikih smo v ZGS v treh letih (do julija 2017)  
izvedli 107 izobraževalnih delavnic za 2.400 lastnikov gozdov iz področja gojenja in 
varstva gozdov; večina od teh je bila povezana s sanacijo od žleda in podlubnikov 
poškodovanih gozdov.  

 V zadnjih treh letih je ZGS izdal 100.000 odločb za sanacijske sečnje, ki se tudi v 
veliki večini nanašajo na sanacijo poškodovanih gozdov, zlasti od podlubnikov. 
Največ neposrednega svetovanja lastnikom gozdov ZGS izvaja prav ob teh stikih. 

 

Interno izobraževanje zaposlenih s področja varstva gozdov pred podlubniki v okviru 
seminarjev, posvetov in delavnic z zunanjimi in notranjimi izvajalci:  

 izobraževanje zaposlenih je potekalo na vsakoletnem izobraževanju in delavnicah iz 
varstva gozdov, ki jih organiziramo v okviru Javne gozdarske službe; 

 permanentno izobraževanje zaposlenih na sejah organizacijskih enot ZGS (Oddelka 
za gojenje in varstvo gozdov, območnih enot, krajevnih enot); 

 na intranetni strani ZGS so objavljena izobraževalna gradiva, povezana s sanacijo in 
usmerjanjem razvoja  nestabilnih in v ujmah poškodovanih gozdov: 

o izdelana je bila Strategija obnavljanja gozdov v Sloveniji – s poudarkom na obnovi 
gozda, poškodovanega od žleda in podlubnikov; 

o invazije naravnih ujm in požarov - največji izziv gojenju in varstvu gozdov; 

o Odziv gojenja in varstva gozdov na rastoči trend pojavljanja naravnih ujm velikih 
razsežnosti. 

Notranji nadzor: 

 2014: 67 rednih in 2 izredna pregleda, 

 2015: 60 rednih, 4 izredni in 14 pregledov na podlagi pritožb, 

 2016: 78 rednih, 5 izrednih, 12 pregledov na podlagi pritožb in 611 kontrol 

http://intranet.zgs.gov.si/fileadmin/zgs/oddelki/gojenje/Izob_gradivo/Invazija_naravnih_ujm_in_požarov_-_največji_izziv_gojenju_in_varstvu_gozdov.ppt
http://intranet.zgs.gov.si/fileadmin/zgs/oddelki/gojenje/Izob_gradivo/Odziv_gojenja_in_varstva_gozdov_na_rastoči_trend_pojavljanja_naravnih_ujm_velikih_razsežnosti.pdf
http://intranet.zgs.gov.si/fileadmin/zgs/oddelki/gojenje/Izob_gradivo/Odziv_gojenja_in_varstva_gozdov_na_rastoči_trend_pojavljanja_naravnih_ujm_velikih_razsežnosti.pdf
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ukrepov in postopkov za zatiranje podlubnikov, 

 2017: 10 rednih in 2 izredna pregleda 

 

Redno poročanje o stanju in obvladovanju podlubnikov na MKGP: 

 za spremljanje in kontrolo izvedbe dela, izdelave analiz, prognoz… 

 za seje Državnega zbora – Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in lovstvo (na dva 
meseca), 

 za delo z mediji za obveščanje javnosti in latnikov gozdov 

 za delo Skupine za obvladovanje biotskega ravnovesja in škodljivih organizmov v 
gozdovih 

Obveščanje in informiranje različnih ciljnih skupin o stanju in posledicah obsežnega 
napada podlubnikov, ki je prizadel slovenske gozdove, o nujnih ukrepih, ki jih morajo 
izvesti lastniki gozdov za sanacijo žarišč podlubnikov in omejitev nadaljnjega širjenja 
podlubnikov, je potekalo prek: 

o medijskih objav za splošno javnost na podlagi pripravljenih člankov, odgovorov na 
vprašanja novinarjev in intervjujev, 

o novinarskih konferenc in sporočil za javnost na temo podlubnikov (po cca. 3 
novinarske konference in sporočila za javnost letno) 

o rednega obveščanja javnosti prek spletnih medijev – spletne strani ZGS 
(www.zgs.si) in spletnega portala Varstvo gozdov Slovenije (www.zdravgozd.si) ,  

o stalnega komuniciranja in sodelovana ZGS s ključnimi deležniškimi organizacijami 
na področju varstva pred podlubniki (MKGP, gozdarska inšpekcija, GIS, BF, 
Oddelek za gozdarstvo, KGZS, društva lastnikov gozdov, ZRSVN, …) 

o predstavitvev podlubnikov in ukrepov varstva gozdov na vsakoletnih sejemskih 
prireditvah (Komenda, AGRA - Gornja Radgona, MOS Celje, Narava Zdravje 
Ljubljana in lokalni sejmi)  

o informiranja in osveščanja javnosti prek prireditev vsakoletnega Tedna gozdov,  
Mednarodnega dneva gozdov (21. marec) in Dneva Zemlje (22. april), 

o vodenja izvedbe prostovoljnih družbeno odgovornih akcij za obnovo gozdov 
različnih podjetij in nevladnih organizacij (Lek-Novartis, NLB, Unicredit banka, 
Slovenske železnice, Podravka – Kolinska, Ekošole, Henkel, T2, Mestna občina 
Ljubljana, UPS Adria, lokalne skupnosti, …)  

o izdaje in ponatisa tiskovin za lastnike gozdov (o varstvu pred podlubniki, 
preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma in njegovih posledic, 
nasveti za izvedbo sečnje in spravila, varno delo v gozdu, nega gozda, …)  

o priprave strokovnih prispevkov na temo podlubnikov v medijih s področja 
kmetijstva in gozdarstva (Kmečki glas, S podeželja.si, nasveti na radiu Ognjišče, 
svetovalni servis RTVSLO, Kmetovalec, Les, Gozd in obnovljivi viri, Eko dežela…) 
in strokovni periodiki (Gozdarski vestnik). 

Izvedena dela na zagotavljanju varnosti pri delu 

V Osojah (Avstrija) je bil v letu 2014 izveden seminar za inštruktorje ZGS za varno delo v 
gozdu, ki je potekal kot del avstrijske pomoči Sloveniji; na njem je vodja Oddelka pripravil 
enodnevno delavnico z naslovom »Osnove svetovanja v gozdarstvu«. 
Neposredno po pojavu žledoloma je med lastniki gozdov in tistimi, ki dela v gozdu 
izvajajo neprofesionalno, naraslo zanimanje za udeležbo na tečajih varnega dela, na kar 
smo se na ZGS ustrezno odzvali in izvedli ali organizirali večje število tečajev. Kasneje 
se je ta želja po udeležbi nekoliko zmanjšala, a je bilo končno število izobraževalnih 
dogodkov in udeležencev na njih višje kot prejšnja leta. Tečaje in usposabljanja smo 
izvajali samostojno in v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo (SGLŠ) iz 
Postojne: v letu 2014 . 143 usposabljanja, v letu 2015 190 usposabljanj, v letu 2016 380 

http://www.zgs.si/
http://www.zdravgozd.si/
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usposabljanj. 

V okviru izvajanja projektov »Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v 
gozdu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 
2014–2020) je bilo dodatno izvedenih: 

 v letu 2015: 

o 40 usposabljanj za varno delo z motorno žago ( 742 udeležencev) 

o 16 usposabljanj za varno delo s traktorjem  (404 udeleženci) 

 v letu 2016: 

o 40 usposabljanj za varno delo z motorno žago ( 705 udeležencev) 

o 16 usposabljanj za varno delo s traktorjem  (375 udeležencev) 

S predstavitvami varnega dela v gozdu (2 x letno) in problematike podlubnikov ZGS 
vsakoletno sodeluje na kmetijskih sejmih v Komendi.  

Prispevki v medijih: 

- prispevek za sejemski zbornik o ukrepih sanacije po žledu poškodovanih gozdov, 

- prispevek v reviji UJMA: Analiza nezgod pri delu v gozdu med nepoklicnimi 
delavci s poudarkom na analizi nezgod pri sanaciji žledoloma, 

- prispevka v oddaji Ljudje in zemlja na temo varnosti pri delu v gozdu,  

- prispevek za Kmečki glas: Varno delo v gozdovih s poudarkom na analizi nezgod 
pri sanaciji žledoloma. 

 

Zagotavljanje izvedbe potrebnega sanitarnega poseka in evidenca poseka 
 

Do konca leta 2016 je bilo zaradi poškodovanosti od žleda posekanih 5,5 milijonov m3. 
Sanitarni posek od žleda močno poškodovanega drevja bo potekal še najmanj v letu 
2017 in sicer posek stoječih listavcev z močno poškodovano krošnjo. Ocenjujemo, da bo 
v gozdu okoli 25 % lesne mase močno poškodovanega drevja prepuščenega naravni 
razgradnji, največ na območjih, ki jih je žled najbolj prizadel – GGO Ljubljana, Postojna 
in Tolmin. V letu 2016 je bilo po gozdnih odsekih evidentiranih 0,87 milijonov m3 v žledu 
močno poškodovanega drevja, ki bo ostalo v gozdu za naravno razgradnjo. 
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Preglednica 7: Sanitarni posek zaradi žleda in podlubnikov v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 

Vzrok poseka  Iglavci,listavci 
Zasebni in 

občinski gozdovi Državni gozdovi SKUPAJ 

    m3 m3 m3 

Ocena potrebnega 
poseka – načrt 
sanacije iz leta 2014 

Iglavci 2.397.166 739.956 3.137.122 

Listavci 5.461.726 716.677 6.178.403 

Skupaj 7.858.892 1.456.633 9.315.525 

Evidenca poseka 2014 

Iglavci 1.085.181 486.840 1.572.021 

Listavci 1.195.890 201.930 1.397.820 

Skupaj 2.281.071 688.770 2.969.841 

Evidenca poseka 2015 

Iglavci 439.860 224.742 664.602 

Listavci 679.602 211.831 891.433 

Skupaj 1.119.462 436.573 1.556.035 

Evidenca poseka 2016 

Iglavci 226.498 46.880 273.378 

Listavci 645.875 92.276 738.151 

Skupaj 872.373 139.156 1.011.529 

Evidenca poseka 2017 

Iglavci 1.391.126 502.249 1.893.375 

Listavci 147.531 19.075 166.606 

Skupaj 1.538.657 521.324 2.059.981 

Posek skupaj 

Iglavci 3.142.664 1.260.711 4.403.375 

Listavci 2.668.899 525.112 3.194.011 

Skupaj 5.811.563 1.785.823 7.597.386 
 

 
Preglednica 8: Izbrano drevje za posek zaradi podlubnikov (odkazilo) in posek drevja zaradi 
podlubnikov v gozdovih Slovenije v letih 2014, 2015, 2016 in 2017  

Leto oz. obdobje poročanja 

Izbira drevja za posek 

(odkazilo) zaradi podlubnikov v 

mio m3 

Posek drevja zaradi 

podlubnikov 

v mio m3 

2014 0,42 0,41 

2015 2,15 1,82 

2016 2,21 2,32 

2017 1,72 1,84 

SKUPAJ 6,50 6,39 

 
 

Zaradi namnožitve podlubnikov je bilo do konca lera 2017 posekanih že 6,39 milijonov 
m3 dreves, večinoma smreke. Največ potrebnega poseka zaradi podlubnikov je bilo na 
območju največje poškodovanosti od žleda ter na robnih območjih v GGO Kočevje in 
Bled. Razmeroma majhen posek zaradi podlubnikov v letu 2014 ni posledica vremenskih 
razmer ali manjšega števila s podlubniki napadenih dreves. V evidenco poseka zaradi 
poškodb od podlubnikov je bil v letu 2014 zajet le posek drevja, napadenega od 
podlubnikov, ki v žledu ni bilo močno poškodovano. V kolikor je bilo s podlubniki 
napadeno od žleda močno poškodovano drevje, smo posek evidentirali pod vzrokom 
»žled«, ki je bil primarni vzrok za posek.  

 

Obnova gozdov poškodovanih po žledu in podlubnikih s sadnjo sadik v obdobju 2014 -   
2017 
 

 Razvojno delo na zagotavljanju gozdnega reprodukcijskega materiala 

Izdelana je bila »Strategija obnavljanja gozdov v Sloveniji - s poudarkom na obnovi 
gozda, poškodovanega od žleda in podlubnikov«, objavljena na Intranetni strani ZGS. 

 

http://intranet.zgs.gov.si/slo/oddelki/gojenje-in-varstvo/gojenje-gozdov/index.html#c1656
http://intranet.zgs.gov.si/slo/oddelki/gojenje-in-varstvo/gojenje-gozdov/index.html#c1656
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ZGS spodbuja drevesnice h kontejnerski vzgoji sadik, ki so v razmerah spremenjenih in 
neugodnih vremenskih razmer za obnovo gozda s sadnjo sadik primernejše kot klasično 
vzgojene sadike. Testna sadnja kontejnerskih vzgojenih sadik bukve bo predvidoma 
izvedena že v jeseni 2017. 
 

 Spremljanje semenenja gozdnega drevja in zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega 
materiala 

Gozdno drevje je v letih po žledolomu slabo semenilo. ZGS je predlagal za premostitev 
pomanjkanja semena spremembo Pravilnika o določitvi provenienčnih območij, na 
podlagi katerega bi lahko ob pomanjkanju gozdnega reprodukcijskega materiala v 
Sloveniji zagotavljali tudi iz sosednjih držav. 
 
Na predlog ZGS je bilo v zadnjih treh letih izbranih 25 novih semenskih sestojev za 
potrebe zagotavljanja GRM. 
 
 

 Izvedena obnova gozdov, poškodovanih od žleda in podlubnikov, s sajenjem 
V letih 2014 – 2017 (do septembra 2017) je bilo s sajenjem sadik gozdnega drevja 
obnovljenih 465 ha gozdov, od tega zaradi poškodb od žleda 250 ha ter 215 ha zaradi 
poškodb od podlubnikov.  

 
 
Preglednica 9:  Obseg obnovljenih gozdov in posajenih sadik v obdobju po žledolomu na 
območju sanacije (do julija 2017) 
 

 

LETO Podatki ŽLED INSEKTI SKUPAJ 

2014 
Obseg (ha) 28,04 39,82 67,86 

Količina sadike (kos) 61.075 82.977 144.052 

2015 
Obseg (ha)  29,75 39,91 69,66 

Količina sadike (kos) 61.158 89.600 150.758 

2016 
Obseg (ha) 61,19 93,78 154,97 

Količina sadike (kos) 148.420 208.425 356.845 

2017 – 
do 18.09 

Obseg (ha) 130,58 41,96 172,54 

Količina sadike (kos) 332.840,00 84.180 417.020 

SKUPAJ 

Obseg (ha) 249,56 215,47 465,03 

Količina sadike 
(kos) 603.493 465.182 1.068.675  

 
 
 
Izvedeni preprečevalno – zatiralni ukrepi za obvladovanje podlubnikov 

 
Preglednica 10: Izvedena dela za zatiranje podlubnikov in drugih škodljivih žuželk 
 

VRSTA DELA 
Enota 
mere 

Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 

Kontrolne nastave (posek, 

izdelava in zatiralna dela) 

kos 366 169 474 

ura 818 418 913 

Kontrolne pasti  

(postavitev in vzdrževanje) 

kos 2.827 2.907 3.072 

ura 9.252 10.183 10.206 

Druga dela* ura 29.156 14.752 12.286 

SKUPAJ ura 39.226 25.353 23.423 
 

     Opombe: * dela za zatiranje podlubnikov, vzdrževanje gozdne higiene in druga preventivna dela. 
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Vzpostavitev gozdne higiene: 

 v letu 2014 je bila vzpostavljena na 2.327 ha (3.270 d.d.), od tega največ 647 ha 
v GGO Postojna, 488 ha v GGO Novo mesto ter 415 ha v GGO Kočevje 
(sanacija mlajših smrekovih sestojev poškodovanih v žledolomu in snegolomu); 

 v letu 2015 je bila vzpostavljena na 71 ha (173 d.d.), večinoma v GGO Tolmin in 
GGO Bled, kjer so odstranjevali posledice snegolomov (v letu 2014: 2.327 ha oz.    
3.270 d.d. – sanacija žledoloma); 

 v letu 2016 je bila vzpostavljena na 32 ha (35 delovnih dni), od tega 15 ha v GGO 
Kočevje. 

Vzpostavitev gozdne higiene na območju žledoloma je bilo smiselno izvajati v letu 2014, 
v naslednjih letih pa le v od žleda in snega poškodovanih tanjših drogovnjakih. 
Načrtovan obseg vzpostavitve gozdne higiene v prvem načrtu sanacije je bil precenjen.  

Preprečevalno-zatiralna dela pri izdelavi lubadark (lupljenje lubadark, požig ali drobljenje 
skorje in sečnih ostankov, zatiranje z insekticidom ipd.) so bila v letu 2014 izvedena v 
obsegu  344 delovnih dni, v letu 2015 v obsegu 1.670 delovnih dni, v letu 2016 v obsegu 
1.501 delovnih dni. 

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev (insekticid Fastac Forst, insekticidna mreža 
Storanet) za zatiranje podlubnikov, kar je skrajni ukrep za zatiranje podlubnikov v 
gozdnih lesnih sortimentih ob kamionskih cestah in drugih začasnih skladiščih: 

 leto 2014: 12 mrež Storanet, 55 l Fastac Forst, 

 leto 2015: 116 mrež Storanet, 145 l Fastac Forst; 

 leto 2016: 112 mrež Storanet ter 55 l insekticida Fastac Forst.  

V državnih gozdovih in v drugih gozdovih s FSC certifikatom se FFS niso uporabila. 
 
Zagotavljanje izvedbe potrebnih del na gozdni infrastrukturi 

Evidenca izvedenih del na gozdni infrastrukturi na območju sanacije (do julija 2017): 

 Priprava gradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak iz naslova sanacije  

- Priprava:           198.847 m 

- Gradnja:           371.965 m 

- Rekonstrukcija:   80.010 m 

- Skupaj:          650.822 m 

 Priprava gradnje in rekonstrukcije gozdnih cest iz naslova sanacije: 

- Gradnja:               25.972 m 

- Rekonstrukcija:          650 m  
 

 

2.3 Cilji in načrtovani ukrepi  za sanacijo poškodovanih gozdov v naravni ujmi 

 
CILJI 

1. Varnost pri delu v gozdu - v čim večji meri preprečiti povečanje števila nesreč 
pri izvajanju sanacije poškodovanih gozdov. 

2. Odstranjevanje dreves in vejevja z gozdne infrastrukture (s cestnega telesa 
gozdne ceste oz.  vlake) in nujno potrebno odpiranje gozdov z novimi 
gozdnimi prometnicami – omogočiti dostop do poškodovanih gozdov in izvedbo 
sanacije. 

3. Preprečitev sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi 
podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov - v čim večji meri 
preprečiti povečanje obsega dodatne sanitarne sečnje v prihodnjih letih zaradi 
namnožitve podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov na 
poškodovanih drevesih iglavcev. 

4. Ohranitev kakovosti oziroma vrednosti poškodovanih vrednejših dreves - v 
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čim večji meri preprečiti dodatno razvrednotenje poškodovanega vrednejšega 
lesa zaradi napada podlubnikov in okužb lesa z glivami. 

5. Ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih 
(obnova, nega, varstvo gozdov).  

6. Ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov na 
poškodovanih območjih. 

 
2.3.1.  Zagotavljanje varnosti pri delu v gozdu 
 
Delo v gozdovih, ki so jih poškodovale ujme, je izredno nevarno, zato pričakujemo porast 

števila nezgod pri delu v gozdu, tudi težjih in smrtnih. Potrebno je uporabiti vse 

razpoložljive načine, ki bodo pripomogli k večji varnosti. Zagotavljanje varnosti pri delu v 

gozdu je z vidika človeka najpomembnejši cilj pri usmerjanju sanacije poškodovanih 

gozdov v naravni ujmi. 

 
Ukrepi: 

1. Dosledno upoštevanje in nadziranje vseh razpoložljivih zakonskih določil 
2. Informiranje o pomenu varnega dela 
3. Izobraževanje za varno delo v gozdu 
4. Promoviranje izvajanja del usposobljenih izvajalcev del v zasebnih gozdovih in 

promoviranje rabe strojne sečnje 
 
 
Ukrep 1:  Intenziviranje nadzora 
 

Izvaja se z dosledno kontrolo gozdarske in delovne inšpekcije, ob pomoči FURS, ki 
nadzirajo izvajalce del v gozdovih v skladu z zakonskimi določili Zakona o varnosti in 
zdravja pri delu, Pravilnika o varstvu pri delu v gozdarstvu in Pravilnika o minimalnih 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih. Trajanje ukrepa za čas 
sanacije in naprej. 
 
 
Ukrep 2: Informiranje o pomenu varnega dela 
 

Ciljna skupina so izvajalci del in lastniki gozdov, ki sami izvajajo dela v svojih gozdovih. 
Pri tem se uporabi naslednja informacijska sredstva: 
 

- vso že obstoječo literaturo (knjižice, zloženke), ki je dostopna tudi na spletnih 
straneh ZGS,  

- tisk novih publikacij, 

- prispevki v medijih, 

- prikazi na sejmih (Komenda, Gornja Radgona). 
Večinoma ukrep izvaja ZGS, vendar pa sodelujejo tudi drugi subjekti gozdarstva 
(Gozdarski inštitut Slovenije, gozdarska in delovna inšpekcija, izobraževalne ustanove, 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza društev lastnikov gozdov).  
 
 
Ukrep 3: Izobraževanje za varno delo v gozdu 
 

Izobraževanja so bila usmerjena v praktične prikaze varnega dela v ujmah, v izvedbo 
tečajev varnega dela v gozdu ter v izvajanje priprav in preizkusov znanja za potrdilo o 
Nacionalni poklicni kvalifikaciji. Ciljna skupina so bili lastniki gozdov, gasilci in tisti, ki so 
želeli pridobiti NPK za sekača. Prikaz programa izobraževanj za varno delo v gozdu, ki 
jih organizira ZGS, je viden v spodnji preglednici. 
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Preglednica 11: Program izvedbe tečajev o varnem delu v razmerah po žledolomu v izvedbi 
Zavoda za gozdove Slovenije 

 Območne enote  TO BL KR LJ PO KO NM BR CE NA SG MB MS SE SK 

Varno delo z m.žago (2 dni) 4 3 1 7 2 2 5 2 10 1 2 3 2 4 48 

Varno delo z m.ž. nadaljevalni (2 dni)   1     4 2  2    9 

Varno delo z m.žago (3 dni)   3      2      5 

Varno delo s traktorjem 2 1  1 1  1 3 3 1 1 3 1 2 20 

Traktorska prikolica – nad. (1 dan)               0 

Vzdrževanje m. žage               0 

Traktorska prikolica (2 dni)         1      1 

Gojenje in var.dela z gojitvenimi orodji        1       1 

Varno delo v gozdovih, pošk. po ujmah 4 4 3 5 2 2  1  5  2  3 31 

Tečaji za gasilsko zvezo               10 

Tečaji enodnevni – obnovitveni     6           6 

Skupaj 10 8 8 19 5 4 6 11 18 7 5 8 3 9 131 

 
 
Ukrep 4: Promoviranje izvajanja del usposobljenih izvajalcev del v zasebnih 
gozdovih in promoviranje rabe strojne sečnje 
 

Osnovno vodilo pri promoviranju varnega dela je, da naj v gozdovih delajo tisti, ki so za 
to delo usposobljeni. V ta namen je na spletni strani ZGS seznam kvalificiranih 
izvajalcev, pridobljen s strani gozdarske inšpekcije, ki daje zainteresiranim lastnikom 
gozdov dodatno informacijo o možnostih izvajanja del. Z vidika varnosti je izjemnega 
pomena promoviranje strojne sečnje kot učinkovite in varne tehnologije. 
 
2.3.2.  Zagotavljanje odstranjevanje dreves in vejevja z gozdne infrastrukture in 
gradnja novih prometnic 
 
Z zagotavljanjem izvedbe nujnih del na gozdnih prometnicah (vzpostavitev prevoznosti in 
izgradnja novih oz. rekonstrukcija že obstoječih gozdnih prometnic ter povečanim 
obsegom vzdrževanjem gozdnih cest) omogočamo: 
 

- izvedbo sanacije,  

- spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz gozda,  

- izvedbo ukrepov v primeru sekundarnih škod. 

 
Ukrepi:  

1. Odstranjevanje dreves in vejevja z gozdne infrastrukture (s cestnega telesa 
gozdnih cest oz. vlak) 

2. Priprava in gradnja gozdnih prometnic 

3. Povečan obseg vzdrževanja gozdnih cest 

Ukrep 1: Odstranjevanje dreves in vejevja z gozdne infrastrukture (s cestnega 
telesa gozdnih cest oz. vlak) – vzpostavitev prevoznosti 
 

Brez prevoznih gozdnih prometnic sanacija ne more biti ustrezno in pravočasno 
izvedena. Vzpostavitev prevoznosti istočasno pomeni škodo na prometnici. Za 
prevoznost gozdnih cest  skrbijo praviloma lokalne skupnosti, za vzpostavitev 
prevoznosti gozdnih vlak pa lastniki gozdov. Ocena stroška je bila določena na podlagi 
popisa škod na gozdnih cestah in protipožarnih presekah. Stroška za vzpostavitev 
prevoznosti gozdnih vlak nismo ocenjevali. Podatki o vzpostavitvi prevoznosti so razvidni 
v poglavju 1.2.7 Poškodovanost gozdnih prometnic. 
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Slika 21: S padlimi drevesi založena gozdna cesta na Mežakljo (foto: Blaž Ambrožič) 

 
 
Najobsežnejša dela pri vzpostavitvi prevoznosti obsegajo naslednje najpogostejše 
ukrepe: 

 odstranjevanje dreves, panjev in vejevja s telesa gozdne ceste; ukrep ima 
različno intenzivnost glede na količino padlega drevja in vejevja na gozdni cesti, 
kar je bilo zajeto tudi pri samem popisu škod; gozdna cesta je lahko z drevjem 
založena do 1/3, do 2/3 ali v celotni dolžin;  

 druga najpogostejša dela so odstranjevanje splazelega materiala s premetom 
materiala ali odvozom materiala na deponijo;  

 temu sledi izdelava lesenih kašt in kamnitih zložb;  

 na področju odvodnjavanja so dela usmerjena v izdelavo cevnih propustov; na 
poškodovanih mestih je potrebno tudi nasuti poškodovano vozišče ter razgrniti in 
komprimirati material. 

 
Večjo težavo kot vzpostavitev prevoznosti gozdnih cest pomeni vzpostavitev prevoznosti 
na gozdnih vlakah, ki jih morajo lastniki gozdov očistiti na podlagi izdanih odločb. 
Osnovno opravilo pri tem je odstranjevanje dreves, panjev in vejevja iz gozdne vlake. 
Vendar nastajajo težave pri vlakah, ki potekajo po parcelah več lastnikov. 
 
 
Ukrep 2: Priprava in gradnja gozdnih prometnic 
 
Količina in dinamika gradnje gozdnih prometnic sta vezani na cilje sanacije 
poškodovanih gozdov, ukrepe naravne in umetne obnove ter potrebe varstva gozdov, 
predvsem zaradi preprečevanja sekundarnih škod, ki jih pričakujemo v naslednjih letih. 
Predvidene količine gradenj, priprav in rekonstrukcij gozdnih prometnic so prikazane v 
preglednici 13, podrobneje pa v Prilogi 9.  
 
Preglednica 12: Gradnja priprava in rekonstrukcija gozdnih prometnic (km) 
  

 Gradnja gozdnih 
vlak 

Priprava/rek. 
gozdnih vlak 

Gradnja/rek. 
g. cest 

Zasebni in občinski gozdovi 527 654 94 

Državni gozdovi 84 72 10 

Skupaj 611 726 104 
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Za potrebe sanacije je načrtovana izgradnja okoli 600 km gozdnih vlak, nekaj nad 720 
km pripravljenih in rekonstruiranih vlak, predvideva pa se tudi nekaj nad 100 km gradenj 
gozdnih cest. 
 
Prikaz gradenj in rekonstrukcij gozdih cest je razviden iz Slike 22. Dinamika gradenj 
gozdnih cest je zaradi visokih finančnih sredstev vezana predvsem na možnosti 
sofinanciranja, ki ga vidimo v novi programski perspektivi Programa razvoja podeželja 
2014 – 2020. Nujna gradnja gozdnih cest poteka po določilu 8. člena Pravilnika o 
gozdnih prometnicah – Nujna gradnja gozdne ceste.  
 
Priprava in gradnja gozdnih vlak je zaradi enostavnejših postopkov bolj prilagodljiva in 
dinamična, kot to velja za gozdne ceste, kar pomeni, da se bomo lahko hitro odzivali na 
potrebe gozda. Količine potreb po izgradnjah in rekonstrukcijah gozdnih vlak so 
ocenjene, saj jih je v danem trenutku nemogoče natančno locirati. Dinamiko izgradnje 
gozdnih vlak smo razdelili na tri stopnje nujnosti, vezane na stopnjo poškodovanosti 
gozda, na podatke o odprtosti z vlakami v odseku in na delež poškodovanosti iglavcev 
(Preglednica 14). 
 
 
Preglednica 13: Določitev nujnosti gradenj/priprav/rekonstrukcij gozdnih vlak 

Površine gozdov glede na stopnjo poškodovanosti in delež odprtosti v odseku (ha) 

  Z vlakami zaprti 
gozdovi 
(odprtost odsekov pod 
70%) - ha 

Z vlakami pretežno odprti 
gozdovi (odprtost odsekov 
nad 70%) - ha 

 pretežno listnati gozdovi 3.750 6.869 
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0 2.864 5.469 

do 10 % 741 1.387 

11 do 30 % 140 2 

nad 30 % 6 10 

gozdovi z do 20 % iglavcev 47.669 104.993 

0 14.278 30.671 

do 10 % 23.092 62.722 

11 do 30 % 7.298 8.777 

nad 30% 3.001 2.823 

gozdovi z nad 20 % iglavcev 70.204 375.928 

0 7.799 39.922 

do 10 % 50.135 287.877 

11 do 30 % 8.795 41.442 

nad 30 % 3.476 6.687 

 Skupna vsota 121.623 487.790 

 
 
Najbolj nujne so gradnje na območjih močno poškodovanih gozdov iglavcev (v 
Preglednici 14 in na Sliki 22 označene z oranžno barvo). Teh površin je okoli 22.000 ha. 
Drugo stopnjo nujnosti imajo površine z manj poškodovanimi iglastimi gozdovi, v katerih 
pričakujemo v naslednjih letih večje namnožitve podlubnikov, kar bo v prihodnje 
zahtevalo intenzivnejše aktivnosti pri gradnji gozdnih vlak; teh površin je okoli 73.000 ha 
(označene so z rumeno barvo). Ostale površine predstavljajo tretjo stopnjo nujnosti. Na 
teh površinah je gradnja vlak nujna predvsem zaradi spravila poškodovanega lesa, 
vendar pa se bo treba tudi tu hitro odzvati ob morebitnih napadih podlubnikov. Nujnosti 
so prikazane tudi na sliki 22. 
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Za gradnjo gozdnih vlak, ki so nujne za odpravo posledic žleda in preprečevanje širitve 
škode, je potrebno pridobiti le soglasje ZGS za poseg v gozd in gozdni prostor, kar 
omogoča 18. člen »interventnega zakona«. Da bi poenostavili postopke, smo na ZGS 
združili prilagojen elaborat vlak s soglasjem za poseg v gozd in gozdni prostor. 
Soglasodajalce na varovanih območjih (npr. na območjih Nature 2000) in varovanih 
pasovih mora investitor o tem, da je začel z gradnjo vlak, obvestiti najkasneje v 10. dneh 
od pričetka del. Zaradi občutljivosti gradenj na varovanih območjih je potrebno v 
postopku izdajanja soglasja pridobiti mnenje ZRSVN, ki bo izdano po hitrem postopku. 
 
 

 
 

Slika 22: Območja z različnimi stopnjami nujnosti izgradnje gozdnih vlak  

 
 
Povečan obseg vzdrževanja gozdnih cest 
 

Velike količine posekanih dreves in izdelanih gozdnih lesnih sortimentov pomenijo 
povečan obseg skladiščenja in transporta po gozdnih cestah v več naslednjih letih, 
neizogibno tudi v času, ko transport po njih ni najbolj primeren. To povzroča večji obseg 
del na vzdrževanju gozdnih cest, ki ga v naprej ni možno oceniti. Ta dela se izvajajo v 
okviru rednega vzdrževanja gozdnih cest, ki zahteva pravočasno prilagajanje oz. 
spreminjanje planov vzdrževanja in posledično zahteva naslednje organizacijske ukrepe: 

 pravočasen podpis letnih tripartitnih pogodb za vzdrževanje gozdnih cest med 
MKO, občinami in ZGS; 

 na podlagi razpisov občin  doseči, da bodo občine izbrale izvajalce del za 
vzdrževanje gozdnih cest za več let,, saj je  tako možno izvajati vzdrževanje 
gozdnih cest skozi vse leto. 

 
Pričakovani viri finančnih sredstev za redno in dodatno vzdrževanje gozdih cest so: 

 pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, 
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 sredstva proračuna RS za vzdrževanje gozdnih cest, 

 lastna sredstva občin, 

 dodatna sredstva lastnikov gozdov; 
 
 

2.3.3.  Izvedba sanitarne sečnje in drugih nujnih varstvenih del 

 
V drugem vegetacijskem letu po žledolomu je nastopila namnožitev podlubnikov oz. 
lubadarjev, ker sanacijska sečnja poškodovanih iglavcev ni bila v celoti izvedena do 
začetka druge vegetacijske dobe. Gre za namnožitev največjih razsežnosti doslej, ki je 
posledično dodatno poškodovala že tako močno poškodovane gozdove. Poleg 
poškodovanega drevja od žleda so bile vzrok za izredno namnožitev lubadarjev tudi 
izjemno ugodne vremenske razmere v letu 2015, ki so dodatno oslabile drevesa. Zaradi 
dodatnih poškodb od lubadarjev je bil v letih po žledolomu močno povečan obseg dela 
na zatiranju lubadarjev. 
 
Izvedba sanitarne sečnje in drugih nujnih varstvenih del se izvaja s ciljema: 

1. Zmanjševanje sekundarne škode zaradi namnožitve podlubnikov in morebitnih 
drugih škodljivih organizmov. 

2. Ohranitev kakovosti oziroma vrednosti od žleda poškodovanih vrednejših dreves. 
 
 
 
2.3.3.1 Zmanjševanje sekundarne škode zaradi namnožitve podlubnikov 
 

Ukrepi za zmanjšanje poškodb zaradi pričakovane namnožitve lubadarjev:  

1. zagotavljanje izvedbe sanitarne sečnje močno poškodovanih iglavcev in 
preventivnih  varstvenih del v gozdovih za preprečevanje namnožitve 
podlubnikov na od žleda poškodovanih drevesih, 

2. redno spremljanje poškodb po podlubnikih in evidentiranje žarišč podlubnikov ter 
zagotavljanje pravočasne sanitarne sečnje v žariščih podlubnikov v gozdovih,  

3. preprečevanje namnožitve podlubnikov na skladiščih gozdnih lesnih sortimentov 
(GLS)  

 
 

Ukrep 1: Zagotavljanje izvedbe sanitarne sečnje močno poškodovanih iglavcev in 
preventivnih varstvenih del v gozdovih zaradi preprečevanja namnožitve 
podlubnikov 
 

Zagotovitev izvedbe sanitarne sečnje močno poškodovanih iglavcev in preventivnega 
varstvenega dela vzpostavitve gozdne higiene sta najbolj učinkovita ukrepa za 
preprečitev namnožitve podlubnikov v poškodovanih gozdovih, v kolikor je njuna izvedba 
pravočasna.  
 
Naravnim ujmam pogosto slede večje ali manjše namnožitve podlubnikov. Namnožitve 
so večje po naravnih ujmah velikega obsega z večjim deležem poškodovanih iglavcev in 
razpršenimi poškodbami, kar so bile vse tudi značilnosti februarskega žledoloma.  
 
Kot je razvidno iz slike 23, so bili podlubniki v Sloveniji močneje namnoženi že od leta 
2002 dalje, saj se sanitarni posek zaradi žuželk oz. podlubnikov po obsežni in dolgotrajni 
namnožitvi, ki je nastala zaradi izredno sušnega in toplega vremena v letu 2003, po tem 
letu ni zmanjšal na posek pred letom 2003. V letu 2013 se je sanitarni posek zaradi 
podlubnikov glede na leta od 2010 do 2012 zopet povečal (iz 233.000 m3/leto na 
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337.200 m3 v letu 2013). Vzrok so sušna vroča poletja ter naravne ujme v letu 2012 in do 
jeseni 2013 z manj obsežnimi vendar razpršenimi poškodbami iglavcev. To je bil 
dodaten razlog, da bi morala biti sanacija poškodovanih iglavcev čim prej zaključena 
oziroma v čim večjem obsegu izvedena do 15. 5. 2014. V kolikor do tega datuma močno 
poškodovani iglavci niso napadeni s podlubniki, se lahko rok za izvedbo varstvenih del 
na zahtevo lastnika gozda podaljša, kar omogoča določitev »interventnega zakona« v 
drugem odstavku 19. člena. Zaradi velikega obsega potrebne sanitarne sečnje so bili 
roki na skupinskih odločbah za posek od žleda močno poškodovanih iglavcev praviloma 
podaljšani do 20. 3. 2015. 
 
V skrajnih primerih ZGS izkorišča možnost izvedbe nujnih varstvenih del po pretečenih 
rokih na odločbah z upravno izvršbo po drugi osebi na stroške lastnika gozda ter tudi z 
upravno izvršbo s (denarno) prisilitvijo. 
 

Slika 23:  Prikaz povečanja količine sanitarnega poseka zaradi napada podlubnikov po suši v letu 
2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 24:  Prikaz povečanja količine sanitarnega poseka zaradi napada podlubnikov po žledolomu 
2014 in primerjava z dvajset-letno evidenco 
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po naravni ujmi predviden dodaten posek do 4 milijone m3 manj poškodovanih in 
nepoškodovanih  dreves iglavcev, večinoma smreke.  
 
Obseg dodatnega poseka zaradi namnožitve podlubnikov je poleg vremenskih razmer v 
letih po naravni ujmi odvisen od količine močno poškodovanih iglavcev, na katerih se 
razvije nova generacija podlubnikov. To potrjuje podatek, da vsaka nepravočasno 
posekana in izdelana lubadarka lahko pomeni 5-6, po nekaterih podatkih tudi do 20 
novih lubadark. V primeru prepočasnega izvajanja del bi bila lahko količina sanitarnega 
poseka iglavcev v naslednjih letih še precej večja. Po najslabšem scenariju lahko 
dodaten posek zaradi namnožitve podlubnikov doseže 9 milijonov m3.  
 
Lesne mase iglavcev, ki jo je zaradi poškodb v naravni ujmi potrebno posekati, je 3,1 
milijonov m3, od tega 2,4 milijonov m3 (77 %) v zasebnih in občinskih gozdovih ter 0,7 
milijonov m3 (23 %) v državnih gozdovih. Naravna ujma je povzročila tudi poškodbe, ki 
zahtevajo izvedbo preventivnega varstvenega dela vzpostavitev gozdne higiene. 
Vzpostavljanje gozdne higiene je pospravilo polomljenih vrhov iglavcev v primerih, ko 
posek dreves brez vrhov ni potreben, ter pospravilo močno poškodovanih tanjših dreves 
iglavcev. Vrhove in debelca je treba razžagati in zložiti na kupe ali odpeljati iz gozda. 
Potrebna vzpostavitev gozdne higiene je bila ocenjena kar na 42.692 ha, od tega v 
zasebnih in občinskih gozdovih na 36.342 ha (85 % obsega dela), v državnih gozdovih 
6.350 ha (15 %).  
 
Delo vzpostavitve gozdne higiene je financirano iz sredstev proračuna RS. Skoraj 
celoten obseg potrebnega dela bi bilo potrebno izvesti v letu 2014 pred izletom nove 
generacije podlubnikov iz napadenih drevesc in vrhačev. V kolikor delo ni pravočasno 
izvedeno, nima več varstvenega pomena. Zaradi velikega obsega potrebne vzpostavitve 
gozdne higiene delo ni bilo mogoče izvesti v potrebnem obsegu. 
 
Prvi roki za izvedbo sanitarne sečnje od žleda močno poškodovanih iglavcev so bili z 
odločbami ZGS določeni do 15. 5. 2014, upoštevajoč razvojni krog podlubnikov. Tudi 
roki za izvedbo vzpostavitve gozdne higiene v odločbah ZGS, ki določajo izvedbo dela 
vzpostavitve gozdne higiene, so bili določeni na 15. 5. 2014. Z izvedbo potrebnih 
varstvenih del do navedenega roka bi preprečili povečanje škode zaradi posledic 
naravne ujme, ki nastane zaradi  namnožitve podlubnikov na poškodovanih drevesih 
iglavcev. Zaradi velikega obsega potrebne sečnje in varstvenih del so bili na vlogo 
lastnikov roki praviloma podaljšani do 20. 3. 2015. 
 
Groba ocena zaključka pospravila lesa iz sanacije gozdov po žledu, ki jo je ZGS izvedel 
v aprilu 2014 na podlagi ocene terenskih delavcev ZGS, je pokazala, da bo sanacija 
iglavcev tako v državnih kot v zasebnih gozdovih večinoma zamujala. Prognoza za 
najbolj prizadeta območja je bila, da bo sanacija iglavcev potekala še v letu 2015 
(državni gozdovi v GGO Postojna, zasebni in državni gozdovi v GGO Kranj ter v GGO 
Tolmin) oziroma v letu 2016 (zasebni gozdovi v GGO Postojna). Sanacija iglavcev naj bi 
zamujala tudi na manj poškodovanih območjih. 
 
Sekundarno škodo zaradi podlubnikov, ki sledi naravni ujmi, lahko zmanjšamo z 
usmerjanjem sanitarnega poseka iglavcev in vzpostavljanja gozdne higiene na 
prioritetna območja za sanacijo iglavcev: 

 Posamezna razpršena jedra iglavcev na robnih območjih največje 
poškodovanosti ter na manj poškodovanih območjih imajo prednost pred sanacijo 
iglavcev na najbolj poškodovanih območjih. S tem preprečimo dodatne poškodbe 
zaradi podlubnikov na številnih obrobnih nepoškodovanih iglavcih. 

 Nižinske in prisojne lege z močno poškodovanimi iglavci imajo prednost pred 
osojnimi legami in območji na višjih nadmorskih višinah. Zaradi toplega vremena 
v februarju 2014 so smrekovi lubadarji, ki v Sloveniji povzročajo največ škode, 
rojili in napadli posamezna poškodovana drevesa v nižinskih in prisojnih legah že 
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v začetku aprila do okvirno 300 m n.v. Razvoj podlubnikov v povprečnih 
temperaturnih razmerah v Sloveniji traja od 8-10 tednov, v vročem vremenu tudi 
samo 5-6 tednov, zato je treba sanirati s podlubniki napadena poškodovana 
drevesa (lubadarke) najkasneje v treh tednih po odkritju napada. 

 Sanacija žarišč podlubnikov ima prednost pred sanacijo s podlubniki 
nenapadenih poškodovanih iglavcev.  

 
Namnožitev podlubnikov poleg povečanega obsega dela na spremljanju podlubnikov  
zahteva povečan obseg preprečevalno-zatiralnih ukrepov. Po oceni bodo v letih po 
žledolomu izvedena preprečevalno-zatiralna dela za podlubnike v obsegu 18.300 
delovnih dni, največ v letih 2015-2017. Vrednost dela je ocenjena na 1,4 milijonov evrov, 
vrednost potrebnega materiala za izvedbo del (feromonske vabe za smrekove 
podlubnike, insekticidna mreža, insekticid) na 0,5 milijona evrov. Skupna ocenjena 
vrednost preprečevalno-zatiralnih del je 1,9 milijona evrov. 
 
V Sloveniji je imela v času izdelave predloga načrta sanacije dovoljenje za nujne primere 
v zvezi z varstvom rastlin za namen zatiranja podlubnikov le insekticidna mreža 
Storanet®, ki je uporabna za prekrivanje skladiščenih GLS z namenom zatiranja 
podlubnikov. Ker drugih fitosanitarnih sredstev (FFS) za zatiranje podlubnikov v Sloveniji 
ni registriranih, je ZGS v letu 2014 izvedel postopek javnega naročanja 
fitofarmacevtskega sredstva v obliki škropiva. V postopku javnega naročila je moral 
ponudnik pridobiti tudi začasno registracijo ponujenega fitofarmacevtskega sredstva v 
Sloveniji oziroma dovoljenje za nujne primeri v zvezi z varstvom rastlin, ki ga izdaja 
UVHVVR. FFS, pridobljeno v tem postopku javnega naročanja, je bilo Fastac Forst z 
120-dnevnim dovoljenjem v letu 2015. V letih 2016 in 2017 je 120-dnevno dovoljenje za 
uporabo Fastac Forst zagotovil ZGS. V gozdovih z FSC certifikatom (državni gozd, 
nadškofijski gozdovi, nekatere večje zasebne posesti) uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev praviloma ni dovoljena, razen s posebnim dovoljenjem certifikacijskega organa. 
 
 
Ukrep 2: Redno spremljanje poškodb po podlubnikih in evidentiranje žarišč 
podlubnikov ter zagotavljanje pravočasne sanacije žarišč podlubnikov v gozdovih  
 

Med podlubniki bodo največ škode povzročili smrekovi lubadarji, zlasti osmerozobi 
smrekov lubadar (Ips typographus) in šesterozobi smrekov lubadar (Pityogenes 
chalcographus) – kljub velikem obsegu poškodovanih borov in nezanemarljivem obsegu 
poškodovanih jelk. Z rednim pregledom poškodovanih gozdov iglavcev bo ZGS spremljal 
pojav podlubnikov na poškodovanih iglavcih, evidentiral žarišča podlubnikov v gozdovih 
in v čim večji meri zagotavljal pravočasno izvedbo žarišč podlubnikov. Spremljanje 
pojava podlubnikov bo ZGS zagotavljal tudi z rednim vzdrževanjem kontrolnih 
feromonskih pasti za smrekove lubadarje v  okvirnem letnem načrtovanem obsegu 3.000 
– 4.000 kontrolnih pasti. 
 

 
Ukrep 3: Preprečitev namnožitve podlubnikov na skladiščih gozdnih lesnih 
sortimentov  
 

Preprečevanje namnožitve podlubnikov na skladiščih gozdnih lesnih sortimentov (GLS) 

Na skladiščih GLS v gozdu ali v njegovi bližini ima zagotavljanje rednega odvažanja 
posekanega lesa iglavcev v beljenje ali predelavo prednost pred drugimi zatiralnimi 
ukrepi, kot so uporaba insekticidov ali mokrenje. 
 
Na skladiščih lesno predelovalnih obratov ima beljenje in predelava s podlubniki 
napadenih GLS prednost pred GLS, ki s podlubniki niso napadeni. GLS morajo biti v 
skladu z določili Zakona o gozdovih in navodili ZGS opremljena s feromonskimi pastmi 
za smrekove lubadarje. Na skladiščih se lahko za preprečevanje napada podlubnikov 
izvajajo tudi druge preprečevalne in zatiralne ukrepe (mokrenje, mokro skladiščenje, 
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uporaba insekticidov). 
 
2.3.3.2 Ohranitev kakovosti oziroma vrednosti od žleda poškodovanih vrednejših 

dreves  
 
Ukrep: Prednostno usmerjanje sanacije na od žleda poškodovana območja s 
prevladujočimi kakovostnimi lesnimi sortimenti 
 
Sveže posekan oziroma podrt les je že takoj po poškodbi izpostavljen delovanju lesnih 
škodljivcev. V našem podnebnem pasu največ lesa razvrednotijo glive in žuželke. V 
naravnem okolju, kot je gozd, je številčnost in pestrost lesnih škodljivcev bistveno večja 
kot na skladiščih izven gozda. Zato praviloma velja, da je treba les čim prej spraviti iz 
gozda. 
 
Neolupljen les v toplem vremenu hitro napadejo podlubniki in druge žuželke. 
 
Med glivami, ki napadajo les, ločimo tiste, ki povzročijo le barvne spremembe 
(najpogosteje so to glive modrivke) in glive, ki so tudi razkrojevalke lesa. Glive modrivke 
so tiste, ki na lesu povzročijo značilno modrikasto obarvanje. Njihovo delovanje sicer ne 
vpliva na mehanske lastnosti lesa, vendar vseeno zniža vrednost lesa. Toplo vreme in 
vlažen posekan ali podrt les predstavljajo idealne razmere za njihov razvoj in širjenje. 
Terenski poizkusi kažejo, da beljava bora povsem pomodri zaradi delovanja gliv modrivk 
že v dveh do treh mesecih izpostavljenosti na prostem. 
 
Bolj drastično razvrednotenje lesa v gozdu povzročijo glive razkrojevalke, ki v zaključni 
fazi svojega delovanja povzročijo popolen razkroj lesa, ki potem ni primeren niti za 
kurjavo. Prvi znaki razkroja na beljavi bora so jasno vidni že po letu dni. 
 
Les določenih drevesnih vrst (npr. les hrast, kostanj, robinija) je že zaradi svoje biološke 
zgradbe bolj odporen in v gozdu lahko odleži dalj časa. Drevesa z manj odpornim lesom 
(npr. bukev, smreka, jelka) pa je iz gozda potrebno odstraniti v čim krajšem možnem 
času. 
  
Zaradi vsega navedenega je treba iz gozda po naravni ujmi najprej pospraviti les s slabo 
naravno odpornostjo, še zlasti kakovostne gozdno lesne sortimente teh vrst, saj je 
znižanje vrednosti pri teh sortimentih največje. 
 
 
2.3.3.3 Prednostni vrstni red in roki za izvedbo sanitarnega poseka  
 

Ukrepi: 

1. Zagotavljanje prednostne izvedbe sanitarne sečnje pred redno sečnjo, 

2. Določitev vrstnega reda ter rokov sanitarnega poseka močno poškodovanih 
dreves od žleda upoštevajoč varstvo gozdov ter splošno koristne funkcije 
poškodovanih gozdov, 

3. Pospeševanje uporabe hitrih in učinkovitih tehnologij pri sečnji in spravilu 
 
 
Ukrep 1: Zagotavljanje prednostne izvedbe sanitarne sečnje pred redno sečnjo  
 
Sanitarna sečnja ima prednost pred redno sečnjo 
 

»Interventni zakon« je za GGO Postojna, Kranj, Tolmin in Ljubljana v tretjem odstavku 
19. člena določil, da se sečnja na podlagi izdanih odločb po 17. čl. zakona o gozdovih (A 
odločbe) ne sme izvajati pri lastnikih, ki niso predhodno opravili z odločbo določenih 
sanitarnih sečenj in preventivnih varstvenih del za odpravo posledic žledoloma.  
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Naravna ujma je povzročila poškodbe na velikem obsegu gozdnih dreves oz. lesne 
mase. Manj poškodovana drevesa se bodo v nekaj letih regenerirala in jih puščamo v 
sestoju. Drevesa, ki jih je zaradi poškodb od žleda treba posekati, so izruvana, 
odlomljena, prelomljena, močno nagnjena drevesa, in drevesa, ki imajo močno 
poškodovane krošnje (več kot 1/3 polomljene krošnje pri iglavcih ter več kot 60 % 
oziroma več kot 80 % (na najbolj poškodovanem območju) poškodovane krošnje pri 
listavcih (močno poškodovana drevesa). 
 
 
Ukrep 2: Določitev vrstnega reda ter rokov sanitarnega poseka močno 
poškodovanih dreves od žleda upoštevajoč varstvo gozdov ter splošno koristne 
funkcije poškodovanih gozdov 
 
Pri sanitarni sečnji od žleda močno poškodovanih dreves imajo prednost: 

 Odstranjevanje dreves in vejevja z cestnega telesa za vzpostavitev prevoznosti 
gozdnih cest, protipožarnih prometnic ter vlak, ki odpirajo gozd več lastnikov, 

 območja gozdov z zaščitno funkcijo, kjer poškodovana drevesa ogrožajo nižje 
ležeče objekte oz. infrastrukturo, 

 močno poškodovana drevesa iglavcev, vključno z izdelavo polomljenih vrhačev in 
izdelavo močneje poškodovanega drevja v letvenjakih in tanjših drogovnjakih 
iglavcev (vzpostavljanje gozdne higiene); prednost imajo močno poškodovani 
iglavci na robnem območju poškodovanosti, 

 posek vrednejšega lesa močno poškodovanih iglavcev in listavcev, 

 poškodovana drevesa v okolici hudourniških strug oz. vodotokov, ki lahko ovirajo 
pretočnost, 

 močno poškodovana drevesa na območjih s prvo stopnjo poudarjenosti 
rekreacijske oz. turistične funkcije, 

 pri poseku nekakovostnih listavcev izven naštetih območij imajo prednost 
odlomljena drevesa pred izruvanimi drevesi, ki so še delno zakoreninjena, in pred 
drevesi z močno poškodovanimi krošnjami. 

 
Roki za izvedbo sanitarne sečnje in drugih nujnih varstvenih del 

 Prednostno je treba izvesti oziroma zagotoviti posek in izdelavo dreves, ki ovirajo  
prevoznost protipožarnih presek in gozdnih vlak. 

 Na območjih z zaščitno funkcijo je treba prednostno posekati oziroma odstraniti 
ali sidrati poškodovana drevesa, ki predstavljajo nevarnost za nižje ležeče 
objekte. 

 Na hudourniških in poplavnih območjih je treba prednostno posekati oziroma 
odstraniti poškodovana drevesa, ki lahko predstavljajo oviro za pretok vodotokov. 

 Na območjih s poudarjeno turistično in rekreativno funkcijo je treba prednostno  
vzpostaviti prehodnost močno frekventnih sprehajalnih poti in stez. 

 Pri listavcih in iglavcih je treba prednostno posekati in izdelati drevje z vrednejšim 
lesom. 

 Če so iglavci napadeni s podlubniki, je treba sanitarno sečnjo in vzpostavitev 
gozdne higiene izvesti oziroma zagotoviti njihovo izvedbo v 21 dneh po odkritju 
žarišča podlubnikov oziroma zalego podlubnikov uničiti pred izletom nove 
generacije podlubnikov. 

 
Zagotavljanje izvedbe poseka je zahtevnejše v težjih delovnih razmerah ter na površinah 
z razpršenimi poškodbami drevja, zlasti v območjih, kjer lastniki gozdov niso ekonomsko 
vezani na dohodek iz gozda. Razpršeno poškodovano drevje je treba evidentirati ter 
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izdati individualne odločbe. Na območjih z razpršenimi poškodbami, za katera so bile 
izdane generalne oziroma skupinske odločbe za posek, je treba lastnike individualno 
obvestiti o poškodbah z dopisom ali osebno. 
 
 
Ukrep 3: Pospeševanje uporabe hitrih in učinkovitih tehnologij pri sečnji in 
spravilu  
 

Glede na ocene izvajanja sanacije po GGO (Preglednica 15) je predvsem v gozdovih 
iglavcev treba uporabiti tehnologije, s katerimi lahko sanacijo izvedemo hitro in se s tem 
izognemo posrednim škodam zaradi napada podlubnikov. Potrebno je izkoristiti vse 
razpoložljive domače kapacitete strojne sečnje. Za hitro sanacijo iglastih gozdov tudi to 
ni dovolj, in je potrebno poiskati pomoč tudi pri tujih izvajalcih gozdnih del. V zasebnih 
gozdovih je treba zagotavljati pomoč pri povezovanju lastnikov gozdov. V izjemnih 
primerih je ponekod treba tehnologijo strojne sečnje uporabiti tudi v času in prostoru, ki z 
vidika varstva okolja nista najbolj primerna. Vendar so posledice uporabe v teh primerih 
manj škodljive za okolje, kot če  gozd prepustimo delovanju sekundarnih škodljivcev. 
 
 
 
2.3.3.4 Pomoč zasebnim lastnikom pri zagotavljanju gozdarskih storitev  
 
Ukrep: Zbiranje podatkov o potrebah lastnikov po izvajalcih gozdarskih storitev ter 
seznanjanje potencialnih izvajalcev del z njihovimi potrebami  
 
Zaradi izjemno velikih količin lesa, ki ga je potrebno izdelati v sorazmerno zelo kratkem 
času, in izjemno velikega obsega gozdne higiene, ki jo je prav tako treba izvesti kar 
najhitreje, mnogi lastniki gozdov obojega sami ne morejo opraviti dovolj hitro, ali pa del 
sploh niso sposobni izvajati sami. Na Zavodu za gozdove Slovenije (dalje ZGS) smo se 
zato odločili lastnikom gozdov pomagati tudi pri organiziranju izvedbe potrebnih del v 
gozdovih.  
 

ZGS pomaga lastnikom gozdov z zbiranjem podatkov o njihovih potrebah po izvedbi 
poseka, spravila in prevoza (podatki o količini lesa /m3/ in lokaciji) in nujnih varstvenih del 
(gozdna higiena) ter s seznanjanjem potencialnih izvajalcev del z njihovimi potrebami.  
 

Izdelana je bila aplikacija, v katero lahko na krajevni enoti ZGS vnesejo podatke o 
količinah lesa, ki ga je potrebno izdelati oziroma o površinah, na katerih je treba opraviti 
dela gozdne higiene. Prek spletne strani ZGS se s podatki lahko seznanijo potencialni 
izvajalci del. S ponudbami izvajalcev del se lahko povratno seznanja lastnika(e) gozda.      
   

Podatki, ki se objavijo na spletni strani ZGS:  
 

Identif. št. OE KE Količina  
(m3) 

Možnost  
strojne 
sečnje 

Gozdna higiena 
(zunaj območja 

sečnje) 

Kontakt na KE 

OEKErevirxxx   Igl. List. Da/Ne ha KE Telefon Naslov 
 
 

ZGS lahko potencialnim izvajalcem del proti plačilu ponudi informacije o lastnikih gozda 
s potrebami za izvedbo del ter o okvirnih količinah in lokacijah in po potrebi izvedbo 
katere od strokovnih opravil, ki ne spadajo v okvir nalog javne gozdarske službe. ZGS 
lastnikom gozdov usluge pridobitve izvajalca ne zaračunava, proti plačilu pa lahko 
opravlja morebitna strokovna opravila, za katera bi lastnik gozda želel, da jih zanj izvede 
ZGS, pa ta opravila ne spadajo v okvir zakonskih nalog javne gozdarske službe. Taka 
opravila so: določitev normativov za posamezna delovna opravila, ocena strukture 
gozdno lesnih sortimentov, izračun cene lesa na panju, klasiranje lesa, nadzor izvajanja 
del, prevzem zaključenega delovišča, priprava pogodbe z izvajalcem del ipd.. Cenik 
opravil je na spletni strani ZGS.  
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Lastnikom gozdov se priporoča, da se med seboj povežejo pri pripravi na izvedbo 
sanacije gozda, še preden se oglasijo pri revirnem gozdarju oziroma na krajevni enoti. 
Priprava del za sanacijo gozdov je bistveno učinkovitejša, če lastniki nastopajo povezani 
v skupino, saj je za večje količine del lažje poiskati izvajalce del, izvedba del pa je tudi 
cenejša. ZGS bo pri organizaciji izvedbe del prednostno pomagal tistim lastnikom 
gozdov, ki bodo povezani oziroma se že povezujejo. 
 
 

2.4  Načrtovana gojitvena dela in varstvena dela za zaščito mladja na 
obnovljenih površinah 

 
Posledično je močni poškodovanosti gozdov od žleda po letu 2014 sledila progradacija 
smrekovega lubadarja s kulminacijo v drugi polovici leta 2015, ko so izjemne vremenske 
razmere s sušo in visokimi temperaturami povsem oslabile vitalnost smreke, hkrati pa so 
bile razmere za prenamnožitev populacije lubadarja optimalne. Na območjih večje 
površinske razširjene smreke, zlasti v višinskem pasu do 500 m, prisojnih leg, na talnih 
podlagah s slabo vododržnostjo so nastajale večje razgaljene površine s povsem 
odsotno gozdno mikroklimo. 
 
Gozdnogojitvena in varstvena dela v poškodovanih gozdovih so načrtovana s ciljem 
ohranitve proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, z oblikovanjem 
spremenjenim rastiščnim razmeram ustrezno in stabilno zgradbo ter delovanje gozda. 
 
Ukrepi:  

1. obnova močno poškodovanih gozdov od žleda in posledično od lubadarja 
(priprava površin za obnovo, obnova s sajenjem sadik, nega obnovljenih površin); 

2. Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov; 
3. zaščita mladja na obnovljenih površinah (varstvo pred divjadjo in drugimi 

škodljivimi dejavniki): 
4. Krepitev varovalne in zaščitne funkcije v varovalnih gozdovih. 

 
Gozdnogojitveni in varstveni ukrepi se praviloma sofinancirajo iz sredstev Programa 
podeželja 2014–2020. Vrednost del in potrebna sredstva za so-financiranje izvedbe del 
so izračunana skladno s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 
(Pravilnik).  
 
V besedilu načrta podajamo načrtovan obseg gojitvenih in varstvenih del ločeno po 
lastništvu. V prilogah načrta je načrtovan obseg podan ločeno po GGO in lastništvu. 
 
 

2.4.1 Načrtovana gojitvena dela in varstvena dela  za zaščito mladja na 
obnovljenih površinah 

 
V območje sanacije z zmanjšanim prirastnim potencialom je vključeno dodatnih 22.750 
ha gozdov, posledično poškodovanih od lubadarja. Glede na spremenjene potrebe po 
gojitvenih in varstvenih ukrepih in izločitve nekaterih ukrepov iz nabora možnosti 
sofinanciranja ter spremenjenih definicij posameznih ukrepov potrebnega obsega in vrst 
del načrtujemo  spremenjen obseg potrebnih gojitvenih in varstvenih del  
 
 
 
Ukrep 1: obnova močno poškodovanih gozdov od žleda in posledično od 
lubadarjev  
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V preglednici 14 je prikazan obseg načrtovanih del za obnovo poškodovanih gozdov po 
kategorijah lastništva, vključno z delom »nege obnovljenih površin«. Obseg in 
ovrednotenje načrtovanih del za obnovo poškodovanih gozdov po GGO in lastništvu je 
prikazan v prilogi 1.  
 
Preglednica 14: Obseg načrtovanih del za obnovo gozdov (priprava površin za obnovo, obnova 

s sadnjo, nega obnovljenih površin, varstvo pred divjadjo) po lastništvu  
 

LASTNIŠTVO 

Priprava 
površin na 

obnovo  (ukrep 
v skladu z opisi 

del iz PRP) 

Sadnja  
Nega 

obnovljenih 
površin 

Varstvo pred divjadjo – 
prikazane površine z 
letnimi ponovitvami** 

(ha) (ha) (ha) (ha) 

Državni gozdovi 905 427 1.295 646 

Zasebni in občinski gozdovi 2.072 749 2.476 1.224 

SKUPAJ 2.977 1.176 3.771 1.870 

Dodano GGO Bled 2017 403 62 202 100 

VSE SKUPAJ 3.380 1.238 3.973 1.970 

 
 

 
2.4.1.1  Priprava površin za obnovo 
 
Obnova poškodovanega gozda je načrtovana na 4.618 ha. Delo vključuje posek 
poškodovanega drevja na površini, ki jo je potrebno obnoviti in po potrebi 
odstranjevanje grmovnic in drevesc, ki ovirajo nasemenitev in vznik ter razvoj mladja. 
Po potrebi se poseka tiste osebke iz polnilne in grmovne plasti, ki se jih ne more 
vključiti v nov sestoj. Sečni ostanki se zložijo v kupe ali v vrste tako, da je dovolj 
prostora za sajenje sadik oziroma naravno obnovo. Za setev oziroma naravno 
nasemenitev se po potrebi pretrga gosta prepletenost korenin in zeliščne plasti. 
 
Naravna obnova se bo usmerjala na površini 3.380 ha, obnova s sajenjem sadik pa je 
načrtovana na 1.238 ha. 
 
Dinamika izvajanja priprave površin za obnovo: 

leto 2015 -  10 %,   350 ha, 
leto 2016 -  15 %,   500 ha, 
leto 2017 -  20 %,   680 ha, 
leto 2018 -  25 %,   850 ha, 
leto 2019 -  15 %,   500 ha, 
leto 2020 – 15 %,   500 ha.    

 

 
Naravno se bo obnavljalo gozd na površinah, kjer je zaradi poškodb treba posekati več 
kot 50 % lesne mase na površino. Površina, za katero se načrtuje obnova, je praviloma 
večja od 0,25 ha oziroma vrzel s premerom dveh sestojnih višin odraslega gozda na 
danem rastišču.  Obnovo se načrtuje tudi pri manjšem deležu poškodovane lesne mase, 
a ne pod 30 %, če je na poškodovani površini katera od socialnih ali ekoloških funkcij s 
prvo stopnjo poudarjenosti funkcij. Minimalna površina, za katero se načrtuje obnova, je 
0,1 ha oziroma vrzel s premerom ene sestojne višine odraslega sestoja na danem 
rastišču. Za pripravo površine za obnovo gozda se posekajo vsa močno poškodovana 
drevesa (podrta, prelomljena, močno nagnjena), pri listavcih tudi tista, ki imajo nad 60% 
poškodovane krošnje. Na najbolj prizadetih območjih ohranjamo tudi drevesa listavcev s 
poškodovano krošnjo do 80 % odlomljenih vej zaradi potencialne nasemenitve in 
ohranjanja gozdne klime. Pri iglavcih se ohranjajo v sestoju drevesa, ki imajo manj kot 
tretjino poškodovane krošnje. V kolikor ni potencialne nevarnosti za namnožitev 
podlubnikov, ohranjamo tudi drevesa iglavcev z bolj poškodovanimi krošnjami. Na 
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površinah, kjer je gozd poškodovan od lubadarjev, so vrzeli že praviloma primerne za 
uvajanje obnove gozda, naravne ali s sadnjo sadik. V letih, ko se bo nakazoval uspešen 
semenski obrod, se bo izvajala priprava tal za uspešno naravno nasemenitev in vznik 
semena.  
 
Zaradi posledic namnožitve podlubnikov, ki je vsaj v manjšem obsegu neizogibna tudi v 
prihodnje, pričakujemo, da bo obseg potrebnih del za obnovo in varstvo gozdov v 
naslednjih letih lahko  tudi večji od načrtovanega. 
 
 
2.4.1.2  Obnova poškodovanih gozdov s sajenjem sadik gozdnih drevesnih vrst in 
negovalna spopolnitev vrzeli s sajenjem sadik 
 
 

Obnovo poškodovanega gozda s sajenjem sadik bomo izvajali na večjih ogolelih 
površinah, kjer je naravna obnova motena (odsotnost ustreznih semenjakov, neustrezne 
razmere za naravno nasemenitev, večje motnje pri pomlajevanju zaradi poškodovanosti 
od divjadi), v primeru možnega razvoja erozijskih procesov in pri obnovi poškodovanih 
nenaravnih, predvsem smrekovih gozdov. Obnova s sadnjo je načrtovana na površini 
1.238 hektarjev z 2,94 milijona sadik,  s 55 % listavcev in 45% iglavcev. Na GGO 
Postojna in GGO Ljubljana, ki sta med najbolj prizadetimi območji, je načrtovano dve 
tretjini obnove s sajenjem sadik od skupne predvidene površine za obnovo.  
 
Stroški sofinanciranja obnove poškodovanih gozdov s sajenjem sadik bodo predvidoma 
znašali 4.16 milijonov evrov. Vrednost sofinanciranih del je ocenjena na 0,57 milijona 
evrov, vrednost gozdnega reprodukcijskega materiala pa na 3,59 milijona evrov.  
 
ZGS bo z javnim naročilom zagotavljal gozdno reprodukcijski material za potrebe obnove 
poškodovanih gozdov. Vzgoja sadik je večletna. Zaradi namenske vzgoje sadik, zahtev 
po ustreznih drevesnih vrstah in količinah ter provenienčnem izvoru in višinskem pasu, 
bo treba izvesti vsaj štiriletno javno naročilo za sadike in sklenitev pogodbe o dobavi 
sadik med ZGS in drevesnicami. Treba je odpraviti administrativne ovire, ki ne dopuščajo 
večletnega javnega naročila. Letna količina sadik, potrebnih za sanacijo je okvirno enkrat 
večja od letne dobave sadik za redno obnovo gozda. Za vzgojo sadik za sanacijo je 
potrebno zagotoviti ustrezno seme skladno s predpisi o gozdnem reprodukcijskem 
materialu. Ker gre za specifične potrebe, je treba izbrati in registrirati tudi dodatne, 
manjkajoče semenske objekte, predvsem pionirskih drevesnih vrst. To nalogo bosta 
skupaj izvedla Gozdarski inštitut Slovenije in ZGS.  
 
Za zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala (GRM) v razmerah pomanjkanja 
ustreznih sadik in semena je potrebna sprememba Pravilnika o določitvi provenienčnih 
območij, na podlagi katerega bomo lahko pridobili GRM iz ustreznih provenienčnih 
območij iz Avstrije, Madžarske in Hrvaške, vključno z GRM duglazije.  
 
Dinamika izvajanja del: 

- Obnova poškodovanega gozda s sajenjem sadik in setvijo semena gozdnih 
drevesnih vrst:  

leto 2015 – 10%,   120 hektarjev, 
leta 2016 – 10%,   120 hektarjev, 
leta 2017 – 15%,   180 hektarjev, 
leta 2018 – 22%,   270 hektarjev, 
leta 2019 – 23%,   280 hektarjev, 
leta 2020 – 21%,   260 hektarjev. 

 
Obnovo gozda s sajenjem sadik bomo intenzivirali vse do leta 2020. Vrzeli v 
poškodovanem mladovju se bo spopolnjevalo tudi s sajenjem sadik (spopolnitvena 
sadnja). 
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Sečni ostanki se bodo zlagali v redi in kupe. Sadile se bodo rastiščem ustrezne sadike 
drevesnih vrst, ki jih določa in zagotavlja Zavod za gozdove Slovenije. Med sadikami bo 
55% listavcev, 45% sadik bodo iglavci. Med sadikami bo polovica bukovih in 42% 
smreke. V kolikor bo možno pridobiti GRM zelene duglazije, se bo delež smreke znižal 
za 3% na račun duglazije. Na nižinskih rastiščih v pasu do 500 m n.v. bo sadnja smreke 
v vlogi pred kulture.  
 
Prioritetno se bo izvajala obnova gozda s sajenjem sadik na lokacijah, kjer je potencialno 
možen razvoj erozijskih procesov z vrstami, ki s hitro rastjo najbolje vežejo in zastrejo tla 
ter preprečujejo nastajanje erozijskih procesov. 
 
ZGS po predhodnem svetovanju lastnikom z odločbo, ki jo izdaja po 17.čl. Zakona o 
gozdovih, določi ukrepe za izvedbo sanacije, kjer je poleg lokacije opredeljena površina 
za ukrep, rok izvedbe, potrebni materiali in opis izvedbe del. 
 
V preglednici 15 je prikazana vrstna sestava sadik za obnovo gozdov poškodovanih po 
žledu, ločeno po lastništvu. V prilogi 4 načrta sanacije pa je prikazana vrstna sestava 
sadik za obnovo gozdov, poškodovanih po žledu in posledično od lubadarjev, po GGO in 
po lastništvu. 
 
 
Preglednica 15: Vrstna sestava sadik za obnovo s sadnjo po lastništvu 

LASTNIŠTVO 
BU GR DOB 

G. 
JAV 

ČE 
SM JEL 

MAC DR. 
VR. 

SKUPAJ 

kos kos kos kos kos kos kos kos kos kos 

ZG,OG 467.500 8.300 19.320 16.360 5.425 480.240 13.900 8.960 15.690 1.035.695 

DG 897.050 21.800 500 59.750 24.650 695.800 8.100 44.600 6.550 1.758.800 

SKUPAJ 1.364.550 30.100 19.820 76.110 30.075 1.176.040 22.000 53.560 22.240 2.794.495 

Skupaj dodano 
GGO Bled 2017 

1.436.500 30.100 19.820 83.000 30.075 1.226.000 22.000 67.000 22.240 2.936.735 

Delež v % 49 1 1 3 1 42 1 2 1 100 

 
Lastništva: ZG,OG-zasebni in občinski gozd, DG-državni gozd 

 
 
 

Vrstna sestava sadik za obnovo gozdov 

48%

1%

1%

3%

1%

42%

1%

2%

1%

BUKEV GRADEN DOB GORSKI javor ČEŠNJA SMREKA JELKA MACESEN DRUGE VRSTE

 
Slika 24: Vrstna sestava sadik za obnovo gozdov 

2.4.1.3  Nega obnovljenih površin 
 
Nega obnovljenih površin se bo pretežno izvajala z obžetvijo sadik in sicer tri leta 
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zapored po sadnji in z obžetvijo oziroma potrebno pomočjo pri razvoju naravnega 
mladja, na površini 3.973 hektarjev. Načrtovana vrednost sofinanciranega dela je 
795.000 evrov.  
 
Dinamika izvajanja del: 
- Sanacijski ukrepi nege obnovljenih površin: 
          leto 2015 –   2 %,           70  hektarjev, 

leta 2016 –   3 %,          100  hektarjev, 
leta 2017 –  10 %,         400  hektarjev, 
leta 2018 –  20 %,         750  hektarjev, 
leta 2019 –  30 %,      1.200  hektarjev, 
leta 2020 –  35 %,      1.400  hektarjev. 

 
Predvideni stroški sofinanciranja izvedbe sanacijskega ukrepa obnove močno 
poškodovanih gozdov od žleda in posledično od lubadarja, vključno z varstvom pred 
divjadjo, so podani v preglednici 18. 
 
Preglednica 16: Ovrednotenje načrtovanih del za obnovo gozdov (priprava površin za obnovo, 
obnova s sadnjo, nega obnovljenih površin, vključno z varstvom pred divjadjo, po lastništvu 
 

LASTNIŠTVO 

Okvirna 
vrednost 

del  
 

€ 

Okvirna 
vrednost 

sofinanciranja 
del 

 
 € 

Okvirna 
vrednost 

sadik 
vključno s 

količki 
 € 

Okvirna 
vrednost 

materialov 
za varstvo 

gozdov 
 € 

Okvirna 
vrednost 

materialov 
skupaj 

 
€ 

Vrednost 
del in 

materialov 
 
 

€ 

Vrednost 
sofinanciranja 

iz PRP 
 
 

€ 

DG 1.594.700 941.500 1.300.000 150.000 1.450.000 3.044.700 2.391.500 

ZG in OG 3.068.400 1.873.200 2.100.000 250.000 2.350.000 5.418.400 4.223.200 

Skupaj 4.663.100 2.814.700 3.400.000 400.000 3.800.000 8.463.100 6.614.700 
Dodano GGO 
Bled 2017  438.000   140.000  578.000 

SKUPAJ  3.252.700   3.940.000  7.192.700 
lastništva: ZG,OG-zasebni in občinski gozd, DG-državni gozd 

 
 
 
 
Ukrep 2: Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov  
 
2.4.1.4  Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov 
 
Z ukrepom »Nege poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov« želimo vzpostaviti 
dobro zasnovo gozda, predvsem z odstranjevanjem za nadaljnji razvoj motečih 
poškodovanih drevesc in krepiti stojno stabilnost.v mladem gozdu. 
 
Ukrep je načrtovan na 858 hektarjih površine gozda. Predvideni stroški sofinanciranja 
izvedbe sanacijskega ukrepa nege poškodovanega mladovja so ocenjeni na 200.000 
evrov. 
  
 
V preglednici 17 je prikazan obseg načrtovanih del za nego poškodovanega mladovja in 
tanjših drogovnjakov. 
 
 
Preglednica 17: Obseg načrtovanih del: nega poškodovanega gozda (ha) in ovrednotenje nege 
poškodovanega gozda posek in spravilo lesa iz varovalnih gozdov po lastništvih 
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LASTNIŠTVO 

Nega poškodovanega 
mladovja in tanjših 

drogovnjakov 

Okvirna 
vrednost del  

Okvirna vrednost 
 sofinanciranja del 

  

(ha) € € 

Državni gozdovi 298 174.300 69.700 

Zasebni in občinski gozdovi 560 327.600 131.000 

SKUPAJ 858 501.900 200.700 

 
Obseg in ovrednotenje načrtovanih del za nego poškodovanih gozdov po GGO in 
lastništvu je prikazan v prilogi 5. 
 
V mladovjih,  poškodovanih po žledu, bo potrebno posekati vsa poškodovana drevesca, 
ki bi motila nadaljnji razvoj mladovja ali bi potencialno ogrožala zdravstveno stanje 
mladega gozda. V letvenjakih je predvsem treba okrepiti stojno stabilnost z izbiralnim 
redčenjem. Vrzeli v mladovju, v katerih ne pričakujemo naravne vrasti, je treba spopolniti 
z ustreznimi sadikami. Prioriteta teh del po nujnosti ni v ospredju, so pa ukrepi potrebni 
za napredni razvoj mladovja, vsaj v drugi polovici obdobja načrtovane sanacije.  
 
Dinamika izvajanja del: 

- Sanacijski ukrepi nege mladovja z odstranjevanjem poškodovanih drevesc in s 
krepitvijo stojne stabilnosti: 

leto 2015 – 15 %,     120  hektarjev, 
leto 2016 – 15 %,     120  hektarjev, 
leto 2017 – 15 %,     120  hektarjev, 
leto 2018 – 25 %,     210  hektarjev, 
leto 2019 – 20 %,     170  hektarjev, 
leto 2020 – 20 %,     170  hektarjev. 

 
Ukrep 3: zaščita mladja na obnovljenih površinah (varstvo pred divjadjo in drugimi 
škodljivimi dejavniki) 
 
 

Varstvo pred divjadjo se načrtuje na površinah za obnovo, kjer pričakujemo poškodbe po 
jelenjadi ali srnjadi na posajenih sadikah oziroma na naravnem mladju. Prevladuje 
varstvo posajenih sadik gozdnega drevja, v manjši meri je vključena tudi zaščita 
naravnega mladja. Zaščita mladja na obnovljenih površinah je načrtovana v obsegu 
1.970 ha, od tega ena tretjina v državnih gozdovih. Dinamika izvajanja varstva je vezana 
na dinamiko izvajanja obnove poškodovanih gozdov.  
 
Stroški sofinanciranja varstva pred divjadjo predvidoma znašajo 0,96 milijona evrov 
 
Preglednica 18: Obseg in ovrednotenje načrtovanih del za zaščito mladja po lastništvu 
 

LASTNIŠTVO 
Zaščita mladja* 

Vrednost del in 
materialov 

SKUPNA 
vrednost 

sofinanciranja 
(delo in material) 

ha € € 

Zasebni in obč. gozdovi 1.224 643.000 565.000 

Državni gozdovi 646 405.000  354.000 

Skupaj 1.870 1.048.000 919.000 

Dodano GGO Bled 2017 100 56.000 50.200 

VSE SKUPAJ 1.970 1.104.000 969.200 

*brez ponovitev premazov vršičkov 
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2.5 Zagotavljanje ekoloških in socialnih funkcij gozdov na poškodovanih 
območjih 

 
Ukrep 4: Krepitev varovalne in zaščitne funkcije v varovalnih gozdovih 
 

2.5.1 Ukrepi za krepitev varovalne in zaščitne funkcije v varovalnih gozdovih: 

 
Ukrep vključuje dela 
  

- odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov 
      (posek težkega drevja v varovalnih gozdovih, razrez/sidranje drevja v  varovalnih 
gozdovih) 
 
Ukrepi za krepitev varovalne in zaščitne funkcije gozda v varovalnih gozdovih so 
načrtovani v vrednosti 1.75 milijona evrov. Zaradi zahtevnosti dela bo izvajanje ukrepa 
več letno, v enakomerni porazdelitvi do leta 2020 (preglednica 19) 
 
 
 
Preglednica 19: Posek in spravilo lesa iz varovalnih gozdov po lastništvih 

LASTNIŠTVO 

Posek 
poškodovanega 

drevja z 
motorno žago 

Spravilo 
poškodovanega 

drevja s 
traktorjem 

Spravilo 
poškodovanega 
drevja z žičnim 

žerjavom s 
procesorsko 

glavo 

Okvirna 
vrednost 

del 

Okvirna 
vrednost 
sofinanc. 

del 
 
 (neto m3) (neto m3) (neto m3) € € 

Državni gozdovi 3.190 2.490 700 259.100 259.100 

Zasebni in občinski gozdovi 19.961 17.244 2.316 1.489.000 1.489.000 

SKUPAJ 23.151 19.734 3.016 1.748.100 1.748.100 

 
 

2.5.2 Ukrepi za krepitev funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti: 
 

 Do konca meseca aprila naj se v razdalji najmanj 200 m od aktivnih brlogov ne 
izvaja del, ki niso nujno potrebna. To je pomembno predvsem zaradi varnosti 
ljudi, saj razjarjena medvedka, ki plane iz brloga, ko se jo vznemiri, lahko 
povzroči incident; medvedka se tudi praviloma ne vrne vanj in mladiči zaradi tega 
lahko poginejo. 

 Izloči naj se območja, kjer poškodovanega drevja ne bomo posekali in bo 
nadaljnji razvoj gozda prepuščen naravnemu razvoju (ekocelice). To so območja, 
kjer poškodovano drevje ne predstavlja nevarnosti namnožitve škodljivih 
organizmov, lastniku gozdov pa ne pomeni večje ekonomske škode. Ekocelice 
naj se prednostno izločajo v območjih Nature 2000, in sicer v  kompleksih 
poškodovanih gozdov z visoko intenzivnostjo gospodarjenja (pretežno državni 
kompleksi). V ekocelicah naj se zagotovi zadostno količino stoječih odmrlih 
dreves debeline 30 cm in več. Prostorska razporeditev ter količina puščene mrtve 
lesne mase naj bo skladna z usmeritvami gozdnogospodarskih načrtov enot in 
naj se jo opredeli v podrobnih izvedbenih načrtih. V manj intenzivno 
gospodarjenih območjih razdrobljene gozdne posesti pričakujemo, da bo na 
nekaterih posestih poškodovano drevje listavcev ostalo nesanirano v gozdovih. 
Delež mrtvega lesa (stoječega in ležečega) bo na teh območjih posledično 
zadosten. Cilj je doseči najmanj 3 % odmrle mase v GGE. 

 Pri obnovi ima prednost naravna obnova, pri obnovi s sajenjem se načrtuje tudi 
ustrezno primes plodonosnih in medovitih vrst. 

 Soglasjedajalce na varovanih območjih (npr. na območjih Nature 2000) in 
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varovanih pasovih mora investitor o tem, da je začel z gradnjo vlak, obvestiti 
najkasneje v 10. dneh od pričetka del. Da bi se pred določitvijo o gradnji gozdnih 
prometnic na varovanih območjih izognili škodam (npr. na naravi ali kulturni 
dediščini) in nepotrebnim kasnejšim reševanjem zapletov, se je potrebno na takih 
območjih o predlaganih trasah neformalno posvetovati s predstavniki 
soglasjedajalcev. 

 
 

3    NAČRTOVANA  PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA SANACIJO 
POŠKODOVANIH GOZDOV  

 

3.1 Gozdnogojitvena in varstvena dela, sofinancirana skladno s Pravilnikom o 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 

 

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/2004, 
87/2005, 73/2008, 63/2010) v 12. in 13. členu določa sofinanciranje obnove gozda po 
naravni ujmi poškodovanega gozda: priprava površine za obnovo in obnova s sadnjo ali 
setvijo ter gradnjo-rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak, 
ki so nujno potrebna za izvedbo obnove poškodovanega gozda. Poleg same obnove 
gozda so za uspešno sanacijo poškodovanih gozdov načrtovana tudi nujna negovalna in 
varstvena dela. Na podlagi tega Pravilnika je bila izdelana Uredba o ukrepih za sanacijo 
in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz 
PRP RS za obdobje 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 03/2016)  
 

Sofinanciranje načrtovanih del za sanacijo poškodovanega gozda po Načrtu sanacije je 
ovrednoteno na 9.950.500 evrov.  
 
Načrtovana sanacijska dela so sofinancirana iz sredstev Programa razvoja podeželja 
2014-2020 (PRP 2014-2020), na podukrepu 8.4 – Preprečevanje in odprava škode v 
gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.  
 
Dinamika izvajanja del: 

 obnova gozdov s sadnjo in setvijo, nega mladovij in zaščita mladja na obnovljenih 
površinah se bo izvajala vse do leta 2020, s povečevanjem intenzivnosti do leta 
2019.  

 varstvena dela v varovalnih gozdovih se bodo izvajala z enako intenziteto vse do 
leta 2020. 

 
Načrtovane potrebe po sredstvih za sanacijo poškodovanih gozdov po vrstah ukrepov in 
po lastništvu so prikazana v preglednici 20. Obseg in vrednost načrtovanih del in 
materialov ter vrednost (so)financiranja po GGO, ločeno po lastništvu gozdov so 
prikazani v prilogah načrta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preglednica 20:Potrebna finančna sredstva za so–financiranje načrtovanih ukrepov po  Uredbi o 
ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. 
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februarjem 2014 iz PRP RS za obdobje 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 03/2016)  
 
 

NAČRTOVANI UKREPI ZA SANACIJO (v 
EUR) 

ŽLEDOLOM 
Sofinancirana 
vrednost del in 

materialov   
v evrih 

PODLUBNIKI 
Sofinancirana 
vrednost del in 

materialov   
v evrih 

 
Sofinancirana 
vrednost del in 

materialov   
v evrih 

Obnova, 
nega 

Priprava površin za obnovo 954.400 315.600 1.270.000 

Obnova s sadnjo  2.944.000 1.215.000 4.159.000 

Nega obnovljenih površin in 
poškodovanega mladovja 

706.870 288.430 995.300 

Varstvo 

Odstranitev podrtega drevja iz 
varovalnih gozdov 

1.745.000  1.748.000 

Zaščita mladja na obnovljenih 
površinah 

565.780 403.420 969.200 

Gozdne 
vlake 

Gradnje/priprava/rekonstrukcije 
g. vlak 

809.000  809.000 

SKUPAJ -  potrebna sredstva za so-

financiranje načrtovanih sanacijskih del 

 

7.725.050 
 

2.222.450 
 

9.950.500 

 
 
 

3.2 Odstranjevanje dreves in vejevja z gozdnih cest in vlak za zagotavljanje 
prevoznosti gozdnih prometnic in gradnja novih prometnic 

 
Na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. 
februarjem 2014 (6. člen) in Delnega programa odprave posledic, ki ga je sprejela Vlada 
RS dne 3. 4. 2014, štev. 41008-3/2014/5 se je za vzpostavitev prevoznosti na 
poškodovanih gozdnih in lokalnih cestah ter za sanacijo plazov iz sredstev proračunske 
rezerve zagotovilo 1,9 milijona evrov. MKO je sredstva razdelil po občinah.  

 

V skladu z določilom Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 
10. februarjem 2014 (drugi odstavek 23. člena) so bila sredstva občin iz koncesnin za 
državne gozdove, nakazana v letih 2014, 2015 in 2016, namenjena izključno za 
vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov. V poškodovanih gozdovih so bila 
sredstva namenjena prednostno za zagotovitev prevoznosti gozdnih prometnic, 
povečanemu obsegu vzdrževanja gozdnih cest zaradi predvidene prekomerne uporabe, 
kot posledica izvedbe sanacije, ter za druge ukrepe varstva gozdov. 

 

 

4 KADROVSKI IN FINANČNI POGOJI ZA DELO JAVNE 
GOZDARSKE SLUŽBE NA SANACIJI POŠKODOVANIH 
GOZDOV 

4.1 Kadrovska krepitev ZGS 
 

Za potrebe povečanega obsega del v gozdovih zaradi sanacije od žleda poškodovanih 
gozdov je bil s Sklepom Vlade RS za ZGS namenjen 1 milijon € za zaposlitev gozdarskih 
strokovnjakov za dobo 9 mesecev do 1 leta. V letu 2014 je bilo sklenjenih 70 pogodb o 
zaposlitvi za določen čas (od tega je bilo 62 zaposlitev pripravniškega kadra z višjo, 
visoko strokovno in univerzitetno izobrazbo.  
 

Glavna področja njihovega delovanja so bila: 

 izbira drevja za sanitarni posek in evidentiranje poseka, 
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 kontroliranje izvedbe del, prevzem in evidentiranje gojitvenih in varstvenih del, 

 ugotavljanje potrebe po gradnji oz. pripravi gozdnih vlak,  

 organiziranje lastnikov gozdov za skupno izvedbo sanacijskih del.  
 
 

4.2 Vključevanje javnih del v sanacijo poškodovanih gozdov 
 

Za potrebe povečanega obsega del v gozdovih zaradi sanacije od žleda poškodovanih 
gozdov so s Sklepom Vlade RS Zavodu za zaposlovanje RS namenjena finančna 
sredstva za zaposlitev na javnih delih za odpravo posledic žleda. Predvidena je bila 
zaposlitev udeležencev javnih del (leto 2014: 62 delavcev, leto 2015: 62, leto 2016: 50) 
različne ravni izobrazbe, na voljo tudi ZGS za izvajanje pomožnih del pri dejavnostih 
ZGS na sanaciji poškodovanih gozdov. Udeležba javnih delavcev je zagotovljena tudi v 
letu 2017 (50 udeležencev).  
 

Glavne naloge teh delavcev so zlasti:  

 pomoč pri izbiri drevja za sanitarni posek, 

 pomoč pri evidentiranju gojitvenih in varstvenih del, 

 pomoč pri trasiranju gozdnih prometnic, 

 pomoč pri meritvah gozdnih sestojev zaradi evidentiranja poseka in posledic 
žleda.  

 
Programi aktivne politike zaposlovanja po ZUOPŽ (interventni zakon po žledu) se je 
zaključilo 30. 11. 2017. 
 

4.3 Dejavnosti ZGS, ki so bile zagotovljene iz dodatnih sredstev za delovanje 
ZGS v letu 2014 

 
Zaradi povečanega obsega dela javne gozdarske službe na sanaciji poškodovanih 
gozdov je Vlada RS s sklepom dodelila Zavodu finančna sredstva v višini 2.097.600 €. 
Dodeljena sredstva bodo namenjena naslednjim dejavnostim ZGS: 

 zbiranje podatkov za načrt sanacije, 

 izdelava načrta sanacije, 

 usposabljanje lastnikov gozdov, 

 organiziranje lastnikov gozdov za izvedbo sanacije, 

 usmerjanje del na sanaciji poškodovanih gozdov, 

 izbira drevja za posek, 

 evidenca sanitarnega poseka, 

 priprava dopolnitev in sprememb gozdnogospodarskih načrtov 
gozdnogospodarskih enot. 

5 PRILOGE NAČRTA 
 
PREGLEDNICE: 

 

Priloga 1: Pregled poškodovane količine drevja za posek (v bruto m3) ter površine za 
obnovo (ha) po GGO in po lastništvu gozdov 

Priloga 2: Obseg načrtovanih del za obnovo gozdov (priprava površin za obnovo, obnova  
s sadnjo, nega obnovljenih površin ter varstva pred divjadjo) po GGO in 
lastništvu  

Priloga 3: Ovrednotenje načrtovanih del za obnovo gozdov (priprava površin za obnovo, 
obnova s sadnjo, nega obnovljenih površin ter varstva pred divjadjo) po 
lastništvu  
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Priloga 4: Vrstna sestava sadik za obnovo gozdov s sadnjo po GGO in lastništvu  
Priloga 5: Obseg načrtovanih del: nega poškodovanega gozda (ha) ter posek in spravilo 

lesa iz varovalnih gozdov (neto m3) po GGO in lastništvu 
Priloga 6: Ovrednotenje nege poškodovanega gozda ter poseka in spravila lesa iz 

varovalnih gozdov po lastništvu 
Priloga 7: Obseg in ovrednotenje načrtovanih del na protipožarnih prometnicah po GGO 

in lastništvu 
Priloga 8: Ocena obsega in ovrednotenje del za varstvo pred podlubniki (preprečevalno- 

zatiralna dela) po lastništvu 
Priloga 9: Obseg in ovrednotenje načrtovanih del na gozdnih prometnicah po GGO in 

lastništvu ter ločeno po načrtovanih delih za obnovo gozda in delih, ki niso 
vezana na obnovo gozda 

Priloga 10: Popis škod na gozdnih cestah in protipožarnih prometnicah po GGO in GGE 
(popis AJDA) 

 

 
KARTNI DEL: 
 

Območja sanacije gozdov z 20% zmanjšanim prirastnim potencialom gozda  
zaradi posledic žleda, podlubnikov v obdobju 2014-2017 in vetroloma 2017   
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Načrt sestavili po podatkih območnih enot ZGS: 
 

mag. Živan Veselič, vodja sektorja 
 
Oddelek za gojenje in varstvo gozdov: 

Zoran Grecs, spec 
Marija Kolšek 
Marijana Minić 

 
Oddelek za gozdno tehniko: 

Jurij Beguš, spec. 
Andrej Grum 

 
Oddelek za gozdnogospodarsko načrtovanje: 

Dragan Matijašić 
dr. Aleš Poljanec 
mag. Rok Pisek 

 
Izdelava kartnega dela načrta: 

dr. Gal Kušar, Oddelek za gozdnogospodarsko načrtovanje 
 
Obdelava podatkov: 

Marijana Minić, Oddelek za gojenje in varstvo gozdov 
Robert Ogrizek, Oddelek za računalništvo 
 

 
 

Spremembo načrta sanacije z dopolnitvami je sestavil po podatkih območnih enot 
ZGS:  
         Zoran Grecs, spec., vodja Oddelka za gojenje in varstvo gozdov 
 
V Ljubljani, junij 2018 
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