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POVZETEK

Nacrt sanacije je izdelan za gozdove, ki jih je v dneh od 11 do 13. decembra 2017
mocno poskodovala naravna ujma, ki jo lahko opredelimo kot kombinacijo vetroloma in
obilnih padavin, ki so predhodno namocila in razmehcala tla.

V nacrt sanacije so vkljuceni poskodovani gozdovi, kjerje bila na ravni gozdnih odsekih
minimalna poskodovanost ocenjena na 0,5 m3/ha, kar predstavlja eno petino (224.000
ha) povrsine gozdov v Sloveniji.

Najbolj so prizadeti gozdovi v GGO Kocevje in GGO Postojna, kjer je najvec veliko
povrsinskih poskodb. Veliko povrsinske poskodbe v GGO Kocevje so zlasti v nizinskem
delu. V GGO Postojna so veliko povrsinsko najbolj poskodovani gozdovi na severni in
severovzhodni strani Snezniskega masiva v pasu med 650 in 1.100 m nv. Vecja
poskodovanost gozdov od vetra je tudi v Zgornji Savinjski dolini (GGO Nazarje) ter v
Dravski dolini (v GGO Slovenj Gradec in GGO Maribor) v vecini do nadmorske visine
800m. V GGO Kranj so bile veliko povrsinske poskodbe na obmocju Jezerskega in na
Sorskem ter Kranjskim polju na ravnicah pretezno smrekovih gozdov. V GGO Ljubljana
so bile veliko povrsinske poskodbe v JV delu obmocja, ki meji na GGO Kocevje. Po
povrsini prizadetih gozdov mocno izstopa GGO Kocevje (69 % poskodovane gozdne
povrsine v GGO Kocevje, 30 % celotne poskodovane povrsine na ravni Slovenije), po
povprecni poskodovanosti lesne zaloge v odsekih pa je v ospredju GGO Postojna s 7 %
poskodovane lesne zaloge.

Nacrt sanacije opredeljuje kolicino poskodovane lesne mase, ki jo je treba posekati in
odpeljati iz gozda. Po oceni ZGS je v gozdovih mocno poskodovanih za 2,2 mio m3 lesne
zaloge. Najvec poskodovane lesne zaloge je v GGO Kocevje (797.000 m3), sledijo GGO
Postojna (413.000 m3), GGO Slovenj Gradec (262.000 m3) in GGO Nazarje (262.000
m3). Med drevesnimi vrstami so najbolj poskodovani iglavci (90 % poskodovane lesne
zaloge), zlasti smreka(90 % vseh iglavcev) in jelke (10 %). Med listavci po oceni
prevladujejo poskodbe bukve, ki je prevladujoca vrsta v lesni zalogi listavcev na
prizadetih obmocjih. Po vrsti poskodovanosti prevladujejo izruvana drevesa (zlasti
smreke), manj je prelomov drevja. Le ti so pogostejsi pri jelki zlasti na Postojnskem.
Vrednost lesne mase izruvanih dreves ni bistveno razvrednotena, nastale pa so vecje
razvojne motnje v zgradbi in delovanju gozdnih ekosistemov.

V sanacijskem nacrtu so opredeljene usmeritve in ukrepi za zagotavljanje varnosti pri
delu v gozdu, zagotavljanje prevoznosti gozdnih prometnic in nujno potrebno odpiranje
gozdov z novimi gozdnimi prometnicami, preprecevanje sekundarne skode na
neposkodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih skodljivih organizmov,
ohranitev vrednosti poskodovanih dreves, ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na
poskodovanih obmocjih ter za zagotavljanje ekoloskih in socialnih funkcij gozdov na
poskodovanih obmocjih.

Posek mocno poskodovanih iglavcev (2,0 mio m3) je treba v cim vecjem obsegu
zagotoviti na podlagi prioritet pri izdajanju odlocb za izvedbo sanitarne secnje:

vzpostavitev prevoznosti gozdnih cest ter vlak, ki odpirajo gozd vec lastnikov,
poskodovano drevje ob vodotokih na poplavnih obmocjih ter na ozjem obmocju
hudournikov,
obmocja gozdov z zascitno funkcijo, kjer poskodovana drevesa ogrozajo nizje
lezece objekte oz. infrastrukturo,
obmocja s prvo stopnjo poudarjenosti rekreacijske oz. turisticne funkcije,
obmocja s poskodovanimi smrekami na s podlubniki ogrozenih obmocjih (v
nizinah in na toplih legah), zlasti ogrozena obmocja s posameznimi smrekovimi
podrticami.
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Pri tem je treba spostovati s sanacijskim nacrtom dolocene roke za izvedbo sanitarne
secnje - za posek, spravilo ter za izvoz gozdnih lesnih sortimentov (GLS) iz gozda v
beljenje ali predelavo:

za odlocbe za ciscenje gozdnih prometnic najkasneje do konca januarja 2018,
kjer prevladujejo posamezne podrtice smreke na s podlubniki ogrozenem
obmocju najkasneje do konca marca 2018,
za koncentrirane poskodbe s prevladujoco smreko na obmocju, kjer so se
nesanirana pozno poletna zarisca podlubnikov, se izdajajo krajsi roki, najkasneje
do 19. marca 2018,
za koncentrirane poskodbe s prevladujoco smreko na s podlubniki ogrozenih
obmocjih do sredine maja 2018,
za secnjo smreke in jelke na s podlubniki manj ogrozenih obmocjih so priporocljivi
roki do sredine maja 2018, izjemoma so lahko tudi daljsi (npr. do sredine leta
2018),
za prevladujoce poskodbe listavcev in boraje priporocljiv rok do konca leta 2018.

Za vzpostavitev prevoznosti gozdnih prometnic na obmocju sanacije bo potrebno
odstraniti podrto drevje in odpraviti mehanske poskodbe na priblizno 2.100 km gozdnih
prometnic. Prav tako bo za potrebe sanacije treba zgraditi se priblizno 26 km gozdnih
prometnic.

Nacrt sanacije je izdelan za obdobje od leta 2018 do 2022. Obnova poskodovanih
gozdov (naravna in obnova s sajenjem oz. setvijo) je predvidena na 5.450 ha, od tega je
obnova s sadnjo nacrtovana na 432 ha, za kar bo do leta 2022 treba zagotoviti 920.000
sadik gozdnega drevja.

Skupna vrednost nacrtovanih del za sanacijo gozdovje ocenjena na 7 milijonov EUR. Za
sofinanciranje nacrtovanih del je potrebno iz proracunskih sredstev zagotoviti 3,9
milijonov EUR.

Obmocje z zmanjsanim prirastnim potencialom za 20% in vec, kjer so lastniki upraviceni
do koriscenja sredstev iz PRP za sanacijo vetroloma je 1 1.707 ha. Skupno obmocje
sanacije zledoloma, podlubnikov in vetroloma se je povecalo na 230.669 ha.
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SUMARNI PREGLED PODATKOV V NACRTU

Preglednica I: Obseg poSkodb v gozdovih, obseg naSrtovanih del za sanacijo in vrednost del ter
materialov (zaokrozeno).

OBSEG POSKODB IN
NACRTOVANI UKREPI ZA SANACUO

PovrSina

Po§kodovanost
dreves

Obnova,nega

PoSkodovana povrSina,
zajeta v nacrt sanacij'e (ha)
SKUPAJ (v bruto m" lesne zalogeT

% iglavcev v poSkod. LZ
% listavcev v poSkod. LZ

Povr§ina za obnovo (ha)
Priprava povrSin za obnovo
Iha}_
Obnova s sadnjo (ha)
Nega obnovljenih povrsin in
poSkodovanega mladovja (ha)

DrSavni
gozdovi

Drugi
gozdovi

Skupaj

Obseg v enoti mere

61.100

955.000
89%
11 %
2.250

583

154

910

162.900

1.245.000
91%
9%

3.200

757

278

1.119

224.000

2.200.000
90%
10%
5.450

1.340

432

2.029

Dilavni
gozdovl

Drugi
gozdovl

Skupaj

Vrednost del in matenalov

195.000

396.000

454.900

254.000

714.000

559.400

449.000

1.110.000

1.014.300

Varstvo

Zasfcita mladja pred divjadjo na
povrsinah za obnovo (ha)

553 777 1.330 394.000 834.000 1.228.000

Varstvo pred podlubniki (dni) 2.160 5.740 7.900 207.000 585.000 792.000
Odstranitev podrtega drevja iz
varovalnih gozdov.(neto m ) 1.500 7.100 8.600 103.000 330.000 433.000

Osnovanje pasi§6, grmi§6 za
prosto ^ivefie 2ivali (ha)

63 63 70.000 46.000

Gozdne ceste

Prevoznost* - g. ceste in
protipozarne preseke (km)

786 773 1.599 445.800 816.800 1.262.600

Gradnje/rekonstmkcije g. cest
IkmL 2,6 1,3 3,9 326.000 109.000 435.000

Gradnje/priprava/rekonstmkcije
g. vlak (km)

14 22 60.000 204.000 264.000

SKUPAJ 2.652.700 4.406.800 7.057.900

Preglednica II: Potrebna finanfina sredstva za so-financiranje naertovanih ukrepov.

NA&RTOVANI UKREPI ZA SANACUO (v EUR)
Dr^avni
gozdovi

Drug!
gozdovi

Skupaj

Sofinancirana vrednost del in materialov
 

Predlog virov
denamih sredstev

Obnova,
nega

Priprava povrSin za obnovo 195.439

Obnova s sadnjo 318.558

253.495

574.855

448.934 PRP 2014-2020

893.413 PRP 2014-2020

Nega obnovljenih povrSin in
poSkodovanega mladovia

181.940 223.786 405.726 PRP 2014-2020

ZaSfiita mladja na obnovljenih povrSinah 353.224 755.599 1.108.823 PRP 2014-2020

Varstvo Varstvo pred podlubniki* 46.650 182.100 228.750 Integralni proraSun
RS

Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih
gozdov

103.680 329.465 433.175 PRP 2014-2020

Gozdne
vlake Gradnje/priprava/rekonstrukcije g. vlak 102.000 30.000 132.000

PRP 2014-2020
1.254.841 2.167.230 3.422.571 PRP 2014-2020

SKUPAJ potrebna sredsh/a za so-financiranje
nafirtovanih sanaajskih del

46.650 182.100 228.750 Integralni proraiun
RS

1.301.491 2.349.830 3.651.321 SKUPAJ

*brez vrednosti del, ki jih opravi ZGS za postavitev in vzdrzevanje kontrolo-lovnih pasti
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Preglednica III: Povrsina obmocja gozdov z 20% zmanjsanim prirastnim potencialom
gozda zaradi posledic vetroloma po GGO

GGO

01 TOLMIN

02 BLED

03 KRANJ

04 LJUBLJANA

05 POSTOJNA

06 KOCEVJE

07 NOVOMESTO

08 BREZICE

09 CELJE

10 NAZARJE

11 SLOVENJ GRADEC

12 MARIBOR

13 MURSKASOBOTA

14 KRASKOGGO

SLOVENUA

PovrSina obmoCja gozdov
z 20% zmanjSanim

prirastnim potencialom
gozda(ha)

68

214

182

490

2.334

5.254

90

32

971

1.499

534

39

0

11.707

Predlog virov za sofinanciranje nacrtovanih sanacijskih del:
. Ukrepi obnove, nege in ostalega varstva - iz Programa razvoja podezelja 2014 -

2020 (PRP 2014 - 2020, ukrep za sanacijo v naravni nesreci poskodovanih
gozdov) v skladu z Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni
nesreci zledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja
podezelja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, st. 3/16 in
nasl.). Iz Programa razvoja podezelja 2014 - 2020 se bo (so)financirala tudi
gradnja gozdne infrastrukture.

. Drugi viri sredstev za izvajanje sanacije so doloceni z Zakonom o gozdovih
(Uradni list RS, st. 30/93 in nasl.) oziroma s Pravilnikom o financiranju in
sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proracuna (Uradni list RS, st. 71/04
in nasl.) ter dolocili Zakona o odpravi posledic naravnih nesrec (Uradni list RS, st.
75/03 in nasl.).
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1 OPIS DOGODKA

Naravno ujmo, ki je v dneh od 11. do 13. decembra 2017 povzrocila obsezne poskodbe
v gozdovih, lahko opredelimo kot kombinacijo vetroloma in obilnih padavin, ki so
namocila in razmehcala tla. Poskodbe v gozdovih so zaradi kombinacije obeh
ekstremnih vremenskih dogajanj obsezne, a ne prav raznolike glede vrste poskodb.

Izrazitejsa hladna fronta, ki se je iznad Atlantika spustila do Sredozemlja, je Slovenijo
zajela v noci z 8. na 9. december (ARSO, 2018). Najhladnejse jutro je bilo 10. decembra,
ko se je ponekod temperatura spustila pod -15°C. Istega dne so se nad Sredozemljem
okrepili jugozahodni vetrovi, z njimi je tudi proti Sloveniji iznad severnega dela Afrike
dotekal vse toplejsi zrak. Do 12. decembra so bili nasi kraji v obmocju zelo tople zracne
mase, med toplo in htadno fronto. Zlasti od popoldneva 11. decembra do jutra 12.
decembra je bilo v vecjem delu Slovenije za december izjemno toplo. Ponekod je bila
izmerjena temperatura blizu rekordnim za decembrski cas. Temperatura zraka je v
dnevu in pol marsikod porasla za 25°C, kar so tudi rekordne vrednosti(slika 1).

temperatura zraka (°C)

8. Oh 9. Oh 10. Oh 11. Oh 12. Oh 13. Oh 14. Oh 15.Oh 16.Oh 17. Oh

dan in ura "Si ARSOVREM&

Letalisce Portoroz -Postojna -Ljubljana Bezigrad

Slika 1: Temperaturni potek od 8. do 16 dec. na izbranih treh merilnih postajah (ARSO, 2018)

Obilno dezevje je potekalo v valovih, v nekaj urnih nalivih, 8., 11. in 12. decembra. Ze
pred tem namocena tla so bila se dodatno prepojena z vodo. V zahodnem delu Slovenije
je zapadlo 100 do 150 l/m2 padavin, lokalno tudi vec, na vzhodnem detu pa nekaj manj,
do 100 l/m2.

V obdobju med 8. in 16. decembrom 2017 so med prehodi vec vremenskih front na
vecini meteoroloskih postaj ARSO izmerili viharne sunke vetra (jakost nad 8 boforjev,
vec kot 17,1 m/s). Veterje bil najmocnejsi od popoldneva 11. do jutra 12. decembra, ko
je bila vsa Slovenija v obmocju zelo tople zracne mase, med toplo in hladno fronto.
Najmocnejsi viharni sunki vetra, izmerjeni na vremenskih postajah, so v sestnajstih
primerih presegali 100 km/h, na sestih nad 130 km/h, najmocnejsi tudi blizu 150 km/h.
Najvecji sunki vetra nad 110 km/h so bili izmerjeni na meteoroloskih postajah nad 500 m
nadmorske visine. Med drugimi je bil tudi v Ljubljani izmerjen rekordni sunek vetra, 85,3
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km/ha. Lokalno so bili vetrovi lahko tudi mocnejsi, zlasti na grebenskih in bolj
izpostavljenih legah in na legah z manj ovirami, kjerje imel voter prosto pot. Po podatkih
Ijubiteljskih opazovalcev vremena so bili izmerjeni sunki vetra pri Ribnici na Kocevskem
tudi do 140 km/h, pri Dobrepolju pa celo nad 200 km/h, tudi z vrtincenim gibanjem (Slika
2).

21.1-

362

Xl.'/

Rr-

l9i.A*

21 8 2frn
A»

'<-

in'
*,

jr ^^ ^ ARSOVREME

Slika 2: Najve6ji izmerjeni sunki vetra v m/s na merilnih postajah ARSO (ARSO, 2018).

Vremenski podatki in informacije so povzete po porocilu Agencije RS za okolje (ARSO,
2018. Izjemno vremensko dogajanje od 8. do 16. decembra 2017 (spletni vir:
httD://meteo.arso.aov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather events/iziemno-
vreme 8-16dec2017.pdf).

Naravna ujma je prizadela tudi Avstrijo. Na Avstrijskem Koroskem je po podatkih
Kmetijske zbornice Koroske za okoli pol milijona m dreves.



Nacrt sanacije gozdov poskodovanih v vetrolomu 11 .-13.12. 2017, Zavod za gozdove Slovenije, 2018

2 OBMOCJE POSKODOVANIH GOZDOV

2.1 Opis obmocja poskodovanih gozdov

Naravna ujma - vetrolom v kombinaciji z obilnimi padavinami - je povzrocila vecje ali
manjse poskodbe na priblizno polovici gozdnih povrsin Stovenije. V nacrt sanacije so
vkljuceni prizadeti gozdovi, kjer je bila po gozdnih odsekih popisana minimalna
poskodovanost 0,5 m /ha, kar predstavlja eno petino povrsine gozdov v Sloveniji (Slika
3).

Slika 3. Pregledna karta obmofija poSkodovanih gozdov po stopnjah poSkodovanosti v vetrolomu
11.-13.12.2017.

Poskodbe v gozdovih so najvecje v GGO Kocevje in GGO Postojna. Veliko povrsinske
poskodbe v GGO Kocevje so zlasti v spodnjem visinskem pasu. V GGO Postojna so
veliko povrsinsko najbolj poskodovani gozdovi na severni in severovzhodni strani
Snezniskega masiva v pasu 650 do 1.100 m nv. Vecja poskodovanost gozdov od vetra
je tudi v GGO Nazarje, in sicer v Zgornji Savinjski dolini ter v GGO Stovenj Gradec in
GGO Maribor v Dravski dolini predvsem do nadmorske visine 800 m. V GGO Kranj so
bile veliko povrsinske poskodbe na obmocju Jezerskega in na Sorskem ter Kranjskim
polju na ravnicah,poraslih s pretezno smrekovimi gozdovi. V GGO Ljubljana so bile
veliko povrsinske poskodbe v JV delu obmocja, ki meji na GGO Kocevje (Slika 3).

V vetrolomu poskodovane gozdne povrsine se vecinoma prekrivajo z
gozdovi.poskodovanimi v zledolomu iz leta 2014, ter z obmocji namnozitve smrekovih
podlubnikov v letih po zledolomu. Veter je na novo zlasti mocno prizadel od zleda in
podlubnikov manj poskodovane gozdove na Sneznisko-Javorniskem masivu (GGO
Postojna), v Logarski dolini (GGO Nazarje) ter v Dravski dolini (GGO Slovenj Gradec in
GGO Maribor).

Po povrsini prizadetih gozdov mocno izstopa GGO Kocevje (69 % poskodovane gozdne
povrsine v GGO Kocevje, 30 % celotne poskodovane povrsine na nivoju Slovenije).Med
gozdnogospodarskimi obmocji z vecjim delezem poskodovanih gozdnih povrsin so tudi
Nazarje (38 % povrsine gozdov v GGO, 9 % na nivoju Slovenije), Slovenj Gradec (33 %
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povrsine gozdov v GGO, 10 % na nivoju Slovenije), Kranj (27 % povrsine gozdov v
GGO, 10 % na nivoju Slovenije), Postojna (22 % povrsine gozdov v GGO, 8 % na nivoju
Slovenije) in GGO Ljubljana (19 % povrsine gozdov v GGO, 13 % na nivoju Slovenije).
Nekoliko drugacno sliko kaze povprecna poskodovanost lesne zaloge popisanih odsekov
v GGO; Ie ta je najvecja v GGO Postojna (7 % lesne zatoge), sledijo GGO Kocevje,
Nazarje in Maribor (4 %) ter GGO Slovenj Gradec (3 %).

Preglednica 1a: PoSkodovana povrSina gozdov v naravni ujmi po GGO, loeeno po stopnjah
poSkodovanosti, ki je^ vkljuCena v na6rt sanacije. UpoStevane so gozdne povrSine s
poSkodovanostjo 0,5 m /ha in ve6 iz terenskega popisa ZGS na ravni odseka do 11.1. 2018 za
namen ocene Skode po Sklepu URSZR (2017)

GGO Skupna povrSina
gozdov
v ha

PoSkodovana povrSina gozdov po stopnjah
poSkodovanosti v ha (min.poSkodovanost 0,5

m3/ha)

P1 P2 P3 P4 Skupaj

01 Tolmin 150.251 9.236 25 9.260

02 Bled 67.148 8.083 221 38 8.342

03 Kranj 76.795 20.630 115 20.745

04 Ljubljana 145.084 27.677 116 27.793

05 Postojna 79.470 14.574 2.063 602 253 17.492

06 Kofievje 92.719 59.960 4.067 210 60 64.297

07 Novo mesto 97.999 11.407 52 11.459

08 Bre^lce 69.634 0 0

09 Celje 75.621 6.000 6.002

10 Nazarje 48.237 17.225 1.023 158 119 18.525

11 Slovenj Gradec 60.065 18.584 1.316 106 58 20.064

12 Maribor 96.744 6.399 518 44 6.962

13 Murska Sobota 39.778 0 0

14 KraSko 88.465 0 0 0 0 0

Slovenija 1.188.011 199.7751 9.519[ 1.157 490| 210.941
P1: Slaba intenziteta pojava - zaradi poSkodb je treba posekati od 0,1 do 10% lesne zaloge odseka (upo§tevajo6
minimalno poSkodovanostO,5 m3/ha).
P2: Srednja intenziteta pojava - zaradi poSkodb je treba posekati od 11 do 30 % lesne zaloge odseka.
P3: Mo6na intenziteta pojava - zaradi poSkodb je treba posekati od 31 do 50 % lesne zaloge odseka.
P4: Zelo mofina intenziteta pojava. Zaradi poSkodb je treba posekati nad 50 % lesne zaloge odseka in gozd obnoviti.
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2.2 Ocene poskodovanosti gozdov

2.2.1 Poskodovanost gozdnih sestojev

V gozdovih je mocno poskodovanih za 2,2 mio m3 lesa (terenski popisa ZGS do 11. 2.
2018). Po predhodni oceni skode je skode za 34 mio EUR (upostevajoc povprecno
razvrednotenje poskodovanega drevja za 15 EUR/m3).

Najvec poskodb, upostevajoc lesno zalogo poskodovanih dreves, je naravna ujma
povzrocila v GGO Kocevje in GGO Postojna, sledijo pa GGO Slovenj Gradec in GGO
Nazarje (Preglednica 2). Med poskodovanimi drevesi prevladujejo iglavci (90 %
poskodovane lesne zaloge), od tega je po oceni smreke z 90 % in jelke za 10 %. Med
listavci po oceni prevladujejo poskodbe bukve, ki je tudi prevladujoca vrsta v lesni zalogi
listavcev na prizadetih obmocjih.

Glede na lastnistvo je ujma najmocneje prizadela drzavne gozdove, saj je v pretezno
drzavnih gozdovih kar 43 % celotne poskodovane lesne zaloge, medtem ko ti gozdovi
predstavljajo Ie 29 %skupne prizadete povrsine. V pretezno drzavnih gozdovih je v
povprecju poskodovanih kar 16 m3/ha lesa, v pretezno zasebnih gozdovih pa 8 m3/ha.

Preglednica 2: Mofino poSkodovana drevesa v vetrolomu
gozdnogospodarskih obmoSjih lo6eno po lastniStvu (v m3)

11.-13. 12. 2017 po

GGO
PoSkodovana drevesa za posek

(v bmto m )
Drzavni gozdovi Dmgi gozdovi Skupaj

Delez poskodovanih
dreves za posek

po GGO (%)
01 TOLMIN 14.207 12.491 26.698 1

02 BLED 6.280 59.065 65.345

03 KRANJ 10.583 77.478 88.061

04 LJUBLJANA 14.961 95.046 110.007

05 POSTOJNA 295.985 117.354 413.339 19

06 KOCEVJE 477.305 320.010 797.315 36

07 NOVOMESTO 19.770 22.902 42.672

08 BRE21CE 0

09 CELJE 1.082 18.211 19.293

10 NAZARJE 3.073 259.379 262.452 12

11 SLOVENJ GRADEC 81.035 180.841 261.876 12

12 MARIBOR 30.907 82.835 113.742

13 MURSKASOBOTA 0 0

14 KRASKOGGO 0

SLOVENUA 955.188 1.245.612 2.200.800 100%
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Slika 4: PovrSina prizadetih gozdov (levo) in poSkodovana lesna zaloga gozdov(desno) po
stopnjah poSkodovanosti lo6eno za drzavne in za druge gozdove

Med poskodovanimi drevesnimi vrstami prevladovali iglavci, listavcev je okvimo 10 %.
Vecji del listavcev predstavlja bukev, ki so jo vecinoma podirali padajoci iglavci, so pa
tudi lokacije, predvsem na Kocevskem, kjer je tudi bukove sestoje podiral veter. Med
poskodovanimi iglavci prevladuje smreka, na Kocevskem tudijelka (do 1/5 poskodovane
lesne zaloge iglavcev). Na Postojnskem je delez poskodovane lesne zaloge jelke znatno
vecji. Najvecja je bila poskodovanost dreves izpostavljenih legah (najvec poskodb je
povzrocil JV veter), na zunanjem gozdnem robu, ob gozdnih koridorjih ter tudi na
notranjem gozdnem robu razgaljenih povrsin zaradi zleda in podlubnikov. Bolj so bila
ogrozena izpostavljena nadrasla, mogocna drevesa kosatih iglavcev, zlasti smreke
lokalno tudi jelke. Na viharno rusilen in vrtincen veter v pasovih opozarja tudi vecje
povrsinska poskodovanost povsem neodprtih in vitalnih gozdov v obmocjih Kocevske in
Sneznisko-Javorniskega pogorja. V debelinski strukturi poskodovanega drevja so zaradi
namocenosti tal in plitvega koreninskega sidranja prevladovala podrta debelejsa drevesa
smreke. Prelomi debel so bill redkejsi, zlasti prisotni prijelki, na Postojnskem do 15 %, in
tudi v smrekovih drogovnjakih na Kocevskem. Poleg podrtih in prelomljenih dreves je v
gozdu ostalo veliko nagnjenih dreves, s poskodovanimi koreninam. Po nekaterih ocenah
je taksnih poskodb znatno vec kot od zleda iz leta 2014
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Slika 5: Izruvana drevesa so tipi6ne poSkodbe v vetrolomih. Fotografija je bila posneta na
Postojnskem (foto Frenk Prelec, ZGS)

Slika 6: Veterje prizadel tudi listavce (foto Mirko PeruSek, ZGS)

Obmocje z zmanjsanim prirastnim potencialom za 20% in vec, kjer so lastniki upraviceni
do koriscenja sredstev iz PRP za sanacijo vetroloma je 11.707 ha. Skupno obmocje
sanacije zledoloma, podlubnikov in vetroloma se je povecalo na 230.669 ha.
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2.2.2 Poskodovanost gozdne infrastrukture

Zaradi podrtega drevja je bilo vec gozdnih cest na obmocju poskodovanosti gozdov
neprevoznih. V Kraskem GGO so poskodbe na gozdnih cestah in na protipozarnih
presekah nastale tudi zaradi mocnega dezevja in plazov.

Zaradi podrtega drevja od vetra je bilo poskodovanih oz. neprevoznih priblizno 1.560 km
gozdnih cest in protipozarnih presek na 11 od 14 GGO. Najvecja poskodovanost je na
GGO Kocevje, ki obsega kar dobrih 52% vseh zabelezenih poskodovanih dolzin gozdnih
prometnic; sledijo GGO Postojna (12 %), GGO Slovenj Gradec (9 %) in GGO Bled (9
%)(Preglednica 3).

Preglednica 3: Dolzine poSkodovanih gozdnih cest in protipozarnih glede na celotno dolzino
poSkodovanih gozdnih cest in protipozamih presek po GGO.

GGO

Tolmin

Bled

KranJ

Ljubljana

Postojna

Koceyje

Novo mesto

Brezice

Celje

Nazarje

Slovenj Gradec

Maribor

Murska Sobota

Sezana

SkupaJ

Dolzine (km)

147

11

109

183

818

69

139

56

14

1.559

Delez

0,5 %

9%

1%

7%

12%

52%

0

0,5 %

4%

9%

4%

1 %

100 %

Skode na gozdnih vlakah nismo posebej ocenjevali, vecinoma gre za zatrpanost gozdnih
vlak s podrtim drevjem, ki se bo odstranjevalo sprotno ob izvajanju secnje in spravila oz.
ob sanaciji poskodovanih gozdov.

Preglednica 4: Skupna skoda na gozdnih cestah in protipozarnih presekah
Dolzina km Skoda  

LastniStvo Drzavni g Drugi g. Skupaj Dr2avni g. Drugi g. Skupaj
Gozdne ceste 786 760 1.546 445.758 774.866 1.220.624
Protipozarne preseke 0 13 13 0 41.944 41.944
Skupaj 786 773 1.559 445.758 816.810 1.262.568

Popis skod na gozdnih cestah in protipozarnih presekah je potekal v okviru popisa skod
na podlagi Sklepa URSZR in je obsegal popis del, ki so potrebna za vzpostavitev
gozdnih cest in protipozarnih prometnic v stanje pred ujmo (slika 7, preglednica 4).
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PoSkodb® na gozdnih cestah
Aedolom, februar 2014

i'ii^%GOZDOVE

Legenda

Gczdnogospodgrsko ofamofijo

. ikoda na tokaclf gazdna oeste

. Skoda na tokaciji prottpoiame preseke

Odslranjevanje dreves h vejwa s cestnefta totesa gozdne ceste (km)]

. stopnja zatrpanosli do 1/3 dotilne gozdne ceste

-- ilQpnja zabparosli do 2/3 doliirw gotdir cmle

.-' stopnja zatrpanosli cakrtna doBina gozdna oests

- Nepo&kodovane gctzdne costs
10 .fX< 2014

Slika 7: Popis §kod na gozdnih cestah, ki so nastale v naravni ujmi 11.-13.12. 2017

3 OPREDELITEV TVEGANJ

3.1 Ogrozenost funkcij gozdov

Nastale poskodbe gozdov bodo imele relativno majhen negativen vpliv na socialne
funkcije gozda in razlicen vpliv (negativen ali pozitiven) na ekoloske funkcije gozda.

Varovalna in zascitna funkcijo sta poudarjeni na skupni povrsini 24.500 ha. Varovalna in
zascitna funkcija sta zlasti ogrozeni tam, kjer je vetrolom opustosil gozd na veqih
povrsinah (nad 0,5 ha), manj pa na obmocjih, kjerje poskodovano Ie posamezno drevje.

Gozd s svojimi gostimi krosnjami prestreze velik delez padavin. Del jih izhlapi, del
odkaplja z listov in vej, del pa jih stece po deblu do tal. Posamezen delez je odvisen od
vrste in intenzivnosti padavin kot tudi od zgradbe gozda, drevesnih vrst, oblike dreves in
njihove prostorske razporeditve. Zato imajo posledice vetra tudi pomemben, ceprav
tezko merljiv, vpliv na hidrolosko funkcijo. Hidroloska funkcijaje ogrozena predvsem tam,
kjer je prislo do ogolelosti tal na vecjih povrsinah. hlidroloska funkcija je ogrozena tudi
povsod, kjer polomljeno drevje v vodotokih ovira pretocnost voda. Povrsina gozdov s
hidrolosko funkcijo 1. stopnje, kjerje treba posekati vec kot 10 % LZ, je 9.500 ha, od
tega je gozdov, kjerje treba posekati vec kot 20 % LZ, Ie 152 ha.

Vpliv na klimatsko funkcijo je razviden predvsem v poskodovanih gozdovih na robovih
naselij in vecjih mest (Postojna, Ljubljana, Kocevje, Novo mesto). Povrsina gozdov s
klimatsko funkcijo 1. stopnje, kjerje treba posekati vec kot 10% je 5.800 ha, od tega je
gozdov, kjerje treba posekati vec kot 20 %, 98 ha.
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Gozdovi poskodovani od vetroloma se nahajajo tudi na obmocjih, kjer je poudarjena
funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti. Poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske
raznovrstnosti imajo zlasti gozdovi s habitati redkih in ogrozenih rastlinskih ali zivalskih
vrst, s habitati, pomembnimi za obstoj in ohranitev populacij diyjadi, s habitati in
habitatnimi tipi, ki se po predpisih o ohranjanju narave ohranjajo v ugodnem stanju, ter
gozdovi, ki imajo status posebnega varstvenega obmocja, potencialnega posebnega
ohranitvenega obmocja ali ekolosko pomembnega obmocja. Gozdov s poudarjeno
biotopsko funkcijo, kjerje treba posekati nad 10 % lesne zaloge, je okoli 7.800 ha (Ie 107
ha v kategoriji poskodovanosti nad 20 % lesne zaloge). Pravilnik o varstvu gozdov (Ur.l.
RS, st. 114/09, st. 31/16) v 10. clenu doloca nacin in casovne omejitve izvajanja del na
obmocjih, pomembnih za ohranjanje biotskega ravnovesja. V kolikor sestoji,
poskodovani od vetroloma, ne bodo pravocasno sanirani, obstaja velika nevarnost
namnozitve podlubnikov in posledicno izgubo pomembnih redkih habitatov rastlinskih in
zivalskih vrst. V tem segmentu so najbolj ogrozeni gozdovi in drugi manjsi ekosistemi v
gozdnem prostoru, ki so pomembni za ohranitev redkih in ogrozenih zivalskih vrst
(obmocja gnezdisc ali rastisc, okolica brlogov, ipd.), druge manjse povrsine gozdov,
namenjene povecanju pestrosti gozda (ekocelice, okolica kalov...), redki ekosistemi,
gozdovi pomembni za obstoj in ohranitev populacij razlicnih vrst prostozivecih zivali (npr.
zimovalisca, grmisca, mime cone) in gozdovi v obmocjih Natura 2000.

Vpliv na socialne funkcije je majhen in omejen predvsem na estetsko (7.000 ha),
higiensko-zdravstveno (5.300 ha), rekreacijsko (3.400 ha) in turisticno (2.700 ha) funkcijo
gozda. Skupaj je prizadetih okoli 18.400 ha gozdov. Ta negativni vplivje lokalno pogojen
in kratkorocen. Po sanaciji gozdov (ko bo mocno poskodovano drevje odstranjeno) in ko
bo gozd ozelenel, bo ta negativen vpliv bistveno manjsi. Potrebno je omeniti tudi delni
pozitiven vpliv, saj so se ob tej naravni nesreci nehote odprle stevilne vedute, ki so za te
funkcije zelo pomembne.

3.2 Dovzetnost gozdov za sekundarne motnje

Glede na izkusnje s preteklimi ujmami (npr. zled 2014) obstaja veliko tveganje za
namnozitev podlubnikov. Na preteznem delu Slovenije se je namnozitev podlubnikov, ki
je sledila zledolomu iz leta 2014, sicer umirila. Namnozitev podlubnikov z narascajocim
trendom se je v letu 2017 nadaljevala Ie v GGO Bled ter v GGO Slovenj Gradec, kjer so
bile glede na leto 2016 poskodbe vecje za 40 %. V GGO Kocevje, Novo mesto, Brezice,
Nazarje in Maribor so bile poskodbe podobne kot v letu 2016, v ostalih GGO so bile
manjse.

Na obmocju vetroloma je tveganje za sekundarno namnozitev podlubnikov, glede na
stanje podlubnikov pred vetrolomom, najvecje v GGO Slovenj Gradec in v GGO Bled.
Zaradi zahtevnih razmer za izvedbo sanitarnega poseka, zlasti v predelih s poudarjeno
varovalno funkcijo (pricakovan zamiki izvedbe poseka), je tveganje za sekundarno
namnozitev podlubnikov veliko tudi v GGO Nazarje. V GGO Kocevje ter v manjsi meri
tudi v GGO Postojna obstaja poleg sekundarnega tveganja namnozitve smrekovih
podlubnikov tudi tveganje za namnozitev jelovih podlubnikov. Tudi v drugih GGO lahko,
zaradi velikega obsega oziroma zaradi velikega obmocja poskodovanosti ter
razprsenosti poskodb smreke, pricakujemo sekundarno namnozitev podlubnikov.
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Pri izvajanju sanitarne secnje lahko pride do prenosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst
(npr. veliki pajesen, japonski dresnik, rudbekija, navadna barvilnica) z gozdarsko
mehanizacijo. Na presvetljenih povrsinah za obnovo lahko invazivne tujerodne rastline
najdejo ugodne pogoje za razrast in otezijo naravno pomlajevanje domacim drevesnim
vrstam.

4 SANACUA POSKODOVANIH GOZDOV

4.1 Podporne/spremljajoce aktivnosti

4.1.1 Koordinacijska skupina

Na podlagi pobude ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je konstituirala
koordinacijska skupina, katere namen je predlagati resitve in minimalizirati ozka grla za
hitro in ucinkovito sanacijo posledic vetroloma. Koordinacijsko skupino vodi MKGP (mag.
Marjan Podgorsek), sestavljajo pa jo vsi kljucni delezniki, ki sodelujejo pri sanaciji
posledic vetroloma v gozdovih, in sicer: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
(MKGP), Slovenski drzavni gozdovi d.o.o. (SiDG), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS),
Zveza lastnikov gozdov Slovenije (ZLGS), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
(KGZS), Gozdarski institut Slovenije (GIS). K sodelovanju v skupini se je povabilo se
Biotehnisko fakulteto - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (BF) in
Zdruzenje vecjih gozdnih posesti (ZVGP). Skupina se sestaja redno vsak teden.
Kontaktna oseba skupine je Damjan Orazem, direktor ZGS.

Kljucne aktivnosti skupine so:

. Mednarodni razpis za specializirane izvajalce sanacijskih del v gozdovih

. Posredovanje del v zasebnih gozdovih in odkup na panju - SiDG, priprava
ponudbe za zasebne lastnike gozdov

. Zaprosilo za uporabo fitofarmacevtskih sredstev pri FSC za drzavne gozdove

. Priprava razpisa za nabavo FFS, registracije FFS in zagotovitev vira financiranja

. Analiza in ocena primernih povrsin za strojno secnjo v poskodovanih gozdovih

. Prilagoditev izvedbe vzdrzevanja gozdnih cest v letu 2018 in analiza moznosti
zagotovitve dodatnih sredstev za najbolj poskodovana obmocja

. Preucitev pravnih podlag za zaracunavanje taks in za dolocitev visine
nadomestila za uporabo obcinskih cest. Informacije o tem pridobimo do
naslednjega sestanka (ZGS in MKGP).

. Ocena povecanih kadrovskih potreb in materialnih stroskov dela ZGS zaradi
odprave posledic vetroloma

. Promocija spletnega portala »Moj gozdar« (pomoc pri izbiri izvajalcev del v
gozdovih) preko spletnih strani vseh sodelujocih institucij in ostalih nacinov
komunikacije

. Osnutek dolgorocnega dogovora s Slovensko vojsko o izvedbi snemanj z
brezpilotnimi letali v kriznih situacijah

. Izvedba demonstracij varnega dela z motorno zago, porocilo o opravljenih
aktivnosti na podrocju varnega dela v gozdu

. Implementacija javnega narocila v okviru PRP za usposabljanje za varno delo v
gozdu

. Dogovor glede izvedbe del na rastiscih divjega petelina oz. eventualna presoja
Pravilnika o varstvu gozdov glede prekrivanja omejitev pri izvedbi sanacije

. Pregled olajsav pri davcnih obremenitvah lastnikov gozdov

. Zagotovitev zakonskih podlag za financiranje ukrepov sanacije posledic
vetroloma preko PRP 2014 - 2020
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4.1.2 Oceneskode

Uprava RS za zascito in resevanjeje dne 21 12. 2017 izdala sklep o ocenjevanju skode
zaradi posledic poplav in mocnega vetra med 11 in 13. decembrom 2017 (Sklep URSZR,
2017). ZGS je po uradni dolznosti izdelal oceno skode za gozdove in gozdne ceste na
ravni oddelkov/odsekov do predpisanega roka (19. 1. 2018). Podatki o poskodovanosti
po oddelkih/odsekih so bili poslani na URSZR, ki je oceno skode v sistemu AJDA
(elektronski centraliziran zajem in obdelava vlog oskodovancev v naravnih nesrecah)
avtomatsko pripisala posameznim parcelam znotraj oddelka/odseka, in sicer po
vecinskem principu.

4.1.3 Izdajanje odlocb za sanacijo poskodovanih gozdov

Zaaotavlianie poseka Doskodovanega drevia z izdaianiem upravnih odlocb za izvedbo
>seka

Na podlagi prvih ocen poskodb v gozdovih po GGO je ZGS izdelal enotna navodila za
delo v poskodovanih gozdovih, v katerih je opredelil nacin izdajanja odlocb za
zagotavljanje poseka poskodovanega drevja oziroma nacin zagotavljanja izvedbe
poseka poskodovanega drevja.

Prve odlocbe so bile izdane za odstranitev podrtega drevja z gozdnih cest, da se je
omogocil dostop do poskodovanih gozdov. Pri izvedbi poseka je poleg odstranjevanja
poskodovanih dreves in vejevja z gozdnih prometnic prva prioriteta secnja iglavcev, ki jih
je zaradi nevarnosti razsiritve podlubnikov potrebno v cim vecjem obsegu posekati in
spraviti iz gozda do 15. maja 2018.

V mocno poskodovanih gozdovih, kjer zaradi varstva pri delu posamicna izbira
poskodovanih dreves za posek ni bila mogoca, se je odlocbe izdajalo z ocenjeno kolicino
drevja za posek (skladno z drugim odstavkom 2. clena Pravilnika o izvajanju secnje,
ravnanju s secnimi ostanki in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, st.
55/94 in nasl.)).
ZGS prednostno usmerja posek na s podlubniki najbolj ogrozene gozdove. Secnja
poskodovanih listavcev, ki jih je Ie 10 % v skupni kolicini poskodovanih dreves, se bo
praviloma izvedla skupaj s secnjo poskodovanih iglavcev.

Do izdelave nacrta sanacije je ZGS izdal skupaj 8.123 odlocb, ki zajemajo dobrih 1,3
milijona m3 lesne zaloge poskodovanih dreves (stanje 13. 2. 2018). Za poskodovane
gozdove v upravljanju SiDG je bilo izdanih 1.617 odlocb za posek priblizno za 809.000
m3 dreves.

Lastniki gozdov so biti preko medijev pozvani, da tudi sami pregledajo svoje gozdove. S
secnjo poskodovanih dreves lahko zacnejo pred izdajo odlocbe ZGS, morajo pa o tem
pred zacetkom dela obvestiti ZGS (drugi odstavek 29. clena ZG). 0 izvedeni secnji so
lastniki dolzni obvestiti ZGS v roku treh dni (drugi odstavek 29. clena ZG).

4.1.4 Izdelava nacrta sanacije

V skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov je ZGS pristopil k izdelavi nacrta sanacije. Z
nacrtom sanacije je podana vrednost potrebnih proracunskih sredstev za sofinanciranje
nacrtovanih del za sanacijo. Nacrt sanacije je tudi podlaga za morebitno pridobitev in
usmerjanje sredstev iz Programa razvoja podezelja 2014-2020 za prizadete gozdove s
poskodovanostjo 20 % prirastnega potenciala in vec.
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Obmocje gozdov za sanacijo smo dolocili na podlagi terenskih ocen poskodovanosti na
ravni odsekov. V pomoc so bili pregledi poskodovanih gozdov s panoramskimi poleti iz
lokalnih letalisc v GGO Kocevje in GGO Stovenj Gradec. Nekaterih drugih metod, zlasti
metod daljinskega zaznavanja, zaradi razlicnih vzrokov ni bilo mozno uporabiti. Zaradi
oblacnega vremena posnetki satelita Evropske vesoljske agencije »Sentinel« niso bill
uporabljivi. Izvedeno je bilo Ie poskusno snemanje priblizno 150 ha prizadetih gozdov v
GGO Kocevje s strani druzbe C-Astral z njihovim brezpilotnim letalnikom.

Za potrebe izdelave nacrta sanacije smo uporabili ocene poskodovanosti gozdov in
gozdnih prometnic za potrebe popisa skode v gozdovih (Sklep URSZR, 2017). Obsegi
potrebnih gozdnogojitvenih ter varstvenih del za sanacijo poskodb po GGO so bill zbrani
naknadno.

4.1.5 Obvescanje lastnikov gozdov in javnosti

Z obvescanjem lastnikov gozdov in javnosti o obsegu poskodovanosti gozdov in
prioritetah pri obvladovanju naravne ujme je ZGS zacel ze med samim vetrolomom
(12.12.2017).

Kljucne informacije o obsegu vetroloma in predvidenem poteku sanacije so strokovni
delavci ZGS posredovali lastnikom gozdov in javnosti preko sporocil za javnost, izjav in
intervjujev, preko prispevkov za tiskane medije, preko spletnih omrezij, na zborih
lastnikov in preko individualnih pogovorov z lastniki gozdov. Redno smo obvescali tudi
kljucne deleznike pri sanaciji stanja na terenu (MKGP, KGZS, CIS, SiDG, ..).

. Pripravljena so bila 4 sporocila zajavnost (12.12.2017, 18.12.2017, 19.1.2018 in
14.2.2018) z ocenami poskodovanosti, prostorsko razporeditvijo poskodb,
opozorili glede varnosti pri delu v gozdu in s prioritetami glede izvedbe sanacije.
Sporocila za javnost posiljamo po svoji novinarski adremi na preko 100 naslovov.

. Z odgovori in prispevki glede vetroloma smo redno servisirali vse tri glavne
medijske hise - RTVSLO, PRO PLUS in PLANETtv, radijske postaje in vse
glavne tiskane medije v Sloveniji (Delo, Dnevnik, Vecer, ...). Vec prispevkov smo
pripravili za Kmecki glas kot enega kljucnih periodik za lastnike gozdove. Skupaj
je bilo tako pripravljenih preko 20 prispevkov..

. ZGS je za obvescanje o posledicah vetroloma uporabljal tudi svoje spletne
portale in sicer spletno stran ZGS, portal Znanje za gozd in facebook ZGS

. Pripravljenih je bilo vec sodelovanj v informativnih in tematskih oddajah (Dnevnik,
Znanost, Cudovita narava; ...)

Javnost in lastnike gozdov bomo o poteku sanacije, o pomenu upostevanja nacel
varnega dela pri sanaciji, o prioritetah pri nadaljnjih ukrepih za obnovo poskodovanih
povrsin ter o ukrepih za varstvo pred podlubniki redno obvescali preko medijev na
drzavni in lokalni ravni ter preko spletne strani ZGS celotno obdobje sanacije.

4.1.6 Zagotavljanje varnosti pri delu v gozdu

Delo v gozdovih, ki so jih poskodovale ujme, je izredno nevarno, zato pricakujemo porast
stevila nezgod pri delu v gozdu, tudi tezjih in smrtnih. Potrebno je uporabiti vse
razpolozljive nacine, ki bodo pripomogli k vecji varnosti. Zagotavljanje varnosti pri delu v
gozdu je z vidika cloveka najpomembnejsi cilj pri usmerjanju sanacije poskodovanih
gozdov v naravni ujmi. Temeljni ukrepi za zagotavljanje varnosti pri delu so:
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1. Dosledno upostevanje in nadziranje vseh razpolozljivih zakonskih dolocil
2. Informiranje o pomenu varnega dela
3. Izobrazevanje za varno delo v gozdu
4. Promoviranje izvajanja del usposobljenih izvajalcev del v zasebnih gozdovih in

promoviranje rabe strojne secnje

Ukrep 1:
dolocil

Dosledno upostevanje in nadziranje vseh razpolozljivih zakonskih

Izvaja se z dosledno kontrolo gozdarske in delovne inspekcije, ob pomoci FURS, ki
nadzirajo izvajalce del v gozdovih v skladu z zakonskimi dolocili 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 cas
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 ze obstojeco literature (knjizice, zlozenke), ki je dostopna tudi na spletnih
straneh ZGS,
tisk novih publikacij,
prispevki v medijih,
prikazi na sejmih (Komenda, Gornja Radgona).

Vecinoma ukrep izvaja ZGS, vendar je potrebno tudi sodelujejo drugi subjektov
gozdarstva (Gozdarski institut Slovenije, gozdarska in delovna inspekcija, izobrazevalne
ustanove, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza drustev lastnikov gozdov).

Ukrep 3: Izobrazevanje za varno delo v gozdu

Izobrazevanja bodo usmerjena v prakticne prikaze varnega dela v ujmah. Glede na
moznosti bo ZGS organiziral izvedbo tecajev vamega dela v gozdu ter izvajanja priprav
in preizkusov znanja za potrdilo o Nacionalni poklicni kvalifikaciji. Ciljna skupina so
lastniki gozdov, gasilci in tisti, ki zelijo pridobiti NPK za sekaca. Prikaz prakticnih prikazov
za varno delo v gozdu, ki jih organizira ZGS, je viden v spodnji preglednici.

ZGS bo organiziral izvedbo 15ih predstavitev varnega dela v razmerah po ujmah poSkodovanih
gozdovih, in sicer po 2 v GGO Bled, Kranj in Postojna in po 3 v GGO Kofceyje, Slovenj Gradec in
Maribor.

V okviru televizijske oddaje »Ljudje in zemlja« je ZGS vjanuarju 2018 pripravil prispevek
o varnem delu v razmerah po zledolomu(http://4d.rtvslo.si/arhiv/liudie-in-zemtja/174515149 ).

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

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 dostopna povezava na spletno
stran Gozdarskega instituta Slovenije (httD://www.moiaozdar.si/), kjer je na voljo seznam
kvalificiranih izvajalcev del v gozdovih, za katerega azurnost skrbi Gozdarski institut
Slovenije. Spletna stran daje zainteresiranim lastnikom gozdov dodatno informacijo o
moznostih izvajanja del z preverjenimi izvajalci gozdarskih storitev ter moznost oddaje
povprasevanja za izvedbo gozdarskih storitev. Z vidika varnosti je izjemnega pomena
promoviranje strojne secnje kot ucinkovite in varne tehnologije.
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4.2 Usmeritve in ukrepi za sanacijoprizadetih gozdov

4.2.1 Zagotavljanje odstranjevanja dreves in vejevja ter mehanskih poskodb z
gozdne infrastrukture in gradnja novih prometnic

Z zagotavljanjem izvedbe nujnih del na gozdnih prometnicah (odstranitev podrtega
drevja in vejevja za vzpostavitev prevoznosti in izgradnja novih oz. rekonstrukcija ze
obstojecih gozdnih prometnic ter povecanim obsegom vzdrzevanjem gozdnih cest)
omogocamo:

- izvedbo sanitarne secnje,

spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz gozda,
- izvedbo ukrepov v primeru sekundarnih skod.

Ukrep 1: Odprava poskodb na poskodovanih gozdnih prometnicah

Brez odprave poskodb na gozdnih prometnicah sanacija ne more biti ustrezno in
pravocasno izvedena.. Za odpravo poskodb na gozdnih cestah, skrbijo praviloma
lokalne skupnosti, za odpravo poskodba na gozdnih vlakah in protipozarnih presekah pa
lastniki gozdov. Z odpravo poskodb je potrebno vzpostaviti prevoznost tistih gozdnih
cest, ki odpirajo kmetije in zaselke ali zagotavljajo dostop do pomembne javne
infrstrukture. Po pomembnosti sledijo dela gozdnih cestah, ki odpirajo vecje povrsine
poskodovanih gozdov. Dinamika dela za odpravo poskodb na ostalih gozdnih
prometnicah se prilagaja dinamiki del gozdovih...

-^-.:

Slika 9: Odstranjevanje padlih dreves z gozdne ceste v GGE Radlje-levi breg (fotoGorazd
MlinSek, ZGS)

Oprava poskodb obsega naslednje ukrepe:

. odstranjevanje dreves, panjev in vejevja s cestnega telesa;

. gozdne ceste; ukrep ima razlicno intenzivnost glede na kolicino padlega drevja in
vejevja na gozdni cesti, kar je bilo zajeto tudi pri samem popisu skod; gozdna
cesta je lahko z drevjem zalozena do 1/3, do 2/3 ali v celotni dolzin;

. nasip in profiliranje voziscne konstrukcije;
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. dela na odvodnih napravah, kjer so dela usmerjena v popravilo obstojecih in
izdelavo novih odvodnih naprav.

Vecjo tezavo kot vzpostavitev prevoznosti gozdnih cest pomeni vzpostavitev prevoznosti
na gozdnih vlakah, ki jih morajo lastniki gozdov ocistiti na podlagi izdanih odlocb.
Osnovno opravilo pri tem je odstranjevanje dreves, panjev in vejevja iz gozdne vlake.
Vendar nastajajo tezave pri vlakah, ki potekajo po parcelah vec lastnikov

Ukrep 2: Priprava, gradnja in rekonstrukcija gozdnih prometnic

Kolicina in dinamika gradnje gozdnih prometnic sta vezani na cilje sanacije
poskodovanih gozdov, ukrepe naravne in umetne obnove ter potrebe varstva gozdov.
Gradnja je pomembna predvsem zaradi zmanjsevanja sekundarnih skod zaradi
namnozitve podlubnikov na prizadetih obmocjih, ki jih pricakujemo v naslednjih letih.

Preglednica 5: Na6rtovana gradnja,priprava in rekonstrukcija gozdnih prometnic (v km)
Gradnja gozdnih

vlak (km)
Priprava/rek.

gozdnih vlak (km)
Gradnja/rek.
g. cest (km)

D6avni gozdovi 4,3 3,4 2,6
Drugii gozdovi 13,5 _OA. 1,3
Skupaj 17,8 4,2 3,9

Za potrebe sanacije je nacrtovana gradnja okoli 18 km gozdnih vlak, priprava 02.
rekonstrukcija vlak je nacrtovana v dolzini 4 km, predvideva pa se tudi gradnja gozdnih
cest v dolzini 4 km (preglednica 5, slika 8).

Dinamika gradenj gozdnih cest je zaradi visokih financnih sredstev vezana predvsem na
moznosti sofinanciranja v novi programski perspektivi Programa razvoja podezelja 2014
- 2020. Nujna gradnja gozdnih cest poteka po dolocilu 8. clena Pravilnika o gozdnih
prometnicah - Nujna gradnja gozdne ceste.

Priprava in gradnja gozdnih vlak je zaradi enostavnejsih postopkov bolj prilagodljiva in
dinamicna, kot to velja za gradnjo gozdnih cest, kar pomeni, da se bomo lahko hitro
odzivali na potrebe gozda. Dinamika gradnje gozdnih vlak je vezana na stopnjo
poskodovanosti gozda, na podatke o odprtosti z vlakami v odseku in na delez
poskodovanosti iglavcev.

Ukrep 3: Vzdrzevanje gozdnih cest

Velike kolicine potrebnega sanitarnega poseka pomenijo povecan obseg skladiscenja in
transporta po gozdnih cestah v prvi polovici leta 2018, neizogibno tudi v casu, ko
transport po njih ni najbolj primeren. To povzroca vecji obseg del na vzdrzevanju gozdnih
cest, ki ga v naprej ni mogoce oceniti. Ta dela se izvajajo v okviru rectnega vzdrzevanja
gozdnih cest, ki zahteva pravocasno prilagajanje oz. spreminjanje planov vzdrzevanja in
posledicno zahteva naslednje organizacijske ukrepe:

. pravocasen podpis letnih tripartitnih pogodb za vzdrzevanje gozdnih cest med
MKGP, obcinami in ZGS;

. na podlagi razpisov obcin doseci, da bodo obcine izbrale izvajalce del za
vzdrzevanje gozdnih cest za vec let, saj je Ie tako mozno izvajati vzdrzevanje
gozdnih cest skozi vse leto.
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Preglednica 6: Obseg na6rtovanih del in vrednost del za odpravo poSkodb na gozdnih
prometnicah, gradnja novih prometnic ter potrebnih rekonstrukcij obstojeeih gozdnih prometnic

NACRTOVANI UKREPI ZA SANACUO
Drzavni
gozdovi

km

Drugi
gozdovi

km

Skupaj

km

Drzavni
gozdovi

EUR

Drugi
gozdovi

EUR

Skupaj

EUR

Gozdne
ceste

Odprava poSkodb na g. cestah
in protipozamih presekah 786 773 1.599 445.800 816.800

Gradnje/rekonstmkcije g. cest
109.000 326.000

1.262.600

435.000

Gozdne
vlake

Gradnje/priprava/rekonstrukcije
g. vlak 17 22 204.000 60.000 264.000

SKUPAJ 758.800 1.202.800 1.961.600

4.2.2 Izvedba sanitarne secnje in drugih nujnih varstvenih del

Izvedba sanitarne secnje in drugih nujnih varstvenih del se izvaja s ciljema:
1. Zmanjsevanje sekundarne skode zaradi namnozitve podlubnikov in morebitnih

drugih skodljivih organizmov.

2. Ohranitev kakovosti oziroma vrednosti od vetraposkodovanih vrednejsih dreves.

Ukrepi za zmanjsanje poskodb zaradipricakovane namnozitve podlubnikov ter
ohranitev kakovosti oziroma vrednosti poskodovanih dreves:

1. zagotavljanje izvedbe sanitarne secnje mocno poskodovanih iglavcev, preden se
na njih razvije nova generacija podlubnikov,

2. redno spremljanje poskodb po podlubnikih in evidentiranje zarisc podlubnikov ter
zagotavljanje pravocasne sanitarne secnje v zariscih podlubnikov v gozdovih,

3. preprecevanje namnozitve podlubnikov na skladiscih gozdnih lesnih sortimentov
(GLS)

Ukrep 1: Zagotavljanje izvedbe sanitarne secnje

Zagotovitev izvedbe sanitarne secnje mocno poskodovanih iglavcev(izruvana,
prelomljena in nagnjena drevesa) preden se na njih razvije nova generacija
podlubnikovje najbolj ucinkovit ukrep za preprecitev namnozitve podlubnikov v
poskodovanih gozdovih, v kolikorje izvedba pravocasna.

Prioritete za izvedbo sanitarne secnie:
vzpostavitev prevoznosti gozdnih cest ter vlak, ki odpirajo gozd vec lastnikov,
poskodovano drevje ob vodotokih na poplavnih obmocjih ter na ozjem obmocju
hudournikov,
obmocja gozdov z zascitno funkcijo, kjer poskodovana drevesa ogrozajo nizje
lezece objekte oz. infrastrukturo,
obmocja s prvo stopnjo poudarjenosti rekreacijske oz. turisticne funkcije,
obmocja s poskodovanimi smrekami na s podlubniki ogrozenih obmocjih (v
nizinah in na toplih legah), zlasti ogrozena obmocja s posameznimi smrekovimi
podrticami.

Dolocanie rokov za izvedbo sanitarne secnje - za posek, spravilo ter za izvoz GLS iz
gozda v beljenje ali predelavo:

za odlocbe za ciscenje gozdnih prometnic najkasneje do konca januarja 2018,
kjer prevladujejo posamezne podrtice smreke na s podlubniki ogrozenem
obmocju najkasneje do konca marca 2018,
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za koncentrirane poskodbe s prevladujoco smreko na obmocju, kjer so se
nesanirana pozno poletna zarisca podlubnikov, se izdajajo krajsi roki, najkasneje
do 19. marca2018,
za koncentrirane poskodbe s prevladujoco smreko na s podlubniki ogrozenih
obmocjih do sredine maja 2018,
za secnjo smreke in jelke na s podlubniki manj ogrozenih obmocjih so priporocljivi
roki do sredine maja 2018 (skladno z dolocili 30. d. ZG za ravnanje z GLS iz
zimske secnje), izjemoma so lahko tudi daljsi (npr. do sredine leta 2018),
za prevladujoce poskodbe listavcev in boraje priporocljiv rok do konca leta 2018.

Roki se prilagajajo vremenskim razmeram, obsegu poskodb v okviru posesti, potrebam
po novogradnjah oziroma rekonstrukcijah gozdnih prometnic, obstojecim zariscem
podlubnikov, poskodovanim ograjam za zascito mladovja ipd.

Z dolocanjem rokov za izvedbo sanitarne secnje se usmerja izvajanje sanitamega
poseka na prioritetna obmocja za sanacijo poskodovane smreke in jelke. Hkrati se z
izvajanjem sanitarne secnje v rokih, dolocenih z odlocbami, ohranja kakovost oziroma
vrednost od vetra poskodovanih dreves.

V skrajnih primerih bo ZGS izkoristil moznost izvedbe nujnih varstvenih del po pretecenih
rokih na odlocbah z upravno izvrsbo po drug! osebi s prodajo gozdnih lesnih sortimenotv
oziroma na stroske lastnika gozda. V gozdovih velikih lastnikov in v gozdovih lastnikov,
ki so sami opremljeni ter usposobljeni za varno izvajanje gozdarskih del,bo ZGS izkoristil
moznost upravne izvrsbe s (denarno) prisilitvijo.

Sanjtarna secnja ima prednost pred redno secnjo:
Na poskodovanih obmocjih se lastnikom in upravljavcem gozdov, ki zelijo izbiro
smreke za redni posek, svetuje, da z izbiro pocakajo, dokler na sirsem obmocju
ne bo zakljucena sanitarna secnja.
Za SiDG in po potrebi za druge lastnike se pripravi in se jim v obliki svetovanja
posreduje seznam ze izdanih odlocb za redno secnjo, ki naj se ne izvedejo
(potrebno preodkazilo) oziroma se jim svetuje odlozitev izvedbe redne secnje na
cas, ko na trgu ne bo vec velike kolicine lesa zaradi poskodb od vetra.

Pospesevanie uporabe hitrih in ucinkovitih tehnoloaii Dri secnii in sDravilu

Glede na ocene poskodovanosti po GGO je predvsem v gozdovih z veliko povrsinsko
poskodovanostjo treba uporabiti tehnologije, s katerimi lahko sanacijo izvedemo hitro in
se s tem izognemo posrednim skodam zaradi napada podlubnikov. Potrebno je izkoristiti
vse razpolozljive domace kapacitete strojne secnje ter poiskati tudi izvajalce iz tujine. V
zasebnih gozdovih je treba zagotoviti pomoc pri povezovanju lastnikov gozdov. Zaradi
izrednih razmer je izrednega pomena zagotavljanje varstva gozdov, zaradi cesa se ne
moremo izogniti uporabe tehnologije strojne secnje tudi v casu in prostoru, ki v normalnih
razmerah z vidika varstva okolja nista najbolj optimalna. Kljub vsemu so posledice
taksnega pristopa uporabe tehnologije v tako kompleksnih razmerah manj skodljive za
okolje, kakor da bi gozd prepustili delovanju sekundarnih skodljivcev. Ne glede na
okoliscine je potrebno v takih primerih dosledno in vestno izvajati ukrepe za zmanjsanje
poskodb tal in sicer z izbiro optimalne mehanizacije (dvojne osi, sirina in stevilo koles,
uporaba gosenicnih verig, teza tovora), ustreznim tlakom v pnevmatikah delovnih strojev
ter uporabo vejnih preprog. Pri nacrtovanju izvajanje strojne secnje potrebno upostevati
tudi ustrezno najmanjso koncentracijo lesne masa, ki znasa 40-200m3/ha in velikost
delovisc od 5-25 ha (najmanjsa priporocena kolicina na deloviscu 1000m3). Poleg
navedenega je potrebno upostevati tudi omejitve, ki vplivajo na odlocitev, ali je
tehnologija strojne secnje ustrezna, kot je prehodnost in prevoznost terena, funkcije
gozdov, sestojne razmere itd.
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Pomoc zasebnim lastnikom za izvedbo sanitarne secnje

Zagotavljanje izvedbe poseka je zahtevnejse v tezjih delovnih razmerah ter na povrsinah
z razprsenimi poskodbami drevja, zlasti v obmocjih, kjer lastniki gozdov niso ekonomsko
vezani na dohodek iz gozda.

Vrste pomoci lastnikom poskodovanih gozdov:
. Pregled poskodovanih gozdov in izdajanje odlocb za posek.
. Prednost ima svetovanje, izobrazevanje ter povezovanje lastnikov poskodovanih

gozdov.
. Na obmocjih z drobno lastnisko strukturo je na podlagi izkusenj iz preteklih ujm

priporocljivo organizirati zbore lastnikov, na katere se povabi tudi izvajalce
gozdarskih storitev.

. Promovira se spremljanje spletnega sistema www.MoiGozdar.siza pomoc pri
izbiri ustreznega izvajalca gozdnih storitev.

. Intenzivira se informiranost lastnikov o poteku sanitarnega poseka preko drzavnih
medijev in lokalnih medijev.

Ukrep 2: Redno spremljanje poskodb po podlubnikih in evidentiranje zarisc
podlubnikov ter zagotavljanje pravocasne sanacije zarisc podlubnikov v prizadetih
gozdovih

Z rednim pregledom poskodovanih gozdov iglavcev bo ZGS spremljal pojav podlubnikov
na poskodovanih iglavcih, evidentiral zarisca podlubnikov v gozdovih in v cim vecji men
zagotavljal pravocasno sanitarno secnjo v zariscih podlubnikov.

Spremljanje pojava podlubnikov in unicevanje podlubnikov bo ZGS zagotavljal tudi z
rednim vzdrzevanjem kontrolnih feromonskih pasti za smrekove podlubnike ter z
zagotavljanjem postavitve in izdelave povecanega stevila kontrolno-lovnih nastav. V letu
2018 na prizadetem obmocju predvidoma ne bo povecanega stevila kontrolnih pasti, saj
se bodo za podlubnike privlacnejsa od vetra oslabljena drevesa in seen! ostanki. Kot
kontrolno-lovne nastave se bodo v letu 2018 praviloma uporabile od vetra poskodovane
smreke, ki se bodo izdelale po napadu podlubnikov za namen unicenja podlubnikov.
Povecano stevilo kontrolnih pasti in kontrolno-lovnih nastav na prizadetem obmocju je
predvideno v letih 2019 in 2020.

Po oceni bodo v letih po vetrolomu izvedena preprecevalno-zatiralna dela za podlubnike
v obsegu 7.900 delovnih dni, najvec v letih 2019 in 2020. Vrednost dela je ocenjena na
616.000 EUR, vrednost potrebnega materiala za izvedbo del (feromonske vabe za
smrekove podlubnike, fitofarmacevtska sredstva)je ocenjena na 176.000 EUR. Skupna
ocenjena vrednost preprecevalno-zatiralnih del je priblizno 792.000 EUR.

Ukrep 3: Preprecitev namnozitve podlubnikov na skladiscih GLS

Pre&recevanje namnozitve podlubnikov na skladiscih GLS

Na skladiscih GLS v gozdu all v njegovi blizini ima zagotavljanje rednega odvazanja
posekanega lesa iglavcev v beljenje ali predelavo prednost pred drugimi zatiralnimi
ukrepi, kot so uporaba insekticidov.

Na skladiscih 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 dolocili Zakona o gozdovih (Uradni list RS, st. 30/93 in nasl.) in navodili ZGS
opremljena s feromonskimi pastmi za smrekove lubadarje. Na skladiscih se lahko za
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preprecevanje napada podlubnikov izvajajo tudi druge preprecevalne in zatiralne ukrepe
(mokrenje, mokro skladiscenje, uporaba FFS).

V primeru zastajanja lesa na skladiscih ob kamionskih cestah se:

. GLS olupijo v gozdu,

. zlozaji GLS ob cestah tretirajo z registriranimi fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)
za zatiranje podlubnikov,

. GLS prepeljejo na zacasna skladisca GLS izven gozda, opremljena s
feromonskimi pastmi, in z moznostjo tretiranja s FFS, v kolikor skladisce ni
opremljeno z lupilno linijo.

Moznost uporabe FFS na skladiscih GLS

V Sloveniji ima v casu izdelave predloga nacrta sanacije dovoljenje za nujne primere v
zvezi z varstvom rastlin za namen zatiranja podlubnikov Ie insekticidna mreza Storanet®,
ki je uporabna za prekrivanje skladiscenih GLS z namenom zatiranja podlubnikov, ter
lovne feromonske pasti za smrekove podlubnike Trinet®. Ker drugih fitosanitarnih
sredstev za zatiranje podlubnikov v Sloveniji ni registriranih, bo ZGS v letu 2018 izvedel
postopek javnega narocanja dobave fitofarmacevtskega sredstva v obliki skropiva. V
postopku javnega narocila bo moral ponudnik pridobiti tudi zacasno registracijo
ponujenega fitofarmacevtskega sredstva v Sloveniji oziroma dovoljenje za nujne primere
v zvezi z varstvom rastlin, ki ga izdaja UVHWR. Tudi v gozdovih z FSC certifikatom
(drzavni gozd, nadskofijski gozdovi, nekatere vecje zasebne posesti) je uporaba
ustrezno registriranih fitofarmacevtskih sredstev v izrednih razmerah dovoljena z
ustrezno obrazlozitvijo certifikacijskemu organu.

4.2.3 Obnova poskodovanih gozdov

Gozdnogojitvena in varstvena dela v poskodovanih gozdovih so nacrtovana s ciljem
ohranitve proizvodnega potenciala gozdov na poskodovanih obmocjih, z oblikovanjem
ustrezne in stabilne zgradbe in delovanje gozda v spreminjajocih se rastiscnih razmerah.

Obnova poskodovanih gozdov bo usmerjena v krepitev odpornosti gozda na naravne
ujme in skodljive organizme ze od vznika dalje. Gradili jo bomo s pestro in malo
povrsinsko vrstno in razvojno strukturiranostjo gozda. Z naravnim razvojem gozda bomo
zagotavljali rastiscem ustrezno, spreminjajocim razmeram prilagajajoco zgradbo gozda.
Naravno sukcesijo na vecjih devastiranih povrsinah gozda bomo pospesevali z
intenzivno pripravo povrsin za naravno nasemenitev. Pospesevali bomo tudi vrast
pionirskih vrst s siroko ekolosko amplitudo, ki bodo ustvarjale ustrezne rastiscne razmere
za kljucne drevesne vrste pri prilagajanju spreminjajocim se podnebnim razmeram
(rastiscnim razmeram). Na obmocjih vecje poskodovanosti gozdov bo obnovo s sadnjo
sadik dopolnjevala naravna obnovo, okvirno na eni petini povrsin za obnovo gozda.
Obnovo gozda bomo izvajali tudi s setvijo semena, kot rezervni nacrt v primerih, ko ne
pricakujemo ustreznega semenenja za obnovo kljucnih drevesnih vrst. Z ukrepi nege
bomo v nadaljnjem razvoju gozda krepili vse poznane mehanizme za povecanje
odpornosti gozda proti silam narave po kriterijih ustrezne drevesne sestave, nacinu
druzenja drevesnih vrst, obliki krosenj, rastni dinamiki dreves in gozda, izpostavljenosti
silam narave, prenasanju susnih stresov, nacinu koreninskega sidranja, razmerju visine
dreves in premera debla, gozdnemu robu kot filtru pred zunanjimi vplivi ltd...

Ukrepi:
1. obnova od vetra mocno poskodovanih gozdov

obnovo gozda, sadnjo sadik in setvijo semena,
z ukrepi priprave povrsin za
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2. nega mladovja z ukrepi nege: obzetev (naravnega in umetno osnovanega
mladja), uravnavanje drevesne sestave, oblikovanje in pospesevanje pozitivnih
lastnosti za nadaljnji stabilni razvoj gozda , krepitvijo stojne stabilnosti,
pospesevanje kakovostnih lastnosti dreves in gozda, nega gozdnega roba.

3. varstvo pred divjadjo - individualna zascita mladovja s tulci, kolicenjem in
premazi ter zascita mladovja z ograjo.

Gozdnogojitveni in varstveni ukrepi se bodo predvidoma sofinancirali iz sredstev
Programa podezelja 2014-2020. Vrednost del in potrebna sredstva za so-financiranje
izvedbe del so izracunana skladno s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj
v gozdove (Pravilnik).

V besedilu nacrta podajamo nacrtovan obseg gojitvenih in varstvenih del loceno
lastnistvu. V prilogah nacrtaje nacrtovan obseg podan loceno po GGO in lastnistvu.

po

Ukrep 1: Obnova od vetra mocno poskodovanih gozdov
V preglednici 8 je prikazan obseg in ovrednotenje nacrtovanih del za obnovo
poskodovanih gozdov po kategorijah lastnistva. Obseg in ovrednotenje nacrtovanih del
za obnovo poskodovanih gozdov po GGO in lastnistvu je prikazan v prilogi 2.

Stroski sofinanciranja obnove poskodovanih gozdov bodo predvidoma znasali 1,34
milijona EUR. Vrednost sofinanciranih del je 0,67 milijona EUR, vrednost gozdnega
reprodukcijskega materiala pa enaka, tudi 0,67 milijona EUR.

Preglednica 8: Obseg in ovrednotenje naertovanih del za obnovo poSkodovanih gozdov po
lastniStvu

LastniStvo
Priprava povrSin

za obnovo
ha

Sadnja,
setev
ha

Vrednost
sofinanciranih del

EUR

Vrednost
materialov

EUR

Vrednost
sofinanciranja

EUR
Drzavni gozd 583 154 272.514 241.483 513.996
Drugi gozd. 757 278 392.645 435.705 828.350

Skupaj 1.340 432 665.159 677.188 1.342.346

Naravna obnova

Naravna obnova gozda bo potekala na povrsini 5.450 hektarjev. Za naravno obnovo
gozda se bo izvajala priprava povrsin za obnovo gozda, to je priprava sestoja in
priprava tal za naravno pomladitev. Dela za naravno obnovo gozda so nacrtovana v
obsegu 1.100 ha.

Dinamika izvajanja del:
posek poskodovanih dreves na povrsinah za naravno obnovo (podrtih in
prelomljenih), vkljucno z nagnjenimi drevesi:
leto2018-100%

priprava povrsin za naravno obnovo od vetra poskodovanih gozdov
leto2018-20%,220ha
leto2019-40% 440 ha
leto2020-40% 440 ha

Naravno se bo obnavljalo gozd na povrsinah, kjer je zaradi poskodb treba posekati vec
kot polovico lesne mase na povrsino. Povrsina, za katero se nacrtuje obnova, je
praviloma vecja od 0,25 ha oziroma vrzel s premerom dveh sestojnih visin odraslega
gozda na danem rastiscu. Obnovo se nacrtuje tudi pri manjsem delezu poskodovane
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lesne mase, a ne pod 30 %, ce je na poskodovani povrsini katera od socialnih all
ekoloskih funkcij s prvo stopnjo poudarjenosti funkcij. Minimalna povrsina, za katero se
nacrtuje obnova, je 0,1 ha oziroma vrzel s premerom ene sestojne visine odraslega
sestoja na danem rastiscu. Za pripravo povrsine za obnovo gozda se bodo posekala vsa
mocno poskodovana drevesa (podrta, prelomljena, mocno nagnjena). Na najbolj
prizadetih obmocjih ohranjamo se stojece listavce, ki so jim veje oklestili padajoci iglavci
tudi, ce so krosnje mocno poskodovane, zaradi potencialne nasemenitve in ohranjanja
gozdne klime. Pri iglavcih se ohranjajo v sestoju drevesa, ki imajo manj kot tretjino
poskodovane krosnje, sicer so taksna drevesa redkost. V letih, ko se bo nakazoval
uspesen semenski obrod zelenih drevesnih vrst, se bo izvajala priprava tal za uspesno
naravno nasemenitev in vznik semena.

Obnova poskodovanih aozdov s saieniem sadik in setviio semena aozdnih drevesnih
vrst in negovalna spopolnitev vrzeli s saieniem sadik

Obnovo poskodovanega gozda s sajenjem sadik in setvijo semena bomo izvajali na
vecjih ogolelih povrsinah, kjer je naravna obnova motena in zelimo izboljsati zasnovo
pomladitvenega potenciala ter v primeru moznega razvoja erozijskih procesov in pri
obnovi poskodovanih nenaravnih, predvsem smrekovih gozdov. Obnova s sadnjo se bo
izvajala tudi na ze pomlajenih povrsinah v pomlajencih kot spopolnitev poskodovanega
mladovja v poskodovanih pomlajencih. Na povrsini 432 hektarjev se bo izvajala obnova
gozda s sajenjem sadik gozdnih drevesnih vrst. Oct skupne povrsine gozdov, ki so v
procesu obnavljanja, se bo obnova s sadnjo sadik izvajala priblizno na desetini te
povrsine. V primeru pomanjkanja sadik, se bo del obnove izvajal tudi s setvijo semena,
ce bo ta na razpolago. Do leta 2022 bo predvidoma posajenih 920.000 sadik, od tega
dve tretjini sadik smreke, pretezno kot pred kultura naravni vrasti drugih rastiscem
ustreznih drevesnih vrst. V kolikor bodo na razpolago sadike zelene duglazije, bo del
smreke v strukturi sadik zamenjala tudi duglazija. Med sadikami nacrtujemo tudi vecji
delez macesna, nekaj vec bo tudi jelke. Na GGO Postojna in GGO Ljubljana, ki sta med
najbolj prizadetimi obmocji, se bo izvedlo dve tretjini obnove s sajenjem sadik od skupne
predvidene povrsine za obnovo.

ZGS bo zjavnim narocilom zagotavljal gozdno reprodukcijski material za potrebe obnove
poskodovanih gozdov. Vzgoja sadik je vecletna. Zaradi namenske vzgoje sadik, zahtev
po ustreznih drevesnih vrstah in kolicinah ter proveniencnem izvoru in visinskem pasu,
bo treba izvesti vsaj stiriletno javno narocilo za sadike in sklenitev pogodbe o dobavi
sadik med ZGS in drevesnicami. V prvih letih sanacijske obnove gozda s sadnjo sadik
pricakujemo pomanjkanje sadik. Leta 2013 je bilo zadnje uspesno semenenje gozdnih
drevesnih vrst. V primeru pomanjkanja gozdnega reprodukcijskega materiala (GRM) v
prihodnje bo mozno del potreb po GRM, vsaj za severni pas alpskega in pohorskega
proveniencnega obmocje ter dinarskega predela zagotoviti iz sosednjih drzav Avstrije in
Hrvaske, v kolikor bo GRM tam na razpolago. Za vzgojo sadik za sanacijo je potrebno
zagotoviti ustrezno seme skladno s predpisi o gozdnem reprodukcijskem materialu. Ker
gre za specificne potrebe, je treba izbrati in registrirati tudi dodatne, manjkajoce
semenske objekte, predvsem pionirskih drevesnih vrst. To nalogo bosta skupaj izvedla
Gozdarski institut Slovenije in ZGS. Za uspesnost obnove s sadnjo sadik se vse bolj
uveljavljajo kontejnersko vzgojene sadike, zaenkrat Ie v Avstriji, se pa tudi v Sloveniji
drevesnica Omorika ze pripravlja na kontejnersko vzgojo sadik.

Dinamika izvajanja del:
- Obnova poskodovanega gozda s sajenjem sadik in setvijo semena gozdnih

drevesnih vrst se bo izvajala na povrsini 432 ha:
leto2018- 10%, 45 ha,
leta2019- 40%, 175ha,
leta2020- 50%, 210 ha,
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Obnovo gozda s sajenjem sadik bomo intenzivirali v letih 2019, 2020 in 2021, kasneje se
bo intenzivnost obnove zmanjsevala in predvidoma zakljucita v letu 2022. Obnova gozda
s setvijo semena se bo izvajala v primeru pomanjkanja potrebnih sadik, v kolikor bo
zadovoljiv semenski obrod nacrtovanih drevesnih vrst za obnovo. Vrzeli v
poskodovanem mladovju se bo spopolnjevalo tudi s sajenjem sadik (dopolnilna sadnja).

Prioritetno se bo izvajala obnova gozda s sajenjem sadik na lokacijah, kjerje potencialno
mozen razvoj erozijskih procesov. Tu bodo v dm krajsem casu (2018-2019) posajene
tudi sadike pionirskih vrst, ki s hitro rastjo najbolje vezejo in zastrejo tla ter preprecujejo
nastajanje erozijskih procesov in tudi smreke kot pred kulture.

ZGS bo po predhodnem svetovanju lastnikom z odlocbo, ki jo izdaja po 17.d. Zakona o
gozdovih, dolocil ukrepe za izvedbo sanacije, kjer bo poleg lokacije opredeljena povrsina
za ukrep, rok izvedbe, potrebni materiali in opis izvedbe del.

V preglednici 9je prikazana vrstna sestava sadik za obnovo gozdov poskodovanih od
vetra, loceno po lastnistvu. V prilogi 3 nacrta sanacije pa je prikazana vrstna sestava
sadik za obnovo gozdov, poskodovanih od vetra, po GGO in po lastnistvu.

Preglednica 9: Vrstna sestava sadik za obnovo s sadnjo po lastniStvu

Lastnistvo
BU

kos

GR

kos

DOB

kos

G.JAV

kos

SM

kos
MAC
kos

JEL

kos

DR. VR.

kos

SKUPAJ

kos
Drzavni gozd. 10.500 11.500 1.500 15.000 265.000 22.000 11.500 7.000 347.000
Drugi gozd. 33.000 6.500 51.000 363.000 86.000 6.500 23.500 569.500

Skupaj 43.500 18.000 4.500 66.000 628.000 108.000 18.000 30.500 916.500
delez po DV 5% 2% _0,5 % 7% 68% 12% 2% 3% 100 %

Ukrep 2: Nega mladovja

Nega mladovja z ukrepi nege: obzetev (naravnega in umetno osnovanega mladja),
uravnavanje drevesne sestave, oblikovanje in pospesevanje pozitivnih lastnosti za
nadaljnji razvoj gozda, s krepitvijo stojne stabilnosti, pospesevanje kakovostnih znakov
dreves in gozda, nega gozdnega roba in odstranjevanje poskodovanih, nevitalnih
drevesc na ze pomlajenih povrsinah v poskodovanih pomlajencih. Izvajala se bo na
povrsini 1.164 has ponovitvami pa se bo obseg negovalnih del povecal na 2.029 ha.

Predvideni stroski sofinanciranja izvedbe sanacijskega ukrepa nege mladovja so 0,41
milijona EUR.

V preglednici v nadaljevanju je prikazan obseg in ovrednotenje nacrtovanih del za
nego mladovja, v prilogi nacrta sanacije pa tudi po GGO in lastnistvu.

Preglednica 10: Obseg in ovrednotenje na6rtovanih del za nego mladoyja na obnovljenih
povrSinah poSkodovanih gozdov po lastniStvu

Lastnistvo
Nega mladoyja brez

ponovitev
ha

Nega mladovja s
ponovih/ami

ha

Vrednost del

EUR

Vrednost
sofinancirania

EUR
Drzavni gozdovi 601 1.119 281.200 181.900
Drugi gozdovi 562 910 756.000 223.800
Skupaj 1.164 2.029 840.500 405.700

Dinamika izvajanja del:
Sanacijski ukrepi nege mladoyja in krepitev stojne stabilnosti - 2.029 ha:

leto2018- 10%, 100 ha,
leta2019- 20%, 200 ha,
leta 2020 - 70 %, 600 ha,

31



Nacrt sanacije gozdov poskodovanih v vetrolomu 11.-13.12. 2017, Zavod za gozdove Slovenije, 2018

Obzetev sadik se bo izvajala dve do tri leta zapored po izvedenem sajenju sadik. V
mladovjih, poskodovanih ob podiranju maticnega sestoja, bo treba posekati vsa
poskodovana drevesca, ki bi motila nadaljnji razvoj mladovja ali bi potencialno ogrozala
zdravstveno stanje mladega gozda. V letvenjakih, ki so jih poskodovala padajoca
drevesa, je predvsem treba okrepiti stojno stabilnost z izbiralnim redcenjem. Vrzeli v
mladovju, v katerih ne pricakujemo naravne vrasti, je treba spopolniti z ustreznimi
sadikami. Na obmocjih vecje poskodovanosti je treba izvajati tudi negovalne ukrepe v
gozdnem robu, s katerimi zmanjsujemo in preprecujemo vdor zunanjih vplivov v
notranjost gozda, krepimo odpornost na poskodovanost od vetra, na zledolome,
snegolome, soncni ozig in susne strese.

Na odprtih povrsinah vecjih razseznosti povecuje invazivna sposobnost tujerodnih vrst,
zlasti velikega pajesena, japonskega dresnika, navadne barvilnice ipd. je treba z ukrepi
obnove poskodovanih gozdov in nege povrsin v obnavljanju je treba zagotoviti tudi
odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst.

Ukrep 3: Zascita mladja na obnovljenih povrsinah pred divjadjo in drugimi
skodljivimi dejavniki

Varstvo pred divjadjo se nacrtuje na povrsinah za obnovo, kjer pricakujemo poskodbe
zaradi rastlinojede divjadi na posajenih sadikah oziroma na naravnem mladju. Prioriteta
je zascita posajenih sadik, v manjsi meri je vkljucena tudi zascita naravnega mladja.

Zascita mladja na obnovljenih povrsinah je nacrtovana v obsegu 1.330 ha, od tega
tretjina je 42 % v drzavnih gozdovih. Zascita s premazi je nacrtovana v obsegu 1.156 ha
(s ponovitvami), zascita s kolicenjem/tulci je nacrtovana na 102 ha, kolektivna zascita z
ograjo je nacrtovana na 35 ha. V vetrolomu je bilo zaradi podrtega drevja poskodovanih
veliko ze postavljenih ograj, Popravilo Ie teh je potrebno na priblizno 43 ha ograjenih
povrsin. Dinamika izvajanja varstva je vezana na dinamiko izvajanja obnove
poskodovanih gozdov. Vrednost nacrtovanih del varstva pred divjadjo je 1 ,23 milijonov
EUR, stroski sofinanciranja znasajo priblizno 1,11 milijonov EUR.

Preglednica 11: Skupni obseg in ovrednotenje naSrtovanih del za za§6ito mladja pred divjadjo po
lastniStvu

LASTNlSWO
ZaSfita
mladja

ha

Vrednost del

EUR

Vrednost
materialov

EUR

SKUPAJ
vrednost del in

matenalov
EUR

Vrednost
sofinanciranja

(delo in material)
EUR

Drzavni gozdovi 553 206.534 187.997 394.531 353.224
Dmgi gozdovi 777 390.048 443.561 833.609 755.599

Skupaj 1.330 596.582 631.558 1.228.139 1.108.823

4.2.4 Posebne usmeritve in ukrepi za krepitev ekoloskih in socialnih funkcij
gozdov

Usmeritve in ukrepi za krepitev varovalne in zascitne funkcije

Usmeritve za krepitev varovalne in zascitne funkcije so podrobneje opredeljene v
gozdnogospodarskih nacrtih. Kljucni ukrep na obmocju ujme je posek in odstranitev
podrtega drevja, tudi posek tezkega drevja, in razrez ter sidranje drevja na strmih
pobocjih. Dela se bodo izvajala v okviru sanacije gozdov, razen v varovalnih gozdovih, ki
so kot taki doloceni v Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
(Uradni list RS, st. 88/05 in nasl.), ker so dela financirana.
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Ukrep: Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov
Dela za krepitev varovalne in zascitne funkcije gozda v varovalnih gozdovih so
nacrtovani v vrednosti 0,43 milijonov EUR. Dela bodo izvedena praviloma v letu 2018,
zaradi zahtevnosti dela pa bo izjemoma izvajanje ukrepa lahko potekalo tudi v letu 2019.
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov, ki je financirano iz sredstev PRP
pomeni posek in odstranitev poskodovanega drevja zaradi vetroloma iz varovatnih
gozdov. Posekana drevesa morajo biti spravljena iz gozda.

Preglednica 12: Posek in spravilo lesa iz varovalnih gozdov po lastniStvih

LASTNlSTVO

Posek
poskodovanega
drevja z motomo

zago

(neto m3)

Spravilo
poSkodovanega

drevja s
traktorjem

(neto m3)

Spravilo
poSkodovanega
drevja z zicnim

zerjavom s
procesorsko glavo

(neto m3)

SKUPAJ
vrednost del

EUR

Vrednost
sofinanc. del

EUR
Drzavni gozdovi 3.550 2.000 1.550 103.680 103.680
Dmgi gozdovi 400 400 700 329.465 329.465
SKUPAJ 3.950 2.400 2.250 433.175 433.175

Usmeritve in ukrepi za krepitev funkciie ohranianja biotske raznovrstnosti

Zaradi obseznosti vetroloma dosledno upostevanje casovnih in prostorskih omejitev
secnje in spravila, ki izhajajo iz predpisov in usmeritev zapisanih v GGN, ni mogoce, saj
to predstavlja dodatno oviro pri sanaciji in posledicno povecuje tveganja za namnozitev
podlubnikov in poslabsanje degradacijo ali celo izgubo zivljenjskega prostora za te vrste.

Usmeritve za izdelavo od vetra poskodovanih dreves na rastiscih in zascitnih conah za
divjega petelina, v zimovaliscih rastlinojedov, v delih gozda, kjer gnezdijo redke in
ogrozene vrste (crna storklja, oziroma kolonije sivih capelj, planinski orel in orel
belorepec, ostale vrste orlov, srsenar, ostale ogrozene ujede, save kozace in velike
uharice, ostale vrste sov) so:

odlocbe za izvedbo ukrepov sanacije vetroloma so lahko brez casovne omejitve
izvajanja del, razen v sestojih, kjer krajevno pristojni gozdar oceni, da je zaradi
manjsega obsega del ali drugih vzrokov delo mogoce izvesti z upostevanjem
casovnih omejitev (neizvajanje del v casu od 1. marca do 30. junija 2018),
v maju in juniju naj bo cas izvedbe del v neposredni blizini rastisc (npr.: pevska
drevesa, spalna drevesa, rastitveni ciklusi) in gnezdisc cim krajsi in koordiniran s
strani revirnega gozdarja glede na intenziteto in razvoj podlubnikov. Z deli se pricne
po deveti un zjutraj in konca 2 uri pred vecernim mrakom,
v mesecu juniju, ko je obdobje gnezditve koconogih kur, je treba biti pri delih na
seciscih pozoren na gnezda na tleh,
za posamezne odlocbe za izvedbo sanitarne secnje se vodi evidenca dejanske
casovne izvedbe del v neposredni blizini rastisc in gnezdisc,
o izvajanju del brez casovnih omejitev na obmocjih, kjer obicajno veljajo casovne
omejitve izvajanja del v gozdovih, se obvesti ZRSVN,pristojne inspekcijske sluzbe in
upravljavce lovisc,
ob izvajanju secnje mora biti na rastiscih koconogih kur poseben poudarek na
secnem redu, pri katerem je v ozjih obmocjih rastisc treba zagotoviti prehodnost in
preglednost. S secnimi ostanki naj se ne ustvari talnih barier;
secnih ostankov naj se ne pusca na obmocjih, porascenih z borovnico in drugimi
vrstami iz rodu Vaccinium;
pri spravilu je treba paziti, da se mravljisca ne unicijo in ne poskodujejo;
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ne glede na stopnjo poskodovanosti sestojev od vetroloma je treba na obmocjih, kjer
stojecega habitatnega drevja primanjkuje, zagotoviti primerno mrezo odmrlega
debelejsega drevja (nad 50 cm).

Usmeritve za izdelavo od vetra poskodovanih dreves v blizini medvedjih brlogov ter legel
volkov in risov:

v razdalji najmanj 200 m od aktivnih medvedjih brlogov se do 30. 4. 2019 dela v
gozdu ne izvajajo;
v razdalji najmanj 300 m od kraja, kjer so polezeni mladici volka, se v obdobju 1.4.
do 31. 5. 2019 dela v gozdu ne izvajajo;
v razdalji najmanj 100 m od kraja, kjer so polezeni mladici risa, se v obdobju 1. 6.
do 31. 8. 2018 dela v gozdu ne izvajajo.

Izjema od predhodnih dolocil so obmocja, kjer bi bila poznejsa izvedba del razlog za
namnozitev podlubnikov. Na teh obmocjih se dela izvajajo v najvecji meri pazljivo, da se
ne poskoduje briogov. Ce se pri izvajanju del naleti na aktiven brlog, naj se na tisti
lokaciji z deli prekine in se nadaljuje sele, ko se koncuje s sanacijo tistega objekta. S tem
se zagotovi cim daljse mirno obdobje v neposredni blizini brloga.

Na obmocjih ze znanih aktivnih medvedjih brlogov se v radiju 50 m okrog naseljenega
brloga sanacije ne izvaja pred 30. 4. 2018. V primeru ugotovljenega volcjega ali risjega
legla se v radiju 100 m prekine delo za 3 dni in s tem olajsa premik mtadicev na novo
lokacijo.

Usmeritve za vzdrzevanje in osnovanje pasisc in grmisc na mocno prizadetih obmocjih:
zaradi zagotavljanja ohranjanja zadostnih kakovostnih pasnih povrsin znotraj gozda
je treba zagotoviti cim hitrejso sanacijo dreves, ki so padla na travnike znotraj gozda
in travnike dosledno ocistiti vseh secnih ostankov;
pri sanaciji od vetroloma poskodovanih povrsin je treba upostevati dolocilo, da se
zaradi krepitve funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in lovnogospodarske
funkcije v gozdnem prostoru dolocijo obmocja, ki so pomembna za ohranitev
prostozivecih zivali in rastlin. Ta obmocja so predvsem pasisca in grmisca, ki se
podrobneje dolocijo v GGN za GGE. Na obmocjih strnjenih gozdnih kompleksov se
naj, v kolikorje to mogoce (lastnistvo, ekonomska upravicenost), osnuje in vzdrzuje
vsaj 5 ha pasisc na 1.000 ha gozda;
na novo osnovana pasisca naj bodo velikosti 0,3-1,0 ha, v kolikor je mozno s
stopnicasto strukturiranim gozdnim robom in postopnim prehodom v gozd;
na novo osnovana grmisca naj bodo nacrtno prepuscene povrsine naravnemu
razvoju gozda - sukcesiji, ki se ga v naslednjih letih z nego oblikuje za namen
izboljsevanja prehrambenih in bivalnih razmer rastlinojedih parkljarjev. Povrsine naj
bodo praviloma velike od 0,5 ha pa tudi do nekaj hektarjev.

Ukrep vzpostavitve novih pasisc se nacrtuje v skupnem obsegu 33 ha v drzavnih
gozdovih, in sicer 7 ha v GGO Postojna, 25 ha v GGO Kocevje in 1 ha v GGO Ljubljana.
Ukrep vzpostavitev grmisc se nacrtuje v GGO Kocevje, in sicer 31 ha ter v GGO
Ljubljana 1 ha, skupaj 32 ha. Vrednost del je ocenjena na 0,07 milijonov EUR.

Usmeritve pri obnovi poskodovanih gozdov:
pri obnovi poskodovanih gozdov s sajenjem sadik je treba v nabor drevesnih (in
grmovnih) vrst za sadnjo obvezno vkljuciti ustrezne plodonosne vrste drevja in
grmovja;
pri izdelavi zascite v zivljenjskem prostoru divjega petelina in rusevca je potrebna
zaradi nevarnosti naleta in posledicno poskodovanja posameznih zivali zicne ograje
oznaciti z oznacevalnimi tablicami (odsevniki);
v ozjih rastiscih koconogih kur se kot kolektivna zasita lahko uporabijo lesene ograje,
ki so tu ekolosko in estetsko primernejse kakor zicne.
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5 NACRTOVANA PRORACUNSKA SREDSTVA ZA SANACUO
POSKODOVANIH GOZDOV

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, st. 71/2004 in
nasl.) v 12. in 13. clenu doloca sofinanciranje obnove gozda po naravni ujmi
poskodovanega gozda, in sicer: priprava povrsine 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 poskodovanega gozda. Poleg same obnove
gozda so za uspesno sanacijo poskodovanih gozdov nacrtovana tudi nujna negovalna in
varstvena dela.

Sofinanciranje nacrtovanih del za sanacijo poskodovanega gozda po nacrtu sanacije je
ovrednoteno na 3,87 milijonov evrov, od tega za zasebne in obcinske gozdove 2,51
milijonov evrov, za drzavne gozdove pa okvirno 1,36 milijona eurov.

Nacrtovana sanacijska dela za obnovo, nego, zascito pred divjadjo ter za odstranitev
podrtega drevja iz varovalnih gozdovnaj bi bila sofinancirana iz sredstev Programa
razvoja podezelja 2014-2020 (PRP 2014-2020), na podukrepu 8.4 - Preprecevanje in
odprava skode v gozdovih zaradi gozdnih pozarov ter naravnih nesrec in katastroficnih
dogodkov.

Dinamika izvajanja del:
. obnova gozdov s sadnjo in setvijo, nega mladovij in zascita mladja na obnovljenih

povrsinah se bo izvajala vse do leta 2022, s povecevanjem intenzivnosti od leta
2019dalje,

. varstvena dela v varovalnih gozdovih se bodo izvajala z enako intenziteto vse do
leta 2022.

Nacrtovane potrebe po sredstvih za sanacijo poskodovanih gozdov po vrstah ukrepov in
po lastnistvu so prikazana v preglednici 12.0bseg in vrednost nacrtovanih del in
materialov ter vrednost (so)financiranja po GGO, loceno po lastnistvu gozdov so
prikazani v prilogah nacrta.

Preglednica 13: Potrebna finanena sredstva za so-financiranje na6rtovanih ukrepov po
Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

NACRTOVANI UKREPI ZA SANACUO (v EUR)
Driavni
gozdovi

Drugi
gozdovi

Skupaj

Sofinancirana vrednost del in materialov
 

Predlog virov
denamih
sredstev

Obnova,
nega

Priprava povrSin za obnovo 195.439

Obnova s sadnjo 318.558

Nega obnovljenih povrSin in
poSkodovanega mladovja

181.940

253.495

574.855

223.786

448.934 PRP 2014-2020

893.413 PRP 2014-2020

405.726 PRP 2014-2020

ZaSfiita mladja na obnovljenih
povrSinah

353.224 755.599 1.108.823 PRP 2014-2020

Varstvo Varstvo pred podlubniki* 46.650 182.100 228.750

Odstranitev podrtega drevja iz
varovalnih gozdov

Integralni
proracun RS

103.680 329.465 433.175 PRP 2014-2020

Gozdne
vlake

Gradnje/priprava/rekonstrukcije g.
vlak 102.000 30.000 132.000

PRP 2014-2020
1.254.841 2.167.230 3.422.571 PRP 2014-2020

SKUPAJ potrebna sredstva za so-financiranje
nacrtovanih sanacijskih del

46.650 182.100 228.750 Integralni
prora6un RS

1.301.491 2.349.830 3.651.321 SKUPAJ

*brez vrednosti del, ki jih opravi ZGS za postavitev in vzdrzevanje kontrolo-lovnih pasti

35



Nacrt sanacije gozdov poskodovanih v vetrolomu 11.-13.12. 2017, Zavod za gozdove Slovenije, 2018

6 KADROVSKI POGOJI ZA DELO JAVNE GOZDARSKE SLUZBE
NASANACUI POSKODOVANIH GOZDOV

Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) je v zadnjih letih zmanjseval
stevilo zaposlenih v vecji meri, kot se je to povprecno dogajalo v javnem sektorju. Tako
je bila npr. se s Kadrovskim nacrtom ZGS za leto 2008 odobrena zaposlitev 750
delavcev v javni gozdarski sluzbi, skladno s Kadrovskim nacrtom ZGS za leto 2017 pa je
bila omogocena zaposlitev 655,5 delavcev v javni gozdarski sluzbi. Ob zakljucku leta
2017 je bilo tako v ZGS zaposlenih na podrocju javne gozdarske sluzbe 655,5 javnih
usluzbencev, placanih iz drzavnega proracuna, karje pomenilo 91,1 % od sistemiziranih
delovnih mest po Pravilniku o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v ZGS.

Glede na obseg poskodovanosti gozdov in nujnost hitre in strokovno korektne sanacije
mora ZGS poleg rednih opravil, ki jih izvaja z reduciranim stevilom zaposlenih, skladno s
predpisi in operativnimi potrebami opraviti se stevilne nove naloge. Navedeno utemeljuje
zaposlitev vecjega stevila gozdarskih strokovnjakov za dobo 24 mesecev, ki bodo v
zvezi s sanacijo gozdov po vetrolomu izvajali zlasti naslednja splosna opravila:

izvedba popisov poskodovanih gozdov za izdelavo spremembe
gozdnogospodarskih nacrtov gozdnogospodarskih enot,
izbira dreyja za sanacijski posek,
spremljanje stanja poskodovanih gozdov,
kontroliranje izvedbe del, prevzem in evidentiranje gojitvenih in varstvenih del,
ugotavljanje potrebe po gradnji oz. pripravi gozdnih vlak, priprava elaboratov vlak
in njihovo trasiranje,
organiziranje lastnikov gozdov za skupno izvedbo sanacijskih del.

Predvidena struktura novih zaposlitev po delovnih mestih in organizacijskih enotah je
naslednja:

Centralna enota: visji sodelavec za podrocje gozdarstva - 1x (koordinacija
sanacije, varstvo gozdov in spremljava skodljivih organizmov),
OE Postojna (KE Stari trg, KE Knezak): revirni gozdar III - 2x,
OE Kocevje (KE Lasce, KE Rog): gozdar svetovalec I - 1x (sanacijski nacrti za
prizadete gozdove na OE), revirni gozdar III - 2x,
OE Celje (KE Zalec): revirni gozdar III - 1x,
OE Nazarje (KE Luce, KE Gornji grad, KE Sostanj): gozdar nacrtovalec -
pripravnik - 1x, revirni gozdar III - pripravnik - 1x, revirni gozdar IV - pripravnik -
2x,
OE Slovenj Gradec (KE Dravograd): revirni gozdar III - pripravnik - 1x.

Zaposleni na teh delovnih mestih naj bi izvajali predvsem naslednja posamicna
sanacijska opravila:

visji sodelavec za podrocje gozdarstva: sodelovanje pri izdelavi programov dela
za podrocje gojenja in varstva gozdov, spremljanje strokovnih dognanj in novosti
na podrocju gojenja gozdov in novosti pri gozdnogojitvenih in varstvenih delih ter
njihova implementacija, usposabljanje in izobrazevanje lastnikov gozdov,
javnosti, sodelavcev in strokovno usmerjanje dela pripravnikov ter dijakov in
studentov na prakticnem usposabljanju,
gozdar svetovalec 1: izdelovanje gozdnogospodarskih nacrtov gospodarskih enot
in posameznih vsebinskih sklopov, obmocnega gozdnogospodarskega nacrta ali
sodelovanje pri njihovi izdelavi pripravljanje strokovnih podlag za soglasja,
dovoljenja in mnenja k dovoljenjem za posege v gozd in gozdni prostor,
usmerjanje dela strokovnih sodelavcev - nacrtovalcev,
revirni gozdar III: izdelovanje gozdnogojitvenih nacrtov, izbiranje drevja za posek,
dolocanje in prevzemanje gojitvenih in varstvenih del ter vodenje upravnih
postopkov v tej zvezi, trasiranje vlak.
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V okviru kadrovske okrepitve bi ZGS zaposlovanje izvajal preko javne objave prostih
delovnih mest. Navedene osebe bi opravljale dela in naloge delovnega mesta, na
katerega bi se zaposlile, s posebnim ozirom na terenske naloge v zvezi z odpravljanjem
posledic vetroloma. ZGS zeli ob tem zagotoviti pridobitev prvih delovnih izkusenj tudi
dolocenemu stevilu diplomantov gozdarstva (predlaga se, da bi bila do polovica
zaposlitev na tej podlagi lahko te vrste), s cimer bi se zmanjsal tudi strosek za placilo del,
ki jih je potrebno opraviti v zvezi s sanacijo.

Preglednica14: Skupno Stevilo zaposlenih preko kadrovske okrepitve, upoStevaje zaposlene s
krajSim delovnim 6asom

Vir financiranja Dovoljeno Stevilo
zaposlenihna

dan01.07.2018

Dovoljeno Stevilo
zaposlenihna

dan01.01.2019

Dovoljeno Stevilo
zaposlenihna

dan1.07.2019

Dovoljeno Stevilo
zaposlenihna

dan01.01.2020
Kadrovska
okrepitev

(drzavni prorafiun*)
12 12 12 12

7 PRILOGE NACRTA

Priloga 1: Pregled poskodovane kolicine drevja za posek (v bruto m3), poskodovanih
povrsine ter povrsine za obnovo(ha) po GGO in po lastnistvu gozdov

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

Priloga 3: Vrstna sestava sadik za obnovo gozdov s sadnjo po GGO in lastnistvu
Priloga 4: Obseg poseka in spravila lesa iz varovalnih gozdov (neto m3) po GGO in

lastnistvu

KARTNI DEL:
Karta obmocja sanacije gozdov z 20% zmanjsanim prirastnim potencialom gozda

zaradi posledic vetroloma 2017;
Karta poskodovanosti gozdov po gozdnogospodarskih enotah, Vetrolom
december 2017 - potrebni sanitarni posek v m3/ha;
Karta poskodovanosti gozdov po odsekih, Vetrolom december 2017 - potrebni
sanitarni posek v m3/ha;
Karta poskodovanosti gozdov po odsekih, Vetrolom december 2017 - potrebni
sanitarni posek po delezu v lesni zalogi;

37



Nacrt sanacije gozdov poskodovanih v vetrolomu 11.-13. 12. 2017, Zavod za gozdove Slovenije, 2018

Nacrt sestavili po podatkih obmocnih enot ZGS:

Dr. Ales Poljanec, vodja strokovnega sveta ZGS

Oddelek za gojenje in varstvo gozdov
Zoran Grecs, spec.
Marija Kolsek
Marijana Minic
Katja Kunc

Oddelek za gozdno tehniko:
Jurij Begus, spec.
Andrej Grum

Oddelek za gozdne zivali in lovstvo:
Marko Jonozovic
Zdravko Miklasic
Peter Krma

Oddelek za gozdnogospodarsko nacrtovanje:
Dragan Matijasic
dr. Ales Poljanec
mag. Rok Pisek

Kadrovsko-pravni oddelek:
mag. Blaz Kovac

Izdelava kartnega dela nacrta:
dr. Tomaz Sturm, Oddelek za gozdnogospodarsko nacrtovanje

Priprava in obdelava podatkov:
dr. Tomaz Sturm, Oddelek za gozdnogospodarsko nacrtovanje
dr. Kaja Kandare, Oddelek za racunalnistvo
Oddelek za gojenje in varstvo gozdov
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Priloga 1:Pregled poskodovane kolicine drevja za posek (v bruto m3), poskodovane povrsine
ter povrsine za obnovo (ha) po GGO in po lastnistvu gozdov

GGO/lastniStvo*

PoSkod. lesna
zaloga (LZ)

(m3)

% pogkod.
LZ/

LZ poskod.
odsekov

%
iglavcev v
poskod. LZ

PovrSina gozda
v poSkodovanih

odsekih
**(ha)

PovrSina
za obnovo

(ha)

% povrSine za
obnovo/

PovrSine gozda
v poSkod.odsekih

TOLMIN 26.698 1 69 9.260 0

Drzavni gozd 14.207 80 2.672

Drugi gozd. 12.491 56 6.588

BLED 65.345 86 8.342 111

Drzavni gozd. 6.280 891

Dmgi gozd. 59.065 86 7.452 109

KRANJ 88.061 95 20.745 67

Drzavni gozd. 10.583 94 1.505

Drugi gozd. 77.478 95 19.241 65
LJUBLJANA 110.007 87 27.793 204

Dr^avni gozd. 14.961 93 2.611 11

Dmgi gozd. 95.046 86 25.182 192

POSTOJNA 413.339 93 17.492 989

Drzavni gozd. 295.985 12 92 6.905 678 10

Drugi gozd. 117.354 98 10.587 311

KOCEVJE 797.315 89 64.297 2.611

Drzavni gozd. 477.305 87 33.256 1.220

Drugi gozd. 320.010 92 31.041 1.392
NOVO MESTO 42.672 87 11.459 22

Drzavni gozd. 19.770 90 5.358

Drugi gozd. 22.902 85 6.101 21

CELJE 19.293 79 6.002 27

Drzavni gozd. 1.082 49 651

Dmgi gozd. 18.211 81 5.351 26

NAZARJE 262.452 90 18.525 451

Drzavni gozd. 3.073 87 374

Dmgt gozd. 259.379 90 18.151 445

SL.GRADEC 261.876 94 20.064 677

Drzavni gozd. 81.035 96 5.136 267

Drugi gozd. 180.841 93 14.929 410

MARIBOR 113.742 89 6.962 287

Drzavni gozd. 30.907 90 1.388 62

Dmgi gozd. 82.835 89 5.573 225

SLOVENUA 2.200.800 90 210.941 5.451

Drzavni gozd. 955.188 89 60.747 2.250

Drugi gozd. 1.245.612 91 150.194 3.201
'Drzavni gozd. = pretezno drzavni gozdovi;
**povrsina odsekov, kjer je poskodovanost

Drugi gozdovi = pretezno zasebni in obcinski gozdovi
lesne zaloge minimalno 0,5 m /ha
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Priloga 2: Obseg nacrtovanih del za obnovo gozdov (priprava povrsin za obnovo, obnova s
sadnjo, nega obnovljenih povrsin tervarstvo pred divjadjo) po GGO in lastnistvu

GGO LASTNlSTVO*

Priprava povrSin
na obnovo

(ukrep v skladu
z opisi del iz

PRP\

(ha)

Sadnja

(ha)

Nega
obnovljenih
povrSin-s

ponovitvami

(ha)

Varetvo pred divjadjo -
prikazane povrSine z
letnimi ponovitvami

(ha)
TOLMIN

2 in 6
SKUPAJ TOLMIN
BLED

2 in 6
0 0

28,00 14,00

0

43,00

0

44,00

SKUPAJ BLED 28,00 14,00 43,00 44,00

KRANJ
2 in 6

2,00

5,00 27,00

6,00

91,00

8,20

124,60
SKUPAJ KRANJ 5,00 29,00 97,00 132,80

LJUBLJANA
2 in 6

1,00 0,65
17,00 2,10

2,00
6,30

0,70

2,10
SKUPAJ LJUBLJANA 18,00 2,75 8,30 2,80|
POSTOJNA

2 in 6
102,00 14,00

42,60 4,60

199,00

31,80

74,25

15,00
SKUPAJ POSTOJNA 144,60 18,60 230,80 89,25 |
K06EVJE

2 in 6
421,00 94,00

262,50 18,50

514,00

111,00

411,75

73,55
SKUPAJ KOCEVJE 683,50 112,50 625,00 485,30

NOVO
MESTO 2 in 6

0,50

3,50 3,50
5,00

17,50
SKUPAJ NOVO MESTO 3,50 4,00 22,50

CELJE
2 in 6 1,10 4,40 0,30

SKUPAJ CELJE 1,10 4,40 0,30

NAZARJE
2 in 6

4,00 1,00

256,00 99,00

9,50

390,50

3,60

415,90
SKUPAJ NAZARJE 260,00 100,00 400,00 419,50

SLOVENJ
GRADEC 2 in 6

15,90 30,00

62,10 66,50

137,70

303,43

30,73

55,15
SKUPAJ SLOVENJ GRADEC 78,00 96,50 441,13 85,88 |
MARIBOR

2 in 6
39,50 12,00

80,00 42,00

36,50

120,00

23,75

46,25
SKUPAJ MARIBOR 119,50 54,00 156,50 70,00

SLOVENUA
2 in 6

583,40 154,15

756,70 278,30

909,70

1.118,93

552,98

776,85

SKUPAJ SLOVENUA 1.340,10 432,45 2.028,63 1.329,831
*2 in 6 - zasebni in obcinski gozdovi; 5 - drzavni gozdovi
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GGO LASTNlSTVO BUKEV GRADEN DOB GORSKI
JAVOR 6E§NJA LIPA SMREKA JELKA MACESEN RDEfil

BOR
DRUGE
VRSTE

SKUPAJ
SADIKE

KoliCki za
obeleievanje
sadik - kos

BLED
2 in 6 1.500 4.100 100 9.000 1.000 3.000 500 500 19.700 8.000

SKUPAJ BLED 1.500 4.100 100 9.000 1.000 3.000 500 500 19.700 8.000

KRANJ
2 in 6

400 3.200 400 4.000
8.000 6.350 46.000 7.200 67.550 15.000

SKUPAJ KRANJ 8.000 6.750 49.200 7.600 71.550 15.000

LJUBLJANA
2 in 6

900 900 1.800
3.250 3.250 6.500

900
3.250

SKUPAJ LJUBLJANA 4.150 4.150 8.300 4.150

POSTOJNA
2 in 6

30.000 5.000 35.000
1.500 8.500 1.500 11.500

0
1.000

SKUPAJ POSTOJNA 1.500 38.500 6.500 46.500 1.000

K06EVJE
2 in 6

10.000 4.500 197.500 3.500 215.500
2.500 100 36.000 38.600

13.500
2.500

SKUPAJ KOCEVJE 12.500 4.500 100 233.500 3.500 254.100 16.000

NOVO MESTO
2 in 6

1.000 1.000
6.000 1.000 7.000

1.000
7.000

SKUPAJ NOVO MESTO 7.000 1.000 8.000 8.000

CELJE
2 in 6

0
550 50 1.600 2.200

0

SKUPAJ CELJE 550 50 1.600 2.200

NAZARJE
2 in 6

200 500 800 500 2.000
800 3.000 12.500 159.700 21.500 500 198.000

SKUPAJ NAZARJE 1.000 3.000 13.000 160.500 22.000 500 200.000

SLOVENJ GRADEC
2 in 6

8.650 12.750 225 20.500 18.400 60.525
12.850 500 28.800 625 47.200 42.500 100 132.575

5.700
13.800

SKUPAJ SLOVENJ GRADEC 21.500 500 41.550 850 67.700 60.900 100 193.100 19.500

MARIBOR
2 in 6

1.500 2.000 500 500 12.500 3.000 3.000 900 4.200 28.100
1.600 7.900 3.100 500 51.500 4.000 11.300 1.700 3.500 85.100

3.500
4.500

SKUPAJ MARIBOR 3.100 9.900 3.600 1.000 64.000 7.000 14.3M 2.600 7.700 113.200 8.000

SLOVENUA
2 in 6

10.550 11.700 4.500 15.150 1.225 500 265.400 11.500 22.300 900 4.200 347.925
33.100 6.400 50.800 16.375 500 362.750 6.500 85.500 2.700 4.100 568.725

24.600
55.050

SKUPAJ SLOVENUA 43.650 18.100 4.500 65.950 17.600 1.000 628.150 18.000 107.800 3.600 8.300 916.650 79.650

Priloga 3: Vrstna sestava sadik za obnovo gozdov s sadnjo po GGO in lastnistvu
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Priloga 4: Obseg poseka in spravila lesa iz varovalnih gozdov (neto m ) po GGO in lastnistvu

GGO LASTNlSTVO*

Odstranitev
podrtega dreyja
iz poskodovanih

varovalnih
gozdov

SKUPAJ
(neto m3)

Posek
poSkodovanega

drevja z
motomo zago

(neto m3)

Spravilo
poskodovanega

drevja s
traktorjem

(neto m3)

Spravilo poskodovanega
drevja z zi6nim zerjavom

s procesorsko glavo

(neto m3)
BLED

2 in 6 1.000 500 500
SKUPAJ BLED 1.000 500 500

KRANJ 700
2 in 6

700

SKUPAJ KRANJ 700 700|
NAZARJE 0 0

2 in 6 6.000 3.000 1.500 1.500
SKUPAJNAZARJE 6.000 3.000 1.500 1.500
SLOVENJ
GRADEC

800 400 400
2 in 6 100 50 50

SKUPAJ SLOVENJ GRADEC 900 450 400 50
SLOVENUA 1.500 400 400

2 in 6 7.100 3.550 2.000

700

1.550
SKUPAJ SLOVENUA 8.600 3.950 2.400 2.250

*2 in 6 - zasebni in obcinski gozdovi; 5 - drzavni gozdovi
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Poskodovanost gozdov po gozdnogospodarskih enotah
Vetrolom, december 2017

dava

Legenda

Gozdnogospodarsko obmoije

Gozdnogospodarska enota

Potreben sanitarnl posek (m3/ha)

> 30

20,1 - 30

10,1 -20

5,1-10

0,1-5

0

2.februar2018

ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENDE



Poskodovanost gozdov pc odsekih
Vetrolom, december 2017

ida va

Gozdnogospodarsko obmoije

Gozdnogospodareka enoia

Potreben sanitarni posek(m3/ha)

> 30

20,1 - 30

10,1 .20

5,1-10

0,01 .5

0

2. februar 2018

ZAVOD za COZDOVE
SLOVENIJE



Poskodovanost gozdov po odsekih
Vetrolom, december 2017

Gozdnogospodarsko obmoije

Gozdnogospodarska enota

Potreben sanitarni posek

v delelu nad 50 % lesne zaloge

v deleiu od 31 do 50 % lesne zaloge

v deleiu od 11 do 30 % lesne zaloge

v deleiu od 1 do 10 % tesne zaloge

v deleiu pod 1 % lesne zaloge

2. februar 2018

ZAVQD za GOZDOVE
SLOVENIJE


