
PREDPISI, KI DOLOČAJO 
RAVNANJE 

S SEČNIMI OSTANKI

IZVEDBA UREDITVE 
SEČIŠČA JE DOLOČENA Z 

ODLOČBO ZGS

PRIPOROČILA

Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s 
sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih 
lesnih sortimentov

Pravilnik o varstvu gozdov

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) lastnikom gozdov 
določa ravnanje s sečnimi ostanki z odločbo za 
posek dreves.

ZGS lahko z odločbo omeji odstranitev sečnih 
ostankov iz gozda.

• Pri klasični sečnji iglavcev praviloma izdelamo 
več manjših kupov na drevo.

• Kupov sečnih ostankov iglavcev ne zlagamo ob 
rastoča drevesa iglavcev in na panje posekanih 
dreves.

• Narivanje sečnih ostankov v kupe z rampalno 
desko in zbiranje sečnih ostankov s samohodnimi 
stroji je neprimerna praksa, saj zahteva vožnjo 
zunaj gozdnih prometnic.

Sečni ostanki morajo biti odstranjeni:
• z gozdnih poti, prometnic,
• s skladišč,
• z mejnikov,
• iz kalov, kaluž in vodnih virov,
• iz strug potokov in hudournikov ter jarkov,
• s kmetijskih zemljišč in zunanjih gozdnih 

robov,
• s pasišč prostoživečih živali,
• z mladja, da ne ovirajo obnove gozda.

Veje iglavcev se zlagajo v kupe ali se zavozijo 
s sečnimi stroji.
Veje listavcev lahko ostanejo razprostrte po 
gozdnih tleh, debelejše veje se razžagajo.
Če je posekano gozdno površino treba 
obnoviti s sadnjo, se pripravi prostor za 
sajenje sadik.

S P L O Š N A  P R AV I L A

V E J E ,  V R H A Č I  I N  D R U G I
S E Č N I  O S TA N K I

S skrbnim ravnanjem s sečnimi ostanki pripomoremo 
k zdravju gozdov:
• zmanjšamo možnost namnožitve podlubnikov,
• ne oviramo obnove gozda,
• vzdržujemo in krepimo funkcije gozda.

RAVNANJE
S SEČNIMI 
OSTANKI

Posebno pozornost je treba nameniti sečnim 
ostankom iglavcev, da zmanjšamo možnosti za 

namnožitev podlubnikov.
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SEČNI OSTANKI IGLAVCEV PRI SEČNJI S 
PROCESORSKO GLAVO

SEČNI OSTANKI IGLAVCEV PRI
STROJNI SEČNJI

Velike kupe sečnih ostankov ob cestah je treba čim 
prej odpeljati iz gozda.

Če odvoz sečnih ostankov iglavcev takoj ni mogoč, je 
treba:
• v zunanji plasti kupa do globine kupa 30 cm 

debelejše veje in vrhače razžagati na krajše kose 
(do 0,5 m),

• morebitne debelejše ostanke debel razrezati ali 
obeliti v pasovih.

Strojna sečnja po sečnih poteh → strojnik okleščen 
vrhač in veje zalaga pod stroj in jih zavozi → manjše 
poškodbe na sečnih poteh.

Strojna sečnja po vlakah → sečne ostanke odstraniti z 
vlake in zložiti v kupe kot pri sečnji z motorno žago.

UKREPI ZA UNIČENJE 
PODLUBNIKOV                        

V SEČNIH OSTANKIH, 
NAPADENIH S PODLUBNIKI

Pri klasični sečnji iglavcev izdelamo več manjših kupov 
na drevo.

Če bodo veje in vrhači izpostavljeni močnemu soncu, 
jih lahko pustimo razprostrte po tleh, če je tako 
določeno z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije.

RAVNANJE S SEČNIMI 
OSTANKI IGLAVCEV PRI 

REDNI SEČNJI ZA VARSTVO 
PRED PODLUBNIKI

Veje in vrhači iglavcev morajo biti zloženi na 
kupe takoj po sečnji in izdelavi debel oziroma 
kleščenju vej.

Razžagane debelejše konce (s premerom 
nad 4–5 cm) zložimo v notranjost kupa in jih 
prekrijemo s tanjšimi vejami.

1.

2.

• s sežiganjem sečnih ostankov na posebej urejenih 
kuriščih, ki so pod stalnim nadzorom odrasle 
opravilno sposobne osebe,

• z mletjem sečnih ostankov,
• z drugimi ukrepi, ki jih določi Zavod za gozdove 

Slovenije.

Uporaba insekticida v gozdovih  brez dovoljenja 
Zavoda za gozdove Slovenije ni dovoljena.
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