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lastnikom gozdov svetujemo, naj se za označitev drevja
za posek ali za določitev drugih del v gozdu pravočasno
obrnejo na pristojnega revirnega gozdarja.
Uslužbenci ZGS, ki opravljajo naloge javne gozdarske
službe, lahko lastnikom gozdov le svetujejo pri organizaciji
izvedbe poseka in spravila lesa v gozdu. Zakon o gozdovih
uslužbencem ZGS prepoveduje ukvarjanje z dejavnostjo
trženja lesa (npr. s plačljivim posredovanjem pri prodaji
lesa med lastnikom gozda in kupcem) ter z gospodarjenjem
in skrbništvom gozdov v lastništvu drugih oseb (npr. z
opravljanjem sečnje, spravilom, prevozom lesa, opravljanjem
varstvenih in gojitvenih del v gozdovih, graditvijo in
vzdrževanjem gozdne infrastrukture).
Pritožbe na delo zaposlenih v ZGS naj lastniki gozdov
naslovijo na pristojne krajevne ali območne enote ZGS –
kontakti so na voljo na spletni strani ZGS (www.zgs.si).

Urejanje lastniških in solastniških razmerij
V primeru solastništva gozda ali nedokončanih dediščinskih
postopkov bo najboljše, če solastniki (upravičenci) v lastnih
vrstah izberejo pooblaščenca, ki bo urejal opravljanje del
v gozdu in komuniciral z javno gozdarsko službo. Če se v
primeru sanitarnega poseka dreves solastniki med seboj ne
morejo dogovoriti o izvedbi poseka ali pa je njihovo bivališče
zelo oddaljeno, jim lahko javna gozdarska služba določi
zastopnika ali predstavnika, ki bo odgovoren za izvedbo
odločbe o sanitarnem poseku.

S povezovanjem smo učinkovitejši
Za uspešno in učinkovito opravljanje del v gozdu, še posebej
pri sanaciji gozdov, poškodovanih v naravnih ujmah, je
ključno povezovanje lastnikov gozdov. Prednosti povezovanja
so še posebej velike v razdrobljeni in majhni zasebni gozdni
posesti. Lastniki gozdov lahko najamejo skupnega izvajalca
gozdarskih storitev, se uspešno dogovorijo za potrebna dela
na gozdnih prometnicah, si pomagajo pri določitvi mej med
posestmi in s skupnim nastopom na trgu lesa in storitev
dosežejo tudi ugodnejši finančni rezultat.

Kako do podatkov o lastnem gozdu in
načrtovanih ukrepih v njem?
Podatki, pomembni za gospodarjenje z gozdovi, so zbrani
v gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih ter
v podatkovnih bazah, ki jih vzdržuje ZGS. Vsi ti podatki,
npr. o stanju gozda, lesni zalogi, možnem poseku lesa in
predvidenih gozdnogojitvenih ukrepih, so brezplačno na
voljo lastnikom gozdov na Pregledovalniku podatkov o
gozdovih, ki je dostopen na spletnem naslovu
http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/.
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Nasveti lastnikom gozdov za izvedbo poseka in spravila lesa

Najprej pomislite na lastno varnost
Dela v gozdovih, kot sta sečnja in spravilo lesa, so zelo
nevarna, zato naj se jih lotijo le tisti, ki so za to usposobljeni
in primerno opremljeni. To velja še posebej za dela pri
sanaciji gozdov, ki so jih poškodovale ujme. Brezhibna
oprema in orodje za delo so nujno potrebni za varno in
učinkovito delo. Delamo le v ugodnih vremenskih razmerah.
Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme zaščitne čelade, zaščitnih rokavic, ustrezne obutve, zaščitnih
hlač ter dobro vidnega delovnega jopiča. V gozdu ne delamo
sami. Sečnja in spravilo lesa naj potekata usklajeno. Kjer je
le mogoče, uporabljamo traktor z vitlom ali vsaj žični nateg
in škripec. Že v naprej razmislimo, kako bomo ukrepali v
primeru nezgode. Pri sebi moramo imeti torbico za prvo
pomoč in mobilni telefon.

Upoštevajte navodila
javne gozdarske službe
Za posek dreves v gozdu mora biti predhodno izdana
odločba Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), razen v primeru
sanitarne sečnje okuženih ali s škodljivci napadenih, močno
poškodovanih in podrtih dreves, ki jo lahko lastnik gozda
začne izvajati tudi pred izdajo odločbe, mora pa o tem
predhodno obvestiti ZGS. V odločbi so določeni količina in
struktura dreves za posek, usmeritve, pogoji in časovni roki
za izvedbo del ter navodila za ureditev sečišča po končanih
delih v gozdu. Vsa ta navodila mora lastnik gozda upoštevati
in po končanem poseku in spravilu lesa o zaključku del
obvestiti pristojnega revirnega gozdarja ZGS.

Pri sanitarni sečnji je ključna pravočasna
in dosledna izvedba poseka in spravila
Pravočasno odkrivanje s podlubniki napadenih dreves,
njihov posek, spravilo iz gozda in izvedba vseh predpisanih
varstvenih del v napadenem gozdu so ključni za
preprečevanje širjenja podlubnikov in zmanjševanje škode v
gozdu. S pravočasnim sanitarnim posekom boste v največji
možni meri ohranili vrednost lesa, ki se z odlašanjem hitro
zmanjšuje zaradi napada gliv oziroma modrenja lesa.
Časovni roki za izvedbo poseka in spravila so določeni v
odločbi ZGS za izvedbo sanitarne sečnje in preventivnih
varstvenih del v gozdovih. V primeru neupoštevanja teh
rokov lahko ZGS sproži postopek upravne izvršbe del,
prekoračitev postavljenega roka v odločbi ZGS pa je
prekršek, ki ga obravnava gozdarska inšpekcija.
Pri večjem obsegu sanacije ujm ali podlubnikov, ko lastniki
gozdov kljub svoji ustrezni usposobljenosti in opremi ne bi
mogli opraviti vseh potrebnih del v določenem roku, ZGS
svetuje lastnikom gozdov, da za sanacijska dela najamejo
poklicnega izvajalca. S tem bodo dela opravljena dovolj
zgodaj, da se podlubniki ne bodo dodatno namnožili, lastnik
pa bo imel boljši iztržek od prodaje lesa, kot če bi delal sam,
saj bo les zaradi zgodnejšega pospravila ohranil več svoje
vrednosti.

V primeru oddaje del v gozdu poiščite
usposobljenega izvajalca in sklenite
pogodbo z njim
V primeru oddaje del lahko dela v gozdu opravljajo za to
registrirane fizične ali pravne osebe (izvajalci), ki izpolnjujejo
predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti in
varnostne opreme. Seznam registriranih izvajalcev del v

gozdovih v Sloveniji, ki so gozdarski inšpekciji predložili
ustrezno dokumentacijo in izpolnjujejo predpisane pogoje,
je na voljo na spletni strani gozdarske inšpekcije. Dela v
gozdu lahko opravljajo tudi fizične osebe - člani kmečkih
gospodinjstev prek strojnih krožkov in v okviru omejitev, ki
jih določajo predpisi s področja dohodnine.
Lastniki gozdov naj z izvajalci sklenejo pisno pogodbo, s
katero se dogovorijo o obveznostih izvajalca, ceni, roku
izvedbe poseka in spravila lesa, načinu ureditve sečišča ter
plačila. Primer vzorca pogodbe je na voljo na spletni strani
ZGS (www.zgs.si)

Kdaj je pomoč pri delu v gozdu
delo na črno?
Dela v svojem gozdu lahko opravlja lastnik gozda, pri tem
pa mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi
zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske
pomoči. Medsosedska pomoč ni delo na črno, če se ta
opravlja brez plačila ali brez druge materialne koristi,
ponudijo pa jo lahko le osebe, ki takih del ne opravljajo kot
pridobitno dejavnost.

Uslužbenci ZGS in njihova vloga
pri organizaciji del v gozdu
Storitve javne gozdarske službe kot so npr. označitev drevja
za posek, navodila glede opravljanja gozdnogojitvenih in
varstvenih del, trasiranje gozdnih prometnic, svetovanje v
zvezi z opravljanjem del v gozdu in podobno, so za lastnike
gozdov brezplačne, oziroma plačane iz javnih sredstev. Na
storitev je treba v določenih obdobjih nekoliko počakati
zaradi povečanega povpraševanja lastnikov gozdov, zato

