
 

 

 
 

POSVET »INTENZIVNO GOSPODARJENJE Z GOZDOM IN VARSTVO NARAVE« 
 
 
Ljubljana, 24. 11. 2010 

 
 

 
Zadeva: Konkretni primeri zakonskih in postopkovnih ovir na področju 
varstva narave pri intenzivnem gospodarjenju z gozdom na območju 
Gozdnega gospodarstva Bled d.o.o. 
 

 
Največkrat se take ovire pojavijo pri gradnji gozdnih prometnic, predvsem vlak in sicer 
zaradi spremembe zakonodaje v zadnjih treh letih v smislu zaostritve predpisov, 
neusklajene zakonodaje ali preseganja pristojnosti raznih služb s področja varstva 
narave. Drugo tako področje je strojna sečnja. 

 
 
1.) GOZDNE PROMETNICE 

 
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost uvršča grajene gozdne vlake med 
nezahtevne objekte, kadar je vlaka dolga več kot 1 km in med enostavne objekte 
(pomožne kmetijsko-gozdarske objekte), kadar je njena dolžina pod 1 km. Podrobneje 
se načrtovanje gozdnih vlak prične v okviru izdelave gozdnogojitvenega načrta. 
Novogradnje morajo biti opredeljene v tehnološkem delu gozdnogojitvenega načrta. 
Postopek pred pričetkom gradnje gozdne vlake kot enostavnega objekta vsi poznamo: 

 investitor poda pisno pobudo na ZGS 
 gozdar opredeli gradnjo v tehnološkem delu gojitvenega načrta 
 ZGS pridobi lokacijsko informacijo in izdela elaborat vlake 
 vlaka se trasira na terenu in izvede izbor dreves za posek (A odločba) 
 izvede se gradnja vlake 
 opravi se prevzem vlake 

 
V primeru, da se načrtovana vlaka nahaja v območju naravnih vrednot, v zavarovanem 
območju ali območju Natura 2000, je potrebno po izdelavi elaborata vlake, pridobiti 
naravovarstveno soglasje, ki ga na podlagi Zakona o ohranjanju narave izda Agencija RS 
za okolje in prostor.  
Opomba: GG Bled ima več kot 95 % vseh gospodarjenih površin kot pooblaščen 
koncesionar ali pooblaščenec lastnika v območjih naravnih vrednot, zavarovanih 
območjih ali v območjih Natura 2000. Samo v času snegoloma v letu 2008 je bilo za 
potrebe sanacije zgrajeno okrog 150 vlak, krakov vlak ali rekonstrukcij na omenjenih 
območjih, v skupni dolžini 39.500 m. Praktično neizvedljivo je, da bi naravovarstveniki 
uspeli na podlagi terenskih ogledov za vse te primere izdati naravovarstvene pogoje in 
naravovarstvena soglasja tako hitro, da bi izvajalci še v zakonsko predpisanih rokih 
izvedli sanitarne sečnje in preventivna varstvena dela. 
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A. Primer zagate izvajalca del: 
 ZGS je lastniku gozda dne 14.7.2010 izdal odločbo o sanitarnem poseku 36 

dreves iglavcev v skupni bruto masi 59 m3, z rokom izvedbe 10 dni po 
vročitvi odločbe, to je 24.7.2010. Gozd se nahaja v tretji coni TNP. 

 Na tem območju se je vse od leta 2006 pojavljal lubadar. Kot pooblaščenec 
lastnika smo v letu 2010 želeli gospodarski gozd končno odpreti z vlako 
(150m) in ne posameznih sortimentov ročno spravljati po pobočju. Stara 
vlaka je erodibilna, poteka po vodotoku in je praktično neuporabna, ročno 
spravilo pa je drago, zamudno in za sekača mukotrpno. Stara vlaka bi se po 
izgradnji nove opustila, sanirala in prepustila naravnemu razvoju. 

 ZGS je na podlagi naše pisne pobude izdelal elaborat gozdne vlake 
26.8.2010 in nas napotil na pridobitev ustreznih soglasij. 

 Kot investitor smo vložili vlogo za izdelavo naravovarstvenih pogojev na 
ARSO (po predhodnem ogledu z ZGS, TNP in ZRSVN) in skupaj usklajeno 
traso. 

 ARSO je pridobil strokovno mnenje ZRSVN in upravljavca zavarovanega 
območja TNP ter 27.9.2010 izdal naravovarstvene pogoje za gradnjo 150 m 
gozdne vlake v zavarovanem območju (robna cona TNP), območju Natura 
2000 in ekološko pomembnem območju. 

 Ker se v območju nahaja kvalifikacijska vrsta črna žolna, bi bila gradnja 
pobočne vlake možna pod sledečimi pogoji: 

1. Gradnja vlake se ne sme izvajati v času gnezditve ptic med 15. 
marcem in 15. julijem. 

2. Trasa vlake se mora izogniti vsem drevesom z dupli ter starejšim in 
debelejšim drevesom.  

3. Eno drevo v jedru lubadarja se mora pustiti v sestoju brez da se ga 
poseka. Kaj pa odločba ZGS, ki govori o takojšnjem poseku zaradi 
lubadarja? Obstaja pravno pravilo, da se o isti stvari ne sme dvakrat 
odločati! Kako potem zatret tam lubadarja? In kaj bo storila potem 
gozdarska inšpekcija? 

4. Eno posekano čim debelejše drevo je potrebno olupiti lubja in pustiti 
ležati v sestoju.  Tam je starih propadajočih dreves že na kupe in 
naj bi puščali še nove? To je ekonomsko povsem neupravičeno do 
lastnika! In kdo bo plačal nadstroške za tako naložena dela (lupljenje 
in kurjenje)? 

5. Širina gozdne vlake na celotni trasi mora biti široka največ 2,5 m. 
Kot izvajalec smo zaprosili vsaj za 2,5 m široko vlako in smo pač 
veseli dovoljenja za gradnjo nasploh, vendar Pravilnik o gozdnih 
prometnicah opredeljuje vlako s širino planuma do 3,5 m. Ali širina 
gozdne vlake vpliva na kvalifikacijsko vrsto? 

6. Urediti je potrebno prečno odvodnjavanje vozišča zaradi povečane 
razmočenosti terena. O tem govori že sam Pravilnik o gradnji 
gozdnih prometnic! 

7. Dela je treba izvesti v suhih vremenskih razmerah. 
 
Poleg tega so v naravovarstvenih pogojih predlagane še naslednje tri usmeritve, ki pa s 
kvalifikacijsko vrsto koconogi čuk, zaradi katere investitor išče naravovarstveno soglasje, 
nimajo nobene zveze: 

1. predhodna preveritev nosilnosti geološke podlage. 
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2. Uporaba tehnologije, ki povzroča čim manj poškodb na sestoju gozda in 
okolju. 

3. Upoštevanje pogojev Pravilnika o gozdnih prometnicah. 
 
Na koncu je še navedeno: Ti naravovarstveni pogoji služijo za izdelavo projekta za 
izvedbo del. Kakšnega projekta? Za enostavni objekt, kakršna je ta vlaka, projekt ni 
potreben! In za 150 m vlake delat gradbeni načrt, kjer se začetne vsote gibljejo od 1000 
EUR  naprej. 
Nadalje v pogojih piše: » …če bo projekt za izvedbo del izdelan v skladu s pogoji, bo 
ARSO izdal naravovarstveno soglasje.« Šele po takem soglasju se lahko preide na 
trasiranje vlake, odkazilo dreves, izgradnjo vlake, posek in spravilo lesa v žarišču 
lubadarja. Med tem pa lahko podlubniki že izletijo, vrednost posekanega lesa pade 
minimalno za 35 %, gozdarska inšpekcija uvede postopek zaradi prepozno izvedene 
odločbe o sanitarni sečnji. 
  
KJE JE REŠITEV? V poenostavitvi postopkov in zmanjšanju količine potrebnih soglasij 
za take enostavne objekte ter uskladitvi zakonodaje! 

 
B. Primer zagate izvajalca del: 

Na območju Zgornje Gorenjske v TNP leži gospodarski gozd v zasebni lasti, ki je s svojim 
gorskim ozadjem opredeljen za naravni spomenik Gorske skupine Martuljek, v katerem 
je po novem Zakonu o TNP prepovedano graditi nove in širiti obstoječe ceste, gozdne 
ceste, vlake, kolovoze, poljske in druge poti. V ta sicer povsem gospodarski gozd vodi 
ena sama vlaka, dolga približno 2.700 m, po kateri se les vlači po tleh, kar povzroča 
erozijo, zahajanje lesa izven trase in poškodovanje okoliških dreves, poškodbe nastajajo 
tudi na okoliškem sestoju zaradi kotaljenja kamenja in podobno. V preteklih letih je GG 
Bled od zasebnih lastnikov na tem območju odkupil odkazan les na panju v količini cca. 
3.200 m3, pri čemer niti lastnikom niti nam, kot enemu od ponudnikov na trgu, ni nihče 
omenil kakršnekoli omejitve v odločbi. Kot odgovoren izvajalec smo posek lesa zaradi 
velike količine slučajnih pripadkov prestavili do letošnjega leta in obenem podali vlogo 
upravljavcu zavarovanega območja TNP za rekonstrukcijo degradirane vlake. Vlako 
smo želeli razširiti za 30 cm, da bi lahko les namesto vlačili, prevažali s forwarderjem, 
in zgradili dva nova kraka (2 x po 150 m), s katerima bi se opustilo neuporabne vlake. S 
prevozom lesa bi se zmanjšala erozija tal, prenehalo poškodovanje okoliških dreves in 
brežine pod vlako, zmanjšala količina prehodov traktorjev (manjše onesnaževanje), 
povečala ekonomičnost poseka in spravila… S strani ARSO smo 17.9.2010 prejeli 
negativno odločbo. 
Postopek smo dne 21.9.2010 obnovili z novo vlogo samo za rekonstrukcijo glavne vlake in 
enega krajšega kraka. Dne 17.11.2010 smo s strani ARSO dobili Poziv k izjasnitvi o 
dejstvih in okoliščinah…, kjer sta priložena tudi oba negativna mnenja in sicer:  
ZRSVN opredeljuje tako širitev: » Vlaka se nahaja v drugem varstvenem območju, 
nameravana ureditev vključuje širitev vlake in je glede na 10. točko 17. člena ZTNP-1 
prepovedana. S tem je podana ocena vpliva na zavarovano območje TNP in naravni 
spomenik Gorska skupina Martuljek D- uničujoč vpliv.«To je pregroba trditev! Kako ima  
lahko ena širitev vlake za 30 cm uničujoč vpliv na zavarovano območje Martuljške 
skupine?! 
TNP v svojem negativnem mnenju podaja: »Na podlagi terenskega ogleda glavne vlake 
Javni zavod TNP ugotavlja, da se obstoječa vlaka že uporablja za spravilo lesa po kolesih 
in sicer s traktorsko polprikolico«. To po podatkih terenskih gozdarjev ne bo držalo, 
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vlaka je za traktorsko prikolico prestrma in mestoma preozka, sekani sortimenti so 
predebeli za možnost naložitve s takimi dvigali in do sedaj so vsi zasebniki, ki so 
uporabljali to vlako, les vlačili! Nadalje navajajo: «… v tem območju je dopustno 
sonaravno gospodarjenje z gozdom skladno z gozdnogospodarskim načrtom.« In 
gozdnogospodarski načrt govori o količini možnega poseka, izkazuje pa tudi možnosti 
rekonstrukcij in gradnje vlak. 

 
Oba navedena primera sta obravnavana s strani pristojnih služb po črki zakona in kot 
take so službe pri takih odločitvah »pokrite«. Toda ali niso to javni zavodi, javne 
službe, ki v okviru zakonodaje omogočijo prosilcu ali vlagatelju najboljšo možno 
rešitev zanj in s široko presojo vseh pozitivnih in negativnih učinkov opredelijo 
optimalno varianto za zavarovano območje, lastnike in državo? V primeru nejasne, 
nasprotujoče ali neživljenjske zakonodaje pa predlagajo in izpeljejo njeno  
spremembo! Obe rešitvi spravila lesa, prva  v obliki novogradnje vlake namesto stare 
erodibilne vlake in druga v obliki prevoza lesa namesto vlačenja po tleh, to sta! 

 
 
2.STROJNA SEČNJA: 

 
V teh dneh smo bili seznanjeni z usmeritvami ZRSVN za izvajanje del s strojno sečnjo v 
GGE Pokljuka, Mežakla in Jelovica (dne 21.9.2009 naslovljeno na ZGS OE Bled). Te tri 
gozdnogospodarske enote predstavljajo približno 80 % vseh površin, na katerih izvaja 
dela GG Bled. 
Če bodo vse usmeritve v gozdnogospodarskih načrtih dosledno upoštevane se sprašujemo 
ali je gozdarska stroka in predvsem javna gozdarska služba sploh še potrebna? Pripombe 
so zelo  posplošene in  so očitno narejene na podlagi terenskega ogleda predelov, kjer 
odkazilo ni izvajala niti gozdarska niti harvestrska roka, pač pa je gospodarila »mati 
narava«. V zadnjih letih smo večino strojne sečnje izvajali na območjih, ki so jih 
prizadele ujme. Po sanaciji šteti drevesne panje, ki naj bi bili ob ujmi posekani zaradi 
stroja, je enako kot  po žetvi pšenice na strnišču ugotavljati, katero seme je bilo v klasu 
prazno! 
ZRSVN navaja, da prihaja v primeru strojne sečnje za šablonski pristop k negi, kjer naj bi 
bil glavni cilj zadostna količina posekanega drevja. To so pripombe, ki so neutemeljene 
in ne sodijo v strokovne usmeritve. Mečejo slabo luč na strokovno delo, na odkazilo, 
pripravo del in izvedbo del. 
Glede nevarnosti poškodb na sestojih je verjetno res, da bi bile ob predlagani intenziteti 
redčenj maksimalno15% LZ. Tako nizko intenziteto redčenj težko imenujemo redčenje, 
kot negovalni ukrep, temveč bolj pobiranje posamičnih podstojnih dreves. Menimo, da 
naj bodo poseganja na splošno v redčenja (tudi v gorski gozd) bolj intenzivna in manj 
pogostna in ne kot je navedeno v usmeritvah – večkrat po manj. To utemeljuje tudi 
Analiza redčenj… (avtor prof. B. Košir), kjer je ugotovljeno, da z večkratnim vračanjem 
z redčenji v sestoje vodi do stopnje poškodovanosti nosilcev preko 95%. Z zadostno  
intenziteto izboljšamo HD razmerje in s tem mehansko stabilnost sestojev. 
 
Uvajanje strojne sečnje v Sloveniji ne poteka kampanjsko. Od nakupa prvega stroja v 
Sloveniji leta 2002 in posveta na GZS na temo uvajanja strojne sečnje pridobivamo 
znanje in izkušnje. Tudi ''terensko'' uvajanje je s strani izvajalca del in ZGS skrbno 
načrtovano in usklajeno, čakanje na reakcije sestojev oz. predlagani 10-letni moratorij, 
je nesmisel. Slovenija v smislu tehnološkega razvoja tako ali tako zaostaja za razvitimi 
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državami za 20 let, to bi zaostanek povečalo še za dodatnih 10 let. Več ekspertiz je 
ugotovilo, da je s strojno sečnjo zagotovljena bistveno hitrejša izvedba del in krajši čas 
motenja živali. Hrup enega dizelskega motorja je bistveno nižji od hrupa 10 motornih 
žag, ki jih stroj nadomesti. Tako je strojna sečnja s stališča hrupa in trajanja motnje v 
nekem okolju sprejemljivejša.  
 
Strojna sečnja se je začela uvajati najprej v redčenjih (tudi drugje po EU) in je 
tehnologija kot taka redčenjem tudi najbolj prilagojena. Zato je usmeritev, da naj se v 
naših razmerah redčenj strojno ne izvaja, nesmiselna. Šopasta rast, ki naj bi bila s 
strojno sečnjo prizadeta, ni prisotna po celotni Pokljuki, marveč je značilna le za tipična 
smrekova rastišča. Z načrtovanimi redčenji se jo da zagotavljati ne glede na tehnologijo 
izvedbe redčenj. 
 
Zaradi občutljivosti barjanskih ekosistemov se lahko na kritičnih oz. ohranitvenem 
območju načrtuje izvedba del v zimskem času, kar kažejo izkušnje z barji bogate Finske. 
 
''Za sanacijo ujm naj se strojna sečnja ne uporablja do faze starejšega drogovnjaka'', se 
glasi še ena od usmeritev ZRSVN. Sanacija snegoloma l. 2007 – 97.400 m3, sanacija 
snegoloma l. 2008 – 62.500 m3, sanacija vetroloma l. 2009- 22.900 m3, večina te 
drobnejše mase je bila sanirana na strojni način! Kako naj drugače lastnik pravočasno 
sanira prizadete površine in tako ogromne količine drobne mase kot s strojem? Delo v 
gozdovih, ki so poškodovani zaradi ujm je izredno nevarno. V primeru strojne sečnje je 
delo varnejše, hitreje izvedeno in tudi les pridobljen na tak način na trgu dosega višjo 
ceno.  
 
Usmeritve so tudi v neskladju s Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi 
ostanki, spravilu in zlaganju gozdno lesnih sortimentov (10. člen), ki navaja naj bodo 
vrhači in veje iglavcev v primeru strojne sečnje založeni v sečno-spravilne poti. ZRVSN 
predlaga po končani sečnji ročno zlaganje vej v kupe. Gozdni red pri klasični sečnji 
predstavlja cca 30 % strošek vseh del na sečnji. Kdo bi bil plačnik tega slovenskega 
unikumnega standarda!? 

 
Menimo, da je s temi usmeritvami ZRSVN grobo posegel v avtoriteto gozdarske stroke 
v imenu nedokazanih in posplošenih trditev. 

 
Ker smo kot GG podjetja in kot gozdarji v preteklosti gospodarili na način, da je 43 % 
slovenskih gozdov zavarovanih tako ali drugače in so botanični in živalski vrt Evrope v 
naravi, smo sedaj za darilo dobili rigorozne predpise s področja varovanja narave. Zakaj 
dodatne omejitve v že itak konzervativnem in z varovanjem vpletenem gospodarjenju z 
gozdom, na drugi strani pa se kmetijske in ostale površine, vodotoki in jezera, uničujejo 
in dodatno degradirajo? 
 
Gozdarji smo uporabljali biološka olja v svojih traktorjih daleč pred kakršnimkoli takim 
predpisom; vodne vire smo izvzemali iz rednega gospodarjenja preden so komunalna 
podjetja začela postavljati betonirane in žične ograje okrog zajetij in podobno. Torej 
nismo nobeni uničevalci ohranjenega življenjskega okolja, kakršen je gozd, ki nam je 
vsem samo dan v upravljanje in ne v posest ali monopolno odločanje! 
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Za konec še razmišljanje: 
• So zgoraj navedene zahteve v skladu z ostalo evropsko prakso in če so, zakaj se 

čezmejni sosedje tega ne držijo? 
• Ali Slovenija lahko preživi samo z naravovarstvom in omejitvami brez pretehtanja 

ekonomskih učinkov takih zavarovanj? Ob taki zakonodaji, ki prekomerno omejuje 
domačega davkoplačevalca,ne moremo biti konkurenčni tujini! 
 
 
 
Za GG Bled d.o.o. pripravila, 
 
Franc Pogačnik, univ. dipl. inž. gozd. 
 
Jože Primožič, dipl. inž. gozd. 
 
 


