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PREDGOVOR K SLOVENSKI IZDAJI
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije pod vodstvom prof. Marjana
Lipoglavška je v letih 2001 do 2013 iz nemščine prevedla 4 zvezke večjezičnega slovarja
Lexicon silvestre. Pričujoča elektronska različica združuje vse štiri doslej na papirju izdane
zvezke. Sodelavci so navedeni pri vsakem zvezku posebej. Uvodni del slovarja, v njem je
opisana njegova zgradba in način uporabe, je prevod nemške predloge v 4. zvezku in odseva
začetno stanje pri nastajanju slovarja. Doslej je namreč v nemškem jeziku nastalo že šest
delov s po 1000 izrazi, prav tako pa tudi posamezni deli v angleškem, francoskem, hrvaškem
in drugih jezikih.
Medtem ko nemški original vsebuje vse možne izraze (termine, gesla) za v razlagi opisani
gozdarski strokovni pojem, smo v slovenščini na podlagi nemške razlage vedno poiskali le
najustreznejši izraz. Vendar pa se sinonimom - enakoznačnicam nismo povsem izognili.
Kadar smo za isti pojem navedli več izrazov, smo najustreznejšega postavili na prvo mesto.
Redke posamezne izraze smo označili s +, kar pomeni, da je izraz neustrezen oziroma da ga
odsvetujemo. Nemških razlag tudi nismo samo prevajali, ampak tudi poslovenili. Pri iskanju
najustreznejših slovenskih strokovnih izrazov smo upoštevali slovenske razmere – zlasti
drugačne temelje in razvoj slovenskega gozdarstva. Upoštevali smo tudi spremembe v
kasnejših izdajah nemškega slovarja, nekatere razlage gozdarskih pojmov smo tudi
poenostavili. Redki izrazi iz prvih zvezkov se nam sedaj ob novih ne zdijo več primerni in jih v
razlagah nismo uporabili, popraviti pa jih seveda ne moremo.
GDK vrstilci, zaporedne številke izrazov, izrazi in razlage so v slovenski izdaji prikazani v
preglednici in niso med seboj ločeni z oglatimi oklepaji, kot je to v nemškem originalu.
Navodila torej ne ustrezajo povsem, vendar jih nismo spreminjali. Razlike in posebnosti, ki se
v slovenskem delu slovarja vendar pojavljajo, so v navodilih zaradi preglednosti zapisane z
ležečo pisavo.
Abecedni seznam - indeks vsebuje številke, preko katerih tudi lahko najdemo zvezo z zvezki v
drugih jezikih. Vanj smo dodali še izraze, ki so nastajali ob drugem delu terminološke komisije
(nimajo zaporednih številk) in izraze iz prvih treh zvezkov slovarja Lexicon silvestre
(Terminološka komisija ZGD 2001, 2006, 2010). Izrazi, ki so pridevniške zveze, so v seznamu
navedeni dvakrat. Tako obsega indeks okrog 6600 izrazov.
Zavedamo se, da je pri sestavljanju slovarja vedno mogoče še kaj izboljšati ali dopolniti.
Morebitne predloge in pripombe k slovenski izdaji lahko pošljete Terminološki komisiji Zveze
gozdarskih društev Slovenije ali M. Lipoglavšku, ki jih bosta z veseljem sprejela.
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Collegium auctorum
Princeps
Dr.Karl-Hermann Simon

Socii operis linguae et rei silvae
Terminologia Komisiono de IFRE: Ingwart Ullrich, Ing.Boris Dimitrov Marinov,
Dr. Karl-Hermann Simon
Fritz Gädicke, Ulrike Hafemann, Natalja Jähning, Prof. Dr. Lothar Jülich,
Ing. Jindrich Moudry. Dr. sc. Karel Mraz, Dr. Sandor Oroszi, Johann Andreas Pachter,
Stefan Panka, Marianne Reimann, Jürgen Schleif, Ingeborg Simon, Dr. Horst
Weckwerth

Consiliarii rei silvae
Dr. Werner Achterberg, Dr.sc. Siegfried Anders, Dr.Dr.h.c. Otto Dittmar, Dr. Klaus
Dreiner, Prof. Dr. Peter Dressel, Prof. Dr. Heinz Frommhold, Dr. Hans Grüneberg,
Prof. Dr. Klaus Günther-Dieng, Wilfried Häussler, Dr. Paul Heydeck, Dr. Heinz
Hoffman, Prof. Dr. sc. Gerhard Hofmann, Dr. Egon Hoppe, Dr. Waldfried Keßler, Dr.
Horst Kirk, Dr. Eugen Knapp, Dr. Rudi Knappe, Prof. Dr. Norbert Kohlstock, Dr. habil.
Dietrich Kopp, Dr. Siegfried Kopp, Prof. Dr. Karl-Willi Lockow, Dr. Rudolf Lützke, Prof.
Dr. Kurt Majunke, Dr. Jürgen Müller, Dr. Meinhard Ott, Prof. Dr. Dr. Wilfried Perlwitz, J
ürgen Peters, Elsbeth Pluquet, Dr. Georg Ritter, Prof. Dr. A. Roloff, Prof. Dr. Harald
Schill, Prof. Dr. Rolf Schmidt, Dr. Dagmar Schneck, Volker Schneck, Dr. Johannes
Schubert, Dr. Eckehard Schwatz, Prof. Dr. Gerhard Stephan, Dietmar Stoyan, Dr.
Björn Strohbach, Prof. Dr. Christoph Stubbe, Prof. Dr. Harald Thomasius, Dr. Siegfried
Uhlig, Dozent Dr. H. Uibrig, Dr. Wiebke Unger, Dr. Siegfried Werlich, Dr. Walter
Witzenhausen

Socii operis computatrix
Friedhelm Falk, Horst Goertz, Anette Henze, Elvira Mißbach, Ingeborg Morgenstern,
Silvia Müller, Ute Müller, Klaus-Peter Weidner

Socius operis picturae
Katrin Knuth
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PREDGOVOR K NEMŠKI IZDAJI
Namen izdelave slovarja Lexicon silvestre je bil prispevati k sporazumevanju med
gozdarskimi strokovnjaki in strokovnjaki sosednjih področij, ki govorijo različne jezike.
Uporabniku naj bi bilo za različne namene dostopno čim več informacij.
Povod za izdelavo slovarja Lexicon silvestre je bila potreba po gozdarskem slovarju v
esperantu. V 70-ih letih so jo začutili gozdarji različnih jezikovnih področij. Pridružilo se
je še nezadovoljstvo uporabnikov gozdarskih slovarjev, ki ob večpomenskosti mnogih
gozdarskih izrazov (terminov) niso mogli najti primernega prevoda, saj v večjezičnih
slovarjih večinoma ni razlag (definicij).Leta 1981 je mednarodna skupina gozdarjev
začela izdelovati večjezični gozdarski slovar na podlagi definiranih pojmov. Delovni
jezik je bil tedaj samo že prej načrtovani esperanto. Sedaj pa so izdelane razlage za
prvi, drugi in tretji del Lexicon silvestre v več jezikih in njim ustrezni izrazi v podatkovni
bazi v več kot dvajsetih jezikih. Da bi uporabnike lahko informirali o vseh strokovnih
izrazih, ki jih najdemo v literaturi, so navedeni tudi ne povsem ustrezni in
nepriporočeni izrazi. Ker izrazi v drugih jezikih še manjkajo, avtorji upajo, da bodo v
bodoče sodelovali še drugi gozdarski strokovnjaki. Opozorila na napake bodo
hvaležno sprejeta. Delo pri projektu prinaša vedno nova spoznanja, ki bodo privzeta v
podatkovno bazo in upoštevana pri naslednjih izdajah posameznega zvezka. V
pripravi je izdaja naslednjih zvezkov slovarja Lexicon silvestre s po 1000 pojmi. Glede
na številnost doslej zbranih gozdarskih pojmov bo celotno delo obsegalo več kot
prvotno predvidenih 6 zvezkov. Mnogim sodelavcem, ki podpirajo izdelavo dela
večinoma brez plačila, velja na tem mestu posebna zahvala. To velja za imenovane
kot tudi za neimenovane strokovnjake, ki so izdajatelju deloma ostali neznani po
imenu.
Delo pri slovarju je med leti 1991 in 1994 finančno podpiral »Urad za delo
Eberswalde«.
Avtorji prosijo za kritiko in predloge, ki bi lahko pomagali pri izdelavi slovarja in jih
pričakujejo na naslovu:
Förderverein »Lexicon silvestre« e. V.
Dr. Karl-Hermann Simon
c/o Fachhochschule Eberswalde Bibliothek Schicklerstr. 3 - 5
D - 16225 Eberswalde
Tel.: 03334/6570 Fax: 03334/657125
E-mail: khsimon@fh-eberswalde.de
Eberswalde, februarja 1999
Karl - Hermann Simon
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NAVODILA UPORABNIKOM:
1. »Lexicon silvestre« je zaenkrat narejen v obliki enojezičnih zvezkov. Vsak zvezek je
razdeljen na glavni del in na abecedni seznam gesel (indeks). „Prima pars“ vsebuje izraze
do št. 1025, „Secunda pars“ od 1026 do 2038, »Tertia pars« pa od 2039 do 3069. Vsaka
naslednja izdaja upošteva popravke, ki so bili privzeti v podatkovno bazo.
2. Za iskanje izrazov uporabljajte seznam. Tam najdete tekočo številko pojma1), pod katero
najdete v glavnem delu razlago, npr. 0001. Puščica »» za geslom pokaže izraz, ki mu
glavni del daje prednost za poimenovanje določenega pojma2) . Tekoča številka v
seznamu gesel omogoča tudi, da v drugojezičnem zvezku slovarja »Lexicon silvestre«
najdete primeren izraz v tistem jeziku.
3. V okrogli oklepaj »( )« postavljeno pojasnilo vam pomaga izbrati pravo številko pojma.
4. Če je za izrazom 1) v seznamu poseben znak (, , , , , - glej pregl. 2), pomeni to, da
izraz ne ustreza popolnoma številki pojma, ali da je izraz za ta pojem zastarel oziroma ni
priporočljiv.
5. Podatek v oglatem oklepaju » » ob izrazu pove, da se tisti izraz v glavnem uporablja le
na določenem jezikovnem območju 2).
6. Pri izbiri izraza znotraj pojma (določene številke v glavnem delu zvezka) naj vam pomaga
zaporedje izrazov. Priporočeni izrazi so na začetku. V literaturi uporabljene kratice za
izraze so razvrščene za njimi.
7. Slovnični podatki o izrazih so v glavnem delu zapisani poševno.
8. Razlaga v glavnem delu se začenja za izrazi v novi vrstici in je postavljena v oglati oklepaj
» ». Daje vam bistveno vsebino pojma. V slovenskem zvezku so razlage zapisane v
tretjem stolpcu. Dodatne informacije so v okroglih oklepajih »( )«, na primer: (zeleno)
ovejeni del drevesa, (razen drugotnih, vodnih poganjkov).
9. Pomen kratic, na primer v razlagah pogosto uporabljenih znakov »n.n.« in »prim.:«,
opisujejo pojasnila v preglednici 2.
10. V razlagah uporabljenim izrazom pogosto sledi številka med dvema črtama»/
/». Ta
številka je enaka ustrezni številki v glavnem delu zvezka. Razlaga, ki se nanaša na to
številko, ni vedno skladna s slovnično obliko izraza.
11. Opisi v razlagah, kot so: »glagol k....« ali »samostalnik k....«, se nanašajo na pojem, ki je
poimenovan z eno- ali večbesednim izrazom. Pod »pridevnik k...« se razumejo tudi
deležniki.
12. Za ponavljajoče se besede je uporabljena tilda »» kot znak ponavljanja. Ponavlja n-to
besedo predhodnega izraza ali gesla. Pri naštevanju besed deluje vezaj »» kot
presledek med dvema besedama. Slovnični podatek ne šteje kot beseda. Vezaji, ki
slučajno pridejo na konec vrstice, se ponovijo na začetku naslednje vrstice, da bi jih ločili
od črtice, ki pomeni deljenje besede.
13. Če želite ugotoviti navezavo pojma na »Gozdarsko decimalno klasifikacijo« ali na število
URN - v Terminology of Forest Science( FORD-ROBERTSON, 1971), uporabite pojasnila
v odstavkih 4 in 6 naslednjega poglavja.
14. Novi nemški pravopis, ki je stopil v veljavo 1. avgusta 1998 je bil že upoštevan. Pri izrazih
sta bila upoštevana dosedanji in novi način pisanja. Pri razlagah pa je uporabljen samo
novi način pisave.

1) glej preglednico 1
2) v slovenskem zvezku tega ni, glej slovenski predgovor
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ZGRADBA SLOVARJA LEXICON SILVESTRE
1. Slovar zajema z vseh področij gozdarstva. Izvzeti so za sedaj tisti pojmi1), ki so
mednarodno razumljivi z znanstvenimi poimenovanji, torej za živali in rastline.
2. Slovar Lexicon silvestre bo izhajal v zaporednih delih po okrog 1000 pojmov. Pri izbiri
pojmov prvega dela je veljalo pravilo: upoštevati pomembne in razširjene pojme. Ker v
gozdarski terminologiji niso bili znani rezultati raziskav o pogostosti uporabe izrazov, so
avtorji, izhajajoč iz pojmovnega sveta srednjeevropskega gozdarstva, izbirali pojme
subjektivno.
3. Temeljno izhodišče za izbiro izraza1) je pojem za stvar, za stanje stvari, za dejavnost itd.
Razlaga pove vsebino pojma. V slovarju Lexicon silvestre izrazi torej niso pojasnjevani,
kot je to v Terminology of Forest Science (FORD-ROBERTSON 1971), ampak so izrazi
pripisani (dodeljeni) razlagam pojmov. Ker ni bilo na razpolago ustreznih materialov
delovnih skupin IUFRO, so bile za izdelavo razlag uporabljene razpoložljive terminologije,
norme in geslovniki, kot tudi podatki strokovnih svetovalcev in jezikoslovcev.
4. Za zaporedje pojmov je bil uporabljen predlog SIMONA in sodelavcev (1990). Izhaja iz
gozdarske decimalne klasifikacije (GDK). Uporabljena je bila do 5. mesta v vrstilcih
(vrstilci, označeni z zvezdico »*« imajo le interno, ne pa mednarodne veljave). Dve
sledeči številki v kodi pojma sta bili uporabljeni za tekoče oštevilčenje pojmov znotraj
vrstilca GDK. Osma številka pove pripadnost kategoriji osnovnih pojmov, deveta pa
določa vrsto besede ali slovnično število (numerus).
Ključ za 8. številko

Ključ za 9. številko

1
2
3
4
5
6
7
8

0
1
2
3

oseba
predmet
orodje, inštrument, stroj
kraj, prostor, površina
lastnost, stanje
abstraktni pojem
ravnanje, postopek
podatek o meri, vrednosti, količini

samostalnik
pridevnik
glagol
množina

Tako dobi npr. pojem, opisan s tehničnim izrazom (terminus tehnicus1) - »gozdni opad« ,
naslednji GDKE - vrstilec (GDK vrstilec z eberswaldskim dopolnilom):
»114.35.03.20«
GDK vrstilec
tretji pojem v 114.35
predmet
samostalnik
Zadnji dve številki imata torej nekakšno redundanco k vsebini razlage.

1) glej preglednico 1
2) v slovenskem zvezku tega ni, glej slovenski predgovor
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5. V prvi vrstici vsakega članka o pojmu stoji za GDKE vrstilcem še ena številka: poudarjena
(mastno tiskana) štirimestna tekoča številka znotraj slovarja Lexicon silvestre. Rabi za
povezavo glavnega dela in seznama gesel in za povezavo med posameznimi zvezki
slovarja Lexicon silvestre v različnih jezikih.
6. Za tekočo številko najdemo v prvem stolpcu nekaterih člankov še število(a) UNR (Universal
Reference Numbers), iz dela Terminology of Forest science (FORD ROBERTSON, 1971)
in drugih jezikovnih različic iz METRO (1975) in BERNETTI (1980). Če vsebina pojasnil v
»Terminology« ni povsem skladna z vsebino razlage v slovarju Lexicon silvestre, je to
označeno s posebnim znakom, ki sledi številu (glej preglednico 2). Število UNR je
postavljeno v oklepaj »( )«, kadar se razlaga v slovarju Lexicon silvestre nanaša na
drugačno vrsto besede.
7. Razlage so vedno postavljene v oglati oklepaj (v slovenskem zvezku so razlage zapisane v
tretjem stolpcu). V okroglem oklepaju so tisti deli razlage, ki niso neobhodni sestavni del
vsebine pojma. Število med poševnimi črtami za izrazom pove tisto tekočo številko v
slovarju Lexicon silvestre, pod katero ustrezna razlaga pomaga razumeti ta izraz. V
obdobju nastajanja slovarja, ko še niso izdani vsi njegovi deli (zvezki), so se avtorji, razen
pri navedbah z uporabo »prim.:«, izogibali navezav na pojme iz tistih delov, ki jih še ni.
8. Kot slovnična oblika izrazov je pri samostalnikih v splošnem izbrana ednina. V jezikih, kjer
je slovnični spol pomemben, je za temeljno besedo izraza dodana ustrezna skrajšana
oznaka (glej preglednico 2). Glagoli so zapisani tako, kot je običajno v splošnih slovarjih
večine srednjeevropskih jezikov, torej v nedoločniku. Kjer je potrebno, je dodana oznaka
za prehodne in neprehodne glagole (glej preglednico 2). V slovenskem zvezku so glagoli
večinoma v nedovršni obliki, pridevniki pa v določni obliki, razen v besednih zvezah, kjer
se stalno ali pogosteje uporabljajo v dovršni oziroma nedoločni obliki.
9. Izrazi za posamezne pojme so zapisani v takem zaporedju, da tisti, ki jih najbolj
priporočamo, stoje pred manj primernimi. Dokler v posameznih jezikih ni obvezujočih
terminoloških norm, vsebuje to zaporedje tudi subjektivno vrednotenje. Izrazi so med
seboj ločeni s podpičjem. Za besede s posebnimi znaki velja naslednje zaporedje: , , ,
,  (glej preglednico 2).
10. Izraze, ki jih sestavlja več besed, lahko najdemo v abecednem seznamu pod več gesli.
Tiste besede, ki stoje v običajnem besednem redu pred geslom, so navedene na koncu
večbesednega izraza (termina) in so ločene od njega z vejico, na primer: »zasekano
drevo« najdemo pod »drevo, zasekano« (v slovenskem zvezku oboje).
11. Ozemeljska (teritorialna) razširjenost izraza2) - če je znana - je zapisana v oglatem
oklepaju. Za imena dežel je uporabljena tričrkovna koda (»alfa - 3 koda«) po
mednarodnem standardu ISO 3166:1988 (glej preglednico 3).

1) glej preglednico 1
2) v slovenskem zvezku tega ni, glej slovenski predgovor
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Preglednica 1: RAZLAGA TERMINOLOŠKIH IZRAZOV
(na podlagi mednarodnega standarda ISO 1087 »Terminološki slovar« in »Terminologia
vortaro« 1986)
concept
Unit of thought constituted by those
characteristics which are attributed to an
object or to a class of objects
Note: Concepts are not bound to a
particular language
connotation; intension of a concept
Totality of characteristics forming a
concept
term
Designation of a concept by a linguistic
expression
tehnical terms
Term conventional between experts
working in a special branch
(standardized term)
Standardized tehnical term for a concept

pojem

Miselna enota, ki jo določajo
značilnosti, pripisane predmetu
(stvari) ali skupini predmetov
Opomba: pojmi niso vezani na posamezne
jezike
vsebina pojma
Skupek vseh značilnosti, ki sestavljajo
pojem
izraz (termin)
Poimenovanje pojma z besedami v
posameznem jeziku
tehnični izraz (terminus tehnicus)
Izraz, čigar raba in pomen sta omejena na
strokovnjake določenega področja
standardni izraz
Standardizirani tehnični izraz za pojem

Preglednica 2: SLOVNIČNE KRATICE IN POSEBNE OZNAKE
ženski spol
moški spol
srednji spol
približno
primerjaj proti
to pomeni
vključno
nanašajoč se na

<
>
+
!

(...)
...
/.../
*

/4.../

ž
m
s
pribl.
prim.
t.p.
vkl.
n.n.:

množina
prehodni
neprehodni
in drugo, med drugim
in podobno
in temu podobno
in tako dalje
naprimer

mn.
preh.
nepreh.
i.dr.
ipd.
ipd.
itd.
npr.

izraz je samo približno sinonim k razlagi
izraz se uporablja v širšem smislu kot razlaga
izraz se uporablja v ožjem smislu kot razlaga
zastarel ali starajoči se izraz
izraza naj bi se izogibali
tilda za ponavljajočo se besedo
oklepaji za pojasnilo
oklepaji za razlago ali za območje uporabe
poševni črti za tekočo številko, kjer lahko najdemo pomoč pri razumevanju
zvezdica za interni GDK vrstilec
premer
glej četrti zvezek
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Preglednica 3: KRATICE ZA TERITORIALNA OBMOČJA

(skladno z mednarodnim standardom ISO 3166 »Kode za predstavitev imen dežel« in
s Terminology of Forest Science ( FORD-ROBERTSON 1971)
Am
ARG
AUS
AUT
BEL
BRA
CAN
CHE
CHL
COL
CUB
Cw
DDR
DEU
ESP
FIN
FRA
part

Amerika
Argentina
Avstralija
Avstrija
Belgija
Brazilija
Kanada
Švica
Čile
Kolumbija
Kuba
približno Britanski Commonwealth
z Irsko in Južnoafriško republiko
Nemška demokratična republika
Nemčija
Španija
Finska
Francija
deloma (del.)

GBR
IND
IRL
ITA
KEN
Lam
MDG
MEX
MOZ
MYS
Nam
NIU
NLD
NZL
USA
Wind
ZWE

Velika Britanija
Indija
Irska
Italija
Kenija
Latinska Amerika
Madagaskar
Mehika
Mozambik
Malezija
Severna Amerika
Nigerija
Nizozemska
Nova Zelandija
Združene države
Amerike
Zahodna Indija
Južna Afrika
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0 . .01.60
0001 2496<
0 . .02.60
0002
0 . .03.60
0003 2493

gozdarstvo s

11 . .01.40
0004 2901
5413 5749
11 . .02.60
0005 1955>
1956>
111. .74.01.20
0006
111. .74.02.20
0007
113.3 .01.80
0008
113.4 .01.40
0009 2604<

rastišče s

113.4 .02.51
0010
113.9 .01.50
0011

izpostavljen,
-a, -o pozebi
lega ž, odprta

114.12.01.20
0012 2965
114.12.02.20
0013
114.13.01.70
0014
114.14.01.50
0015 820 Fr
1495
114.25.01.70
0016
114.25.01.80
0017 4303

voda ž,
pronicajoča
talna voda ž,
pobočna
zračenje s tal;
dihanje s tal
struktura ž tal,
grudičasta

114.31.01.70
0018 6595

prenasičenost ž
tal z vodo;
premočenost ž tal
raznašanje s listja

114.31.01.70
0019
114.31.02.72
0020
114.31.01.20
0021 3094

znanost ž,
gozdarska
gospodarstvo s,
gozdno

nauk m
o gozdnem
rastišču
obloga ž dreves,
snežna
žled m
nagib m
mrazišče s

zakisovanje s;
zakisanost ž
pH - vrednost ž

zamočviriti se
humus m
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celota vseh zadev, ki se nanašajo na gozd
prim.: gozdno gospodarstvo/0003/
znanost o gozdarstvu/0001/
del nacionalnega gospodarstva, ki obsega
gospodarjenje z gozdom za pridobitev materialnih in
nematerialnih dobrin
prim.: gozdarstvo/0001/
prostor rasti, za katerega so značilna tla, vodni
režim/0037/, podnebje in relief
prim.: biotop/1247/
nauk o odvisnosti rastnih razmer gozdnega rastlinstva
posebno od tal, podnebja in reliefa
prim.: gozdna ekologija/0170/
sneg in led, ki obremenjujeta drevesa
obloga (plašč) ledu na vejicah, vejah in deblih
prim.: snežna obloga dreves/0006/
nagnjenost površine zemljišča v smeri največjega padca
(v reliefni vdolbini ležeče) rastišče/0004/, kjer se v
primerjavi z okolico pogosteje pojavlja pozna/1048/ ali
zgodnja pozeba/1047/
nahajajoč se v mrazišču/0009/
stanje površine tal, ki je izpostavljena vremenu (in
aerosolu morskega zraka) brez zaščite porasti
(drevja)/0175/
talna voda, ki se zaradi težnosti pomika navzdol, dokler
ne doseže podtalnice/1067/
talna voda/1064/, ki se pomika v smeri nagiba
izmenjava zraka v tleh z atmosferskim zrakom
struktura tal, kjer so delci združeni v agregatih z večjimi
praznimi prostori
povečevanje koncentracije vodikovih ionov
koncentracija vodikovih ionov v raztopini, izražena z
negativnim desetiškim logaritmom vsebnosti H-ionov (g
na l); številčna mera za kislost tal
pretirano povečanje vsebnosti vode v tleh, ki lahko
neugodno vpliva na rastlinsko rast
odnašanje odpadlega listja z vetrom
spremeniti se v močvirje po daljši prenasičenosti tal z
vodo/0018/
vsa mrtva organska talna snov (brez nepreperelega
opada/0023/)
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114.35.02.20
0022 3891
4761

humus m, surovi

114.35.03.20
0023 3532
3524
114.35.04.20
0024 3525
114.35.05.20
0025

opad m, stelja ž

114.35.06.20
0026 3855

prhlina ž

114.35.07.40
0027 3095
114.36.01.40
0028 4976

horizont m,
humusni
sloj m,
prekoreninjeni;
sloj m, koreninski
zaskorjenje s tal

114.36.01.70
0029
114.38.01.50
0030
114.44.01.20
0031 4459

opad/0023/, sestavljen pretežno iz odpadlega listja

sprstenina ž

zemljast (gozdni) humus/0021/- pri rodovitnem
(evtrofičnem) zgornjem sloju tal/1097/ - pri katerem je
organska snov pri izraziti intenzivnosti razkroja
popolnoma pomešana z mineralno podlago/1115/
prim.: prhlina/0026/
zemljast (gozdni) humus/0021/ - pri mezotrofnem
(srednje rodovitnem) zgornjem sloju tal/1097/ - pri
katerem živali tal drobijo in spreminjajo v iztrebke
ostanke rastlinja pri zmerni pomešanosti z mineralno
podlago
prim.: sprstenina/0025/
pretežno iz humusa/0021/ sestavljeni talni sloj

114.44.02.20
0032 980

černozjom m

114.52.01.51
0033 2112

reven,- na,- no
(tla);
nehranljiv,-a,-o
izčrpati se

114.52.02.72
0034
114.52.03.40
0035 310<

površina ž,
nedonosna

116.1 .01.60
0036 6586
116.1 .02.60
0037

bilanca ž, vodna

116.11.01.70
0038 3265

gozdni humus - pri revnih nehranljivih/0033/ tleh ( v
zgornjem sloju/1097/ tal), kjer na mineralni
podlagi/1115/ leži izrazit sloj organske snovi z manjšo
intenzivnostjo razkroja
deli porasti/0175/ (listi, iglice itd.) v zgornjem sloju
humusa/0021/ v prvi fazi razkroja

opad m, listni

globina ž
tal
podzol m

režim m, vodni;
porazdeljevanje s
vode
prestrezanje s
padavin
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talni sloj s koreninami
otrditev površinskega sloja tal
globina, do katere lahko rastline poženejo korenine
prim.: prekoreninjeni sloj/0028/
tla, ki imajo zaradi izpiranja humusnih kislin pobeljen
pepelnat zgornji sloj/1097/ in temen obogaten spodnji
sloj/1091/
rodovitna tla, nastala najpogosteje iz puhlice/2217/ v
semiaridnem podnebju, s posebno debelim zgornjim
slojem/1097/ z dobro grudičasto strukturo tal/0015/
n.n. tla ali vode: revna s hranljivimi snovmi
n.n. tla, fizikalno in kemično poslabšati se, posebno
zaradi odprte lege/0011/ glede rastnih razmer za
rastline
površina zemljišča, ki tudi pri urejenem gospodarjenju
ne daje donosa
primerjava vstopov in izstopov vode v arealu, v vsem
ekosistemu ali določenih njegovih delih
porazdelitev vode odvisno od kraja in časa
prim.: vodna bilanca/0036/
začasno zadrževanje atmosferskih padavin z rastlinsko
odejo
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116.2 .01.30
0039 3634

merilnik m
pronicajoče vode

116.2 .02.40
0040 905
12 . .01.72
0041
12 . .02.72
0042
12 . .03.20
0043 147
12 . .04.50
0044
12 . .05.51
0045
12 . .06.50
0046
12 . .07.50
0047 4316

območje s,
vodozbirno
odrasti; zrasti

12 . .08.72
0048
12 . .09.20
0049

prilagoditi

12 . .09.72
0050
133. .01.20
0051 3424
133.2 .02.20
0052 4662
133.2 .02.70
0053
133.2 .03.72
0054
133.2 .05.72
0055
133.2 .05.72
0056
151.3 .01.72
0057

preležati

151.3 .02.72
0058

objedati

151.5 .01.72
0059
151.5 .02.20
0060

rojiti
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merilna naprava z izoliranim delom (blokom) tal, ki
omogoča raziskavo pronicajoče vode/0012/ in določanje
velikosti evapotranspiracije
ozemlje, s katerega odteka voda v nek vodni tok ali v
stoječo vodo
postati velik, narasti

prestati zimo ali hladni letni čas ob zmanjšani izmenjavi
snovi
gostitelj m, vmesni nadaljnja vrsta gostitelja, nujna v razmnoževalnem
ciklusu (krogu) določenega zajedalca
rast ž, pritlikava;
nizka vzrast drevesa/0139/
pritlikavost ž
hitrorastoč, -a, -e tisti, ki ima velik prirastek/0781/
prezimiti

odpornost ž
na sušo
fenotip m

sposobnost organizma, da prestane sušo

zabubljenje s

od dednih zasnov in okolja oblikovana pojavna oblika
živega bitja
prim.: genotip/0049/
navaditi živo bitje na spremenjene razmere okolja posebno na podnebne razmere
skupek v celičnem jedru shranjenih dednih zasnov
organizma
prim.: fenotip/0047/
n.n. seme, ličinke/2267/ ali bube/0052/: zaostati v
razvoju preko enega leta
ličinka lepidopter - metuljev in tentredinit - grizlic
(pagosenica)
pri večini žuželk običajno negibna oblika v razvoju med
štadijem ličinke/2267/ in imaga/1148/
preobrazba žuželke iz ličinke/2267/ v bubo/0052/

izlesti iz zapredka

osvoboditi se iz zapredka

odlagati jajčeca

n.n. žuželke: jajčeca polagati

izleči se

osvoboditi se iz jajca

popasti

n.n. domače ali divje živali/2268/: pojesti predvsem
trave in zelnate rastline ali dele rastlin (s površine v
gozdu)
prim.: objedati/0058/
n.n. divjad: prehranjevati se z žretjem trav in zelišč ali
delov rastlin
prim.: popasti/0057/
n.n. žuželke: pojavljati se množično pred parjenjem

genotip m

gosenica ž;
(ličinka ž)
buba ž

gosenice ž mn. na skupina sveže izleženih gosenic/0051/ določenih vrst
leglu
metuljev, ki do nekaj dni obsedijo tesno stisnjene ob
kupu jajčec
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152. .01.20
0061 5739
153. .01.70
0062 2742
153. .02.70
0063 2741
153. .03.80
0064
156. .01.70
0065
156.5 .01.40
0066
156. .02.50
0067
156.5 .03.50
0068
156. .04.72
0069
156.5 .05.72
0070
161.4 .01.70
0071
161.42.01.72
0072
161.43.01.70
0073 3461
161.9 .01.70
0074
164.3 .01.20
0075
164.3 .02.20
0076 802

164.3 .03.60
0077
164.3 .04.20
0078
164.3 .05.20
0079
164.3 .06.20
0080
164.4 .01.20
0081 5330

številčnost ž
divjadi; stalež m
divjadi
razmnoževanje s,
množično;
prerazmnožitev ž
gradacija ž
leto s
izletanja
lov m
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vsi osebki ene vrste divjadi/2274/ v določenem območju
(močno) številčno povečanje populacije/1030/ ene vrste
organizmov kot faza gradacije/0063/
skupni potek spreminjanja števila osebkov populacije, ki
se začne s prerazmnožitvijo/0062/
leto, v katerem se žuželke z večletnim generacijskim
ciklusom številneje pojavijo
iskanje in uplenitev prosto živečih divjih živali

njiva ž, krmna

obdelana njiva za hranjenje divjadi/2274/ z namenom,
da bi jo odvračala od drugih rastlin
poškodba ž zaradi poškodba rastlin, ki jo povzroči divjad/2274/
divjadi
poškodba ž zaradi z obgrizanjem/0069/ nastala poškodba zaradi
obgrizanja
divjadi/0067/
obgrizati
n.n. divjad ali živino: obžirati popke in mlade
poganjke/0081/ lesnatih rastlin/1192/
prim.: popasti
premazovati z
obdelati rastline s sredstvom, ki z vonjem odvrača divje
odvračalom
živali/2268/ (in živino), da jih ne poškodujejo
zastoj m rasti
mirovanje ali zakasnitev poteka rasti
okoreniniti se

v podlagi (zemlji, vodi i.dr.) izoblikovati korenine = biti
okoreninjen
prim.: zakoreniniti se/0165/
odpadanje s listja odmetovanje listov in iglic zaradi ritma rasti
prim.: osipanje listja/0669/
olesenitev ž;
proces, pri katerem se v stene rastlinskih celic odlaga
lignifikacija ž
lignin
korenina ž, zračna posebna korenina, ki nastane zunaj tal in lajša dihanje
rebro s,
koreninsko;
nastavek m,
koreninski
sistem m,
koreninski
panj m
s koreninami
korenina ž,
glavna;
korenina ž srčna
koreninski pletež
m, plitev
poganjek m;
odganjek m;
brst m

rebrast izrastek na korenovcu/0091/, ki nastane zaradi
močne stranske korenine
način oblikovanja (vseh) korenin rastline, specifičen za
rastlinsko vrsto in rastišče/0004/
panj drevesa/0492/ skupaj s koreninami/1164/
centralna glavna korenina, kot jo oblikujejo npr. rdeči
bor in hrast
koreninje/1164/ blizu površine tal v obliki krožnika, ki ga
oblikuje večina drevesnih vrst na plitvih tleh/1093/
prim.: površina pod krošnjo/0309/
vsak iz popka ali semena nastali (mladi, enoosni)
rastlinski del - razen korenin
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164.4 .02.20
0082
164.4 .03.20
0083
164.4 .04.20
0084

poganjek m,
terminalni;
poganjek m, vršni
popek, terminalni
m; popek m, vršni
deblo s

164.4 .05.20
0085

vejica ž

164.4 .06.20
0086

veja ž

164.4 .06.23
0087
164.4 .07.20
0088
164.4 .08.20
0089
164.4 .09.20
0090
164.4 .10.20
0091

vejevje s drevesa

164.4 .11.40
0092
164.7 .01.20
0093
164.7 .02.20
0094 5927 218
Fr
164.7 .03.20
0095
164.8 .01.51
0096

165.3 .01.70
0097 2504
165.44.01.60
0098 1091
165.53.01.20
0099
167. .01.60
0100 1691
172.8 .01.20
0101
174. .01.60
0102

vrh m drevesa
krošnja ž
venec m, vejni
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končni poganjek/0081/ glavne rastlinske osi
končni popek na osi poganjka/0081/
nad koreninami v obliki stebra iz tal štrleči nosilni del
drevesa do vrha/0088/ drevesa ali do razvejitve v dve ali
več enako debelih vej
prim.: deblo/0534/
iz veje ali debla rastoči bolj ali manj oleseneli/0074/
stranski poganjek drevesa
prim.: veja/0086/
popolnoma olesenjen/0074/ stranski poganjek/0081/
drevesa
prim.: vejica/0085/
vse veje/0086/ in vejice/0085/ drevesa
najvišji del drevesne krošnje/0089/ pri drevesih z
izrazitim deblom skozi vso krošnjo
(zeleno) ovejeni del drevesa (razen drugotnih
poganjkov/0151/)
veje, ki v isti višini rastejo zvezdasto iz osi
poganjka/0081/
del drevesa na prehodu med koreninami/1164/ in
deblom drevesa

korenovec m;
dnišče s debla;
koren m, drevesni
začetek m krošnje spodnji rob drevesne krošnje
žir m

plod bukve

storž m

nosilec cveta in semena, značilen za večino vrst
iglavcev/0106/, sestavljen iz lesene osi s številnimi
olesenelimi luskami, med katerimi se nahajajo semena
plod hrasta

želod m
drobnosemenski -a, -o; z
drobnim
semenom
žlahtnjenje s
gozdnega drevja
klon m

s semenom neznatne mase (za razširjanje z vetrom)

rasa ž, klimatska

ustvarjanje gozdnih drevesnih vrst/1191/ z izboljšanimi
uporabnimi lastnostmi z metodami genetike
z vegetativnim (nespolnim) razmnoževanjem iz
posamezne rastline pridobljeno potomstvo z enako
dednino
podnebju prilagojena rasa

dendrologija ž

znanost o drevesih in grmih

goba ž, drevesna

vsakršna vrsta gob (s plodišči v obliki konzol), ki raste
na drevesih
najpomembnejša najmanjša taksonomska enota
drevesastih rastlin

vrsta ž, drevesna
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sušica ž

trajnica s povsem olesenelim/0074/ steblom višine
najmanj 5 m in z bolj ali manj dobro oblikovano
krošnjo/0089/; takšna rastlina doseže višino
drevesa/0750/ >8m
n.n. rastline: zanje je značilno periodično (letno)
odpadanje listja
prim.: vednozelen
odmrlo stoječe drevo

iglavec m

drevesasta rastlina iz botaničnega razreda Coniferae

listavec m

drevesasta rastlina iz botaničnega poddebla
kritosemenk
skupen izraz za lesne rastline/1192/ v gozdu (v srednji
Evropi npr. breza, trepetlika, iva, leska) z majhno
gospodarsko vrednostjo ali celo s škodljivim vplivom v
primerjavi z gospodarsko pomembnejšimi drevesnimi
vrstami
drevesna vrsta trdih listavcev z visokovrednim lesom,
kot so v srednji Evropi javor, jesen, brest, sliva

174. .02.20
0103 6357

drevo s

174. .03.71
0104 1646<
1647<
174. .04.20
0105 5504
174. .01.20
0106 1225
176.1 .01.20
0107 701 2941
176.1 .02.60
0108 6632
6633

listopaden,-dna,dno

176.1..03.20
0109

listavec m,
plemeniti

176.19.01.20
0110 2995

zelišče s

180. .01.60
0111

ekosistem m,
gozdni

181. .01.50
0112 6788#

zmogljivost ž,
rastna;
rastnost ž

181.01.01.40
0113 6370

meja ž, gozdna

181.21.02.40
0114 6369

meja ž, drevesna

181.21.01.60
0115 6245

drevesna vrsta ž,
sencovzdržna;
drevesna vrsta ž,
sencoljubna
odporen, -na, -no
proti pozebi
odporen, -na, -no
proti zimskemu
mrazu
odpornost ž proti
vetru

181.22.01.51
0116
181.22.02.51
0117
181.23.01.50
0118

drevo s, manj
uporabno
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skupen izraz za rastline, visoke do 2 m, razen dreves,
mahov, lišajev in gob, ki pokrivajo gozdna tla
prim.: zeliščni sloj/0188/
celota življenjske združbe in prostora v gozdu; skupek
odnosov biotskih in abiotskih dejavnikov s samosvojimi
zakonitostmi v sestavi, dinamiki, produktivnosti in
stabilnosti
razvojna zmogljivost (drevesne vrste), ki jo merimo s
časovnim razvojem rasti in z doseganjem določenih
kriterijev, kot so: dosegljiva življenjska doba, dosegljiva
višina drevesa/0750/, dosegljiv premer debla in
kakovost lesa/3000/
v gorovju nadmorska višina, v polarnem območju
geografska širina, kjer leži od podnebja odvisno mejno
območje sklenjene gozne rasti
prim.: drevesna meja/0114/
v gorovju nadmorska višina, v polarnem območju
geografska širina, kjer višine dreves/0750/ ne dose-žejo
več kot 5 m in drevesa ne morejo več obroditi prim.:
gozdna meja/0113/
drevesna vrsta, ki lahko prenaša relativno močno
zasenčenost
prim.: svetloljubna drevesna vrsta/1193/
sposoben zoperstaviti se poškodbam zaradi pozebe
prim.: odporen proti zimskemu mrazu/0117/
sposoben zoperstaviti se poškodbam zaradi mraza
pozimi
prim.: odporen proti pozebi/0116/
lastnost drevesa oziroma sestoja/0253/, upirati se
močnemu vetru brez velike škode
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181.31.01.80
0119

potreba ž
po vodi

181.35.01.20
0120
181.36.01.70
0121
181.41.01.72
0122 /5997/

mikoriza ž

181.51.01.20
0123 5829
181.51.02.20
0124 3445

za določeno namembnost npr za rastlinsko proizvodnjo
potrebna količina vode določene kakovosti po časovni
enoti
koreninica/1166/, poseljena z eno ali več simbioznih gliv

konkurenca ž,
borba korenin sosednjih rastlin za vodo in hranilne snovi
koreninska
izpodriniti; zadušiti ogrožati sosednje rastline s konkurenco pri svetlobi
oziroma s koreninsko konkurenco/0121/ in jih v
neugodnih okoliščinah tudi zatreti
pritlika ž,
poganjek/0081/ blizu površine tal nad zemljo ali pod njo,
poganjek m,
ki z okoreninjenjem/0072/ tvori nove rastline
pritalni
grebenica ž
rastlina, ki je nastala z okoreninjenjem/0072/ na tleh
ležeče vejice večletne lesnate rastline/1192/ (in od nje
še ni ločena)

181.51.03.20
0125 1324
5660
181.51.03.72
0126 (1331)
181.51.04.20
0127 5988
5976>
181.52.01.72
0128 (2693)
181.52.03.50
0129

poganjek m
iz panja

odganjek/0081/ na drevesnem panju/0492/

poganjati iz panja

odganjati iz drevesnega panja/0492/

poganjek m
iz korenin

mlad poganjek/0081/, ki nastane iz adventivnega
popka/1181/ na plitvo pod površino tal rastoči korenini

kliti; kaliti

181.52.03.50
0130

n.n. semena: pognati kal, ki pri tem predre semensko
lupino
z vplivom okolja povzročena sposobnost klitja/0130/;
podatek sledi kot odstotek kalivosti/0333/ iz testiranja
kalivosti/0332/
semenu lastna zmožnost, da klije (notranja zmožnost
semena, da klije)

vitalnost ž
semena;
sposobnost ž klitja
obrod m težkih
ovešenost dreves s plodovi, zlasti pri vrstah s težkim
semen
semenom, npr. pri hrastu, bukvi
obrod m, delni
obrod težkih semen/0131/, ki znaša do ene tretjine
polnega obroda/0133/
obrod m, polni
obilen obrod težkih semen/0131/, ki se (pri nekaterih
drevesnih vrstah) pojavlja le v nekajletnih razmakih
obrod m žira
obrod težkih semen/0131/ bukovih plodov

181.52.04.20
0131
181.52.05.20
0132
181.52.06.20
0133
181.52.07.20
0134 3685 
181.52.08.70
0135
181.52.09.72
0136
181.61.01.20
0137

181.61.02.20
0138 6702
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kalivost ž

izpadanje s
semen
obroditi

posebno n.n. drobna semena: izločevanje semen iz
osemenja, npr. storžev
tvoriti plodove, roditi plodove

drevo s, košato

starejša drevesasta rastlina/3265/, ki ima zaradi
prostega položaja/0168/ ali ponavljajočih se poškodb
majhen višinski prirastek/0782/, vendar veliko vej
prim.: kržljavo drevo/0160/
močno, predraslo/0143/ drevo v sestoju/0253/, ki ima za
doseganje določenega proizvodnega cilja/0843/
nezaželene lastnosti, npr. debelovejnatost/0149/
prim.: nadvladujoče drevo/0278/

koš m; silak m
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181.61.03.20
0139 2849 
181.61.04.20
0140 5345

vzrast ž drevesa

181.61.05.72
0141
181.61.06.72
0142
181.61.05.51
0143
181.62.01.20
0144 6653
181.62.02.51
0145

nagnjen biti; viseti

zunanja podoba drevesa,
prim.: fenotip/0047/
trajna kot odrasla okrog 0,5 do 8 m visoka lesnata
rastlina/1192/, brez debla ali z več debli, ki se razvejajo
neposredno nad tlemi
prim.: pritlikav grm/1226/
n.n. drevo: znatno naklonjen biti na eno stran

razvejati se

n.n. rastline: razdeliti se v več delov, vej

predrasel, -sla, slo
drevo s, bičasto;
drevo s, šibasto
s pravilno krošnjo;
lepokrošnjat,
-a, -o
ozkokrošnjat,
-a, -o
ploščatokrošnjat, a, -o
vejnat, -a, -o;
vejat, -a, -o
debelovejnat,
-a, -o
tankovejnat, -a,-o;
drobnovejnat,-a,-o
poganjek m,
drugotni; poganjek
m sekundarni
čiščenje s
od vej, naravno;
odpadanje s
spodnjih vej
krivost ž,
krivodebelnost ž
kriv, -a, -o;
krivodebelni,
-a, -o
raven, -na, -no;
ravnodebelni,
-na, -no
sabljast, -a, -o

n.n. enodoben sestoj/0291/: razlikujoč se od sosednjih
osebkov v sestoju/0253/ po večji višini dreves/0750/
drevo z majhno krošnjo/0089/ in dolgim, tankim deblom,
ki ob gibanju v vetru udarja ob sosednje krošnje
s krošnjo/0089/, ki ustreza proizvodnemu cilju/0843/

181.62.03.51
0146
181.62.04.51
0147
181.63.01.51
0148
181.63.02.51
0149
181.63.03.51
0150
181.63.04.20
0151 2075
181.63.05.70
0152 3980
3981 <
181.64.01.50
0153 6032 
181.64.01.51
0154
181.64.02.51
0155
181.64.03.51
0156
181.64.04.51
0157
181.64.05.50
0158
181.64.06.20
0159 1458 <
181.65.01.20
0160

grm m

kratkodebelni,
-na, -no
rast ž, sabljasta
drevo s,
rogovilasto;
razsoha ž
drevo s, kržljavo

s krošnjo/0089/ majhnega premera
s široko, po višini kratko krošnjo/0089/
s številnimi vejami (vejicami)
prim.: grčav/0971/
z nadpovprečno debelimi vejami na deblu
prim.: tankovejnat/0150/
s pretežno tankimi vejami na deblu
prim.: debelovejnat/0149/
vejica, ki nastane iz spečega popka/1182/ (ali iz
drugotnega popka/1181/) na deblu (ali na veji)
naravno odpadanje odmrlih vej z debla

n.n. drevesno deblo/0534/: lastnost, da njegova os
odstopa od premice v obliki krivulje
n.n. drevesno deblo: z enojno ali večkratno
krivostjo/3970/,
prim.: sabljast/0156/, neraven/1233/
n.n. drevesno deblo: brez krivosti
n.n. drevesno deblo/0534/: v eni ravnini (večkrat)
ukrivljen v obliki sablje
s kratkim drevesnim deblom
kriva rast debla v obliki sablje, posebno v spodnjem delu
drevesa
drevo z deblom, ki se razveji v dva ali več približno
enako debelih vrhov
v razvoju močno zaostalo drevo
prim.: košato drevo/0137/
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181.65.02.70
0161
181.65.03.72
0162
181.65.04.20
0163
181.66.01.20
0164 3412

rast ž, podivjana

181.69.01.72
0165 5899 
181.75.01.50
0166
181.8 .01.70
0167
181.9 .01.50
0168

zakoreniniti se

182. .01.40
0169

pokrajinska enota s sorazmerno enovitim
fiziogeografskim značajem (podobno podnebje, majhno
število izhodiščnih podlag - substratov, značilna
topografija, podobna zgodovina pokrajine in posebno
rastlinstvo)
prim.: rastno območje/0171/
ekologija ž,
znanost o vzajemnem vplivanju gozdnih rastlinskih in
gozdna
živalskih organizmov med seboj in z njihovim okoljem
prim.: nauk o gozdnem rastišču/0005/
območje s, rastno; več posameznih rastnih okolišev/0169/ ali skupin rastnih
areal m
okolišev, združenih v velikopovršinsko enoto
zatraviti se
zarasti se s travami oziroma z drugimi nizkimi rastlinami

182. .01.60
0170
182. .02.40
0171
182.21.01.72
0172
182.22.01.60
0173 1074
182.3 .01.20
0174 256 
257
182.3 .02.20
0175 1416
2450
182.3 .02.50
0176
182.3 .02.71
0177
182.3 .03.20
0178 528

vzrasti v
strnjenem sklepu
poganjek m,
nadomestni
poganjek m,
poletni

zrelost ž,
semenitvena
olistanje s

prekomerna rast v višino pri rastlinah, ki se
pretegnejo/0672/
rasti z medsebojnim dotikanjem krošenj
poganjek/0081/, ki nadomesti prvotni (poškodovani)
poganjek
zadnji del poganjka/0081/ lesnate rastline/1192/, ki v
rastnem obdobju/1245/ (občasno) nastane po vmesnem
mirovanju dolžinske rasti/3235/
s koreninami zasidrati se v tleh
prim.: okoreniniti se/0072/
starost, pri kateri začne drevo v večjih količinah roditi
kaliva semena
odprtje listnih popkov na začetku vegetacijske dobe

položaj m
drevesa, prost;
rastilo s, prosto
okoliš m, rastni

položaj drevesa, kadar ni neposredno obdano z drugimi
drevesi

klimaks m

(domnevni) končni štadij razvoja vegetacije, ki je
dosegljiv v določenih okoljskih razmerah
fitocenoza/0178/ z definirano sestavo in pogostnostjo
rastlinskih vrst, uvrščena v sistem tovrstnih fitocenoz

združba ž,
rastlinska
porast ž (drevja)

drevesa(in druge lesnate rastline) na določeni površini
prim.: sestoj/0253/

gozdnatost ž

stanje površine, območja ali dežele, da je porasla z
gozdom
porasel z gozdom/0191/

gozdnat, -a, -o
fitocenoza ž

182.3 .04.20
0179 125

gozdič m; gaj m

182.3 .05.20
0180
182.3 .06.20
0181

goščavje s;
grmovje s, gosto
grmišče s

skupnost rastlin, ki tvorijo na nekem rastišču/0004/
sestoj/0253/, sestavljen iz vzajemno delujočih delov
prim.: biocenoza/1145/
pretežno iz dreves in grmov/0140/ sestavljena
fitocenoza/0178/ na majhni površini - običajno sredi polj
- z naravno zastrtostjo/0774/ nad 0,3
gosto, težko prehodno (trnasto) grmišče/0181/
prim.: grmast gozd/0198/
več/mnogo skupaj rastočih grmov/0140/
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182.4 .01.51
0182 5848
182.41.01.20
0183 4147

enoslojen, -na,
-no
drevesni sloj m,
gornji

182.42.01.20
0184 6465

del m sestoja,
spodnji

182.42.02.20
0185

sloj m sestoja,
spodnji

182.44.01.20
0186
182.46.01.20
0187 6464
719< 6461 
182.47.01.20
0188 2822>
2823>
182.47.02.20
0189 2822
187. .01.60
0190 2508 

obloga ž
iz lišajev
sloj m, spodnji;
podrast ž

187.1 .01.20
0191 2440
2441 6703 

187.11.01.20
0192 2442 
187.11. 01.21
0193 (2493)
(2496)
187.11.01.20
0194 4597 
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samo z enim slojem krošenj/0262/
del (enodobnega) sestoja/0253/ iz vladajočih
dreves/0280/, ki tvorijo zgornji sloj krošenj/0262/
prim.: obvladani sestoj/1250/; spodnji del sestoja/0184/
del sestoja/0253/, ki s svojimi krošnjami/0089/ ni del
sloja krošenj/0262/ vladajočih/0280/ in vmesnih dreves
prim.: gornji drevesni sloj/0183/
pri dvo- ali večslojnem sestoju/0296/ tisti del, ki
zavzema spodnji sloj krošenj/0262/
prim.: spodnji del sestoja/0184/
odeja (dreves) iz lišajev

(mlajša) drevesa in grmi/0140/, rastoča pod streho
krošenj/0261/ sestoja/0253/
prim.: spodnji del sestoja/0184/
sloj m, zeliščni
sloj rastlin (v gozdu), ki ga sestavljajo zelišča, trave,
praproti in pritlikavi grmi
prim.: zelišče/0110/
rastlinje s, pritalno skupnost vseh rastlin - razen dreves in grmov, ki tvorijo
sloj pri tleh
tip m gozda
splošna delitvena kategorija za porasti drevja/0175/, ki
so po sestavi drevesnih vrst in po zunanjem izgledu zelo
podobne
gozd m
predvsem po drevesih značilna slojevito zgrajena
rastlinska združba/0174/ na tako veliki površini, da se
lahko v prostoru tega ekosistema stvori posebna
notranja klima in sistemsko značilno stanje
humusa/0021/
gozd m, vzgajani; premišljeno osnovan in negovan gozd, ki se zaradi tako
gozd m, gojeni
nastale zgradbe sestoja/0250/ ne more sam obnavljati
gozdni, -a, -o;
n.n. gozd/0191/;
gozdarski, -a, -o
n.n. gozdarstvo

187.11.01.20
0195
187.12.01.20
0196
187.14.01.20
0197

gozd m, iglasti

gozd, s katerim naj bi s pomočjo usmerjene obnove
gozda/0302/ in nege dosegli postavljene gospodarske
cilje
prim.: vzgajan gozd/0192/
gozd, ki ga sestavljajo iglavci/0106/

gozd m, listnati

gozd, ki ga sestavljajo listavci/0107/

gozd m, deževni

187.19.01.20
0198 718
3659
187.19.02.20
0199 4954
187.19.03.20
0200

gozd m, grmast

pretežno vedno zeleni sklenjeni naravni gozd
listavcev/0107/ v tropskih območjih s stalnim presežkom
vlage
nizkoraslo gozdno rastlinje z nizkovejnatimi drevesi in
pogosto z rahlo zastrtostjo s krošnjami/0260/
prim.: goščavje/0180/, gošča/0287/
gozd ob rekah, jezerih, morjih, močvirjih v sicer
negozdnatih suhih območjih
za razmere na pobočju specializirana oblika gozdnega
rastlinstva

gozd m,
gospodarski

gozd m, obrežni
gozd m
na pobočju;
gozd m, pobočni
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za globeli z vlažnim zrakom in tlemi specializirana oblika
gozdnega rastlinstva
oblika rastlinstva, mozaično sestavljena iz stepnih in na
edafsko in mikroklimatsko najugodnejših rastiščih/0004/
uspevajočih gozdnih delov
znanost o osnovah vzgoje in nege gozda za
gospodarsko proizvodnjo surovin, za varovalne,
socialne in druge funkcije
prim.: gojenje gozdov/1272/
delovanje v skladu z naukom o gojenju gozdov/0203/

187.19.04.20
0201
187.2 .01.20
0202

gozd m
v globeli
stepa ž, gozdna

2 . .01.60
0203 5385

nauk m
o gojenju gozdov

2 . .02.70
0204
2 . .03.60
0205

ravnanje s,
gozdno-gojitveno
tehnika ž, gozdno- področje nauka o gojenju gozdov/0203/, ki obsega
gojitvena
gozdnogojitvene ukrepe za doseganje negovalnih in
obnovitvenih/0302/ ciljev
oblika ž, gozdno- vrsta gozdnogojitvene tehnike/0205/ za gospodarjenje z
gojitvena;
gozdom, npr. gospodarjenje s semenovcem/0210/
način m,
gozdnogojitveni
sečnja ž, končna; pridobivanje lesa/0998/ v (sečnozreli/0804/)
izkoriščanje s,
porasti/0175/ -ali v delih porasti, da bi jo obnovili ali
glavno; posek m
drugače uporabili zemljišče
prim.: negovalna sečnja
sestoj m, zrel;
sestoj/0253/, ki je zrel za sečnjo/0804/
sestoj m,
sečnozrel
semenovec m;
gozd (nastal iz semencev/0364/ ali potaknjencev/0374/)
gozd m, visoki +
z -glede na drevesno vrsto- dolgo obhodnjo/0807/
prim.: panjevec/0241/
gospodarjenje s s gozdnogojitvena oblika/0206/ za semenovec/0209/
semenovcem
gospodarjenje s s oblika gospodarjenja s semenovcem/0210/, pri kateri se
skupinsko
vsak sestoj/0253/ ene generacije v omejenem
raznodobnim
obnovitvenem razdobju/1362/ enkrat površinsko obnovi
semenovcem;
(pomladi)
semenovec m,
prim.: gospodarjenje z golosečnjo/0225/
skupinsko
raznodobni
vrsta ž
vrsta in način posegov v porast (drevja)/0175/, pri
sečnje
katerih se podira drevesa in sestoje/0253/, da bi pridobili
les, obnovili/0302/, negovali/1503/ sestoj ali na
drugačen način uporabili površino, npr. s skupinsko
postopno sečnjo/0218/, z golosečnjo/0214/
sečnja ž
vsakršen poseg (z značajem pridobivanja gozdnih
lesnih proizvodov/0998/), kjer se iz sestoja/0253/
odstrani drevesa ali dele sestoja
prim.: sečnja (in spravilo)/0465/, podiranje
drevesa/0477/
golosečnja ž;
odstranitev vseh dreves (in drugih lesnatih rastlin/1192/)
sečnja ž na golo
na površini sestoja/0253/ ali dela sestoja v enem
samem postopku sečnje (in spravila)/0465/ kot oblika
končne sečnje/0207/
posekan -a, -o, na n.n. površino: z golosečnjo/0214/ razgaljen vsakršne
golo
porasti/0175/

2 . .04.60
0206 5383

22 . .01.70
0207 2274
2942
22 . .02.20
0208
221. .01.20
0209 3019
3022
221. .02.60
0210 3023
221. .03.60
0211

221.0 .01.60
0212

221.0 .02.70
0213 1556

221.01.01.70
0214 1064

221.01.01.71
0215
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221.01.01.72
0216 (1064)
221.02.01.70
0217 5305

221.02.02 70
0218 5220

221.04.01 70
0219

221.09.01.70
0220 2274
221.09.02.70
0221 2275
221.09.03.70
0222 2274
221.09.04.70
0223 5071
5043 4684
221.1 .01.20
0224 1328
1183>
221.1 .01.60
0225 1067

221.1 .01.70
0226 5191
221.2 .02.50
0227
221.2 .10.60
0228 1067

221.21.10.70
0229 1552

posekati na golo
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glagol od golosečnje/0214/

sečnja ž, zastorna odstranitev tolikšnega števila dreves iz sestoja/0253/, da
ostane le bolj ali manj rahla porast/0175/ kot zastor nad
površino (v okviru gospodarjenja z zastorno
sečnjo/0232/)
sečnja ž,
sečnja/0213/ na majhnih površinah (do 0,5 ha),
skupinsko
neenakomerno razporejena po površini sestoja/0253/,
postopna
da bi ga (dolgoročno) naravno/0304/ (ali umetno/0310/)
obnovili
prim.: sekati postopno/1284/
prebirati
v nepravilnem razporedu odstranjevati posamezna
drevesa (tudi skupine dreves) po vsej površini
sestoja/0253/ kot oblika pridobivanja gozdnih lesnih
proizvodov/0998/ v prebiralnem gozdu/0236/, pri čemer
so nega, pridobivanje lesa in obnova gozda/0302/
združeni
sečnja ž, končna
odstranitev preostalih sečno zrelih dreves nad
zagotovljenim pomladkom/1347/ v sestoju/0253/ (z enim
ali več posegi)
sečnja ž, končna; sečnja/0213/ ostankov sestoja/0253/ v korist že
sečnja ž,
obstoječega pomladka/1347/ (kot zadnja sečnja pri
pospravljalna
gospodarjenju z zastorno sečnjo/0232/
sečnja ž najboljših odvzem dreves, ki imajo najvrednejša debla, iz porasti
dreves
drevja/0175/
sečnja ž slučajnih sečnja/0213/ odmirajočih in mrtvih - razen zaradi ujm in
pripadkov;
kalamitet poškodovanih - dreves za pridobivanje
sečnja ž,
lesa/0998/ v sestojih/0253/, (v katerih ni predvideno
sanitarna
načrtno pridobivanje lesa)
gozd m,
gozd z gornjim drevesnim slojem/0183/, nastalim iz
panjevsko
poganjkov iz panja/0125/ in iz semencev/0364/ in s
semenski;
spodnjim slojem, nastalim iz poganjkov iz panja in
gozd m, srednji + korenin/0127/
gospodarjenje s
vrsta površinskega gospodarjenja/0228/, pri katerem se
z golosečnjo
uporablja golosečnja/0214/ in se običajno na golo
posekano/0215/ površino umetno obnovi/0310/
prim.: skupinsko raznodobni semenovec/0211/
sečnja ž,
presvetlitev/0425/ pozimi po obrodu/0131/ na vsej
nasemenitvena
površini sestoja/0253/, da bi ga naravno obnovili/0304/
prim.: pripravljalna sečnja/0229/
položaj m, robni
položaj dreves ob robu poseke/1622/ (pri robni
sečnji/0233/) z bolj ali manj presvetljenim/0425/
sestojnim robom/0298/
gospodarjenje s,
gozdnogojitvena oblika/0206/, pri kateri se v omejenem
površinsko
času sestoje/0253/ ene generacije samo enkrat
obnovi/0302/
prim.: prebiralni gozd/0236/, skupinsko raznodobni
semenovec/0211/
sečnja ž,
prvi poseg -za uvajanje velikopovršinske zastorne
pripravljalna
sečnje/0230/- ki naj spodbudi semenitev in ustvari dobro
setveno podlago/0343/
prim.: nasemenitvena sečnja/0226/
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221.21.02.60
0230 6473
221.21.03.50
0231

gospodarjenje s z
zastorno sečnjo,
velikopovršinsko
zastor m

221.21.04.60
0232 5307

gospodarjenje s z
zastorno sečnjo

221.21.01.60
0233 5306
221.22.02.60
0234

sečnja ž, robna

221.23.01.60
0235 2844

gospodarjenje s,
skupinskopostopno

221.41.01.20
0236 5222

gozd m, prebiralni

221.41.02.60
0237 5225

gospodarjenje s,
prebiralno

221.51.01.20
0238 4893
5702 3468

prihranjenec m

222.1 ,02.20
0239 6466

222.1 .03.20
0240 5703

sloj m
panjevsko
semenskega
gozda, spodnji
prihranjenec m,
panjevski

222.21.01.20
0241 1321

panjevec m;
gozd m, nizki +

222.29.01.60
0242 1325
222.3 .01.60
0243 4475

panjevec m
s kratko obhodnjo
gospodarjenje s z
vejnikovci

226. .01.20
0244 6683

vetrobran m;
pas m, protivetrni

prebiranje s,
robno
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gospodarjenje z zastorno sečnjo/0232/, ki ga uporabimo
istočasno (približno enakomerno) na vsej površini
obnove/2430/
razporeditev členov sestoja/0253/, ki nastane zaradi
zastorne sečnje/0217/ ali osnovanja predhodnega
sestoja/0402/
gozdnogojitvena oblika/0206/ v skupinsko raznodobnem
semenovcu/0211/, ki uporablja zastorno sečnjo/0217/ za
umetno/0310/ ali naravno obnovo/0304/ pod zastorom s
postopno presvetlitvijo/0425/ in odstranitvijo zastora
gozdnogojitvena oblika/0206/ z naravno obnovo/0304/ v
območju postopoma napredujočih sestojnih robov/0298/
po prostorskem razporedu/0810/ izveden postopek
naravne obnove/0304/ na sestojnem robu/0298/, pri
katerem svetlitev v notranjost sestoja neenakomerno
pojema
posebna gozdnogojitvena oblika/0206/ površinskega
gospodarjenja/0228/, ki uporablja skupinsko postopno
sečnjo/ 0218/ z namenom počasnega pridobivanja
lesa/0998/ v sestoju kot tudi za postopno naravno/0304/
(ali umetno/0310/) obnovo sestoja
oblika semenovca/0209/ z drevesi vseh starostnih in
razvojnih stopenj, ki stoje drug ob drugem na majhni
(najmanjši) površini
gozdnogojitvena oblika/0206/ za gospodarjenje s
prebiralnim gozdom/0236/
prim.: prebirati/0219/
v skupinsko raznodobnem semenovcu/0211/ po končani
obnovi gozda/0302/ iz predhodnega sestoja/0253/
puščeno drevo, ki naj rabi (kot zastor in semenjak) tudi
za proizvodnjo debelega lesa/1306/
s panjevsko/0241/ obhodnjo/0807/ gospodarjeni (za
pridobivanje drv/0929/) del panjevsko semenskega
gozda/0224/
iz semenca/0364/, iz poganjka iz panja/0125/ ali
korenin/0127/ nastalo mlado drevo, ki je puščeno pri
rabi spodnjega sloja/0239/ v panjevsko semenskem
gozdu/0224/ in naj bi vraslo v zgornji sloj sestoja/0253/
gozd s kratko obhodnjo/0807/, ki se ga obnavlja s
poganjki iz panja/0125/ ali iz korenin/0127/
prim.: semenovec/0209/
gojitvena oblika panjevca/0241/ s pribl. šest- do
desetletno obhodnjo/0807/
gozdnogojitvena oblika/0206/ za listavce/0107/ z dobro
zmožnostjo odganjanja, pri katerih se vsakih 1-8 let
poreže poganjke na višini 1-4 metre
pas -iz dreves ali grmov/0140/- manjših mer kot
varovalni gozdni pas/1005/ ali druga naravna ali umetna
prepreka proti vetru
prim.: varovalni pas/0443/
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226. .01.70
0245 1294

premena ž

226. .02.72
0246 (1294>)

izvesti premeno;
premeniti

226. .03.80
0247 1297
4553
226. .04.70
0248 1295
228. .01.20
0249

trajanje s
premene

228. .02.50
0250 5931
1244
228. .03.20
0251

zgradba ž sestoja

228. .04.50
0252 5931
228. .05.20
0253 5700

228. .06.20
0254
221. .07.20
0255 2847
1415 5941
228.0 .01.20
0256 6114

zamenjava ž
drevesne vrste
šop m
dreves
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sprememba gozdnogojitvene oblike/0206/ oziroma
drevesne vrste z obnovo/0302/ (po popolni ali delni
odstranitvi obstoječe porasti/0175/)
prim.: izvesti premeno/0246/
spremeniti gozdnogojitveno obliko/0206/ ali način/1217/
z uporabo razpoložljive porasti/0175/
prim.: premena/0245/
časovno obdobje, v katerem izvedemo premeno/0246/
porasti/0175/
sprememba dosedanje sestave drevesnih vrst/1870/ (v
sestoju/0253/)
manše število skupaj stoječih lesnatih rastlin/1192/, ki
se od okoliške porasti kakorkoli razlikujejo (površina pod
0,04 ha)
zgradba gozda/0252/ v sestoju/0253/

skupina ž dreves

skupaj stoječe lesnate rastline/1192/, ki se od okoliške
porasti/0175/ kakorkoli razlikujejo (površina od 0,04 do
0,1 ha)
zgradba ž gozda
značilnost porasti/0175/ glede na sestavo drevesnih vrst
in starostno sestavo ter horizontalno in vertikalno
porazdelitev drevesnih vrst
sestoj m;
vsak del gozda, ki se po svoji zgradbi/0252/ (bistveno)
sestoj m, gozdni
razlikuje od okolice in s katerim je mogoče trajno
samostojno gospodariti
prim.: porast/0175/
gnezdo s dreves
večje število skupaj stoječih lesnatih rastlin/1192/, ki se
od okoliške porasti/0175/ kakorkoli razlikujejo (površina
od 0,1 do 0,5 ha)
sestoj m, drevesni skupnost dreves v porasti/0175/
prim.: lesna zaloga/0996/
mešanost ž,
začasna

228.0 .02.20
0257

mešanost ž,
skupinska

228.0 .03.20
0258 5406

mešanost ž,
posamična

228.11.01.50
0259 5723

gostota ž sestoja

228.11.02.50
0260 855

zastrtost ž
s krošnjami

228.11.03.20
0261 846

streha ž krošenj;
zastor m
(iz) krošenj

časovno omejena kombinacija drevesnih vrst v
sestoju/0253/
prim.: trajna mešanost/1337/
posledica mešanja drevesnih vrst v sestoju/0253/v obliki
skupin/0251/
prim.: posamična mešanost/0258/
posledica posamične porazdelitve dreves dveh ali več
drevesnih vrst v porasti/0175/
prim.: skupinska mešanost/0257
lastnost sestoja/0253/, ki jo označujejo število
dreves/1816/, temeljnica/0748/ ali volumen sestoja,
preračunani na površino (na 1 ha) porasti/0175/
značilnost porasti drevja/0175/, ki jo označuje vsota
tlorisov krošenj/0773/ na 1 ha porasti
prim.: zastrtost/0774/
skupek vej, vejic in listov (iglic), ki ga sestavljajo vse
krošnje/0089/
prim.: sloj krošenj/0262/
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228.11.04.40
0262 5847>
228.11.05.40
0263
228.11.06.40
0264 553
1069

228.11.07.20
0265 1100
228.11.08.51
0266 1099
228.11.09.20
0267
228.11.11.51
0268
228.11.12.51
0269
228.11.13.50
0270 850
228.11.14.20
0271 1101
228.11.15.51
0272
228.11.16.70
0273 4084>
228.12.01.20
0274 1421

228.12.02.20
0275 3647
228.12.03.20
0276
228.12.04.20
0277
228.12.05.20
0278

228.12.06.20
0279

228.12.07.20
0280 1828
228.12.08.51
0281 (1115)

sloj m krošenj
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vodoravni sloj drevesnih krošenj/0089/ v porasti/0175/
prim.: streha krošenj/0261/, sestojni sloj/1317/
prostor m krošenj prostor v porasti/0175/, ki ga zavzemajo krošnje/0089/
(gornjega) drevesnega sloja/0183/
površina ž,
lesnoproizvodna gozdna površina/0826/ z zelo vrzelasto
malozarasla
porastjo drevja/0175/ (zarast/0775/ med 0.1 in 0.3),
razen površin, na katerih je bila z namernimi ukrepi sečnjami/0213/ začeta obnova gozda/0302/
prim.: gozdna jasa/0822/
sestoj m, sklenjen; sestoj/0253/ z zastrtostjo/0774/ 0,8 in več
(sestoj m, strnjen) prim.: strnjen sestoj/0271/
sklenjen, -a, -o
n.n. sestoj/0253/: s streho krošenj, kjer se konice vejic
sosednjih krošenj/0089/ (skoraj) dotikajo
sestoj m, rahlo
sestoj/0253/ s pretežno majhnimi vrzelmi med
sklenjen
krošnjami/0089/, ki se v krajšem času lahko zapro
presvetljen, -a, -o n.n. enakomerno presvetljeno porast/0175/: z vrzelmi, ki
se tudi po daljšem času ne zapro
pregost, -a, -o
n.n. porast/0175/: s prevelikim številom dreves na
površinsko enoto ali s preveliko temeljnico sestoja/0748/
glede na tablico donosov/0793/
sklep m,
vrsta zastrtosti s krošnjami/0260/ pri enoslojni porasti
horizontalni
drevja/0175/
sestoj m, strnjen; sestoj/0253/ z zarastjo/0775/ okrog 1
(sestoj m,
prim.: sklenjen sestoj/0265/
sklenjen)
neenakomerno
s prostorsko neenakomerno razporejenimi osebki v
sklenjeni, -a, -o
porasti/0175/
presvetlitev ž,
zmanjševanje zastrtosti/0774/ v porasti/0175/ z
naravna
naravnim izločanjem številnih dreves
drevo s, izbrano;
izbrano (označeno) drevo, ki po sociološkem položaju,
izbranec m;
zdravju in kakovosti spada med elito sestoja, ki naj bi v
drevo s obetavno; glavnem sestavljala končni sestoj
drevo s ciljno
prim.: plus drevo/0320/
sestoj m, po sečnji del porasti/0175/, ki ostane po sečnji
ostali
prim.: del sestoja za izsek/0276/
del m sestoja za
del porasti/0175/, ki ga je treba pri redčenju/0418/
izsek
odstraniti
prim.: po sečnji ostali sestoj/0275/
sestoj m, glavni
tisti sestojni sloj, ki je gospodarsko najpomembnejši najpogosteje gornji drevesni sloj/0183/
drevo s, adstojno; predraslo/0143/ drevo gornjega drevesnega sloja/0183/
drevo s, nadraslo; (z močno razvito krošnjo/0089/)
drevo s,
prim.: koš/0138/
nadvladujoče
drevo s, odstojno; drevo, ki ne sestavlja zgornjega sloja krošenj/0262/ v
drevo s, podraslo; sestoju/0253/, vendar je še sposobno živeti
drevo s,
obvladano
drevo s, vladajoče drevo, ki s svojo krošnjo/0089/ sestavlja zgornji sloj
krošenj/0262/ sestoja/0253/
sovladajoč, -a,-o
sociološko pripadajoč spodnjemu delu vladajočega sloja
sorasel, -a,-o
krošenj/0262/
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228.2 .01.20
0282

sestoj m, čisti

228.2 .02.20
0283 3881

monokultura ž;
nasad m, čisti

228.3 .01.20
0284

sestoj m, mešani

228.3 .02.60
0285 4589

vrsta ž, glavna
drevesna

228.5 .01.20
0286 5182>
228.5 .02.20
0287 6166
228.5 .03.20
0288 4468

mladovje s

228.5 .04.20
0289

debeljak m

228.5 .05.20
0290

sestoj m,
sečnozreli

228.5 .06.20
0291

sestoj m,
enodobni

228.5 .07.20
0292

sestoj m,
enoslojni; sestoj
m, enomerni
mladje s;
pomladek m

228.5 .08.20
0293 4844

gošča ž
drogovnjak m

sestoj/0253/, ki ga tvori samo ena drevesna vrsta ali pri
katerem primešanost (pod 10% temeljnice
sestoja/0748/) drugih vrst nima pomembnega
ekološkega vpliva
dlje od ene obhodnje trajajoča, ponavljajoča se gojitev
iste drevesne vrste (na velikih površinah v enodobnih
čistih sestojih/0282/)
sestoj/0253/, ki ga sestavljajo dve ali več drevesnih vrst,
pri čemer znaša skupni delež primešanih/0407/
drevesnih vrst 5 (10) ali več odstotkov temeljnice
sestoja/0748/
drevesna vrsta, ki je v sestoju/0253/ gospodarsko
najpomembnejša
prim.: spremljajoča drevesna vrsta/0404/
porast drevja/0175/ v razvojnih stopnjah od
pomladka/0293/ do letvenjaka
porast drevja/0175/, v kateri so krošnje/0089/
sklenjene/0266/ in poteka živahno razslojevanje
porast drevja/0175/ s srednjim prsnim premerom/0743/
dreves 10 do okrog 30 cm, v kateri poteka naravno
čiščenje od vej/0152/
porast drevja/0175/ s srednjim prsnim premerom/0743/
dreves nad 30 cm
prim.: sečnozreli sestoj/0290/
sestoj/0253/, pri katerem se vsi osebki, ki kakovostno in
količinsko določajo zgradbo sestoja/0250/, nahajajo v
obdobju zrelosti ali postajajo prestari
prim.: debeljak/0289/
sestoj/0253/ dreves približno iste starosti (starostna
razlika pod 20 (25) % povprečne starosti)
prim.: raznodoben sestoj/1349/
sestoj/0253/ dreves približno enake višine

porast drevja/0175/ od njenega osnovanja (naravno ali
umetno) vse dokler se ne sklene in je še mogoče
vrzeli/0410/ spopolnjevati/0412/ s sadikami
prim.: mladi nasad/0294/
porast drevja/0175/ od njenega umetnega osnovanja do
konca možnosti spopolnjevanja/0412/ vrzeli v
nasadu/0410/ s posameznimi sadikami,
prim.: mladje/0293/
n.n. umetno obnovo/0310/: porast drevja/0175/ v stopnji
med mladim nasadom/0294/ in goščo/0287/

228.5 .09.20
0294 2498
2482

nasad m, mladi;
kultura ž, mlada

228.5 .10.20
0295

mladje s,
odraščajoče;
nasad m
med mladjem in
goščo
sestoj m, večslojni sestoj/0253/ s sloji krošenj/0262/ pomembno različnih
višin
pragozd m
prvotni gozd, na čigar razvoj človek ni vplival
prim.: naravni gozd/1353/

228.6 .01.20
0296
228.81.01.20
0297 6553

30

Lipoglavšek, M. in sod.: Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars,
Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2010

228.9 .01.40
0298

rob m, sestojni

228.9 .02.20
0299

rob m, gozdni

23 . .01.70
0300 221

gojitev ž
drevja

23 . .02.70
0301 2444
2105
23 . .03.70
0302 4843
4833
23 . .03.72
0303 (4833)
231. .01.70
0304 4846

osnovanje s
sestoja

231. .02.70
0305 359
231. .03.72
0306
231. .04.20
0307
231.33.01.70
0308 5134
231.9 .01.40
0309

pas porasti na robu (sečnozrelega) sestoja/0253/, ki ima
gozdnogojitveno, varstveno in gozdnotehnično robni
položaj
prim.: gozdni rob/1547/
različno širok rob porasti drevja/0175/, ki s svojo
zgradbo gozda/0252/ oziroma z globokim
vejevjem/0087/ zunanjih robnih dreves varuje bližnje
dele porasti pred škodljivimi vremenskimi vplivi
vsa spoznanja in izkušnje o pridelovanju dreves
(in grmov/0140/)
prim.: gojenje gozdov/1272/
zasnovanje gozdnega sestoja/0253/ z ogozditvijo/0398/
ali z naravno obnovo gozda/0304/

obnova ž gozda

ponovno osnovanje sestoja/0253/ z naravno
pomladitvijo/0304/ oziroma z umetno obnovo/0310/

znova pogozditi

osnovati gozdni sestoj/0253/ na goli gozdni površini
prim.: obnova gozda/0302/
osnovanje porasti drevja/0175/ z naravno
nasemenitvijo/0305/ ali s poganjki iz panja/0125/
prim.: umetna obnova/0310/

obnova ž,
naravna;
pomladitev ž,
naravna
nasemenitev ž,
naravna
naleteti (seme)
vznik m
priprava ž
tal
površina ž
pod krošnjo

232. .01.70
0310 4848
232. .02.72
0311
232.21.01.70
0312
232.21.02.72
0313 (5161)
232.21.03.40
0314
232.21.04.70
0315
232.29.01.30
0316 5947

obnova ž, umetna

232.31.01.40
0317 6371
6372

plantaža ž,
semenska

pogozditi;
ogoliti površino
odkrivati tla
brazda ž
obdelava tal ž na
vsej površini
plug m
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osnovanje sestoja/0253/ z lastno nasemenitvijo
n.n. drevesno seme, ki lahko leti: nasemeniti se naravno
nastanek porasti/0175/ z mladimi drevesnimi rastlinami
z naravno nasemenitvijo/0305/
površinska obdelava tal (za vzpodbuditev naravne
pomladitve/0304/)
površina tal - pod krošnjo (starejšega) drevesa - kjer so
za pomlajanje neugodne ekološke razmere
prim.: plitev koreninski pletež/0080/
pripraviti tla za rast rastlin in dati v tla seme ali sadike
prim.: naravna obnova/0304/
ponovno osnovanje porasti drevja/0175/ s setvijo ali s
sajenjem
odstraniti s tal pokrivajoči sloj (npr. rastlinje, opad)
z rovnico/0377/ odstranjevati organsko odejo tal v večjih
kosih za sajenje
obrnjena zemlja s širokim grebenom, kot jo ustvari
plug/0316/
obdelava tal na večji površini, kjer so tla obdelana
približno 0,5 m globoko
dvobrazdni plug za dvigovanje in stransko odlaganje
odeje tal v pasovih, pri čemer se plug prekotali preko
panjev/0492/
površina s plantažno gojitvijo/0300/ izbranih,
vegetativno ali s semenom razmnoženih rastlin za
proizvodnjo velikih količin visokovrednega semenja z
enostavnim nabiranjem
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232.31.02.20
0318 2016
232.31.03.20
0319 2015
232.31.04.20
0320 4448

drevo s,
preverjeno plus;
drevo s, elitno
sestoj m,
semenski; sestoj
m, elitni
plus drevo s

232.31.05.70
0321
232.31.06.10
0322
232.31.07.70
0323
232.31.07.72
0324 (3366>)
232.31.08.40
0325 3367
232.31.09.23
0326

nabiranje s
semena
obiralec m
semena
luščenje s storžev

232.31.10.60
0327 5205

provenienca ž
semena;
izvor m semena
razkuževanje s
semena;
dezinfekcija ž
semena
namočiti seme

232.31.11.70
0328

232.31.12.72
0329
232.31.13.72
0330 (5874)
232.31.14.70
0331

luščiti (storže)
luščilnica ž
storžev
seme s, gozdno

stratificirati seme;
obdelati seme
testiranje s
semena

232.31.15.70
0332

testiranje s
kalivosti

232.31.16.80
0333 2696

kalivost ž

232.31.17.80
0334

izplen m
sejank

232.32.01.70
0335
232.32.02.40
0336 4045

vzgoja ž
sadik
drevesnica ž
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izbrano drevo, ki je genotipsko/0049/ preverjeno
prim.: plus drevo/0320/
kakovosten (fenotipsko izbran) sestoj/0253/, ki je
sposoben prenašati svoje dobre lastnosti na potomstvo
izbrano, vendar genetsko nepreverjeno kakovostno
drevo, ki v eni ali večih lastnostih prekaša povprečne
osebke v sestoju, prim.: obetavno drevo/0274/, elitno
drevo/0318/
pridobivanje (gozdnih) semen/0326/
delavec, ki se vzpenja na stoječa drevesa, da bi nabral
storže/0094/, seme (cepiče/0358/ in opravil drugo delo)
pridobivanje semena iz storžev/0094/ iglavcev/0106/ s
pomočjo toplote oziroma mehanično
glagol od luščenja storžev/0323/
delavnica za strokovno pridobivanje gozdnega
semena/0326/
seme gozdnih drevesnih vrst (iz preverjenih
visokovrednih sestojev/0253/, skupin dreves ali
posameznih dreves) za vzgojo gozdnih sadik/0365/
krajevni izvor (gozdnega)semena/0326/
obdelava semena s sredstvom, ki uniči povzročitelje
bolezni oziroma odvrača (škodljive organizme)
navlažiti seme pred sajenjem ali drugačno obdelavo
semena
izpostaviti seme vlažnostnemu in toplotnemu rastlinski
vrsti prilagojenemu režimu za pospešitev kalitve
preizkušanje (gozdnega) semena/0326/ po
(mednarodno) enotnih pravilih s strani uradne ustanove
za testiranje semen
prim.: testiranje kalivosti/0332/
ugotovitev kalivosti/0129/ semena za določitev njegove
kakovosti
prim.: testiranje semena/0331/
po zaključku testiranja kalivosti/0332/ ugotovljena
kalivost/0129/ gozdnega semena/0326/, izražena z
odstotkom vzkaljenih semen
povprečno število uporabnih sejank/0355/, ki so bile
pridobljene iz določene količine semena (npr. 1 kg
semena ali 100 kalivih semen)
prim.: izplen sadik/1433/
izvajanje ukrepov za proizvodnjo gozdnih sadik/0365/
(samostojna) gospodarska enota za proizvodnjo mladih
lesnatih rastlin
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232.32.03.60
0337 4045
232.32.04.40
0338 4045>
2262
232.32.04.40
0339 4045

drevesnica ž,
gozdna
drevesnica ž,
lokalna

(samostojna) gospodarska enota za proizvodnjo
gozdnih sadik/0365/
običajno manjša površina (v gozdu) za proizvodnjo
gozdnih sadik/0365/

drevesnica ž,
stalna

232.32.06.40
0340 2262
4049 4050
232.32.07.70
0341 5550

drevesnica ž,
začasna

lokalna drevesnica/0338/, ki je mnogo let namenjena
proizvodnji gozdnih sadik/0365/
prim.: začasna drevesnica/0340/
lokalna drevesnica/0338/, ki jo uporabljajo le prehodno
nekaj let
prim.: stalna drevesnica/0339/
uporaba kemičnih oziroma fizikalnih metod za
odstranitev rastlinam škodljivih organizmov iz tal
prim.: kemično zatiranje/0656/
posebne kulturne rastline (največ metuljnice), ki jih za
obogatitev tal z dušikom in humusom/0021/ zaorjejo
snov, hranljivo okolje (tla), namenjeno za kalitev semen

232.32.08.20
0342
232.32.08.20
0343 5188
232.32.09.72
0344
232.32.10.72
0345
232.32.11.30
0346 1894<
232.32.12.72
0347
232.32.13.40
0348 4051
232.32.14.72
0349 (6169)
232.32.15.40
0350
232.32.16.72
0351
232.32.17.70
0352
232.32.18.20
0353
232.32.19.30
0354
232.32.20.20
0355 5198
232.32.21.40
0356
232.32.22.72
0357

razkuževanje s
tal;
dezinfekcija ž tal
gnojilo s, zeleno
podlaga ž, kalilna;
podlaga ž,
setvena
sejati

n.n. seme: trositi na setveno gredo/0348/

zasejati

n.n. površino: natrositi seme/0326/

sejalnik m

naprava/1563/ za sejanje

vzgajati (sejanke,
sadike)
greda ž, setvena

gojiti rastline (v gozdni drevesnici/0337/)za kasnejše
presajanje, pogozditev/0311/
pas tal (od 1 do 1,5 m širok), za vzgojo sejank/0347/
prim.: gojitveno polje/1418/
zmanjšati število rastlin na setveni gredi/1432/ (npr. s
puljenjem)
greda v gozdni drevesnici/0337//0336/ za vzgojo
presajenk/0351/
rastline, vzgojene v setveni gredi/1432/ presajati v drugo
gredo, da bi vzgojili/0347/ večje sadike z močnim
koreninjem
enakomerno razporejanje semena po tleh na vsej
površini

preredčiti
(sejanke)
greda ž
za presajenke
presajati
setev ž
na celo;
polna setev ž
obloga ž
sejank, prstena
naprava ž za
izkop; orodje s
za izkop
sejanka ž
matičnjak m
razmnoževati s
potaknjenci

prevleka iz prsti na rastlinah (sejankah), ki nastane
zaradi močnega dežja, ko delci tal odskakujejo
orodje, s katerim iz gredic dvignemo (vzamemo iz tal)
rastline, (sadike/2125/)
iz gozdnega semena/0326/ vzgojena/0347/
nepresajena/0351/ gozdna sadika/0365/
površina, porasla z matičnimi rastlinami, od katerih
redno pridobivamo rastlinske dele za vegetativno
razmnoževanje
s potaknjenci/0374/ po vegetativni poti proizvajati
rastline
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232.32.23.20
0358 5142

cepič m

232.32.24.72
0359 (2755)
232.32.25.20
0360 2756>
232.33.01.70
0361
232.33.02.70
0362

cepiti

232.33.03.72
0363 (4241)
232.41.01.20
0364
232.41.01.20
0365

saditi seme;
potikati seme
semenec m;
semenica ž
sadika ž,
gozdna

232.41.02.20
0366 4427
232.41.03.60
0367
232.41.04.20
0368
232.41.05.20
0369
232.41.06.20
0370 5077#
232.41.07.20
0371
232.41.08.20
0372 329<
232.41.09.70
0373

material m,
sadilni
razred m
sadik, kakovostni
sadika ž

232.41.10.20
0374 1552
232.41.10.70
0375 4638>
232.41.11.72
0376 (4638<)
232.42.01.30
0377

232.42.02.30
0378
232.42.03.72
0379

cepljenec m;
cepljenka ž
setev ž na krpice
setev ž v vrste

gruda ž
drevesce s
iz potaknjenca
puljenka ž
sadika ž
z grudo
zasipanje s
sadik;
vkopavanje s
sadik
potaknjenec m
prirezovanje s
korenin
prirezovati;
obrezovati
motika ž;
rovnica ž
rovnica ž, križna;
motika ž, križna
osipavati
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del (genetsko vredne) rastline, ki ga cepimo/0359/ na
drugo rastlino
prim.: cepljenec/0360/
zatakniti cepič/0358/ na (večletno) rastlino in doseči, da
se z njo zraste
rastlina, ki je nastala s cepljenjem/0359/
prim.: cepič/0358/
setev več semen (iste vrste) tesno skupaj na eno mesto
osnovanje sestoja/0301/, pri katerem so semena
posajena v vrste, prečno na brazde/0314/ kot klini na
lestvi
po 1 do 3 težka semena, npr. želode/0095/, spraviti v tla
(pod gozdni opad s pomočjo enostavnih naprav)
lesnata rastlina/1192/, nastala iz semena
sejanka/0355/, presajenka/0351/, vegetativno
razmnožena rastlina ali puljenka/0371/, ki služi za
proizvodnjo lesa in druge funkcije gozda
skupen izraz za sadike (in dele rastlin), uporabne za
sajenje
kategorija za razdelitev sadik po kakovosti (drevesni
vrsti/0102/, izvoru/2310/, starosti, velikosti ipd.)
v drevesnici vzgojena (večletna) rastlinica drevesnih
vrst, namenjena za sadnjo
kepa prsti, ki obdaja korenine izkopane rastline
prim.: sadika z grudo/0372/
potaknjenec/0374/ (listavca), visok 1,5 do 4 m
gozdna sadika/0365/, ki izvira iz naravnega pomladka
(priznanega) sestoja/0253/ ali skupine dreves/2399/
sadika/0368/ drevesa, ki jo presajamo z grudo/0369/
pokrivanje korenin izkopanih sadik z (vlažno) zemljo, da
se ne bi posušile

kratek del rastline (kos stebla, kos korenine), namenjen
za okoreninjenje/0072/
krajšanje korenin lesnatih rastlin/1192/ pred
presajanjem
odstraniti konce vej ali korenin s sadilnega
materiala/0366/
orodje s širokim (ali s koničastim ali v dva ali v več
rogljev razdeljenim) listom na dolgem (lesenem) ročaju
za odstranjevanje opada, za izkop sadilnih jam/0382/
oziroma za rahljanje tal
(sorazmerno težka) dvostranska motika/0377/ z enim
koničastim delom in z enim ozkim listom
pokriti spodnje dele rastlin z rahlo prstjo

Lipoglavšek, M. in sod.: Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars,
Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2010

232.42.04.70
0380 327<
328< 330<
232.42.05.70
0381
232.42.06.40
0382
232.42.07.70
0383
232.42.08.70
0384
232.42.09.70
0385
232.42.10.70
0386
232.42.11.70
0387 3042

232.42.12.70
0388
232.42.13.70
0389 4942#
232.42.14.70
0390 3921
232.42.15.30
0391 4422<
232.42.16.30
0392
232.42.17.30
0393
232.42.18.70
0394
232.42.10.20
0395
232.43.01.50
0396
232.5 .01.20
0397 5251#
233. .01.70
0398 79
233. .01.72
0399 (79)

sajenje s
z grudo

sajenje sadik z grudo/0372/

sajenje s;
zasaditev ž
jama ž, sadilna;
jamica ž, sadilna
sajenje s,
gručasto
sajenje s v brazdo

vkopavanje sadik

sajenje s
pod motiko
sajenje s
v zasek
sajenje s
v jamo;
sajenje s
v jamico
sajenje s na leho;
sajenje s
med brazde
sajenje s
na nasip
sajenje s
na kopico
lopata ž, sadilna

sajenje, pri katerem naredimo z motiko/0377/ v tla
luknjo, v katero vstavimo sadiko
sajenje, pri katerem vstavimo sadiko v zarezo v tleh, ki
jo naredimo z orodjem
vstavljanje sadik v vnaprej narejene jame

vrtalnik m jam;
sveder m
za vrtanje jam
stroj m , sadilni

sveder za izdelavo sadilnih jam/0382/

sajenje s v vrsto

sajenje v obliki vrst, kjer je razdalja med vrstami večja
kot sadilni razmik v vrsti
v eni črti, vrsti, stoječe sadike

vrsta ž sadik
razpored m
sajenja;
razmik m, sadilni
potaknjenec m,
dolgi; šiba ž,
potaknjena
ogozditev ž
negozdne
površine
pogozditi
negozdno
površino
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za sajenje narejena vdolbina v tleh (za sprejem korenin
sadik)
sajenje več sadik tesno skupaj na eno sadilno
mesto/1458/
sajenje lesnatih rastlin v razor

sajenje (ali setev) na nasip, ki nastane med brazdama
pri oranju z leve in desne strani
sajenje gozdnih sadik/0365) na kopico/0390/, ki
nastane, ko razprostrejo izkop iz dveh vzporednih jarkov
sajenje gozdnih sadik/0365/ (na mokrih rastiščih) na
majhna nasutja prsti
ročno orodje, s katerim sadimo v zasek/1462/

postroj za strojno sajenje

pri umetni obnovi/0310/ razmestitev sadik po površini v
določeni medsebojni razdalji
(nekaj metrov) dolga odrezana (ravna) olesenjena
rastlinska šiba, ki vtaknjena v zemljo, požene korenine
in poganjek/0081/
osnovanje gozda na doslej z gozdom neporasli površini

umetno osnovati gozd na doslej z gozdom neporasli
površini
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0400 6462#

podsaditev ž;
podsadnja ž

235.2 .01.70
0401 6462>

nasad m
pod zastorom

235.2 .02.20
0402 4043>

sestoj m,
predhodni;
predkultura ž
vrsta ž,
pionirska
drevesna
vrsta ž,
spremljajoča
drevesna

235.1 .01.70

235.2 .03.60
0403 4369#
4372#
235.4 .01.60
0404 5178#

235.4 .02.70
0405

obdajanje s

235.5 .01.20
0406

vrsta ž,
polnilna drevesna

235.5 .02.72
0407
236. .01.70
0408 6629
236.3 .01.72
0409
236.5 .01.40
0410 554 555<

primešati

236.5 .02.70
0411 3287
451#
236.5 .03.72
0412 (451)#
237. .01.70
0413
237.1 .01.72
0414
238. .01.60
0415

nega ž
nasada
zastirati
vrzel ž
v nasadu;
praznina ž
v nasadu
izpopolnjevanje s
vrzeli;
spopolnje vanje s
nasada
spopolniti
hidromelioracija ž
gozdnega
zemljišča
prekopavati;
rahljati
(z motiko)
gospodarjenje s,
plantažno
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vzgoja drugega sestojnega sloja pod zastorom
krošenj/0261/, običajno mlajšega ali srednjedobnega
sestoja/0253/, za negovanje tal oziroma debla in za
povečanje skupnega donosa/0856/ lesne mase; težišče
gospodarjenja sloni še naprej na zgornjem
sestoju/1249/
prim.: nasad pod zastorom/0401/
vzgoja lesnatih rastlin/1192/ pod zastorom krošenj/0261/
ali v sestojnih vrzelih - premera približno ene dolžine
drevesa
prim.: podsaditev/0400/
gozdni sestoj iz (hitrorastočih), npr. za pozebo, sonce ali
veter neobčutljivih drevesnih vrst, ki naj kasneje varuje v
mladosti občutljivo drevesno vrsto
drevesna vrsta, ki je sposobna naseliti
negozdnato/0177/ rastišče/0004/ in ustvariti življenjske
razmere za druge drevesne vrste
drevesna vrsta z majhnim deležem primešanosti v
porasti/0175/ in brez bistvenega pomena za sestavo
drevesnih vrst
prim.: glavna drevesna vrsta/0285/
oblaganje debel gornjega drevesnega sloja/0183/ s
krošnjami/0089/ spodnjega dela sestoja/0184/, da bi
preprečili nastajanje drugotnih poganjkov/0151/
drevesna vrsta mehkih listavcev/0107/, ki naj bi kot
začasna primes/0256/ poskrbela za hitro sklenjenost v
vrzelastih pomladitvah in bo kasneje(večinoma)
odstranjena
glavni drevesni vrsti/0285/ dodati druge vrste (tako da
nastane mešan sestoj)
skupek ukrepov, ki jih v mladem nasadu/0294/ izvajamo
za izboljšanje rastnih razmer
zasenčiti, prekriti s krošnjo/0089/ ali s streho
krošenj/0261/
mesto v pomladku/0293/ ali mladovju/0286/, kjer
pogozditev/1478/ ni uspela,
prim.: vrzel v sestoju/0824/
zasaditev/0381/ ali zasejanje/0345/ iste ali druge
drevesne vrste v sestojnih vrzelih/0824/ mladega
nasada/0294/
prim.: spopolniti/0412/
dopolniti nepopolno porast v vrzelih nasada/0410/
prim.: izpopolnjevanje vrzeli/0411/, dopolniti naravni
pomladek/1379/
trajno izboljšanje rodovitnosti rastišča/0004/ za
pridelovanje lesa z odvajanjem ali z dovajanjem vode
zmanjševati zbitost tal z motiko/0377/

poljedelstvu podobna vrsta gospodarjenja v
(čistih/0282/) drevesnih sestojih/0253/ z intenzivno nego
in sorazmerno kratko obhodnjo/0807/
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24 . .01.70
0416

241. .01.70
0417 1056
242. .01.72
0418 (6168)

uravnavanje s
sklepa;
uravnavanje s
razmika
čiščenje s;
trebljenje s
redčiti

242. .02.80
0419 6171#

obhodnica ž
redčenj

242. .03.80
0420

donos m,
vmesni

242.2 .01.70
0421 6174#

redčenje s,
nizko

242.2 .02.70
0422 6173

redčenje s,
visoko

243. .01.60
0423

semenovec m
s prihranjenci

243. .01.70
0424 3156#
6223#
243. .01.72
0425 (4869)#

sečnja ž,
negovalna

243. .02.70
0426 4048#

rahljanje s
sestoja

243. .03.70
0427 4084#
243. .04.70
0428 3156#

redčenje s,
svetlitveno
sečnja ž
slabših dreves

245. .01.70
0429

nega ž
drevesa;
oblikovanje s
drevesa

svetliti; presvetliti

37

zagotovitev predvidenih razdalj med drevesi pri
negovalnih sečnjah/0424/
negovalna sečnja/0424/ v razvojnem štadiju
gošče/0834/
glagol od ukrepa nege sestoja/0253/ po štadiju
gošče/0834/ v skupinsko raznodobnem
semenovcu/0211/; odvzemati drevesa za razširitev
rastnega prostora - pri čemer sklep krošenj/0089/ ni za
zmeraj pretrgan - z namenom, da bi izboljšali kakovost
in stabilnost po sečnji ostalega sestoja/0275/, da bi
izboljšali stanje gornjega sloja tal in da bi pridobili les
prim.: svetliti/0425/
(načrtovano) obdobje med dvema redčenjima/0418/ na
isti površini
prim.: turnus nege/4577/
lesni donos/0855/ iz takšnih negovalnih/0424/ in
sanitarnih sečenj/0223/, ki daje uporabno lesno surovino
in v skupinsko raznodobnem semenovcu/0211/ ne
zahteva obnove gozda/0302/
vrsta redčenja/0418/, pri katerem odvzamemo pretežno
drevesa iz sociološko spodnjih drevesnih razredov in
glede na intenziteto redčenja/1528/ tudi bolna in
kakovostno slaba vladajoča drevesa/0280/
prim.: visoko redčenje/0422/
vrsta redčenja/0418/, pri katerem za pospeševanje
izbranih dreves odvzamemo pretežno vladajoča
drevesa/0280/, da bi pospeševali najboljša vladajoča
drevesa - izbrance/0274/
prim.: nizko redčenje/0421/
gozdnogojitvena oblika/0206/, ki z močno (in trajno)
prekinitvijo medsebojnega dotikanja krošenj/0089/
izrablja svetlitveni prirastek/0781/ - kot posledico
svetlitve - posebno dobrih dreves, da bi v kratkem času
dosegla debela debla (in uvedla obnovo gozda/0302/)
odvzem dreves iz sečno nezrelega/0804/ sestoja/0253/
predvsem zaradi izboljšanja ostalega sestoja/0275/ in
uravnavanja sklepa/0416/, redčenje/0418/
odvzeti iz porasti/0175/ toliko dreves, da je
presvetljena/0268/
prim.: redčiti/0418/
majhno zmanjšanje zastrtosti/0774/, tako da ostane
sestoj prerahljan
prim.. presvetlitev/0425/
sečnja/0213), da bi presvetlili/0425/ sestoj/0253/
odvzem manjvrednih dreves iz porasti/0175/ (v korist
rasti vrednejših)
prim.: redčenje/0418/, negovalna sečnja/0424/
oblikovanje rasti drevesa v zaželjeni smeri, npr. z
obrezovanjem
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245.1 .01.72
0430 (6388#)
245.1 .02.72
0431 (4638)

245.12.01.72
0432 (4641)

245.13.02.72
0433 (4640)

245.18.01.70
0434
245.9 .01.72
0435
245.9 .01.70
0436

261.1 .01.60
0437 6097#
261.2 .01.60
0438
263. .01.20
0439 888#
(4965#)
263. .02.20
0440
263. .03.20
0441
263. .04.20
0442 414Fr
266. .02.40
0443
1284< 5304<
268.1 .01.20
0444
268.1 .02.70
0445
281. .01.20
0446
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odstranjevati
s škarjami ali rezilnimi kleščami odstraniti stranske
stranske poganjke poganjke/0081/ na deblu
obvejevati
odstraniti veje na spodnjem delu debla z orodjem, ki
veje odreže ali napne in odlomi, da bi lahko enkrat
kasneje pridobili tehnični les velike vrednosti
prim.: klestiti/0497/
odstranjevati suhe pri obvejevanju/0431/odstraniti samo suhe veje
veje;
prim.: odstranjevati žive veje/0433/
odžagovati suhe
veje
odstranjevati žive pri obvejevanju/0431/ odstraniti tudi žive veje
veje;
prim.: odstranjevati suhe veje/0432/
odžagovati žive
veje
preraščanje s
z nastankom kalusa/0683/ uspešno počasno zapiranje
grče
rane nad vejnim štrcljem
preredčiti krošnjo; odvzeti veje (oziroma vejice) iz krošnje/0089/ stoječega
presvetliti krošnjo drevesa, npr ob napeljavah
sečnja ž
golosečnja/0214/ v obliki pasov na zavetrnem robu
robnih dreves
mlajšega sestoja/0253/ z namenom, da bi omogočili
oblikovanje privetrnega gozdnega roba/0299/ mlajšega
sestoja; nastala poseka/0558/ ostane brez visoke
porasti
prim.: odstranitev/1288/
gospodarjenje s
gozdnogojitvena oblika/0206/, ki povezuje gozdarsko
gozdno-poljsko
rabo s (prehodno) poljedelsko (vmesno) rabo
panjevec m
gozdnogojitvena oblika panjevca/0241/, pri kateri
s poljščino
nastopa vmesna kmetijska raba zemljišča na začetku
naravne pomladitve/0304/
log m; gozd m,
(mešani) gozd (listavcev/1262/) na poplavnem območju
poplavni
ali v toku reke
gozd m,
občasno
poplavljeni
jelševje s;
močvirje s
z jelšami
gozd m,
barjanski

gozd na občasno poplavljenih organskih mokrih tleh
prim.: barjanski gozd/0442/
mokro, z jelšami poraslo/0177/ rastišče/0004/

gozd na mokrih organskih tleh/1096/, poplavljenih daljše
obdobje leta
prim.: občasno poplavljeni gozd/0440/
pas m , varovalni; pas zemljišča, ki ima varovalno vlogo: gozdnat/0177/
proga ž, varovalna varuje pred vetrom, odnašanjem tal, snegom ipd.,
neporasel je protipožarna preseka/0710/
prim.: varovalni gozdni pas/1005/
gozd m, pašni
presvetljen gozd, ki ga uporabljajo predvsem za pašo
živine
paša ž, gozdna
n.n. živino: objedanje/0058/) rastlin (njihovih delov) v
gozdu
drevesce s,
iglavec/0106/, ki se uporablja kot okrasje ob božiču
novoletno;
drevesce s,
božično
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281. .02.70
0447

282.1 .01.72
0448 2364
282.1 .02.20
0449 1321>
284.1 .01.72
0450

gojenje s
novoletnih
drevesc;
gojenje s
božičnih drevesc
majiti; beliti v
soku; lupiti v soku
panjevec m za
čreslo, hrastov
ostrgati skorjo;

284.1 .02.20
0451 2161

smolina ž

284.1 .03.20
0452 2893#

žleb m, odtočni
smolni

284.1 .04.30
0453

nož m, smolarski

284.1 .05.72
0454 (4913)
284.1 .06.20
0455 1000
284.1 .07.70
0456

smolariti

284.1 .08.72
0457
284.1 .09.30
0458 1518

strgati smolo

284.1 .10.72
0459 1762
286. .01.20
0460
29. .01.60
0461

pobirati smolo

30 . .01.60
0462

nauk m o
gozdnem delu

307. .01.33
0463
307. .03.30
0464
31 . .01.70
0465 1556>
3562> 3564>

orodje s,
gozdarsko
stroj m
za kleščenje
sečnja ž (in
spravilo)

žleb m, prečni
smolni
smolarjenje s
z dražilom

lonček m,
smolarski

nasad m, vrbov
gospodarjenje s,
malopovršinsko

39

vzgoja božičnih drevesc/0446/ (na za to posebej
namenjeni površini)

odstranjevati lubje/0910/ z ličjem (v glavni dobi rasti za
pridobivanje lubja za tanin/0989/)
panjevec/0241/, s katerim gospodarimo pretežno za
pridobivanje hrastovega lubja za tanin/0990/
odstraniti skorjo/0911/ brez odkrivanja živega tkiva (na
pribl. dveh tretjinah oboda debla bora) za
smolarjenje/0454/
tisti del površine debla bora, kjer je bilo na
ostrgani/0450/ skorji ranjeno deblo za
smolarjenje/0454/
navpičen žleb na sredini smoline/0451/, ki vodi
smolo/0992/ iz poševnih žlebov v smolarski
lonček/0458/
orodje, s katerim z odstranjevanjem lubja/0910/ in dela
beljave/0906/ odpremo smolne kanale, da bi povzročili
iztekanje smole/0992/
pridobivati smolo/0992/ (iglavcev/0106/)
žlebič, ki je s smolarskim nožem/0453/ vrezan poševno
na os drevesa na smolini/0451/
smolarjenje/0454/ z uporabo dražilnih sredstev, ki
nanešena na smolino/0451/ pospešujejo iztekanje
smole/0992/
ostrgati strjeno smolo/0992/ s smolin/0451/ ali z drugih
delov debla
posoda v obliki lonca, s katero lovimo kapljice
smole/0992/ na spodnjem delu odtočnega smolnega
žleba/0452/
prazniti s smolo/0992/ napolnjene smolarske
lončke/0458/
oblika panjevca/0241/ z 1- do 5- letno obhodnjo/0807/,
za proizvodnjo vrbovih šib in palic (za pletarstvo)
vrsta gospodarjenja, pri katerem zaradi raznolikosti,
razdrobljenosti/0820/ ali posestnih razmer delamo z
majhnimi površinskimi enotami
znanost o oblikovanju sestavin dela v gozdu s posebnim
upoštevanjem človekovih sposobnosti s ciljem
optimalne povezanosti med delovno silo, delovnim
sredstvom in predmetom dela
skupek orodij in naprav, ki jih uporabljamo pri delu v
gozdu
stroj za kleščenje/0497/ vej na (podrtih/0478/) drevesih
delovna faza pridobivanja lesa/0466/, ki obsega:
podiranje/0477/, izdelavo sortimentov/0468/,
spravilo/0606/ in skladiščenje lesa
prim.: sečnja/0213/
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31 . .02.70
0466 3562#
3564#
32 . .01.70
0467 2944#
32 . .01.72
0468 (4593#)
321. .01.72
0469 (6219)

pridobivanje s
lesa

proces sečnje/0465/ in neposrednega transporta
surovega lesa do potrošnika

izvajanje s
sečenj
izdelovati
(sortimente)
odkazati

skupen izraz za izvedbene ukrepe pri sečnji/0465/

321. .02.72
0470
321. .03.20
0471 558
321. .03.72
0472 (558)
322.5 .01.70
0473 3446
323. .01.70
0474
323. .02.72
0475
323.1 .01.72
0476
323.1 .02.70
0477 1556

označiti

323.1 .02.72
0478 (1556)
323.1 .03.70
0479 303#
323.1 .04.70
0480 1556

podirati

323.1 .04.72
0481 (1556>)
323.1 .05.60
0482
323.1 .06.20
0483
323.1 .07.20
0484 6457
323.1 .08.20
0485 453

naganjati

323.1 .09.20
0486 5129
323.1 .10.60
0487

zates m
(pri odkazilu)
zatesovati
(pri odkazilu)
obdelava ž
korenovca
rez m, vbodni
stisniti žago
začeti sekati
podiranje s
drevesa

rez m,
podžagovalni
naganjanje s

smer ž
podiranja
usmeriti drevo
zasek m
dno s zaseka;
ploskev ž zaseka,
spodnja
streha ž zaseka;
ploskev ž
zaseka, zgornja
vrh m zaseka

40

iz podrtih/0478/ dreves izdelati za prevzem gotove lesne
sortimente/0520, 1966/
izbrati in označiti drevo za sečnjo/0466/ (ali za preostali
sestoj)
prim.: označiti/0470/, zatesovati/0472/
označiti drevesa za sečnjo z zatesom/0471/ ali barvo
prim.: odkazati/0469/
znak na deblu/0534/, ki ga naredimo z odsekovanjem
kosa lubja/0910/ - tangencialno do lesa
drevesa ali debla/0534/ označiti z zatesom/0471/
prim.: odkazati/0469/
odstranitev koreninskih nastavkov/0076/ na stoječem
(ali podrtem) deblu (z žago ali sekaško sekiro/0584/)
rez z enoročno motorno žago/0577/, pri katerem
potiskamo letev/0579/ v les v smeri njene vzdolžne osi
dogoditi se, da se žaga ne more premikati v rezu (žagu)
zaradi pritiska obeh ploskev reza (žaga)
začeti podirati/0478/ (drevo ali sestoj)
ločevanje ( in spravljanje na tla) stoječega drevesa ali
polomljenega debla od panja s koreninami/0078/, ki
ostanejo v zemlji
prim.: sečnja/0213/; naganjanje/0480/
glagol od podiranja/0477/ drevesa
rez, ki loči stoječe drevo ali polomljeno deblo od
panja/0078/, puščenega v tleh
spravljanje podžaganega drevesa iz pokončnega
položaja v smer podiranja/0482/
prim.: podiranje/0477/
glagol od naganjanja/0480/
smer, v katero naj bi padlo drevo, ki ga podiramo/0478/
podreti drevo s pomočjo orodja (npr. klina/0595/) v smer
podiranja/0482/
izsek na korenovcu/0091/ drevesa, narejen s sekiro ali
žago, ki določa smer padca/2598/ drevesa
spodnja mejna ploskev zaseka/0484/

zgornja mejna ploskev zaseka/0484/
stičišče strehe/0486/ in dna/0485/ zaseka
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323.1 .11.20
0488 3354

ščetina ž

323.1 .12.20
0489

drevo s, obviselo;
drevo s,
naslonjeno
obesiti drevo;
nasloniti drevo
ploskev ž
podžagovanja
panj m

323.1 .12.72
0490
323.1 .13.40
0491
323.1 .14.20
0492 5940#
323.1 .15.20
0493 5491#
323.1 .16.72
0494
323.12.01.70
0495
323.13.01.70
0496 2857
323.2 .01.72
0497 (6389#)
323.3 .01.72
0498

ščetina ž
na deblu; brada ž
izsekati

323.3 .02.70
0499 3447

krojenje s,
dolžinsko

323.3 .02.71
0500
323.4 .01.72
0501 (1432)
323.4 .02.72
0502
323.4 .02.71
0503
323.4 .02.72
0504 (6268#)
323.4 .03.72
0505 790
323.4 .04.70
0506 1432

skrojen, -a, -o

323.5 .01.72
0507 373
323.5 .02.72
0508
376< 378<
323.5 .03.72
0509 379

rez m, pahljačasti
krčenje s drevja;
ruvanje s drevja
klestiti

41

del debla, ki se nahaja med zasekom/0484/ in koncem
podžagovalnega reza/0479/ in kot tečaj povezuje
padajoče drevo s panjem/0492/, dokler se ne odlomi
drevo, ki pri podiranju/0477/ nepredvideno obvisi na
sosednjem drevesu ali na drugi oviri
povzročiti okoliščine, da pri podiranju/0477/ drevo
obvisi/0489/
ploskev, ki nastane s podžagovalnim rezom/0479/
najnižji del debla, ki ostane (v tleh) po podiranju/0477/
drevesa
prim.: panj s koreninami/0078/
na posekanem/0478/ drevesu iz ploskve
podžagovanja/0491/ štrleči del ščetine/0488/
odvzeti iz porasti/0175/ člene sestoja za različne
namene
rez z motorno žago/0575/ s pomikanjem letve/0579/
okrog na les naslonjene ostroge
iztrganje in podiranje dreves skupaj s koreninami iz tal

razžagovati

odstraniti veje na podrtem/0478/ ali sečnji namenjenem
drevesu
podrto/0478/drevo v mislih razdeliti na lesne
sortimente/0520/ in njihove kakovostne razrede/1966/ in
jih označiti na drevesu
prim.: dolžinsko krojiti(0499/
odmerjanje in označevanje podrtega/0478/ drevesa za
prežagovanje na deblo/0534/ in na odrezke/0526/
prim.: krojiti/0498/, razžagovanje/0506/
izmerjen in označen (odrezki/0526/ na podrtem/0478/
drevesu, ki jih je treba odžagati)
glagol od razžagovanja/0506/

odžaganje s
vrha
z odžaganim
vrhom
odžagati vrh

ločevanje vrha/0088/ (ali zgornjega dela debla) od
podrtega/0478/ drevesa
n.n. podrto/0478/ drevo: ločeno od vrha/0088/ (in
zgornjega dela debla)
glagol od odžaganja vrha/0502/

odžagati do
zdravega
razžagovanje s

lupiti; beliti

poškodovani del ločiti od nepoškodovanega kosa
tehničnega lesa/0547/
razdelitev podrtega/0478/ drevesa na (deblo/0534/ in)
odrezke/0526/
prim.: krojenje/0498/
odstraniti lubje/0910/ z drevesa (dela drevesa)

lupiti v pasovih

v pasovih ali mestoma lupiti/0507/

odrzati

lubje/0910/ popolnoma odstraniti z lesa

krojiti
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323.6 .01.72
0510
323.6 .02.72
0511

cepiti; kalati;
razcepiti
odcepiti

323.7 .01.72
0512
323.9 .01.72
0513
324. .01.20
0514
5683# 5684#

obsekovati

324. .01.72
0515

rampati

324. .02.72
0516 759<
(5683>)
325. .01.70
0517

zlagati

325. .01.72
0518 (2747#)
325. .02.60
0519
2752 2747#
325. .03.60
0520 6214#

oddrobiti (se)
skladovnica ž
lesa;
zložaj m lesa

določanje pripadnosti razredu sortimentov - za posekani
les

sortiment m,
lesni

neobdelani okrogli les določene kakovosti oziroma mer,
primeren za določen namen uporabe
prim.: kakovostni razred sortimentov/1966/
skupen izraz za podrta/0478/ drevesa, debla/0534/,
okrogli les/0525/, cepljeni les/0541/, panjevino/0540/,
kose lesa, kot so sečni ostanki/0559/, ki so namenjeni
za predelavo ali za kurjavo
surovi les z nadpovprečno, po drevesnih vrstah
diferencirano kakovostjo (in ustrezno ceno)

les m, surovi

325. .05.20
0522
2283# 4579#
325. .06.20
0523 110Fr#
325. .07.20
0524

les m, vrednejši

325. .09.20
0526 3557
325. .10.20
0527
590# 3557#

deliti kose okroglega lesa/0525/ v smeri vlaken s
pomočjo klinastega delovanja sile
ločiti dele od večjega kosa lesa s pomočjo klinastega
orodja
prim.: oddrobiti/0513/
deblo/0534/ obdelovati s sekiro za sekanje/0584/ ali z
nekim drugim orodjem za sečnjo
v drobcih (iverih) odtrgati, odtrgati se
prim.: odcepiti/0511/
kup - do več kubičnih metrov prostornine - sestavljen iz
kosov prostorninskega lesa (polen/0536/), položenih
vzporedno drug ob drugem in drug nad drugim ( s
podporami na konceh)
prim.: zložaj na križ/2601/
debla/0534/ ali drug okrogli les/0525/ zlagati (na lesnem
skladišču/0965/)
prim.: zlagati/0516/
urejeno skladati polena/0536/ prostorninskega lesa (ali
drogove)

klasificiranje s
lesa;
razvrščanje s lesa
sortirati;
razporejati
pravila s mn.
za razvrščanje

325. .04.20
0521 5005#

325. .08.20
0525 5009
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les m,
industrijski
sortiment m,
množični;
sortiment m,
masovni
oblovina ž;
les m, okrogli
odrezek m
hlodi m mn.;
hlodovina ž

razmeščati les po lastnostih
predpis za razvrščanje/0517/ in opis lesnih
sortimentov/0520/

vsakršen množični sortiment/0524/, ki ga uporabijo v
industriji kot surovino ( npr. les za lesne plošče/1617/)
lesni sortiment/0520/ iz surovega lesa, ki ga izdelujejo v
velikih količinah (npr. les za vlaknine/0977/)
vsakršni lesni sortiment/0520/, ki nastane s
prežagovanjem debel/0534/ (in vej), npr. les za
žago/0937/, les za drogove/0931/
del razžaganega debla/0534/ ali debele veje, uporaben
kot tehnični les/0547/ ali drva/0929/
lesni sortimenti/0520/ s premerom na sredini/0745/ nad
okoli 20 cm (različno po državah), največ namenjeni za
žago/0937/ ali furnirski les/0940/
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325. .11.20
0528

les m, dolgi

325. .12.20
0529 799<
325. .13.20
0530 5771
325. .14.20
0531

odrezek m
debla
deblovina ž

325. .15.20
0532
325. .16.20
0533 3617#

odrezek m, vršni

325. .17.20
0534
325. .18.20
0535 1342

oblica ž;
okroglica ž

vrhovec m;
sortiment m,
vršni
deblo s
les m,
prostorninski

325. .19.20
0536
495# 3557>
325. .20.20
0537
325. .21.20
0538 113Fr

poleno s

325. .22.20
0539 717#

vejevina ž,
tanka

325. .23.20
0540

panjevina ž

325. .24.20
0541

les m, cepljeni;
les m, kalani;
cepanice ž mn.
les m,
neolupljeni
vejevina ž

325. .25.20
0542
325. .26.20
0543 667
325. .27.20
0544
325. .28.20
0545 5495#

325. .29.20
0546 6213#

klada ž
les m
za oglje

tablica ž
za krojenje
drobnjad ž

debeljad ž

43

skupen izraz za debla/0534/ in dele debel dolžine nad 4
(5) m (potem ko sta izločena prostorninski les/0535/ in
drva/0929/)
od debla/0534/ odrezan kos
les drevesnega debla; ni gozdni lesni sortiment/0520/
en do več metrov dolgi okrogli les/0525/, premera
(3) 7 do 14 cm, merjeno skupaj z lubjem/0910/ na
tanjšem koncu
zgornji kos okroglega lesa/0525/ iz vrha krošnje/0089/
lesni sortiment/0520/ iz vršnega odrezka/0532/
od panja/0078/ ločeno, okleščeno/0497/ steblo (del
stebla) brez vrha
lesni sortiment/0520/ iz okroglic/0531/ in
cepanic/0541/ - običajno 1 ali 2 m dolgih, ki ga merimo
po masi (teži) ali prostornini skladovnic/0514/
posamezen kos prostorninskega lesa/0535/
zaradi svoje sestave (grčavost, vej(n)atost) težko
cepljivo poleno/0536/ (> okrog 25 cm premera)
lesni sortiment/0520/ prostorninskega lesa/0535/ in lesni
ostanek, namenjen za pridobivanje lesnega oglja/0984/
(in kemičnih proizvodov iz lesa pri poogljevanju/0981/)
lesni sortiment/0520/ iz vej, vejic, palic (pod 7 cm
premera) in vršnih odrezkov/0532/
prim.: vejevina/0543/, drobnjad/0545/
lesni sortiment/0520/ iz drevesnih panjev/0492/ in
korenin, namenjen za industrijsko predelavo ali za
kurjavo
vsak lesni sortiment/0520/ (polena), ki nastane s
cepljenjem okroglega lesa/0525/
les z lubjem/0910/
surovi les iz vej
prim.: tanka vejevina/0539/
preglednica značilnosti lesnih sortimentov/0520/, ki jih
lahko izdelamo/0468/
nadzemno zrasel (surovi) les s premerom z
lubjem/0910/ (različno po državah - pod 6 do pod 20
cm) pod 7 cm in panjevina
prim.: debeljad/0546/
nadzemno zrasel (surovi) les z najmanjšim premerom z
lubjem/0910/ (različno po deželah - nad 6 do nad 20
cm) nad 7 cm brez panja/0078/, ki pri sečnji ostane v
tleh
prim.: drobnjad/0545/
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325. .30.20
0547 6209
325. .31.20
0548
495~ 196~
327. .01.72
0549

les m, tehnični

327. .02.72
0550
327. .03.72
0551
327. .04.70
0552

prevzeti posek

327. .04.72
0553
327. .05.20
0554
327. .06.70
0555

prevzeti les

329. .01.40
0556

skladišče s za
dodelavo;
skladišče s,
dodelavno
sečišče s

329. .02.40
0557 1558~
329. .03.40
0558
948> 1558>
332. .01.20
0559 5463>

hlod m
številčiti

obeležiti
(sortiment)
prevzem m
lesa

prevzemnica ž
prevzem m
sečišča

golosek m;
poseka ž
sečni ostanki
m mn.

332. .02.70
0560
332. .03.70
0561 5939~
332. .03.70
0562 5467
332. .04.72
0563
332. .05.70
0564

požiganje s
sečnih ostankov
krčiti (panje);
ruvati (panje)
odstranjevanje s
sečnih ostankov
pospraviti

332.1 .01.20
0565 5463>
6585>

sečni ostanki
m mn. od
debeljadi

332.2 .01.20
0566

odmrlo drevje s;
sušice ž mn.

pospravljanje s
sečišča;

44

vsak surovi les, ki ga lahko predelamo in uporabimo,
razen drv/0929/
del skrojenega debla/0534/, primeren za žago/0937/ ali
furnirski les/0940/
nanašati številke na izdelan/0468/ surovi les (na
površino prečnega prereza) zaradi označenja in
obeleževanja
surovi les izmeriti/0771/, oštevilčiti/0549/, po potrebi
izračunati volumen in ga vnesti v prevzemnico/0554/
na surovem lesu z gozdarskim kladivom/0597/ označiti
(lastništvo in drugo)
pregled in prevzem za prodajo pripravljenega surovega
lesa glede pravilne izdelave/0468/, merjenja/0771/ in
sortiranja/0518/
glagol od prevzema lesa
po tekočih številkah urejen osnovni seznam sortimentov
po sečnji/0465/
pregled in prevzem sečišča/0557/ (npr. od revirnega
gozdarja/0862/) glede na dela, ki sledijo
prim.: prevzem lesa/0552/
izbran (in opremljen) prostor, na katerem dodelujemo
surovi les
površina, kjer poteka ali je potekala sečnja/0213/ prim.:
golosek/0558/
površina, kjer je ali je bil sestoj/0253/ ali del sestoja
posekan na golo/0215/
prim.: sečišče/0557/
sečni ostanki od debeljadi/0565/ in iz tankih vej/0567/, ki
nastanejo po sečnji/0213/ in izdelavi/0468/ podrtih/0478/
dreves na sečišču/0557/
sežig sečnih ostankov/0559/
odstraniti panje/0492/ ( skupaj s koreninami ) iz tal
odstranitev (sežig, uporaba) sečnih ostankov/0559/
prim.: pospravljanje sečišča/0564/
narediti red; očistiti (površino ali pot)
očistiti sečišče/0557/ sečnih ostankov (in drugih ovir
pomladka)
prim.: odstranjevanje sečnih ostankov/0562/
pri podiranju/0477/ in izdelavi/0468/ - ustrezno
uporabljenemu tehnološkemu postopku - napadli les,
razen tankih vej, ki ga pogosto ni mogoče ovrednotiti
prim.: sečni ostanki/0559/, lesni ostanki v industriji/0948/
skupek vseh odmrlih dreves (vseh sušic/0105/) v
sestoju/0253/
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332.3 .01.20
0567

sečni ostanki
m mn. iz vej

333. .01.20
0568 6170~
361.2 .01.30
0569 5662#
361.4 .01.30
0570
361.7 .01.30
0571 4987

les m
od redčenja
lupilnik m

361.9 .01.30
0572
362.3 .01.30
0573
362.4 .01.30
0574 625Fr
1429# 4796>
362.7 .01.30
0575 774Fr
362.7 .02.30
0576 938>
362.7 .03.30
0577
362.7 .04.30
0578
362.8 .01.30
0579 364
362.8 .02.20
0580 6625
362.8 .03.72
0581 (73Fr)
(5656) (6025)
362.8 .03.80
0582 5247#
362.8 .04.40
0583 2864
363.1 .01.30
0584
363.1 .02.30
0585
363.2 .01.30
0586 503
363.2 .02.30
0587
363.3 .01.30
0588

majilnik m
stroj m, lupilni;
stroj m
za lupljenje
koza ž
za lupljenje;
koza ž za drzanje
žaga ž
za obvejevanje
žaga ž,
dvoročna
žaga ž, motorna
žaga ž, motorna
verižna
žaga ž, enoročna
motorna;
motorka ž
žaga ž, dvoročna
motorna
letev ž; meč m
list m, žagin
razperiti
razperitev ž
pazduha ž (med
zobmi)
sekira ž,sekaška;
sekira ž
za sekanje
lice s sekire
vejnik m

vejnik m, srpasti
bat m, cepilni
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po podiranju/0477/ in izdelavi/0468/ - ustrezno
uporabljeni tehnologiji - napadle neuporabne tanke veje
prim.: sečni ostanki/0559/
surovi les, ki ga pridobimo pri redčenju/0418/
ročno orodje, s katerim lupimo/0507/ surovi les
orodje za majenje/0448/ in največrat za odpiranje plašča
lubja
stroj za lupljenje/0507/ surovega lesa
ogrodje, na katerega položimo del debla/0534/, da
olajšamo ročno lupljenje/0507/ (drzanje)
žaga za obvejevanje/0431/ (žaga za odstranjevanje vej
na stoječem drevju)
ročna žaga - z izbočenim zobovjem – namenjena
podiranju/0477/ in prežagovanju, s katero delata dve
osebi
žaga z motornim pogonom
prim.: motorna verižna žaga/0576/
motorna žaga/0575/ z neskončno žagalno verigo
motorna (verižna) žaga/0576/, s katero dela ena oseba
motorna (verižna) žaga/0576/, s katero istočasno delata
dve osebi
toga kovinska plošča - žagalni del motorne verižne
žage/0576/ - po kateri teče veriga
trak ali okrogla plošča iz (jeklene) pločevine z vrsto
žagalnih zob na robu
(znova) vzpostaviti razperitev/0582/ žage
obojestranski redno menjajoči se odmik konic žaginih
zob iz ravnine žaginega lista/0580/
prostor med dvema zoboma žage za sprejem in prenos
žagovine med žaganjem
klinasto jekleno orodje z rezilom za sekanje pri
podiranju/0477/ in izdelavi/0468/, nasajeno na lesen
ročaj
stranska ploskev lista sekire/0584/
orodje za sekanje v obliki noža, z debelim, bolj ali manj
upognjenim rezilom za krajšanje vej, za cepljenje/0510/
lesa, za podiranje/0478/ drevesc ipd.
orodje za obvejevanje/0431/ v obliki srpa
težko kladivo - z ostro klinasto stranjo in z drugo
kladvasto stranjo za cepljenje/0510/ kosov lesa
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363.4 .01.30
0589

zagozda ž; klin m

363.4 .01.72
0590

zabijati zagozdo;
zabijati klin;
klinati
zagozda ž
za cepljenje;
klin m
za cepljenje
stroj m
za cepljenje;
stroj m, cepilni
sekalnik m

363.4 .02.30
0591 2590#

363.5 .01.30
0592
363.7 .01.30
0593 3034#
364.1 .01.30
0594
4227# 4228#

364.7 .01.30
0595

365,2 .01.30
0596 5163#
365.3 .01.30
0597 3674
365.3 .02.30
0598
365.5 .01.30
0599 823
365.5 .02.30
0600

365.7 .01.30
0601
367. .01.30
0602

obračalnik m;
obračalka ž

zagozda ž
za podiranje;
klin m
za podiranje
zadirač m

kladivo s,
gozdarsko
kladivo s,
številčno;
številčnik m
premerka ž;
klupa ž
premerka ž
registrirna;
klupa ž,
registrirna
palica ž, merilna

37 . .01.70
0603 2150

naprava ž za
krčenje panjev;
naprava ž za
ruvanje panjev
prevoz m;
odvoz

37 . .01.72
0604 (2150)
37 . .02.70
0605

prevažati;
odvažati
transport m
dolgega lesa

46

v oster rob iztekajoče se konično telo, pripomoček pri
podiranju/0477/ in razžagovanju/0506/ kot tudi za
cepljenje/0510/ lesa
potisniti klin/0589/ v razpoko za odpiranje ali
povečevanje razpoke oziroma za cepljenje/0510/
klinasto orodje za cepljenje/0510/ kosov lesa

stroj, ki (raz)cepi/0510/ les

stroj za izdelavo lesnih sekancev/0976/ iz surovega lesa
ali iz sečnih ostankov od debeljadi/0565/
ročno orodje sekača/1020/ za obračanje podrtih/0478/!
in obviselih dreves; orodje je iz 0,5 do 2 m dolge lesene
palice, ki ima na koncu dvojno kovinsko konico; na palici
je gibljiv, nekaj decimetrov dolg kavelj
prim.: cepin/1640/
klin/0589/ za naganjanje drevesa pri podiranju/0477/

ročno orodje, podobno nožu z žlebatim ukrivljenim
koncem rezila, za označevanje dreves/0470/
(zarezovanje oznak na drevesu)
kladivo z oznako (pogosto z oznako kupca) za
označevanje lesa
orodje, podobno kladivu, s (pomičnimi) številkami, s
katerim številčimo/0549/ les
inštrument z dvema merilnima ročicama za merjenje
premera debel in okroglega lesa/0525/
premerka/0599/, ki je opremljena z registrirno napravo

palica z merilom za odmerjanje in z napravo za
označevanje odrezkov/0526/ na podrtem/0478/ deblu
stroj oziroma naprava za krčenje/0561/ drevesnih
panjev
premik (gozdnih) proizvodov na večje razdalje od
nakladališč, ki so dostopna kamionom ali drugim
prevoznim sredstvom, do razlagališč
prim.: spravilo/0606/
glagol od prevoza/0603/
spravilo in prevoz dolgega lesa/0528/
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37 . .03.70
0606 6775#
2552# 2150#
37 . .03.72
0607 (6775#)
(2552#)
371. .01.40
0608 3414#
371. .02.70
0609 1445
372. .01.70
0610 2150>
373.13.01.72
0611 (5516#)
373.2 .01.40
0612 1032#
373.2 .02.40
0613 811>
373.2 .02.40
0614
373.3 .01.40
0615
373.3 .02.40
0616
374.3 .01.70
0617
375.1 .01.70
0618 812
375.1 .02.60
0619 3026
375.1 .03.30
0620 3648
1868#
375.1 .04.30
0621 5878
375.1 .05.30
0622 811#
377.1 .01.30
0623
377.1 .02.30
0624
377.22.01.30
0625
377.22.02.30
0626
377.22.03.30
0627

spravilo s
lesa;
spravilo s
spravljati les;
spravljati

transport lesa na kratko razdaljo od sečišča/0557/ do
skladišča za dodelavo/0556/ ali vmesnega
skladišča/0965/ v gozdu, kjer se začne prevoz/0610/
glagol od spravila lesa/0606/

nakladališče

prostor za natovarjanje transportnega sredstva

nakladanje s (z
vitlom), bočno
prevoz m
lesa; odvoz m
lesa
spuščati z žično
vrvjo

natovarjanje vozila z dolgim lesom/0528/ s pomočjo
žičnega vitla prečno na smer vožnje
odvoz/0603/ surovega lesa (iz gozda)

47

riža ž, lesena

na močno nagnjenem terenu s pomočjo žične vrvi po
tleh kontrolirano spuščati debla/0534/
prim.: spravilo z žično vrvjo/0618/
vsakršna naprava za transport surovega lesa z uporabo
sile težnosti
drča/0612/, ki deluje kot žičnica/0622/, vendar se za
premikanje bremena uporablja le sila težnosti
drča/0612/, v celoti zgrajena iz lesa

drča ž, zemeljska

v zemljo (tla) vkopana drča/0612/

drča ž, ledena

drča/0612/, ki jo uporabljajo, ko je poledenela

spravilo s
s konji
spravilo s
z žično vrvjo
spravilo s
z žično napravo s
stolpom
vrv ž, vlečna;
vlačilka ž

spravilo/0606/s pomočjo konj

vrv, pomožna
žična; vrv ž,
povratna žična
žičnica ž

lahka žična vrv, s katero vlečejo vlačilko/0620/ v
izhodiščni položaj

drča ž
drča ž, žična

nakladalnik m

spravilo/0606/ s pomočjo jeklenih žičnih vrvi
transportna metoda z žičnimi vrvmi, ki so napeljane
preko stebra in jih vleče žični vitel/0626/
tista vrv pri spravilu z žično vrvjo/0618/, ki vleče les
prim.: pomožna žična vrv/0621/

skupen izraz za sisteme, ki s pomočjo nosilnih oziroma
vlečnih/0620/ žičnih vrvi in moči motorja transportirajo
tovor deloma ali povsem dvignjeno od tal
naprava za nakladanje

naprava ž,
razkladalna
vitel m, nakladalni

naprava za razkladanje

vitel m, žični

stroj z bobnom, na katerega se navija vrv za premikanje
bremen
žični vitel/0626/ z motornim pogonom

vitel m, motorni

žični vitel/ za nakladanje vozil
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377.4 .01.30
0628
377.42.01.30
0629 3569<
4471<
377.42.02.30
0630

vozilo s
za les
vozilo s
za dolgi les

vozilo za transport lesa

polprikolica ž
za dolgi les

377.44.01.30
0631 2553<
377.7 .01.40
0632 4716
377.8 .01.30
0633 2740#
378.3 .01.72
0634 (1888#)

traktor m
za spravilo lesa
železnica ž,
gozdna
klešče s,
spravilne
plaviti

eno ali večosna prikolica, ki služi za transport dolgega
lesa/0605/, pri čemer dolgi les/0528/ hkrati sloni na
vlečnem vozilu in na tem priklopniku
traktor, ki je posebej opremljen za spravilo lesa/0606/

378.3 .02.20
0635 1888#
378.33.01.72
0636 2399#
378.33.02.20
0637 4712
1408# 2398#
378.44.01.20
0638 5411
5506>
382.3 .01.20
0639

les m, plavni

največkrat ozkotirna tirna naprava za transport lesa iz
gozdnih predelov
naprava v obliki klešč za prijemanje in spravilo/0606/
lesa
transportirati debla/0534/ ali odrezke/0526/ po vodnih
tokovih tako, da plavajo posamez
prim.: splavariti/0636/
surovi les, ki se ga plavi/0634/

splavariti

transportirati les v splavih/0637/

splav m

vodno vozilo iz povezanega lesa, posebno debel/0534/,
ki sama predstavljajo breme (ampak lahko prevzamejo
tudi dodatno breme)
kos plavnega lesa/0635/, ki zaradi vpijanja vode ne
plava več

383. .01.40
0640
383. .02.70
0641
383.2 .01.40
0642 4690

les m, potonjeni

vozilo za transport dolgega lesa/0605/

zavetišče s
za gozdne
delavce
pot ž, odvozna;
cesta ž, odvozna
zakoličenje s poti

zaklonišče v gozdu za varovanje gozdnih
delavcev/1021/ pred vremenskimi neprilikami

linija ž, spravilna;

smer v sestoju/0253/, ki odpira/0869/ sestoj in služi za
spravilo tankih lesnih sortimentov/0520/ z žično
vrvjo/0618/ ali z živino
prim.: vlaka/0643/, pot za strojno sečnjo in
spravilo/1925/
ozka pot v ali ob sestoju/0253/ za spravilo/0606/ s
traktorjem, delovnim strojem ali živino do bližnje
odvozne poti/0640/
prim.: spravilna linija/0642/
stroj z odrivno desko med prednjimi in zadnjimi osmi, s
katerim poravnavamo zemljo (ali sneg) na vozišču
odstraniti moteče lesnate rastline/1192/ ali njihove dele
ob poti
tehnični in biološki ukrepi za zmanjšanje erozije in
hodourniških plavin
odvajanje odvečne vode z gozdnega zemljišča/0828/ za
izboljšanje vlažnosti in zračnosti tal
naprava za zajezitev vodnega toka, ki omogoča z
izpustitvijo zajezene vode (lažje) plavljenje lesa/0634/

383.2 .02.40
0643 1870
5432<

pot ž, spravilna;
vlaka ž

383.7 .01.30
0644 2748#
383.9 .01.72
0645
384.3 .01.70
0646
385.1 .01.70
0647
386. .01.20
0648 1601

greder m
obsekati pot
urejanje s
hudournikov
odvodnjavanje s
gozdnih tal
klavže ž mn.

prometnica (vozna pot) v gozdu za odvoz lesa/0603/ (in
za transport lesa)
označenje poti, ki naj bi jo zgradili, s količki/0795/
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4 . .01.70
0649 2487

varstvo s gozdov

4 . .02.71
0650
41 . .01.40
0651
41 . .02.20
0652 3608#

napaden , -a, -o

411. .01.70
0653 530
1273#
413.1 .01.20
0654 6340#
413.2 .01.72
0655
414. .01.70
0656 535Fr
414.1 .01.20
0657
414.1 .02.20
0658
414.1 .03.20
0659
414.11.01.20
0660 269
414.12.01.20
0661 4351
4348>
414.12.02.20
0662 4299
414.14.01.20
0663 4884
414.23.01.72
0664
416. .01.20
0665
416. .02.20
0666 3221#
3231# 641>
416. .03.72
0667
416. .04.20
0668
416.11.01.72
0669

varovanje gozda z ukrepi za preprečevanje poškodb, ki
grozijo gozdu ali za odstranjevanje škode, ki ga je
prizadela
napaden od škodljivih organizmov

površina ž
zatiranja
stolp m,
opazovalni;
postaja ž,
pazovalna
zatiranje s,
biološko

površina, na kateri se zatira škodljive organizme

drevo s, lovno

podrto/0478/ ali obročkano stoječe drevo za
privabljanje, nadzor in zatiranje gozdnih škodljivcev, ki
se razmnožujejo v lubju/0910/ ali v lesu
odstranjevati žuželke z rastlin

obirati žuželke

opazovalnica (stolp) za nadzorovanje gozdnih predelov

ukrepanje proti škodljivim organizmom z biološkimi
postopki

zatiranje s,
kemično
sredstvo s
za zaščito rastlin
strup m,
želodčni
strup m, kontaktni;
strup m, dotikalni
vaba ž

ukrepanje proti škodljivim organizmom s kemičnimi
postopki
snov za zaščito rastlin pred škodljivimi organizmi

herbicid m

snov za (kemično) zatiranje plevela/0721/

insekticid m

snov za (kemično) zatiranje škodljivih žuželk

sredstvo s,
odvračalno;
repelent m
pršiti

sredstvo za nanos na rastlino za preprečevanje
poškodb od divjadi in živine

ogriz m;
izjedina ž
rov m; hodnik m

vrtati rove;
izjedati hodnike
izvrtina ž;
črvojedina ž;
osipati se;
predčasno
izgubljati liste
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strup, s katerim je zastrupljena hrana za škodljivce
strup, ki deluje na površini telesa škodljivcev
snov, ki privabi (določene) živali

tekočino pod pritiskom spreminjati v najdrobnejše
kapljice ( s premerom < 0,15 mm).
značilna sled obžiranja, ki jo povzroči določena žival
izvrtina v rastlinskih delih - zlasti v lubju/0910/ in lesu nastala zaradi žuželk
poškodovati lubje/0910/ in les z dolbljenjem rovov ali
hodnikov/0666/
mokasta snov, ki nastaja v lesu ali lubju/0910/ pri
izjedanju/0667/
izgubljati listje v neobičajnem času (v nasprotju z
naravnim odpadanjem listja/0073/ v jeseni)
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416.11.02.70
0670
416.11.03.70
0671
3459 569>
416.15.01.72
0672 (2108)
416.16.01.20
0673
416.16.02.51
0674 6263<
(6262#) (6264#)
416.16.03.70
0675 1743#
416.16.03.71
0676
416.16.03.72
0677
416.19.01.20
0678
416.4 .01.40
0679
416.4 .01.50
0680 377
416.4 .01.70
0681 4904
416.4 .02.72
0682
416.4 .03.20
0683
416.4 .03.72
0684 (4062)
416.51.01.70
0685

416.51.01.70
0686 4824
416.9 .01.20
0687 842#
416.9 .02.20
0688 781
416.9 .02.70
0689

obžiranje s
do golega;
golobrst m
osip m (iglic)
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poškodba asimilacijskih organov zaradi obžiranja
(žuželk ali drugih živali), pri čemer jih je uničenih več kot
2/3
vsaka bolezen, ki povzroči odpadanje listov ob
nepravem času (še posebej pri iglavcih/0106/)

etiolirati; pretegniti zaradi pomanjkanja svetlobe (ali zaradi bolezni) rasti
se
neobičajno hitro in izoblikovati s klorofilom revne dele
rastlin (in neobičajno dolge in tanke poganjke/0081/)
vršiček m,
odmrli vrh/0088/ borovega drevesa (in ostali deli
zasmoljeni borov
krošnje/0089/) z velikim deležem smolovine/0913/
zaradi vpliva glive Peridermium pini
suhovršen, -na,
n.n. drevo: z odmrlim vrhom/0088/
-no;
odmiranje s

n.n. drevo ali del drevesa: počasno umiranje

odmirajoč, -a, -e

n.n. drevo: počasi umirajoč

odmirati

glagol od odmiranja/0675/

zaradi zunanjih vplivov odlomljen ali od drevesa zavržen
enoletni (redko večletni) poganjek/0081/
močno razširjeno mesto na izjedini/0665/ lubadarja,
namenjeno paritvi
poškodba ž zaradi škoda na lubju/0910/, ki jo povzroči divjad ali živina z
lupljenja
lupljenjem/0507/
smolenje s;
neobičajno (bolezensko) izločanje smole/0992/
izločanje s
smole
luščiti se (lubje)
n.n. lubje/0910/: ločevati se od lesa zaradi odmiranja
kambija
kalus m;
tkivo, ki ga živa rastlina naredi okoli rane
zarastlina ž
zarasti se
zapreti rano na lesnati rastlini s tvorbo kalusa/0683/
odpadanje s
poganjkov
parišče s

trohnoba ž
zaradi rane nastala trohnoba na živem drevesu
zaradi rane;
gniloba ž
zaradi rane
trohnoba ž, rdeča; razkrajanje lesa/0954/ (na živem drevju) z rdečerjavo
gniloba ž, rdeča
obarvanostjo, npr. pri smreki zaradi koreninske glive
(biokemično je to bela trohnoba)
rak m;
oboleli drevesni del, ki ga označuje nenormalna rast
tkiva
prim.: rakasta bula/0688/, drevesni rak/1761/
bula ž, rakasta
zunanja bujna rast na drevesu (deblu) s spačeno
teksturo lesa/0908/
prim.: rak/0687/
lom m
prelom drevesnih vrhov/0088/ zaradi delovanja naravnih
vrhov
sil
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42 . .01.20
0690 1862>
42 . .02.20
0691 5466>
6685>
42 . .03.72
0692
421.1 .01.50
0693
421.1 .02.70
0694 6684

podrtina ž;
podrtje s;
podrtice ž mn.
polomija ž;
polomnina ž

v gozdu zaradi naravne sile (vetra, snega, žleda)
nepredvideno podrta drevesa

izruvati

drevo s koreninami ločiti od tal (večinoma zaradi
naravnih sil)
škoda v porasti/0175/ zaradi vetroloma/0694/ oziroma
izruvanja/1724/ dreves pri veliki hitrosti vetra (> 20 ms-1)
prelom drevesnih delov ali celih dreves zaradi močnega
vetra
prim.: izruvana drevesa/1724/
zmrzovanje tal brez snežne odeje, ki dvigne zgornji
vlažen sloj tal (nastanejo lahko poškodbe mladih rastlin)
poškodbe, ki nastanejo na živih delih rastlin, kadar so
izpostavljeni temperaturam nad 50 oC
odpadanje lubja/0910/ na posameznih mestih zaradi
odmiranja/0675/ kambija/1936/ pod vplivom sonca na
nenadoma izpostavljenih drevesih s tankim lubjem
lomljenje delov dreves oziroma celih dreves zaradi
žleda/0007/
lomljenje delov dreves oziroma celih dreves zaradi
obremenitve s snegom
poškodbe rastlinstva zaradi delovanja sestavin dimnih
plinov

poškodbe ž mn.
zaradi viharja
vetrolom m

422.13.01.50
0695
422.2 .01.50
0696
422.3 .01.70
0697 5984

zmrzal ž

423.3 .01.70
0698
423.4 .01.70
0699 5513
425.1 .01.50
0700 2624#

žledolom m

426.1 .01.50
0701 1193
43 . .01.70
0702 2461#
2462#
431. .01.60
0703 2304#
2341#
431.5 .01.70
0704
431.6 .01.70
0705 1481
431.6 .02.70
0706 6005
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poškodbe ž mn.,
vročinske
palež m;
ožig lubja

snegolom m
poškodbe ž mn.
od plina;
poškodbe ž mn.
od dima
poškodba ž
od strele
požar m, gozdni
nevarnost ž
gozdnega požara
napoved ž
možnosti
gozdnega požara
požar m, vršni
požar m, pritalni

431.6 .03.70
0707 2825#

požar m,
(pod)talni

431.6 .04.40
0708 2953

čelo s
požara

les dreves ali drevesnih delov, polomljenih zaradi
delovanja naravnih sil

poškodba drevesa, ki jo povzroči strela
nenadzorovano uničenje dreves in sestojev/0253/,
gozdnih tal, pritalnega rastlinja/0189/ ipd. zaradi ognja
tveganje nastanka gozdnega požara/0702/, ki ga
opredeljujejo zlasti: vrsta porasti/0175/, letni čas, vreme,
človeška nepazljivost ipd.
vnaprejšnji izračun oziroma ocenitev nevarnosti
gozdnega požara/0703/
gozdni požar/0702/, ki je zajel krošnje/0089/
požar na površini tal - na pritalnem rastlinju0189/ in
opadu/0023/, (ki se največkrat hitro širi)
prim.: talni požar/0707/
podzemno gorenje šote ali humusa, ki lahko povsem
uniči gozd
prim.: pritalni požar/0706/
del roba požara, ki najhitreje napreduje
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površina v obliki pasu, ki se gojitveno obravnava na
poseben način ali se ohranja gola, da bi zavarovali
zaradi ognja ogrožene sestoje/0253/ in olajšali gašenje
požara
prim.: varovalni pas/0443/
432.18.01.40
preseka ž,
preseka/0870/ s površinsko obdelanimi tlemi/0308/za
0710 2325#
protipožarna
varovanje in prostorsko razčlenitev zaradi ognja
2326# 2328#
ogroženih gozdnih sestojev/0253/
prim.: varovalni pas/0443/
432.2 .01.10
straža ž,
oseba ali skupina, ki je zadolžena nemudoma določiti
0711 3603#
protipožarna
kraj požara in alarmirati gasilsko moštvo/0715/
prim.: straža na požarišču/0716/
432.21.01.20
stolp m, požarni
stolp za opazovanje gozdnih predelov, kjer obstaja
0712 3608>
(opazovalni)
nevarnost gozdnega požara/0703/
prim.: opazovalni stolp/0652/
432.33.01.70
protipožar m;
ogenj, ki ga zanetijo na določeni oddaljenosti od čela
0713 304 299> protiogenj m
požara/0708/ in vzdolž izoliranega pasu, da približajočemu se požaru odvzame hrano (zelo tvegan skrajen
postopek v borbi proti gozdnemu požaru/0702/)
432.33.01.72
zanetiti protipožar; netiti, prižgati protipožar/0713/
0714 (1371)
zanetiti protiogenj
432.36.01.10
moštvo s, gasilsko moštvo, ki gasi požar
0715 367Fr
432.37.01.70
straža ž
skupina na pogorišču/1755/, ki opazuje in je v
0716
na požarišču
pripravljenosti
prim.: protipožarna straža/0711/
432.39.01.30
orodje s, gasilno; orodje/ naprava za gašenje požara
0717
naprava ž, gasilna
436. .01.70
požiganje s
namensko uničevanje rastlinja, sečnih ostankov iz
0718 774<
vej/0567/ itd. z ognjem - zaradi kasnejših gozdarskih del
436. .01.72
požigati
glagol od požiganja/0718/
0719 (774<)
441. .01.20
plevel m, gozdni
vsakršna nezaželjena rastlinska vrsta v gozdni porasti
0720
441. .01.20
plevel m
vsakršna nezaželjena rastlinska vrsta med koristnimi
0721
rastlinami
441. .01.72
zapleveliti se
zarasti se s pleveli/0721/
0722
443.3 .01.70
propadanje s
posebno obolenje sestojev/0253/ iglavcev, ki so nastali
0723
nasadov iglavcev po ogozditvi negozdne površine/0398/ (polja)
na kmetijskem
zemljišču
450. .01.70
napad m
napad škodljivcev po množičnem razmnoževanju/0062/
0724
škodljivcev,
na organizme gozdnega ekosistema/0111/ oziroma
množični
njihove proizvode
450. .02.70
štetje s žuželk,
štetje škodljivih (ali koristnih) žuželk z vzorčenjem
0725
vzorčno
451.4 .01.20
ograja ž
naprava za ograjevanje v gozdu
0726
451.4 .01.72
ograditi
obdati površino ( mladega nasada/0294/) z ograjo
0727
453. .01.70
napad m
(množični) napad insektov na rastlinske oziroma
0728
žuželk
živalske organizme oziroma njihove proizvode
432.1 .01.40
0709 2291

pas m,
protipožarni
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462. .01.72
0729

48 . .01.50
0730
49 . .01.60
0731
51 . .01.80
0732
516. .01.80
0733 6404
927Fr
516.11.01.80
0734
516.19.01.80
0735
516.19.02.80
0736

prekomerno
izkoriščati gozd;
ropati gozd;
uničevati sestoj
ujma ž

prekomerno izrabljati gozd ali neustrezno pridobivati
les/0998/ iz gozda, kar neugodno vpliva na gozd kot
osnovo proizvodnje ali ga povsem uniči; glagol od
eksploatacije gozda/0847/
široko poškodovanje gozda zaradi biotskih oziroma
abiotskih dejavnikov, ki povzroči resne gospodarske ali
krajinsko-kulturne/2030/ izgube
služba ž
služba za sistematična obdobna opazovanja in
za varstvo gozdov raziskovanja za nadzorovanje zdravstvenega stanja
gozda
mera ž
razširjenost predmeta ali dogajanja glede njegovega
prostorskega, časovnega ali pojmovnega dojemanja,
npr volumen kosa lesa
volumen m;
volumen lesne snovi (merjen s kubičnimi metri)
telesnina ž
meter m
lesa, kubični
meter m
lesa, neto kubični
meter m
lesa, bruto kubični

517.1 .01.80
0737 5775

meter m,
prostorninski

519. .01.60
0738 1728#
2985#
52 . .01.60
0739 2476#
521.1 .01.60
0740

razred m,
velikostni

521.2 .01.80
0741 680
521.2 .02.60
0742 1725>

višina ž, prsna

521.2 .03.80
0743 681

premer m
v prsni višini;
premer m, prsni
premer m sestoja,
srednji
premer m
na sredini

521.22.01.80
0744 3732
521.32.01.80
0745 3801<
3803<
521.6 .01.80
0746 397
521.62.01.20
0747
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dendrometrija ž
stopnja ž,
debelinska

razred m,
debelinski

temeljnica ž
(drevesa)
drevo s, centralno
temeljnično

volumska enota za kubični meter lesne snovi
prim.: prostorninski meter/0737/
kubični meter/0734/ pridobljene količine lesa
prim.: bruto kubični meter lesa/0736/
kubični meter/0734/stoječe lesne zaloge/0996/, običajno
debeljadi/0546/
prim.: neto kubični meter lesa/0735/
volumska enota za kubični meter prostorninskega
lesa/0535/z vmesnimi prazninami
prim.: kubični meter/0734/
delitvena kategorija po velikosti (npr. višini
drevesa/0750/, prsnem premeru/0743/)
nauk o merskih metodah stoječih ali podrtih dreves,
drevesnih delov kot tudi sestojev/0253/
delitvena kategorija za premer drevesa ali debla/0534/,
delitvena velikost pogosto 1 do 5 cm
prim.: debelinski razred/0742/
gozdarska merska višina za premer stoječih dreves
(določena s 130 cm nad tlemi)
delitvena kategorija za premer drevesa ali debla/0534/
kot seštevek nekaterih sosednjih debelinskih
stopenj/0740/
(srednji) premer debla v prsni višini/0741/

srednji prsni premer/0743/ vseh dreves sestoja/0253/,
običajno premer srednjega temeljničnega drevesa/0749/
premer na polovici dolžine debla/0534/ ali kosa
okroglega lesa/0525/
površina debelnega prereza v prsni višini/0741/
v skupini dreves tisto drevo, pri katerem leži temeljnica pri urejenosti vseh temeljnic po velikosti in njihovem
postopnem seštevanju - na polovici vsote temeljnic
(G/2)
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521.62.02.80
0748 399

521.62.03.60
0749
522.2 .01.80
0750 6365
522.3 .01.60
0751 2983#
522.3 .02.80
0752 5732#
523.3 .01.80
0753 381
524.12.01.80
0754 2541
524.12.02.80
0755 2531

524.14.01.50
0756
524.14.02.80
0757 2545
524.14.03.50
0758 6071
524.14.04.51
0759 (6071)
524.14.05.51
0760
524.3 .01.80
0761
524.3 .02.70
0762 1491
524.31.01.20
0763 6566

524.6 .01.72
0764 (1491#)
524.6 .02.70
0765 1491#

temeljnica ž
sestoja; hektarska
gostota ž
temeljnice sestoja
drevo s, srednje
temeljnično
višina ž
drevesa
razred m, višinski

vsota temeljnic/0746/ posameznih dreves istega
sestoja/0253/ (v kvadratnih metrih na hektar)

meritev ž sestoja

ugotavljanje lesne zaloge/0996/ in drugih veličin in
lastnosti sestoja/0253/ (ali gozda)
prim.: inventura gozdov/0768/
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(namišljeno) drevo s temeljnico/0746/, ki ustreza
aritmetični srednji vrednosti opazovane skupine dreves
razdalja med najvišjo točko drevesa in njegovim dnom

kategorija za razvrščanje dreves po višinah/0750/ v
razrede, predvsem za raznodobne in raznovrstne
sestoje/0253/
višina ž
srednja višina določenega števila oz. dela najmočnejših
sestoja, zgornja
ali najvišjih dreves v sestoju/0253/
odbitek m
odbitek pri preračunavanju lesnega volumna z
lubja
lubjem/0910/ v volumen brez lubja
višina ž, oblikovna matematični zmnožek oblikovnega števila/0755/ in
višine drevesa/0750/
število s,
razmerje drevesnega volumna ali njegovih delov. npr.
oblikovno
debeljadi/0546/, deblovine/0530/ do volumna valja,
izračunanega iz temeljnice/0746/ in višine
drevesa/0750/; redukcijski faktor za izračun resničnega
volumna iz valja
prim.: oblikovno število drevesnine/2774/
izboklost ž
izbočena oblika debla, označena z oblikovnimi
debla
količniki/0757/
količnik m,
razmerje debelnega premera v določeni višini debla do
oblikovni
nekega drugega premera debla
padanje s
lastnost stebla (ali debla/0534/), da se proti konici tanjša
premera; pad m
prim.: polnolesnost
premera
malolesen, -na,
n.n. steblo (ali deblo/0534/): proti konici močno stanjšan
-no; koničen,
(> 1 cm/m)
-na, -no;
polnolesen, -na,
n.n. steblo (ali deblo/0534/): proti konici se malo stanjša
-no
(< 1 cm/m)
donos m,
rezultat lesne pridelave (sestoja/0253/), izražen v
količinski
kubičnih metrih (na ha)
(hektarski)
ugotavljanje s
meritev ali cenitev lesne zaloge/0996/v okviru inventure
lesne zaloge
gozdov/0768/
tablica ž,
tabela za telesnino (v kubičnih metrih) (debel/0534/ in
volumenska;
odrezkov/0526/) v odvisnosti od premera na
tablica ž
sredini/0745/ in dolžine
za volumen
meriti sestoj
glagol od meritve sestoja/0765/

Lipoglavšek, M. in sod.: Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars,
Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2010

524.6 .03.70
0766

524.63.01.70
0767

taksacija ž
sestojev;
ugotavljanje s
lesne zaloge
sestojev
cenitev ž
s krožnimi
vzorčnimi
ploskvami
inventura ž
gozdov;
popis m
gozdov
izguba ž
pri sečnji
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taksacija (in ovrednotenje)lesne zaloge/0996/
sestojev/0253/

ocenitev lesne zaloge/0996/ neke porasti/0175/ s
pomočjo krožnih vzorčnih ploskev/1800/

525.9 .01.80
0770 4120#
526. .01.72
0771 5122
529. .01.30
0772 3135
531. .01.80
0773 1470

masa ž, sečna;
količina ž, sečna
izmeriti les

ugotavljanje površine, proizvodnih razmer, lesne
zaloge/0996/ in vrste sestojev/0253/ na gozdni
posesti/0828/
prim.: meritev sestoja/0765/
pri pridobivanju lesa/0466/ nastala razlika med
ugotovljeno količino stoječega lesa in po sečnji
izmerjenega lesa
po sečnji prevzeta/0550/ količina lesa(v neto kubičnih
metrih/0735/)
posamez ugotoviti mere surovega lesa

višinomer m

naprava za merjenje višine drevesa

tloris m
krošnje;

533. .01.80
0774 855

zastrtost ž;
pokritost ž

535. .01.80
0775 5723#

zarast ž

54 . .01.50
0776 5415#
5418#

boniteta ž
rastišča;
zmogljivost ž
rastišča,
proizvodna
sposobnost ž,
proizvodna
bonitirati

površina pravokotne projekcije obsega krošnje/0089/ na
vodoravno površino
prim.: površina pod krošnjo/0309/
razmerje med površino strehe krošenj/0261/
porasti/0175/ in talno površino pod njo; običajna mera
za zastrtost s krošnjami/0260/
razmerje med dejansko temeljnico sestoja na
hektar/0748/ in ustreznim tabličnim/0793/ donosom
prim.: gostota sestoja/0259/
mera za proizvodno sposobnost, kakovost
rastišča/0004/, s katero lahko številčno izrazimo
rodovitnost

524.68.01.70
0768 2503

525.5 .01.80
0769

54 . .02.50
0777
54 . .03.72
0778
54 . .03.80
0779

56 . .01.60
0780
561. .01.80
0781 3177#
561.1 .01.80
0782

boniteta ž sestoja

zmožnost rastišča/0004/, sestoja/0253/, proizvajati
uporabno biomaso, npr. les
oceniti sestoj/0253/ po proizvodni sposobnosti, po
kakovostnem razredu ali po določeni lastnosti
relativna mera za proizvodnjo sposobnost/0777/
gozdnega sestoja/0253/ (običajno ocenjena s
primerjavo srednje sestojne višine/1786/ ali zgornje
sestojne višine/0752/ in starosti sestoja z ustreznim
odčitkom v tablici donosov/0793/)
veda o zakonitostih rasti, prirastka/0781/ in donosa
posameznih dreves ali gozdnih sestojev/0253/

prirastoslovje s;
nauk m
o gozdnih donosih
prirastek m
povečanje volumna ali mere drevesnega dela,
posameznega drevesa ali skupine dreves v določenem
razdobju
prirastek m,
prirastek/0781/ višine drevesa/0750/
višinski
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561.2 .01.80
0783
561.22.01.30
0784 3179
561.23.01.20
0785 3180
561.24.01.60
0786 1690
561.25.01.80
0787
561.6 .01.80
0788 3182#
562.2 .01.80
0789
562.2 .02.80
0790 4282
564. .01.70
0791
565. .01.40
0792 5047#

566. .01.20
0793 6796
584. .01.20
0794
584. .02.20
0795
584. .03.20
0796
589. .01.20
0797

prirastek m,
prirastek/0781/ premera debla
debelinski
sveder m, prirastni votli sveder za jemanje izvrtkov/0785/
košček lesa, odvzet iz drevesa ali debla/0534/ s
pomočjo prirastnega svedra/0784/
dendroveda, ki ugotavlja starost lesa na podlagi sprememb v
kronologija ž
širini branik/0901/
prirastek m,
prirastek/0781/ temeljnice drevesa/0746/ ali skupine
temeljnični
dreves
odstotek m
prirastek/0781/, izražen kot odstotek začetne ali končne
prirastka; odstotek vrednosti neke veličine rasti
m, prirastni
prirastek m,
povprečni letni prirastek lesne mase porasti/0175/ na
povprečni
hektar do določene starosti
starostni
prirastek m, tekoči aktualni prirastek/0781/ v dobi enega leta
izvrtek m

prolongiranje s;
računsko ugotavljanje sedanjih in bodočih podatkov o
napovedovanje s sestoju/0253/ iz ustreznih podatkov predhodnih meritev
ploskev ž, vzorčna del sestoja/0253/, ki predstavlja določeno
rastišče/0004/, sestojni tip ali gozdnogojitveno
ravnanje/0204/, s katerim se ugotavlja določene
podatke o sestoju
tablica ž
tabelarični pregled modelnega razvoja lesne
donosov
zaloge/0996/ sestojev/0253/, ločeno po drevesnih
vrstah, bonitetah in načinih redčenja/0418/
trasirka ž
dva metra dolga, ravna, enakomerno debela (izmenično
belo-rdeče pobarvana) palica za zakoličevanje linij na
terenu
količek m,
količek za označevanje točk pri merjenju zemljišč
označevalni
karta ž, gozdarska karta s posebno tematsko vsebino za gozdarstvo
karta ž
gozdne posesti

589. .02.20
0798 3652#

karta ž, gozdnogospodarska

61 . .01.10
0799

urejevalec m
gozdov;
taksator m
urejanje s gozdov

61 . .01.70
0800 2488#

611. .01.60
0801
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nauk m
o urejanju gozdov

karta gozdnih površin s prikazom lastništva, mej,
prostorske razdelitve in lege, vključno z
lesnoneproizvodno površino/0825/, ki spada h gozdu
s karte gozdne posesti/0797/ povzeta karta s prikazom
sestave drevesnih vrst v sestojih/0253/, zgradbe
sestojev/0250/ in razporeda starostnih razredov kot tudi
določenih informacij za načrtovanje
strokovnjak, ki izvaja urejanje gozdov/0800/
sistem ukrepov in dejavnosti, ki obsega periodične
meritve, kartografijo, kartiranje gozdnih rastišč/0833/,
meritve sestojev/0765/, kratko- in dolgoročno
načrtovanje in kontrolo izvajanja del za gozdnogospodarsko območje ali drugo gozdnogospodarsko
enoto
veda o urejanju gozdov/0800/
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611. .02.50
0802 6022#

trajnost ž

611. .03.60
0803 4022#
613. .01.50
0804 3710#
3713#
613. .02.60
0805 4995#
613. .03.60
0806
613. .04.80
0807 4993
758Fr
613. .05.80
0808

gozd m, normalni;
gozd m, modelni
zrelost ž, sečna

613. .06.51
0809 (3711)
614. .01.60
0810

prestar, -a, -o;
zastaran, -a, -o
red m, prostorski;
razpored m,
prostorski
zaporedje s
sečenj
razčlenitev ž
gozda; izločitev ž
sestojev
enota ž,
ureditvena
odsek m

614. .02.60
0811 1580#
615. .01.70
0812
615. .02.60
0813
615. .03.40
0814 1165#

starost ž, sečna
starost ž,
gospodarska
obhodnja ž
doba ž,
proizvodna

615. .04.40
0815 1164#

oddelek m

615. .05.60
0816 1168
615. .06.20
0817

meja ž, oddelčna

615. .07.40
0818

mejnik m,
oddelčni;
kamen m,
oddelčni
površina ž,
gospodarska
gozdna

615. .08.60
0819 6733#

razred m,
gospodarski

615. .09.50
0820

posest ž,
razdrobljena
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pojem za način gospodarjenja z gozdovi, ki trajno in
optimalno izpolnjuje v ekološkem, gospodarskem in
socialnem pogledu vse zahteve do gozda
matematični model gozda takšne zgradbe, ki izpolnjuje
stroge pogoje trajnosti/0802/
stanje sestoja/0253/ ali drevesa, ko je dosežen
proizvodni cilj/0843/ glede starosti, debeline debla,
vrednosti ali česa drugega
starost sestoja/0253/ ob času končne sečnje/0207/
starost sestoja/0253/, ko je dosežen cilj
gospodarjenja/0853/
načrtovana proizvodna doba/0808/ sestojev/0253/
nekega gospodarskega razreda/0819/ ali
gozdnogospodarske enote
doba, v kateri sestoj/0253/ ali drevo lahko doseže
proizvodni cilj/0843/
prim.: obhodnja/0807/
z zmanjšano proizvodnostjo oziroma zdravjem zaradi
prekoračene sečne zrelosti/0804/
sistem prostorske razporeditve sestojev/0253/ pri
površinskem gospodarjenju/0228/
časovno in prostorsko nizanje sečenj na golo/0214/
prim.: sečni red/4338/
teritorialna določitev sestojev/0253/ po
gojitvenotehničnih/0205/ in drugih kriterijih
površinska enota delitve gozda, načrtovanja, izvajanja
gospodarjenja/2923/ in kontrole
celoviti del oddelka/0815/, ki ima čim enotnejše
rastišče/0004/ in (tehnološke) pogoje za samostojno
gospodarjenje
trajna enota (velikosti praviloma 10 do 50 ha) v
prostorski delitvi gozdov, ki je osnova gospodarjenja in
orientacije
meja oddelka/0815/
mejni kamen oddelka z oddelčno številko (ali znakom)

vse površine gozdnogospodarskega podjetja/0859/, ki
so namenjene gospodarjenju z gozdom/1036/ ali niso
neposrednega gospodarskega pomena( npr. površine
stavb)
prim.: stranska površina/1855/
skupnost sestojev/0253/ gozdnogospodarskega
podjetja/0859/ ali kake druge obratovalne enote
gozdnega gospodarstva s posebnim načinom
gospodarjenja
gozdna posest/0828/ iz ločenih in ozemeljsko oddaljenih
delov
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615. .10.40
0821
615. .11.40
0822 1069#

površina ž, gola

615. .12.40
0823

površina ž,
izločena;
gozd m,
izločeni
luknja ž
v sestoju; vrzel ž v
sestoju
površina ž,
lesnoneproizvodna

615. .13.40
0824 553>
615. .14.40
0825

jasa ž, gozdna;

615. .15.40
0826 2471#

površina ž,
lesnoproizvodna

615. .16.40
0827

površina ž
(odseka), delna

615. .17.40
0828

posest ž, gozdna

618. .01.20
0829

prihranek m
zaradi
neopravljenega
redčenja;
prihranek m
pri redčenju
načrt m, gozdnogospodarski; načrt
m, ureditveni
knjiga ž,
gospodarska;

62 . .01.20
0830 6736#
62 . .02.20
0831 4416#
622. .01.20
0832
622. .01.70
0833

sestoj m, prestar

622. .02.60
0834
622. .02.80
0835 89#

štadij m
gošče
porazdelitev ž
starostnih
razredov
porazdelitev ž
starostnih
razredov,
normalna
razred m,
starostni

622. .03.60
0836 4027
4015#
622. .04.60
0837 87#

kartiranje s
gozdnih rastišč
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z drevjem oziroma grmovjem/0140/ neobrasla talna
površina
v gozdu z drevjem neporasla/0177/ lesnoproizvodna
površina/0826/, velika najmanj 0,05 ha
prim.: malozarasla površina/0264/
gozdna površina, ki je zaradi svoje manj poudarjene
lesnoproizvodne funkcije, nedostopnosti ali varovalne
funkcije izvzeta iz normalnega gozdnega gospodarjenja
neporasla lesnoproizvodna površina/0826/ v
sestoju/0253/, velika do 0,05 ha
prim.: vrzel v nasadu/0410/
vse površine v gozdnem predelu, ki se jih neposredno
ne uporablja za proizvodnjo lesa (npr. polja,
drevesnice/0336/, poti, nedonosne površine/0035/)
prim.: lesnoproizvodna površina/0826/
površina gozdne posesti/0828/, ki je namenjena za
proizvodnjo lesa
prim.: lesnoneproizvodna površina/0825/
del odseka/0814/, ki zahteva zaradi sestojnih razlik
začasno poseben način obravnave (in ga je mogoče
omejiti)
skupek lesnoproizvodne/0826/ in lesnoneproizvodne
/0825/ gozdne površine posestva
prim.: negozdna površina/1855/
rezerva lesa zaradi neopravljenih negovalnih
sečenj/0424/

popolna dokumentacija rezultatov urejanja
gozdov/0800/ za gozdnogospodarsko območje ali
gozdnogospodarsko enoto
pregled podatkov o inventuri gozdov/0768/ ter o
načrtovanih in izvršenih gospodarskih ukrepih, urejen po
ureditvenih enotah/0813/
sestoj/0253/, v katerem se zaradi prekoračene sečne
zrelosti/0804/ zmanjšujeta proizvodnost in zdravje
raziskava gozdnih rastišč, oblikovanje in kartiranje
rastiščnih enot, kakor tudi gozdnoekološka/0170/ in
gozdnotehnološka interpretacija teh ugotovitev
življenjsko obdobje sestoja/0253/ kot gošče/0287/
(odstotni) površinski deleži starostnih razredov/0837/
drevesne vrste ali skupine drevesnih vrst v
gozdnoureditveni enoti
starostna porazdelitev v normalnem gozdu/0803/, ki ima
popolni niz sestojev/0253/ z enakim deležem površin v
vseh starostnih razredih/0837/
skupek sestojev/0253/ enakega starostnega razpona
(do 20 let)
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624.1 .01.60
0838 1565>
624.1 .02.80
0839 6789
6790<
624.2 .01.80
0840

načrt m, sečni

624.2 .02.80
0841
624.3 .01.40
0842
624.9 .01.60
0843

premer m, ciljni

624.9 .02.60
0844

porast ž, ciljna;
sestoj ž, ciljni

629. .01.20
0845

zavod m
za urejanje
gozdov
nauk m
o gozdarskem
obratovanju
eksploatacija ž
(gozda)
skupina ž
sestojev,
funkcijska
revir m, gozdni

641. .01.60
0846
643. .01.70
0847 2135#
643. .02.60
0848
643. .03.40
0849 4746#
651.1 .01.80
0850
651.2 .01.80
0851 2491

etat m; donos m,
načrtovani
zaloga ž, ciljna
lesna

enota ž,
negovalna
cilj m, proizvodni

načrt sečenj/0466/ po prostoru, času, načinu in količini
lesa
z ureditvenim načrtom/0830/ časovno predvidena sečna
količina lesa/0770/
(izračunana) lesna zaloga/0996/, ki ustreza boniteti
rastišča/0776/, zaželjeni gozdnogojitveni obliki/0206/,
sestavi sestojev/1870/ in ciljem gospodarjenja
zaželjeni najmanjši premer v prsni višini/0743/ drevesa
ali zaželjeni srednji premer sestoja/0744/
gospodarska enota, sestavljena iz sestojev/0253/, ki jih
je treba negovati v istem letu
za čas ob sečnji dolgoročno načrtovani lesni
sortimenti/0520/
prim.: cilj gospodarjenja/0853/
načrtovana zgradba gozda/0252/ in sestava porasti ob
končni sečnji
prim.: proizvodni cilj/0843/
samostojna ustanova za gozdnogospodarsko
načrtovanje - urejanje gozdov/0800/
nauk o racionalnem gospodarjenju z gozdovi in
ekonomsko najboljših možnostih za proizvodnjo
raba gozda, posebej pridobivanje lesa/0998/, brez
upoštevanja načela trajnosti/0802/
skupina sestojev/0253/, ki naj izpolnjujejo določene
funkcije gozda in zato zahteva posebne varovalne in
gospodarske ukrepe
osnovna gozdarska organizacijska teritorialna enota

donos m, čisti

razlika med prihodki in odhodki
letna renta,ki jo da gozd kot kapitalska naložba
prim.: zemljiška renta/1906/

652.1 .01.70
0852 2511#

donos m, čisti
gozdni;
renta ž, gozdna
računanje s
vrednosti gozda

654. .01.60
0853

cilj m
gospodarjenja

662.2 .01.80
0854
671. .01.80
0855
671. .02.80
0856 6281

stroški m mn.
pridobivanja lesa
donos m, lesni

671. .03.80
0857 2278

donos m, končni

donos m, skupni;
donos m,
celotni
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določanje vrednosti kapitala, gozdne rente ali poseka za
gozdove, lesnoproizvodne površine/0826/ ali za
služnostne pravice/1016/ do gozda
dolgoročni gospodarski cilj za celoten gozd ali za
njegove dele (za doseganje cilja gospodarstva/1913/)
prim.: proizvodni cilj/0843/
vrednost porabljenih sredstev in uslug za pridobivanje
surovega lesa in drugih gozdnih lesnih proizvodov
donos pri pridobivanju lesa/0466/ po količini ali vrednosti
lesa
vsota vmesnih/0420/ in končnega donosa/0857/ sečenj
v bruto kubičnih metrih lesa/0736/; proizvodnost v vsem
življenju sestoja/0253/
prim.: skupni prirastek/1829/
lesni donos/0855/ pri končni sečnji/0207/
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672.1 .01.83
0858 2484
68 . .01.60
0859
681. .01.60
0860
681.3 .01.10
0861
681.3 .02.10
0862
681.3 .03.10
0863
681.3 .04.10
0864 1802#
681.3 .05.10
0865 2457#
2456>
681.4 .01.20
0866
681.9 .01.60
0867
686.3 .01.60
0868
686.3 .01.72
0869 (4085)
686.33.01.40
0870 4941#
71 . .01.60
0871
72 . .01.60
0872
731. .01.60
0873
75 . .01.60
0874
751. .01.70
0875
751. .02.10
0876
753. .01.70
0877

759. .01.70
0878
759. .02.60
0879 2447
2448<

donos m, gozdni;
količina ž gozdnih
proizvodov,
podjetje s,
gozdnogospodars
ko
uprava ž, gozdna

vsota materialnih donosov gozda - vsota glavnih in
postranskih proizvodov v nekem razdobju

inženir m,
gozdarski
gozdar m, revirni

diplomant z višješolsko gozdarsko izobrazbo

inženir m,
diplomirani
gozdarski
mojster m,
gozdarski;
gozdar m;
strokovnjak m,
gozdarski
hiša ž, gozdarska;
logarnica ž
obrat m, državni
gozdni
mreža ž
gozdnih prometnic
odpirati gozd m
preseka ž,
(gozdna)
trgovina ž, lesna
trg m, lesni
cena ž
lesa
dobavnica ž
oddaja ž
gozdnih
proizvodov
prevzemalec m
lesa
dražba ž
lesa;
licitacija ž
lesa
oddaja ž
lesa
koncesija ž
za sečnjo;
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samostojna gospodarska organizacija v gozdarstvu
prim.: gospodarjenje z gozdom/1036/
urad, ki upravlja gozdove

upravitelj gozdnega revirja/0849/ z ustrezno gozdarsko
strokovno izobrazbo
diplomant z visokošolsko gozdarsko izobrazbo
naziv za gozdarskega uslužbenca srednje vodstvene
stopnje z gozdarsko strokovno izobrazbo
oseba z gozdarsko strokovno izobrazbo
službeni sedež gozdarja/0865/
državno podjetje, ki gospodari z gozdnim predelom
poti in ceste na gozdnem predelu in njihov prostorski
razpored
z izdelavo prometnic (in presek/0870/)napravljati gozd
dostopen in primeren za rabo
neporasel/0177/ pas zemljišča v gozdu, narejen zaradi
razdelitve gozda in označitve oddelčnih mej/0816/
veja narodnega gospodarstva, ki obsega promet
surovega lesa (in lesnih polizdelkov)
skupek odnosov pri ponudbi in povpraševanju po
surovem lesu (in lesnih polizdelkih)
z denarjem izražena vrednost lesa
dokument pri dobavi lesa in uslugah
predaja gozdnih proizvodov kupcu
oseba, ki (kot pooblaščenec kupca) prevzema/0553/ les
prodaja surovega lesa najboljšemu ponudniku

predaja lesa kupcu ali upravičencu
zagotovljena pravica za pridobivanje in prodajo
surovega lesa
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77 . .01.70
0880
783. .01.60
0881
785.1 .01.60
0882
785.1 .02.60
0883
785.9 .01.80
0884
785.9 .02.60
0885
785.9 .03.60
0886
786.1 .01.60
0887
791.9 .01.10
0888
8 . .01.60
0889 6722#
81 . .01.20
0890 6770
810. .01.60
0891
810. .02.20
0892 5535>
810. .03.21
0893 2941>
811.14.01.51
0894 (6149)
811.15.01.20
0895 2246

811.16.01.20
0896 4776
811.17.01.20
0897 4395
811.18.01.20
0898 6770
811.22.01.20
0899 6127

nakup m
lesa
voznina ž
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kupovanje surovega lesa ali lesa na panju
cena odvoza/0603/

ureditev ž odvoza; predpis za odvoz/0603/
red m, odvozni
pogodba ž,
obvezujoči dogovor o odvozu/0603/ (surovega lesa)
odvozna
čas m, odvozni
razdobje, v katerem je treba odpeljati les
prim.: odvozni rok/0886/
dovoljenje s,
pooblastilo za odvoz/0603/ za oddajo pripravljenega
odvozno
gozdnega proizvoda
rok m, odvozni
termin, do katerega je treba izvršiti odvoz/0603/
prim.: odvozni čas/0884/
stroški m mn.
porabljena finančna sredstva za odvoz/0603/
prevoza
inženir m,
diplomant -z visokošolsko lesarsko/0923/ izobrazbo
diplomirani
lesarski
tehnologija ž
znanost o tehnični uporabi lesa
izkoriščanja lesa
les m
tkivo listavcev/0107/ in iglavcev/0106/, ki nastaja na
notranji strani kambija
vrsta ž
les določene drevesne vrste
lesa
prim.: kakovostni razred sortimentov/1966/
les m
les iglavcev/0106/
iglavcev
les m
les listavcev/0107/
listavcev
grobo porozen,
n.n. les: s širokimi prevodnimi cevmi (trahejami)
-na, -no
vlakno s, lesno
za les listavcev/0893/ značilen del tkiva, sestavljen iz
iztegnjenih, ozkocevastih,na konceh koničnih, pretežno
mrtvih celic z debelimi, močno olesenelimi/0074/
stenami
trak m; trak m,
predvsem iz parenhimskih celic sestavljeno tkivo, ki
strženov
radialno prepreda les debla in vej
stržen m
osnovno tkivo (parenhim), obdano s prevodnimi cevmi,
kasneje pri drevnini pa s plaščem lesa
ksilem m
les ali sveženj rastlinskih prevodnih cevi
les m, tenzijski;
les m, natezni

811.22.02.20
0900 1200

les m,
kompresijski;
les m, tlačni;

811.4 .01.20
0901 194
2853

branika ž

v primerjavi s sosednjim lesom svetlejši les
listavca/0107/, z manj lignina, ki ga tvori upognjeno
rastoče ali enostransko obremenjeno drevo na nategu
izpostavljeni strani
prim.: kompresijski les/0900/
trdi les iglavca/0106/, ki ga tvori upognjeno rastoče ali
enostransko obremenjeno drevo na tlaku izpostavljeni
strani, tudi na spodnji strani vej
prim.: tenzijski les/0899/
v enem letu nastali in na prečnem prerezu debla zaradi
menjavanja ranega/0902/ in kasnega/0904/ lesa vidni
lesni kolobar
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811.41.01.20
0902 1947

les m, rani

811.41.02.51
0903

venčastoporozen,
-na, -no

811.42.01.20
0904 3433

les m, kasni

811.49.01.51
0905
811.51.01.20
0906 5084

s širokimi
branikami
beljava ž

811.52.01.20
0907 2969
322Fr
811.61.01.50
0908 782
1529# 2263#
811.7 .01.20
0909 2247

jedrovina ž

811.7 .02.20
0910 370
811.7 .03.20
0911 4935
4936 370>
811.7 .04.51
0912
811.9 .01.20
0913 3501
812. .01.60
0914
812.11.01.50
0915
812.21.01.50
0916
812.73.01.80
0917 2931
812.73.02.51
0918
813. .01.60
0919
813. .02.23
0920
815.5 .01.50
0921 5610
822.8 .01.20
0922

tekstura ž
lesa
vlakno s
ličja;
vlakno s
primarnega
floema
lubje s

poroznejši les iz celic s tankimi stenami, nastalimi v
spomladanskem delu branike/0901/
prim.: kasni les/0904/
n.n. strukturo lesa: z ranim lesom/0902/, ki ima ob robu
branike/0901/ kolobar por, na prečnem prerezu vidnih
prevodnih cevi, npr. pri hrastu.
gostejši les, zgrajen iz celic z debelimi stenami v poleti
in jeseni nastalem delu branike/0901/
prim.: rani les/0902/
n.n. prečni prerez lesa: s širokimi branikami/0901/
del lesa v deblu in vejah med ličjem/1946/ in
jedrom/1944/
prim.: les beljave/1942/.
(temno obarvani) del lesa v deblu (in vejah), v katerem
ni več živih celic
prim.: jedro/1944/
naravna risba na vzdolžnem prerezu lesa, nastala
zaradi prerezanih letnic ali nepravilnosti pri razporeditvi
lesnih vlaken/0895/
iz celic z debelimi stenami sestavljeni del tkiva v
lubju/0910/ mnogih drevesnih vrst

skorja ž

tkivne plasti, ki se tvorijo od kambija navzven,
sestavljene iz ličja/1946/ in skorje/0911/
zunanji mrtvi sloj lubja/0910/

z grobo skorjo

obdan z razbrazdano skorjo/0911/

les m, zasmoljeni;
smolovina ž
fizika ž
lesa
barva ž
lesa
vlažnost ž
lesa

s smolo/0992/ prekomerno prepojen les

trdota ž
lesa
sečljiv, -a, -o
kemija ž
lesa
sestavine ž mn.
lesa, spremljajoče
zavitost ž
ozobljenje s
žage
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znanost o fizikalnih lastnostih lesa
barva, značilna za vrsto lesa
zbirni pojem za celotno količino vode v lesu glede na
maso absolutno suhega ali zračno suhega ali vlažnega
lesa
odpor, s katerim les nasprotuje vdoru nekega drugega
trdega telesa - podatek npr. v kg na mm2
n.n. z glivami okužen les: tako trden, da pri udarcih s
sekiro nastanejo še kompaktni sekanci
znanost o kemičnih sestavinah lesa in njihovi raziskavi
snovi v lesu, ki niso sestavine celičnih sten
spiralna razvrstitev lesnih vlaken/0895/ okrog osi debla
ali veje
značilna oblika in razporeditev zob na žagi
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83 . .01.60
0923
83 . .02.60
0924
83 . .03.60
0925
83 . .04.23
0926
83 . .05.60
0927
83 . .06.60
0928
831.1 .01.20
0929 2615
115Fr
831.2 .01.60
0930 3835
831.4 .01.20
0931 4469#
831.45.01.20
0932
831.6 .01.20
0933 1457#
832.1 .01.60
0934
832.1 .02.20
0935 5112
832.10.01.20
0936 5111
832.10.06.20
0937 5118
832.18.01.20
0938 6575
832.18.02.20
0939 5113
3624#
832.20.01.20
0940
832.20.02.20
0941
832.20.03.60
0942
832.20.04.20
0943 4239
832.28.01.20
0944 5478
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gospodarstvo s,
lesno

skupek lesnopredelovalne/0927/ in
lesnoobdelovalne/0925/ industrije, obrtnih podjetij in
lesne trgovine/0871/
industrija ž, lesna skupek lesnoobdelovalne/0925/ in
lesnopredelovalne/0927/ industrije
industrija ž, lesno- del lesne industrije/0924/, ki izdeluje polizdelke iz lesa
obdelovalna
prim.: lesnopredelovalna industrija/0927/
izdelki m mn.,
izdelki, ki so nastali iz lesa (tudi s kemično predelavo)
lesni; proizvodi
m mn., lesni
industrija ž, lesno- del lesne industrije/0924/, ki izdeluje končne izdelke iz
predelovalna
lesa
prim.: lesnoobdelovalna industrija/0925/
obrat m, lesno(pravno samostojna) gospodarska enota
predelovalni
lesnopredelovalne industrije/0927/
les m
prostorninski les/0535/, ki je zaradi dimenzij oziroma
za kurjavo;
kakovosti namenjen za kurjavo
drva s mn.
prim.: energetski les/1965/
les m, jamski
okrogli les/0525/, namenjen za uporabo v rudarstvu
les m
za drogove
odrnik m
hlod m
za prage;
pragovec m
industrija ž,
žagarska
obrat m, žagarski
hlod m
za žago; žagovec
m
les m
za žago
rob m, obličav; rob
m, lisičast
les m, žagani

okrogli les/0525/, namenjen za drogove ali stebre
okrogli les/0525/ manjšega premera, namenjen gradnji
odrov
okrogli les/0525/, namenjen izdelavi železniških pragov

del lesnoobdelovalne industrije/0925/, ki z
razžagovanjem proizvaja žagani les/0939/
obrat, v katerem razžagujejo okrogli les/0525/ v žagani
les/0939/
kos okroglega lesa/0525/, odrezek debla/0529/ za
izdelavo žaganega lesa/0939/
okrogli les/0525/, namenjen izdelavi žaganega
lesa/0939/
rob (žaganega lesa) z ostanki naravne površine debla
les za žago/0937/, razžagan v deske in drugo

les m, furnirski

okrogli les/0525/, namenjen izdelavi furnirjev/1976/

hlod m, delno
furnirski
les m
za luščenje
hlod m za
luščenje
furnir m, rezani

odrezek debla/0529/, ki le na delu svoje dolžine ustreza
kakovosti furnirskega lesa/0940/
okrogli les/0525/, namenjen izdelavi luščenega
furnirja/0945/
kratek kos okroglega lesa/0525/, odrezek debla/0529/
za izdelavo luščenega furnirja/0945/
furnir/1976/, izdelan z odrezovanjem listov lesa z
nožem, podobno kot pri skoblanju
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832.28.02.20
0945 (4989)
6535>
833. .01.20
0946 5928#

furnir m, luščeni

furnir/1976/, izdelan z luščenjem vrtečega se hloda za
luščenje/0943/

les m, gradbeni

838.1 .01.20
0947
839.8 .01.20
0948 4067#
6585>

les m, kolarski

vsi sortimenti žaganega/0939/ in surovega lesa/0520/, ki
se jih uporablja pri visokih, nizkih in vodnih gradnjah
(razen butar/0993/, pragovcev/0933/ in jamskega
lesa/0930/)
lesni sortiment/0520/, ki se ga uporablja v kolarstvu

84 . .01.70
0949 6713#
84 . .02.20
0950
841.1 .01.20
0951 6714
841.2 .01.70
0952 3153
841.9 .01.72
0953
844. .01.70
0954
844.1 .01.20
0955
844.1 .02.72
0956
844.2 .01.51
0957
844.2 .01.70
0958 1639
1640
844.2 .02.70
0959 1928#
844.2 .03.70
0960 6642
844.2 .04.70
0961 5630#
847. .01.70
0962 5173
847.1 .01.51
0963 108
848. .01.72
0964 (5684)#
848.6 .01.40
0965 3414#
6228#

ostanki m mn.
v industriji, lesni;
ostanki m mn.,
industrijski lesni
zaščita ž
lesa
škodljivec m, lesni

ostanki lesa, ki nastanejo pri obdelavi lesa (na
lesnoobdelovalnih obratih)

sredstvo s,
zaščitno; sredstvo
s, impregnacijsko
impregnacija ž
lesa
obžigati

snov za zaščito lesa

razkrajanje s lesa
gliva ž
modrivka
modrikast, -a, -o

zagotavljanje trajnosti lesa s kemičnimi, fizikalnimi
oziroma konstrukcijskimi ukrepi
organizem, ki uničuje les

prepojitev lesa z zaščitnim sredstvom
površinski sloj lesenega kola spremeniti v lesno
oglje/0984/
biotsko in abiotsko razgrajevanje lesa, npr. zaradi
delovanja gliv ali podnebnih vplivov
gliva, oziroma več vrst gliv, ki povzročajo obarvanje
(modrenje) lesa
n.n. les: delno obarvan zaradi glive modrivke

nagnit, -a, -o;
natrhel, -la, -lo
trohnoba ž, lesna;
gniloba ž, lesna

okužen in delno razvrednoten od gliv, ki razkrajajo les

trohnoba ž, suha
gniloba ž, suha;
trohnoba ž,
vlažna;
gniloba ž, vlažna
goba ž, lesna

trohnoba v (vgrajenem) lesu, kjer razgrajevalne glive
niso vidne s prostim očesom
lesna gniloba/0958/, pri kateri je okuženi les močno
prepojen z vodo

sušenje s
lesa
zračno suh,
-a, -o
skladiščiti
skladišče s, lesno

razgrajevanje lesa, ki ga povzročajo glive ali bakterije

močno razvita lesna trohnoba, nastala zaradi različnih
vzrokov, ki spremeni les v gobasto strukturo
zmanjševanje količine vlage v lesu po naravni poti s
skladiščenjem/0964/ na prostem ali s tehničnimi
postopki
n. n. les: s stopnjo osušitve, ki jo doseže po daljšem
skladiščenju na zraku, zavarovan pred vlaženjem
(n.n. les in drugo): odložiti na primeren način do
nadaljnje uporabe
prostor za skladiščenje lesa, pripeljanega/0604/ iz
gozda
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848.6 .02.40
0966 3576
851. .01.60
0967
851. .02.70
0968
851. .03.60
0969
852.1 .01.50
0970 1663
852.12.01.51
0971
852.17.01.20
0972
852.17.02.20
0973 573#
852.17.03.20
0974
852.18.01.72
0975 (963)
861.0 .01.23
0976 1004
861.0 .02.20
0977 4658
861.10.01.20
0978
862.2 .01.20
0979 6708
4202> 5282#
863. .01.70
0980
867.1 .01.70
0981 1712#
875>
867.1 .02.20
0982 954
867.3 .01.70
0983
867.5 .01.20
0984 952>
867.9 .01.10
0985
89 . .01.83
0986 2486

892.1 .01.70
0987
892.1 .02.72
0988
892.41.01.20
0989 6064
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skladišče s, vodno
lesno
razred m,
kakovostni
ugotavljanje s,
kakovosti
zahteva ž
za kakovost
napaka ž
lesa
grčav, -a, -o

(stoječa) voda (navadno ob žagarskem obratu/0935/ ali
podobno) za skladiščenje lesa
razporeditvena kategorija (lesa) po kakovostnih
stopnjah
ocenjevanje po kakovosti, npr. lesa

sekanec m

majhen kos lesa, ki nastane pri drobljenju lesa s
sekalnikom/0593/
sortiment/0520/ prostorninskega lesa/0535/, namenjen
za izdelavo celuloze in lesovine/3007/
tovarna, v kateri les brusijo za izdelavo papirja

zahteve pri ugotavljanju kakovosti, npr. lesa

odmik od normalnih lastnosti lesa, ki zmanjšuje vrednost
lesa
s številnimi vraslimi štrclji vej
prim.: vejnat/0148/
bradavica ž, vejna zaradi zaraščanja/0684/ vejnega štrclja/1173/
spremenjeni del lubja/0910/
bula ž, vejna
izbočenje na deblu/0534/ nad vraslim vejnim
štrcljem/1173/
les m
les, ki ima zaradi tujkov, npr. razstrelkov granat
s tujki
zmanjšano vrednost
(raz)pokati
n.n. les: dobiti razpoko(e)

les m
za vlaknine
brusilnica ž
lesa
plošča ž, iverna;
iverka ž
hidroliza ž
lesa
poogljevanje s
lesa
kopa ž, oglarska
uplinjanje s
lesa
oglje s, lesno

iz majhnih lesnih iveri določenih dimenzij z dodatkom
veziva ter pod vplivom pritiska in toplote izdelana plošča
prim.: vlaknena plošča/2007/
razgraditev lesa s pomočjo kislin
suha destilacija lesa z zmanjšanim dovajanjem kisika
z zemljo pokrit poseben zložek polen/0536/
prostorninskega lesa za poogljevanje/0981/
razgraditev lesa s segrevanjem pri nadzorovanem
(stehiometričnem) dovajanju kisika
trdni proizvod pri poogljevanju lesa/0981/

oglar m

oseba, ki je usposobljena za izdelavo lesnega
oglja/0984/
donos m,
vsi materialni donosi iz gozda, z izjemo glavnega
postranski gozdni; proizvoda, ki je največkrat lesni donos/0855/
proizvod m,
nelesni gozdni
steljarjenje s
odvzemanje gozdnega opada/0023/ iz gozda (za nastilj
živini)
smukati iglice
odstraniti iglice z vej
lubje s
za tanin

sortiment lubja/0910/ za izdelovanje taninskih izvlečkov
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892.41.02.20
0990
892.49.01.20
0991
892.61.01.20
0992 4075
892.9 .01.20
0993 2216
903. .01.70
0994 2509#

905. .01.20
0995
905.21.01.80
0996 5941
905.3 .01.60
0997
906. .01.70
0998

907. .01.60
0999 2470

907.1 .01.40
1000 3985#

lubje s
za tanin, hrastovo
lubje s
v trakovih
smola ž
butara ž
protja;fašina ž
pridobivanje s
gozdnih
proizvodov;
izkoriščanje s
gozdov
bogastvo s,
gozdno;
zaloga ž, lesna
potreba ž
po lesu
pridobivanje s
gozdnih lesnih
proizvodov;
pridobivanje s
lesa
koristi ž mn.
gozda,
nematerialne;
funkcije ž mn.
gozda, ekološke
in socialne
naravno
območje s,
zavarovano

907.1 .02.40
1001 3985#

rezervat m

907.11.01.40
1002 3975#

park m, naravni

907.11.02.40
1003 3974#
907.2 .01.20
1004
907.32.01.40
1005 5304#

park m, narodni
gozd m,
rekreacijski
gozdni pas,
varovalni; gozdna
proga,
varovalna
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sortiment hrastovega lubja/0910/ za izdelovanje
taninskih izvlečkov
lubje/0910/, odstranjeno z lupilnikom/0569/
viskozni, lepljivi, brezbarvni do rjavo obarvani izcedek
lesnatih rastlin, npr. iglavcev/0106/, ki se na zraku strdi
sveženj tankih dreves oziroma vej, predvsem za
uporabo pri zemeljskih in vodnih delih
pridobivanje (izdelava/0468/) in ovrednotenje gozdnih
proizvodov ob upoštevanju načela trajnosti/0802/

gozd na ozemlju, v deželi kot naravni vir
v sestoju razpoložljiva količina lesa, v splošnem
debeljad/0546/
povpraševanje (narodnega) gospodarstva po lesu
odvzemanje lesa iz gozda

funkcije gozda za zadovoljevanje blagostanja človeške
družbe; sem spadajo vplivi gozda na podnebje, na
preskrbo z vodo/0036/, na vodni režim/0037/ v deželi,
na zdravje ljudi in drugo

del pokrajine (ali pokrajina), ki je zaradi svojih naravnih
danosti znanstveno ali kulturno pomemben, ali kjer živijo
redke, z izumrtjem ogrožene rastlinske ali živalske vrste
in je pod državnim varstvom
naravno zavarovano območje/1000/, kjer je vsa
biogeocenoza strogo zavarovana in so človekovi posegi
omejeni na kontrolne in raziskovalne ukrepe, ki ne
podirajo naravnega ravnotežja
velika pokrajina (>20.000 ha), ki je zaradi svoje lepote
posebno primerna za oddih, zaradi svojih naravnih
posebnosti vredna ohranitve in zato zavarovana s
posebnimi predpisi
prim.: krajinski park/2021/
naravni park/1002/, ki ima zaradi svoje narodne ali
mednarodne pomembnosti poseben status
gozd, v katerem so glavni cilj gospodarjenja rekreacijski
nameni
proga gozda (pogosto širša od 40 m), ki v območjih z
malo gozda varuje okolje, zlasti poljedelske površine
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907.32.02.20
1006 4626 #

gozd m, varovalni

914. .01.72
1007 1674
915. .01.70
1008

izkrčiti gozd;
razgozditi
vzgoja ž
dreves na
negozdnih
površinah
gozd m, državni

922.1 .01.20
1009 3971#
5742# 5744#
922.2 .01.20
1010 1157#
922.3 .01.20
1011
922.4 .01.20
1012
923. .01.20
1013
924. .01.20
1014
931. .01.60
1015 2490#
933. .01.60
1016 2492#
933. .02.70
1017 1161
945.33.01.10
1018
96 . .02.10
1019
96 . .03.10
1020 3563
1557#
96 . .04.10
1021
96 . .05.10
1022
966. .01.20
1023
972.2 .01.60
1024

979. .01.60

1025
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gozd, ki naj s svojo zgradbo/0252/ in gozdnogojitvenim
načinom/0206/ preprečuje škode zaradi erozije, plazov
in drugih vplivov (in je posebno zavarovan)
z nekega ozemlja odstraniti gozd
vzgoja lesnatih rastlin/1192/ (pretežno z varovalno
vlogo) zunaj gozda
gozd v posesti države (ali pokrajine, dežele, federacije)

gozd m, občinski

gozd v posesti občine

gozd m, cerkveni

gozd v posesti cerkve

gozd m,
korporacijski
gozd m, zasebni

gozd v posesti korporacije

gozd m skupnosti

gozd v posesti skupnosti

zakon m
o gozdovih

zakon, ki v vseh pogledih ureja ohranjanje, nego,
varovanje in rabo vseh obstoječih gozdnih površin neke
države (pokrajine, dežele, federacije)
stvarna pravica uporabe gozda v posesti nekoga
drugega
ukinitev služnostne pravice/1016/ z odškodnino
upravičencu

pravica ž,
služnostna
prenehanje s
(služnostne)
pravice
učenec m,
gozdarski
delavec m
z motorko;
motorist m
sekač m

gozd v posesti zasebnikov (fizičnih ali pravnih oseb)

oseba, ki se izobražuje za poklic gozdarja/1022/
(kvalificiranega gozdnega delavca)
gozdni delavec/1021/, ki dela z motorno žago/0575/
gozdni delavec/1021/ pri sečnji/0465/

delavec m, gozdni v gozdarstvu zaposleni delavec
gozdar m; delavec gozdni delavec z zaključeno poklicno gozdarsko šolo
m, šolani gozdni
prim.: gozdarski strokovnjak/0865/
les m, deputatni
les (večinoma les za kurjavo/0929/), ki ga oddamo
upravičencu zastonj ali za majhno odškodnino
mednarodna
IUFRO
zveza ž
gozdnih
raziskovalnih
organizacij
gospodarstvo s,
gozdnogospodarski in lesnogospodarski/0923/ odnosi
svetovno gozdno med deželami sveta kakor tudi medsebojni vplivi in
odvisnosti, ki nastanejo regionalno in globalno zaradi
funkcij gozda
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*330.13.01.60
1026

uspešnost ž,
gospodarska

*338.31.01.80
1027

proizvodnost ž;
učinek m, delovni

*542.47.01.20
1028
*574.2 .01.60
1029

snov ž, suha

*574.3 .01.20
1030

populacija ž

*614.87.01.70
1031

onesnaževanje s
okolja;
obremenjevanje s
okolja
stroj m, delovni

*62.1 .01.30
1032

okolje s

*621. .01.80
1033

moč ž, (tehnična)

*628.1 .01.40
1034

območje s
za pitno vodo,
varovalno
gozdarski, -a, -o

0 . .04.61
1035
0 . .05.70
1036

0 . .06.60
1037

0 . .07.50
1038
013. .01.40
1039
1 . .01.50
1040
11 . .03.60
1041

11 . .04.70
1042

gospodarski položaj (podjetja ali delovnega postopka),
pri katerem je donos večji od porabljenih sredstev;
izraža se predvsem z donosnostjo/2052/
rezultat dela delovnega stroja/1032/ (npr. gozdarskega
stroja/1572/ in agregata/1563/) ali ročnega delavca v
časovni enoti (npr. m3/h, dan; ha/h, dan) pri spreminjanju
predmeta dela
snov (npr. les, tla), posušena pri 103 (105) °C
± 2 K, dokler se masa več ne spreminja
življenjsko območje organizmov in njihovih skupnosti
skupaj z vsemi nanje delujočimi okoljskimi
dejavniki/1041/
skupnost osebkov kake vrste, ki poseljujejo določen
biotop/1247/ in z več rodovi v splošnem kažejo
ohranjanje genskega sklada/2084/
vplivanje na okolje/1029/, ki spremeni ekološko stanje in
s tem spremeni ali popolnoma uniči ekosisteme, npr.
zaradi vnosa kemijskih snovi, toplote, hrupa
prim.: onesnaženje zraka/1046/
stroj (z lastnim motorjem), ki je za opravljanje konkretne
delovne naloge (mehanskega dela) opremljen s
posebnim mehanizmom
prim.: agregat/1563/
uporabljeno delo pogonskega stroja (= motorja) v
časovni enoti (Nm/s), izmerjeno v kilovatih (kW) ali
konjskih močeh (PS)
ozemlje, primerno za pridobivanje pitne vode (npr. iz
podtalnice ali izvirov), določeno kot varovalno območje,
kjer se ustrezno gospodari
nanašajoč se na gozdarstvo/0001/

gospodarjenje s z
gozdom

gospodarjenje z gozdovi (po spoznanjih gozdarske
znanosti/0002/)
prim.: gozdno gospodarstvo/0003/, gozdnogospodarsko
podjetje/0859/
ekosistem m
celota življenjske združbe in prostora v vzgajanem
vzgajanega gozda gozdu/0192/; skupek odnosov biotskih in abiotskih
dejavnikov s samosvojimi zakonitostmi v sestavi,
dinamiki, produktivnosti in stabilnosti
prim.: gozdni ekosistem/0111/
značilnost ž
lastnost, ki se uporablja za razvrščanje proizvodov, kot
kakovosti
so les, semena, rastline v kakovostne razrede/0967/)
ploskev ž,
izbrano zemljišče za znanstvene raziskave
poskusna
stabilnost ž;
sposobnost sistema ali snovi, da ohranja svoje stanje ali
obstojnost ž
se po (krajši) motnji vanj spet povrne
dejavnik m,
(naraven, abiotski ali biotski) vpliv v ekosistemu/1146/,
rastiščni;
npr. toplota, tekstura tal/1109/ ali gostota populacije
dejavnik m,
okoljski
izhlapevanje s
sproščanje vodnih hlapov v ozračje z odprte vodne
površine ali s površine, neporasle z rastlinjem
prim.: transpiracija/1161/, evapotranspiracija/1049/
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11 . .05.70
1043
11 . .06.70
1044
111. .01.70
1045
111.10.01.70
1046
111.24.01.50
1047
111.24.02.50
1048
111.73.01.70
1049
111.74.03.70
1050
111.78.01.20
1051
111.8 .01.70
1052

111.83.01.70
1053
113.2 .01.40
1054
113.2 .02.50
1055
113.3 .02.50
1056
113.4 .03.50
1057
114. .01.20
1058
114. .02.60
1059
114. .03.20
1060

evtrofikacija ž

n.n. tla, vodo: zvečanje vsebnosti hranilnih snovi, zlasti
fosforja in dušika, z neželenimi posledicami za okolje
emisija ž
oddajanje snovi (prah, aerosoli, plini) ali energije
(sevanje, toplota, zvok) v ozračje
prim.: imisija/1045/
imisija ž
učinkovanje oddanih/1044/ snovi ali energije na okolje
ter njihov vdor v ekosisteme/1146/ in organizme
prim.: emisija/1044/
onesnaženje s
onesnažitev atmosferskega zraka s škodljivimi snovmi,
zraka
ki jih proizvajajo ljudje
prim:. Emisija/1044/
pozeba ž, zgodnja poškodovanost rastlin zaradi temperature zraka pod 0
°C (2 m nad tlemi) v zgodnji jeseni
prim:. Pozna pozeba/1048/
pozeba ž, pozna
poškodovanost rastlin zaradi temperature zraka pod 0
°C (2 m nad tlemi) v pozni pomladi
prim:. Zgodnja pozeba/1047/
evaposkupen izraz za izhlapevanje/1042/ in transpiracijo/1161/
transpiracija ž
odlaganje s;
kopičenje snovi, povezano s padavinami (= mokra
usedanje s
usedlina), in prahu ter zadrževanje aerosolov, plinov in
prahu na površini (= suha usedlina)
dež m, kisli
atmosferska padavina, ki ima predvsem zaradi
emisije/1044/ SO2 pH-vrednost/0017/ pod 5,6
učinek m tople
fizikalni učinek, ki – zaradi lastnosti zemeljskega
grede
zračnega ovoja, da je razmeroma prepusten za
prihajajoče kratkovalovno sončno sevanje, a razmeroma
neprepusten za odhajajoče dolgovalovno sevanje –
povzroči razmeroma višjo zračno temperaturo zemeljske
oble; človek pa s povečevanjem vsebnosti CO2 v ozračju
ta učinek povečuje
spreminjanje s
spreminjanje pokrajine z zatravljanjem/2343/; posledica
v stepo
podnebnih – padavinskih oz. temperaturnih razmer –
sprememb oz. človekovih dejavnosti
pas m, višinski;
v podnebnih razmerah, odvisnih od nadmorske višine,
stopnja ž, višinska nastalo območje v hribovju, ki ga označujeta prisotnost
ali odsotnost določenih rastlinskih ali živalskih vrst
položaj m,
položaj na slemenu gore ali gorovja
grebenski
ekspozicija ž
lega pobočja glede na nebesno smer, s katero so
povezani podnebni dejavniki, npr. sončno sevanje, veter,
padavine
oblika ž pokrajine; podoba površja kakega dela pokrajine, predstavljena z
relief m pokrajine eno ali več reliefnimi oblikami, npr. gora, kotanja,
ravnina, rob
tla s mn., naravna dejanska tla/1060/ v naravnem okolju/2138/
prim.: spremenjena tla
pedologija ž
znanost o tleh, njihovih lastnostih, nastanku, razvoju,
klasifikaciji, regionalni razširjenosti in človekovi rabi
tla s mn.
Z zrakom, vodo in (drobnimi) živimi bitji prepredena
rodovitna plast zemeljske skorje, ki je nastala v tlotvornih
procesih, t.j. s preperevanjem kamnin in razpadanjem
organskih snovi
prim.: naravna tla/1058/
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114.11.01.20
1061

zbijanje s tal;
zbitost ž tal

114.11.02.80
1062
114.11.03.80
1063

volumen m por

114.12.03.20
1064

gostota ž tal;
gostota ž tal,
navidezna
voda ž v tleh;
voda ž, talna

114.12.04.20
1065
114.12.05.20
1066

voda ž, litosferska

114.12.06.20
1067
114.12.07.40
1068

podtalnica ž;
voda ž, podtalna
gladina ž
podtalnice;
nivo m podtalnice
vlažnost ž tal

114.12.08.80
1069

114.12.09.50
1070
114.12.10.50
1071
114.12.11.51
1072
114.12.12.70
1073
114.12.13.80
1074
114.19.01.80
1075
114.22.01.20
1076
114.22.02.20
1077

voda ž,
zastajajoča

prepustnost ž tal
sposobnost ž tal
za vodo,
zadrževalna
moker, mokra, -o
ponikanje s;
prenikanje s
kapaciteta ž tal za
vodo
prekoreninjenost ž
kompleks m,
sorpcijski
koloid m, talni

114.23.01.70
1078

izmenjava ž baz

114.23.02.70
1079

izravnavanje s
reakcije tal;
delovanje s,
puferno

zmanjšanje volumna por/1062/, povečanje gostote
tal/1063/ in posledično spremenjen vodni režim/0037/ ter
zračenje tal/0014/ (z neželenim delovanjem na rast
rastlin)
volumen medprostorčkov v tleh, napolnjenih z vodo ali
zrakom
razmerje med maso trdnih sestavin in volumnom tal in
situ (na mestu)
prim.: čista gostota/2979/
vsa voda v tleh/1060/, npr. podtalnica/1067, pronicajoča
voda/0012/ (vključno v kristalih vezana voda)
prim.: litosferska voda/1065/
vsa voda v poroznih kamninah (ki ni vezana v kristalih)
prim.: voda v tleh/1064/
voda, ki se v plasti, prepustni za vodo, zbira nad
“neprepustno” plastjo
prim.: mokrota/2181/
nevezana voda pod zemeljskim površjem, ki v območju
zasičenosti stoji ali se stransko premika
zgornja meja podtalnice, ki se jo v opazovalnih luknjah
lahko določi kot vodno gladino
količina vode v tleh, ki še ne prekorači največje
zadrževalne sposobnosti tal za vodo/1071/ in uhaja ob
sušenju pri 105 °C, dokler se masa več ne spreminja
prim.: suha snov/1028/
lastnost tal, da bolj ali manj omogoča gibanje vode (z
raztopljenimi snovmi) in zraka
sposobnost tal ali sestavin tal, da zadržijo določeno
količino vode z opredeljeno močjo, npr. s 60 cm
vodnega stolpca
n.n. tla, rastišče: preveč vlažen
navpični pretok vode v tleh do podtalnice/1067/ ali
zastajajoče vode/1066/
mera za zadrževalno sposobnost tal za vodo/1071/, npr.
v kPa ali cm vodnega stolpca
značilnost tal, ki pove število, volumen ali maso korenin
na m2 talne površine ali na volumno enoto tal
vsi talni delci, sposobni vpijanja (= vezanja molekul in
ionov na površini)
v tleh prisotne koloidne snovi, kot so humusne snovi ter
aluminijevi in železovi hidroksidi, ki lahko topne
anorganske rastlinske hranilne snovi adsorbirajo in
usmerjajo h koreninam
izmenjava rahlo vezanih talnih koloidov in drugih
vezanih izmenljivih kationov s tistimi, ki so raztopljeni v
litosferski vodi/1065/
ohranjanje nespremenjenega stanja (npr. kislosti tal)
kljub dovajanju vodikovih ali hidroksilnih ionov
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114.23.03.80
1080

kapaciteta ž,
izmenjalna

114.36.05.40
1091

horizont m B;
horizont m,
iluvialni

114.38.02.51
1092
114.38.03.51
1093
114.4 .01.60
1094 5549~

globok, -a, -o

skupna količina (naboj) ionov na aktivnem sorpcijskem
kompleksu/1076/, izražena v ekvivalentih za katione ali
anione v mval/100 g tal ali kake druge snovi, tudi v
mval/100 cm3 ali kval/ha
mera, v kakršni je sorpcijski kompleks/1076/ kakih tal
nasičen z izmenljivimi bazičnimi kationi, zlasti s K, Ca,
Mg in Na; izraža se kot odstotek celotne izmenjalne
kapacitete/1080/.
približno vzporedno s površjem potekajoča, večinoma
homogena talna plast, nastala z naravno tvorbo
tal/2204/ oz. zaradi gospodarjenja s tlemi
navpični prerez skozi vse talne horizonte/1082/ do
matične podlage (= horizont C)
premikanje vodotopnih snovi oziroma talnih delcev s
pronicajočo vodo/0012/ (ali dvigajočo se vodo)
lezenje z vodo nasičenih tal ali tok takih tal po zmrznjeni
podlagi na nagnjenem zemljišču (ob dnevnem
izmenjevanju tajanja in zmrzovanja)
razpadanje in preoblikovanje kamnin, lesa in drugih
snovi zaradi fizikalnih, kemijskih in bioloških procesov,
kot so npr. sevanje sonca, zmrzovanje, delovanje
bakterij
vse odmrle snovi (npr. gozdna stelja/0023/, surovi
humus/0022/ ter namerno nanešeni organski material),
ki na mineralnih tleh sestavljajo (strnjeno) plast
prim.: pritalno rastlinje/0189/
vrsta humusa/0021/ z značilno zgradbo in zaporedjem
horizontov, nastala odvisno od razmer za razkroj na
rastišču/0004/
talni horizont/1082/ (v humidnem podnebju zgornji) iz
katerega pronicajoča ali dvigajoča se voda izluži snovi,
npr. premešča glinaste minerale
prim.: iluvialni horizont/1091/
zaradi izpiranja železovo-huminskega kompleksa iz
zgornjega talnega horizonta/1089/ in s tem povezanega
usedanja v spodnjem iluvialnem horizontu/1091/ nastala
rjavkasta do črna z železom obogatena plast, ki jo
korenine težko predirajo
talni horizont/1082/, v katerem se kopičijo iz eluvialnega
horizonta/1089/ izprani talni delci oziroma topne snovi ali
nastajajo glinasti minerali, železovi ali aluminijevi oksidi
prim.: podtalje/1098/
n.n. tla: z veliko globino/0030/

114.23.04.80
1081

nasičenost ž z
bazami

114.3 .01.40
1082

horizont m, talni

114.3 .02.40
1083
114.31.04.70
1084
114.31.05.70
1085

profil m, talni

114.32.01.70
1086

preperevanje s

114.35.08.20
1087

plast ž tal, vrhnja

114.35.09.60
1088

oblika ž humusa

114.36.03.20
1089

horizont m
izpiranja;
horizont m,
eluvialni
namestnjak m

plitev, plitva, -o

n.n. tla: z majhno globino/0030/

tip m, talni;
vrsta ž tal

114.4 .02.20
1095

tla s mn.,
preperinska

najpomembnejša kategorija za razvrščanje tal; skupina
naravnih tal/1058/ z enako razvojno stopnjo, enako
kombinacijo značilnosti in v veliki meri podobnim talnim
profilom/1083/
tla, ki so nastala s preperevanjem/1086/ kamnin

114.36.04.20
1090

izpiranje s tal
soliflukcija ž;
polzenje s tal
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114.4 .03.20
1096
114.41.01.20
1097

114.41.02.20
1098
114.44.03.20
1099

114.44.04.20
1100
114.44.05.20
1101
114.44.06.20
1102
114.44.07.20
1103

tla s mn.,
organska
hidromorfna
prst ž

podtalje s
tla s mn.,
hidromorfna;
tla s mn.,
mokra
tla s mn.
pod vplivom
podtalnice
tla s mn., rjava
tla s mn.,
aluvialna;
tla s mn., obrečna
tla s mn., rumena

114.44.08.20
1104

glej m

114.44.09.20
1105

tla s mn., lateritna

114.44.10.20
1106

tla s mn.,
barjanska;
tla s mn., šotna

114.44.11.20
1107

tla s mn.,
zaslanjena

114.44.12.20
1108

šota ž

114.46.01.60
1109

tekstura ž tal;
zrnatost ž tal;
zrnavost ž tal
tla s mn.,
humozna
tla s mn., apnena

114.46.02.20
1110
114.46.03.20
1111
114.46.04.20
1112

tla s mn.,
karbonatna

hidromorfna tla/1099/ z deležem humusa/0021/ > 30 %

zgornja (s humusom bogata) pribl. 30 cm debela talna
plast, ki se jo plitvo ali srednje globoko obdeluje (vsako
leto)
prim.: podtalje/1098/, ornica/2226/
plast, v kateri se tla še ne tvorijo; sestavljajo jo trdne ali
prhke kamnine
skupni pojem za skupino talnih tipov/1094/, pri katerih
sta podtalnica/1067/ in/ali zastajajoča voda/1066/
odločilna dejavnika pri nastajanju tal
prim.: tla pod vplivom podtalnice/1100/
vsakršna tla, na katera odločilno vpliva podtalnica/1067/
prim.: mokra tla/1099/
talni tip/1094/, ki ima horizont preperevanja obarvan
rjavo (zaradi hidrata železovega oksida)
tla, ki so se oblikovala iz usedlin poplavnih vodnih tokov
vsakršen rumen ali okrast (tropski) talni tip/1094/; talni
procesi niso vedno enoviti
prim.: lateritna tla/1105/
topografsko pogojena mineralna mokra tla/1099/ ali tla
pod vplivom podtalnice/1100/ s tipičnim talnim
horizontom/1082/ zelenkaste do modrikaste barve,
nastale zaradi reduktivnih razmer
tropska tla s tankimi humusnimi horizonti/0027/ in
horizonti izpiranja/1089/ nad rdečkastim ali rdečim
globoko sprhnelim materialom, ki ima veliko
aluminijevega in železovega oksida ter malo silicijevega
oksida
ob preobilju vode nastala organska mokra tla/1096/ z
>20 (40) cm debelim zgornjim slojem šote na mineralni
podlagi in z > 30 % vsebnostjo humusa/0021/; za takšna
tla je značilna velika zmogljivost nabrekanja in krčenja
v aridnih klimatskih območjih, pod vplivom bolj ali manj
slane podtalnice, ki izhlapeva na površini tal, oblikovani
talni tip/1094/; tla vsebujejo več kot
0,1 % topnih soli
zaradi močno zadržanega razkroja - pogojenega s
pomanjkanjem zraka - pod vplivom vode nastali vlaknat
drobljiv rastlinski preperel material, ki vsebuje še prosto
celulozo
lastnost talnega materiala glede na prevladujočo velikost
ali sestavo zrn po velikosti
tla, pri katerih vsebnost humusa/0021/ določa barvo,
strukturo in druge lastnosti tal
tla z >30 % kalcijevega karbonata
tla z veliko vsebnostjo kalcijevega oziroma kalcijmagnezijevega karbonata
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114.46.05.20
1113
114.46.06.20
1114

tla s mn., ilovnata

114.46.07.20
1115
114.46.08.20
1116
114.46.09.20
1117
114.46.10.20
1118

tla s mn.,
mineralna
tla s mn.
na moreni
tla s mn.,
organska
tla s mn., peščena

114.46.11.20
1119
114.46.12.20
1120
114.46.13.20
1121
114.5 .01.50
1122
114.5 .02.71
1123
114.52.02.70
1124
114.52.04.20
1125
114.52.05.70
1126

tla s mn.
na puhlici

tla z veliko vsebnostjo ilovice/2197/ (>55 % melja/2189/,
<30 % gline/2188/, s pribl. > 30 % peska/2190/)
na puhlici/2217/ nastala tla, ki se odlikujejo z veliko
vsebnostjo melja/2189/ (veliko vsebnostjo kalcijevega
karbonata), dobro sposobnostjo zadrževanja vode/1071/
in visoko kapilarnostjo
tla, ki so sestavljena pretežno iz mineralnih sestavin
tla, ki so se oblikovala na moreni

tla, ki so sestavljena pretežno iz organskih sestavin, npr.
barjanska tla/1106/
skupen izraz za rahla, nevezivna tla, pretežno
sestavljena iz peska/2190/ ( s skupnim utežnim deležem
<10 % delcev, ki jih je mogoče izprati)
tla s mn., meljasta tla z velikim deležem mineralnih delcev premera 0,002
do 0,063 mm
tla s mn., skeletna tla z >75 utežnimi odstotki sestavnih delcev > 2 mm
premera
tla s mn., glinasta tla z velikim deležem mineralnih delcev premera <0,002
mm
zrelost ž tal;
stanje tal, za katero je značilna velika aktivnost talnih
godnost ž tal
organizmov in grudičasta struktura tal/0015/
prim.: rodovitnost tal/2237/
devastiran, -a,
n.n. tla: z močno zmanjšano proizvodno zmogljivostjo
-o; opustošen, -a, zaradi dolgotrajnega uničevanja rastlinske odeje/1241/
-o
izčrpanost ž tal
samostalnik od glagola izčrpati se/0034/
indikator m tal,
rastlinski; rastlina
ž, za tla značilna
nega ž tal

114.54.01.80
1127

potreba ž tal po
gnojilu

114.7 .01.70
1128
114.7 .02.40
1129 5546

raziskovanje s tal

116. .01.60
1130
116. .02.70
1131 6590

jama ž,
pedološka; izkop
m talnega profila
hidrologija ž,
gozdna
kroženje s vode;
krogotok m, vodni

116.0 .01.70
1132

gospodarjenje s s
povodjem

116.11.02.20
1133 5769

odtok m po deblu

rastlinska vrsta, ki se lahko uporablja kot biološki
kazalnik/1147/
vsi ukrepi za ohranitev in povečanje (če je mogoče)
proizvodne sposobnosti/0777/ gozdnih tal
prim.: varovanje tal/1139/
količina anorganskega/1359/ ali organskega
gnojila/1412/, potrebna za določeno rastlinsko
proizvodnjo
del pedologije/1059/, ki se ukvarja z raziskovanjem,
klasifikacijo in kartiranjem/2833/ naravnih tal/1058/
jama z eno ali več navpičnimi stenami za prikaz (in
raziskovanje) talnega profila/1083/
veja hidrologije, ki raziskuje zakonitosti vpliva gozda na
kroženje vode/1131/ in njeno kakovost
spreminjanje stanja in premeščanje vode zaradi
žarčenja sonca in težnosti v okviru ekosistema, npr.
gozda ali Zemlje
načrtno, k trajnostnemu/0802/ izkoriščanju vode
usmerjeno gospodarjenje z vodozbirnim
območjem/0040/
padavinska voda, ki jo prestreže in zadrži rastlinski
pokrov, npr. streha krošenj/0261/ in po deblu oziroma
drugih rastlinskih oseh odteče na tla
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116.2 .03.70
1134 2869

erozija ž,
brazdasta

116.23.01.40
1135 1806

razvodnica ž

116.6 .01.70
1136 4947

erozija ž,
žlebičasta

116.6 .02.70
1137
116.6 .03.70
1138 2365

erozija ž tal

116.6 .04.70
1139

varovanje s tal

116.6 .05.70
1140
116.6 .06.70
1141

ukrepanje s,
protierozijsko
ozelenitev ž;
zatravitev ž

12 . .11.50
1142
12 . .12.50
1143

občutljivost ž,
imisijska
ravnovesje s,
ekološko;

12 . .13.70
1144
120. .01.60
1145

ohranjanje s
genov
biocenoza ž;
skupnost ž,
življenjska
ekosistem m;
biogeocenoza ž

120. .02.60
1146

utrditev ž tal

120. .03.20
1147

bioindikator m;
kazalnik m,
biološki

145.7 .01.20
1148
151.3 .03.72
1149 4278#
4996#
156. .02.60
1150
156.1 .01.70
1151

imago m; žuželka
ž, odrasla
pasti

156.5 .06.20
1152

lovstvo s
drgnjenje s
(rogovja); guljenje
s (rogovja)
paša ž

erozija tal/1137/, pri kateri zaradi hitro tekoče vode
nastanejo 10 do 20 cm globoke brazde
prim.: žlebičasta erozija/1136/
topografska meja med vodozbirnimi območji/0040/;
površinski odtok/2256/ in podzemni odtok/3154/ imata
lahko različne razvodnice
oblika erozije tal/1137/, pri kateri zaradi tekoče vode
nastanejo številni majhni, do 10 cm globoki žlebiči
prim.: brazdasta erozija/1134/
odnašanje tal zaradi delovanja vode, vetra, ledu idr.
boj proti eroziji in preprečevanje erozije tal/1137/,
(soliflukcije/1085/), nastajanja živega peska idr. s
sajenjem/0381/ ali tehničnimi ukrepi
zavarovanje tal s pomočjo ukrepov za preprečevanje
erozije tal/1137/ in poslabšanja kakovosti tal (in s
sanacijo tal)
izvajanje ukrepov, ki preprečujejo ali zadržujejo erozijo
tal/1137/ ali odstranijo zaradi nje nastalo škodo
osnovanje rastlinskega pokrova na (neporasli) površini,
da bi jo zavarovali pred erozijo tal/1137/, omogočili na
njej ugodnejše rastne razmere oziroma jo uporabljali za
rekreacijo
lastnost organizmov, da se odzivajo na imisije/1045/
izravnano stanje med vzajemnimi odnosi različnih
fizikalnih, kemijskih in bioloških dejavnikov ter pretoki
energije, snovi in informacij v kakem ekosistemu/1146/
ali pokrajini, ki se ohranja s povratno zvezo
vsakršen ukrep za ohranjanje dednih osnov vrst,
populacij/1030/ in posameznih osebkov
vsa živa bitja, ki jih ekološki odnosi v skupnem prostoru
vzajemno povezujejo; ti odnosi omogočajo
samouravnavanje celotnega sistema.
dinamični sistem povezav v ekosferi/2349/, ki temelji na
energijskem, snovnem in informacijskem medsebojnem
učinkovanju njegovih abiotskih in biotskih elementov
vrsta organizma (ali biocenoze/1145/) – z razmeroma
ozkimi ekološkimi zahtevami – katere prisotnost ali
odsotnost v kakem biotopu/1247/ kaže učinek
določenih (abiotskih) okoljskih dejavnikov
prim.: rastlinski indikator tal/1125/
razvita, spolno zrela žuželka
izkoriščati (gozdno) površino s pašo živine, ki objeda
travo in zelnate rastline ali rastlinske dele
prim.: popasti/0057/
lov/0065/ in lovno gospodarstvo
n.n. družino jelenov: drgnjenje rogovja ob drevesa in
grme
hrana v naravi pretežno rastlinojedih divjih živali/2268/
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156.5 .07.20
1153

sredstvo s proti
obgrizanju

156.5 .08.20
1154
156.5 .09.70
1155

obora ž

160.22.01.80
1156

biomasa ž

160.22.02.80
1157
161. .01.70
1158

biomasa ž
sestoja
krogotok m hranil;
krogotok m
hranilnih snovi
zimzelen, -a,
-o; vedno zelen, a, -o
tok m soka

161. .02.71
1159
161.1 .01.70
1160
161.16.01.70
1161
161.32.01.20
1162 1007

zaščita ž pred
divjadjo

transpiracija ž
klorofil m; zelenilo
s, listno

161.4 .02.20
1163 4421

snov ž, rastna;
hormon m, rastni

164.3 .07.20
1164
164.3 .08.20
1165

koreninje s

164.3 .09.20
1166
164.3 .10.20
1167

korenina ž,
ploščata;
koreninski
nastavek m,
ploščati
koreninica ž
lasek m,
koreninski

164.3 .11.20
1168

korenina ž,
glavna

164.3 .12.20
1169

korenina ž,
hoduljasta

164.3 .13.20
1170

korenina ž,
oporna

vsakršno sredstvo (snov, priprava) za preprečevanje
poškodb od obgrizanja/0068/, npr. odvračalno
sredstvo/0663/, žična mreža
ograja/0726/, ki zadržuje divjad na določeni površini
prim.: ograja nasada/1767/
vsak preventivni ukrep proti poškodbam zaradi
divjadi/0067/, npr. gradnja ograje za zaščito mladih
nasadov/1767/, premazovanje z odvračalom/0070/
skupna masa organizmov (ene ali vseh vrst) v kakem
biotopu/1247/ ali sestoju/0253/, izražena kot suha ali
živa masa na površinsko ali prostorninsko enoto
prim.: celotna biomasa/2292/
celotna (nadzemna) rastlinska masa kake porasti/0175/
ciklični proces v ekosistemu, v katerem se hranilne
snovi vgrajujejo v organizme in sproščajo pri razgradnji
organskih snovi
n.n. trajnice, ki obdržijo listje najmanj do naslednjega
rastnega obdobja/1245/
gibanje raztopljenih hranilnih snovi in ionov z vodo v
rastlinskih ceveh
izhlapevanje vode iz živih organizmov, ki imajo za to
mehanizme uravnavanja
kompleks zelenih in rumenih barvil, vezanih na
posebne nosilce – kloroplaste – v celični plazmi zelenih
rastlin, ki pri fotosintezi/2294/ pretvarjajo svetlobno
energijo v kemično
organska spojina, ki lahko v zelo nizkih koncentracijah
drugače kot hranilne snovi ugodno (ali neugodno)
vpliva na rast rastlin
vse korenine kake rastline (ali rastlinske skupnosti)
prim.: koreninski sistem/0077/
v preseku ploščata, na ožjem robu stoječa (do 5 m
visoka) stranska korenina (pri visokih tropskih drevesih
ali nastala zaradi prilagoditve mokremu rastišču/0004/),
ki predstavlja posebno obliko visokega koreninskega
rebra/0076/
tanka in običajno neolesenela korenina (premera 0,5 –
2 mm)
cevasto oblikovan, tankih sten, enoceličen, le nekaj dni
živeč izrastek iz celice koreninskega krovnega tkiva, ki
vsrkava vodo in ione
najmočnejša korenina koreninja/1164/, ki običajno raste
navpično navzdol
prim.: glavna korenina/0079/
poševna ali lokasta korenina, ki raste iz spodnjega dela
debla nad površino tal (ali iz vej), npr. pri rastlinah
gozdov mangrove
prim.: oporna korenina/1170/
(velika) korenina, ki raste iz debla precej visoko nad
površino tal; takšne korenine preprečujejo, da bi se na
plitvih tleh drevo prevrnilo
prim.: hoduljasta korenina/1169/
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164.3 .14.20
1171

korenina ž,
dihalna; korenina
ž, zračna

164.3 .15.20
1172 1132
164.4 .12.20
1173 5934
164.4 .13.20
1174 3390
164.4 .14.80
1175
164.5 .01.20
1176
164.5 .02.20
1177
164.5 .03.20
1178

vrat m, koreninski

164.5 .04.20
1179

list m, sončni

164.5 .05.20
1180

list m, senčni

164.5 .06.20
1181 60

popek m,
adventivni;
popek m,
drugotni
popek m, speči

164.5 .07.20
1182

štrcelj m, vejni
grča ž
kot m razvejitve;
kot m, vejni
olistanost ž
letnik m iglic
list m, klični

164.8 .02.20
1183
165.4 .01.60
1184 2467
165.6 .01.70
1185 3194
165.62.01.71
1186 5218
169. .01.40
1187 4635

seme s, leteče

169. .02.40
1188 5206

izvor m, prvotni;
kraj m prvotnega
izvora
vrsta ž s svetlo
jedrovino,
drevesna

17 . .01.20
1189

genetika ž,
gozdna
izbor m,
posamični
izbran, -a, -o
poreklo s;
kraj m porekla

navpično iz (često poplavljenih) tal rastoča
(nerazvejana) močno olesenela stranska korenina, npr.
pri rastlinah v gozdu mangrove/1258/, ki med drugim
zagotavlja izmenjavo zraka v koreninah
del mlade lesnate rastline/1192/, ki tvori prehod med
korenino(koreninami) in poganjkom/0081/
iz debla štrleč spodnji del odlomljene ali odžagane
veje/0086/
del veje/0086/, ki ga zaradi rasti drevesa obda les
glavnega poganjka
zgornji kot med deblom in osjo veje ali ustrezni kot med
glavno in stransko vejo
vse listje (igličje) kakega drevesa ali druge rastline kot
je razporejeno po rastlini
vse iglice, ki zrastejo v enem rastnem obdobju/1245/
prvi asimilacijski organ – često v paru ali večjem številu
– ki obstaja že v kalčku semena in je običajno drugače
oblikovan kot listi, ki se razvijejo pozneje
list, ki zraste v polno osvetljenem delu krošnje lesnate
rastline/1192/ in ima polni osvetljenosti/1204/
prilagojeno anatomsko zgradbo
prim.: senčni list/1180/
list, ki zraste v spodnjem notranjem delu krošnje
lesnate rastline/1192/ in ima anatomsko zgradbo
prilagojeno zmanjšani osvetljenosti/1204/
prim.: sončni list/1179/
s strženom/0897/ nepovezan popek, ki lahko nastane
kjerkoli na rastlini, npr. kot odziv na poškodbo rastline,
in ne izrašča iz listne pazduhe
prim.: speči popek/1182/
s strženom/0897/ povezan popek, ki lahko pod lubjem
ali na njem preživi veliko let, dokler ga k odganjanju ne
spodbudijo spremnenjene življenjske razmere, npr.
povečan vpliv svetlobe
prim.: adventivni popek/1181/
seme, opremljeno s posebnimi organi, npr. krilci, zaradi
katerih ga lahko razširja veter
veda o dedovanju pri gozdnih rastlinah
izbor (rastlinskih) osebkov, ki imajo določene lastnosti;
opravlja ga človek
n.n. rastlino ali skupino rastlin: po določenih merilih
odbran iz opredeljene populacije
kraj, kjer se pridobiva avtohtoni ali neavtohtoni
reprodukcijski material
prim.: prvotni izvor/1188/, poreklo/2310/
kraj, kjer je reprodukcijski material avtohton
prim.: poreklo/1187/, izvor/2311/
drevesna vrsta, pri kateri nastaja zreli les/1943/ kot
jedrovina/0907/ svetle barve (npr. smreka, bukev)
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17 . .02.20
1190

vrsta ž
z obarvano
jedrovino,
drevesna

17 . .03.20
1191

vrsta ž, gozdna
drevesna

17 . .04.20
1192

rastlina ž, lesnata

174. .05.20
1193

vrsta ž,
svetloljubna
drevesna
iglavci m mn

174.7 .02.20
1194
174.73.01.20
1195

176.1 .04.20
1196

smreka ž,
glavnikasta;
smreka ž,
glavnikasto
vejnata
listavci m mn.

176.1 .05.20
1197

vrsta ž brez
jedrovine,
drevesna

176.1 .06.20
1198
176.1 .07.20
1199
181. .02.60
1200

listavec m, mehki

181. .03.40
1201

prostor m, rastni

181.1 .03.20
1202
181.1 .04.70
1203

vrsta ž, avtohtona
drevesna
zaraščanje s
z gozdom

181.21.02.50
1204

osvetljenost ž

181.21.03.80
1205

osvetlitev ž

181.21.04.51
1206

sencovzdržen,
-na, -no

listavec m, trdi
zahteve ž mn.,
rastiščne

drevesna vrsta/0102/, pri kateri nastaja jedrovina/0907/,
ki se zaradi nalaganja barvastih sestavin jasno barvno
razlikuje od svetlega lesa/1942/ beljave/0906/ (npr.
hrast, robinija, bor, macesen)
prim.: drevesna vrsta s svetlo jedrovino/1189/,
drevesna vrsta brez jedrovine/1197/
drevesna vrsta, ki raste pretežno v gozdu (in je
gozdnogospodarsko in gozdnoekološko/0170/
pomembna)
rastlina, ki ima olesenele/0074/ korenine in nadzemni
del, npr. listavci/0107/, iglavci/0106/, grmi/0140/,
bambus/3268/
drevesna vrsta, ki ne prenaša močnega zasenčenja
prim.: sencovzdržna drevesna vrsta/0115/
vse vrste iglavcev/0106/, ki so z gospodarskega ali
drugih vidikov pomembne za določeno območje
prim.: les iglavcev/0892/
(genetsko ali okoljsko pogojena) oblika navadne
smreke s posebnim tipom razvejitve; pretežno
vodoravno stoječe veje/0086/ nosijo v obliki zavese
viseče vejice/0085/ višjega reda
prim.: plosko vejnata smreka/2318/
vse vrste listavcev/0107/, ki so z gospodarskega ali
drugih gozdnogospodarskih vidikov pomembne za
določeno območje
prim.: les listavcev/0893/, iglavci/1194/
drevesna vrsta, pri kateri se ne razvije jedrovina/0907/,
npr. breza, trepetlika
prim.: drevesna vrsta z obarvano jedrovino/1190/,
drevesna vrsta s svetlo jedrovino/1189/
listavec/0107/ z mehkim lesom/1934/, npr. topol, vrba
prim.: trdi listavec/1199/
listavec/0107/ s trdim lesom/1933/, npr. bukev, hrast
prim.: mehki listavec/1198/
raven (abiotskega) rastiščnega dejavnika ali kompleksa
dejavnikov , ki ustreza kaki rastlinski vrsti ali rastlinski
združbi/0174/
z zunanjimi deli žive rastline – vejicami, koreninami,
lubjem – omejen prostor (kot polieder)
prim.: rastna površina/1817/
drevesna vrsta, ki je (ali je bila) naravno razširjena na
obravnavanem ozemlju
naravno nastajanje gozda na negozdni površini
prim.: ogozditev negozdne površine/0398/,
ogozditev/1478/
stanje, pri katerem kaka površina sprejema tok
svetlobnega sevanja – merska enota lux (lx)
prim.: osvetlitev/1205/
količina svetlobe, ki jo sprejme kaka rastlina; tok
svetlobnega sevanja, ki ga sprejme kaka površina, se
meri v luxih (lx) ali mikro einsteinih (µE)
n.n. rastlino, npr. beli gaber, jelko: sposoben prenašati
zasenčenje
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181.22.03.50
1207
181.34.01.80
1208

odpornost ž proti
mrazu
potreba ž po
hranilnih snoveh

181.41.02.70
1209

konkurenca ž,
rastlinska

181.5 .01.70
1210 5869

strangulacija ž

181.51.05.70
1211
181.51.06.70
1212 1331<

razmnoževanje s,
vegetativno
odganjanje s;
poganjanje s

181.52.09.70
1213
181.52.10.20
1214

obrod m

181.52.11.50
1215

zorenje s semena

181.52.12.70
1216

zaviranje s kalitve

181.52.13.70
1217 2023
181.52.14.70
1218

vznik m

181.52.15.70
1219
181.52.16.70
1220 83

klica ž

mirovanje s,
kalitveno;
dormanca ž
potek m kalitve
pozorevanje s

181.52.17.80
1221

hitrost ž kalitve;
energija ž, kalilna

181.52.18.80
1222 3687
181.52.19.20
1223
181.6 .01.20
1224

leto s, semensko

181.6 .02.40
1225

prostor m,
debelni

zasnova ž,
semenska
kandidat m

obstojnost pri škodljivih nizkih temperaturah
prim.: odporen proti pozebi/0116/
za rast, razvoj in vzdrževanje življenjskih funkcij
(rastline) potrebne količine hranilnih snovi na časovno
enoto
tekmovanje sosednjih rastlin za hranilne snovi,
svetlobo, rastni prostor idr.
prim.: zajedalstvo/~3212/
stiskanje debla/0084/ ali kakega drugega živega
rastlinskega dela, npr. s (kovinskim) trakom (da bi
spodbudili cvetenje)
nespolno razmnoževanje rastlin, npr. s
potaknjenci/0374/, tkivnimi kulturami
nastajanje poganjkov/0081/ iz adventivnih/1181/ ali
spečih/1182/ popkov; oblika vegetativnega
razmnoževanja/1211/
prim.: sposobnost odganjanja/3284/
samostalnik h glagolu obroditi/0136/
rastlina z značilnimi kličnimi listi/1178/ na (razvojni)
stopnji neposredno po kalitvi/0128/, ko živi od
hranilnega tkiva semena
stopnja v razvoju semena, ko se razvojni proces v
notranjosti semena konča in seme po ustrezni osušitvi
doseže kalitveno mirovanje/1218/
izostanek ali zakasnitev kalitve/0128/ - kljub ugodnim
temperaturnim in vlažnostnim razmeram – zaradi
inhibitorjev ali lastnosti plodove in semenske lupine
pojav razvijajočih se nadzemnih delov rastline, zlasti
klice/1214/, nad površino substrata
naravno obdobje mirovanja med zorenjem in
kalitvijo/0128/ semena, ki ga povzročijo različni zaviralni
mehanizmi
naraven potek kalitve/0128/
vse biokemijske oziroma fizikalne spremembe, ki se po
obiranju dogajajo v semenu in drugod (in so potrebne
za kasnejšo kalitev/0128/)
vitalnost semena/0130/, ki se jo ob testiranju
kalivosti/0332/ lahko ugotovi s prvim preštevanjem
posebej za vsako vrsto semena po točno določenem
času; navaja se v odstotkih
prim.: kalivost/0333/
leto, v katerem drevesna vrsta/0102/ obilno obrodi
obloga (plodnice) pri nezrelih plodovih, ki je
prepoznavna šele z razvojem soplodij
proizvodnemu cilju/0843/ ustrezno mlado drevo (v
letvenjaku in drogovnjaku/2893/), ki se ga pri
nadaljnjem gozdnogojitvenem ravnanju/0204/ posebej
pospešuje in se ga lahko izbere za izbrano drevo/0274/
prostor pod slojem krošenj/0262/ v porasti
(drevja)/0175/
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181.61.08.20
1226

grmič m

181.62.05.50
1227 1475
181.63.06.50
1228

oblika ž krošnje

181.63.07.20
1229

guba ž lubja

181.64.02.50
1230
181.64.07.50
1231

ravnost ž;
ravnodebelnost ž
razsoha ž;
rogovila ž

181.64.08.50
1232

žlebatost ž

181.64.09.51
1233
181.64.10.50
1234

kriv, -a, -o,
večkratno
krivost ž

181.65.05.20
1235 1991

drevo s, robno

181.69.02.70
1236
181.71.01.80
1237 86

začetek m
pomlajevanja
starost ž drevesa

181.8 .02.60
1238 4317

fenologija ž

182. .04.60
1239

fitocenologija ž

182. .05.60
1240

uravnovešanje s,
naravno

182.1 .01.20
1241
182.1 .02.70
1242

odeja ž,
rastlinska
analiza ž,
pelodna

182.2 .01.80
1243 1825#

delež m
(organizmov);
pokritost ž;
zastrtost ž

vejnatost ž

trajna lesnata rastlina/1192/, ki zraste do 0,5 m visoko
in se razvejuje tik nad tlemi (npr. borovnica
prim.: grm/0140/
videz krošnje/0089/, npr. pri ploščato-krošnjatem/0147/
drevesu
lastnost lesnatih rastlin/1192/, da imajo veje/0086/ in
vejice/0085/, kar se npr. odraža pri dolžini in gostoti
krošnje/0089/
prim.: grčavost/1991/
pri drevesni vrsti z gladko skorjo/1948/ vidno nagubano
lubje/0910/ v območju vejne bradavice/0972/, npr. pri
kitajskih brkih/1950/
samostalnik k pridevniku raven/0155/
(v gozdarstvu nezaželena) oblika drevesa, pri kateri je
os poganjka (večkrat) deljena v dva ali več (približno
enako močnih) krakov
lastnost določenih drevesnih vrst, da se izoblikuje
močno valovit - od kroga odstopajoč - presek debla, ki
je na korenovcu/0091/ najizrazitejši in se nadaljuje po
deblu navzgor, npr. pri belem gabru
n.n. deblo ali del drevesa: ukrivljen v več ravninah
prim.: kriv/0154/, raven/0155/
lastnost kosa okroglega lesa/1610/, da njegova os
odstopa od ravne črte
prim.: krivodebelnost/0153/, krivina/3970/
drevo na robu gozda ali sestoja/0253/, ki je
izpostavljeno drugačnim svetlobnim in mikro-klimatskim
razmeram od tistih v notranjosti sestoja
pojav pomladka/1347/
starost kakega drevesa v letih (= rastnih
obdobjih/1245/) od kalitve/0128/ semena ali prvega
odganjanja pri vegetativnem razmnoževanju/1211/
veda o odvisnosti periodičnosti posebnih življenjskih
znakov organizmov (npr. odganjanje popkov, selitev
ptičev) od vremena in podnebja
veda o rastlinskih združbah/0174/, njihovi zgradbi,
kakovostnih in količinskih znakih ter odnosih in razvoju
glede na prostor in čas
dotekanje, notranje premeščanje in odtekanje energije,
bioelementov in informacij v naravi ali posebnih
ekosistemih/1146/
vse rastline, ki pokrivajo določeno površino ali območje
prim.: rastje/2354/
preiskovanje rastlinskega peloda iz barjanskih in
jezerskih usedlin, da bi v določenem predelu raziskali
spremembe podnebja in rastja po ledenih dobah
relativna mera za količino kake vrste organizmov (npr.
rastlinske vrste) na površini ali v časovni enoti v
primerjavi s preostalimi vrstami
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182.21.02.60
1244

sukcesija ž;
zaporedje s,
razvojno

182.28.01.80
1245
182.28.02.80
1246
182.3 .07.40
1247

obdobje s, rastno;
doba ž,
vegetacijska
obdobje s
mirovanja
biotop m; prostor
m, življenjski

182.3 .08.40
1248 2901

habitat m;
bivališče s

182.41.02.20
1249

sloj m sestoja,
zgornji

182.42.03.20
1250

sestoj m,
obvladani

182.43.01.20
1251 1080

vzpenjalka ž

182.43.02.20
1252
182.48.01.20
1253
182.58.01.70
1254

ovijalka ž

187. .02.60
1255

sloj m, mahovni;
plast ž, mahovna
kartiranje s
vegetacije;
kartiranje s,
fitocenološko
tip m, vegetacijski

187. .03.20
1256
187. .04.20
1257

gozd m, tropski

187. .05.20
1258

gozd m
mangrove

187. .06.20
1259

gozd m, obalni
tropski

187. .07.20
1260
187. .08.20
1261

gozd m, sušni
tropski
gozd m, vedno
zeleni tropski

gozd m, obalni

časovno zaporedje sprememb v sestavi in delovanju
rastja/2354/ (in njegovega rastišča/0004/) zaradi
različnih stopenj rasti in obnavljanja rastlinskih vrst, ki
ga sestavljajo, in tudi zaradi konkurence med njimi
čas rasti rastlin v teku leta; večinoma obdobje s srednjo
dnevno temperaturo > 10 °C
časovno obdobje v teku leta, ko rastline ne rastejo in so
fiziološki procesi močno zmanjšani
naravni prostor biocenoze/1145/ določene najmanjše
velikosti, ki se s svojimi enovitimi lastnostmi loči od
okolice, npr. biotop bukovega gozda
prim.: habitat/1248/
značilno bivališče ali rastišče/0004/ kake vrste
organizmov
prim.: biotop/1147/
del dvo- ali večslojnega sestoja/0296/, ki obsega zgornji
sloj krošenj/0262/
prim.: gornji drevesni sloj/0183/
del enodobne/1871/ porasti/0175/, pri kateri sestavni
členi ostajajo v njenem spodnjem delu ali pod slojem
krošenj/0262/ gornjega drevesnega sloja/0183/; na
splošno ustreza 4. in 5. drevesnemu razredu po Kraftu
prim.: spodnji sloj sestoja/0185/
rastlina, ki se vzpenja po drevesih ali drugih oporah in
se pri tem ovija okrog opore ali se je oprijema s
posebnimi organi
prim.: ovijalka/1252/
vzpenjalka/1251/, ki se ovija okrog opore, npr. lesnate
rastline/1192/
pritalna plast rastlinja, ki jo sestavljajo predvsem
mahovi
sistematično vnašanje teritorialne razširjenosti
rastlinskih združb/0174/ ali rastišč posameznih
rastlinskih vrst na karto
od površinske razširjenosti, sukcesijskega ranga ali
faze neodvisna oblika rastja ali rastlinske
združbe/0174/, npr. savana/1265/
skupni pojem za gozdove v tropih
gozd na morski obali, ki raste pod neposrednim vplivom
morskega podnebja
prim.: obrežni gozd/0199/
tropsko ali subtropsko rastje lesnatih rastlin/1192/ s
hoduljastimi/1169/ in zračnimi koreninami/1171/ v
območju bibavice na obalah in rečnih ustjih
tip gozda/0190/ v zelo meglenem, a padavinsko revnem
obalnem predelu, npr. v Čilu
prim.: gorski tropski gozd/3335/
gozd v tropih s povprečnimi letnimi padavinami do 500
mm in 6-9 mesečnim sušnim obdobjem
tropski gozd/1256/, ki je stalno olistan
prim.: deževni gozd/0197/
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187.13.01.20
1262
187.14.02.20
1263

gozd m, mešani
listnati
gozd m,
listopadni tropski

187.15.01.20
1264
187.15.02.20
1265 5092

gozd m,
monsunski
savana ž

188. .01.20
1266
188. .02.20
1267
188. .03.40
1268
188. .04.40
1269

združba ž,
gozdna
gozd m, gorski

19 . .01.20
1270

območje s,
gozdno
krajina ž,
razčlenjena
gozdna
rasa ž, rastiščna;
ekotip m

2 . .05.60
1271 5383#

oblika ž,
gozdnogojitvena

2 . .06.70
1272

gojenje s gozdov

22 . .03.20
1273

gozd m, kulturni

22 . .04.20
1274
22 . .05.50
1275

porast ž,
predhodna
zgradba ž gozda

22 . .06.60
1276

sistem m sečenj

22 . .07.60
1277

gospodarjenje s
za visoko lesno
zalogo in
prirastek

listnati gozd/0196/ z najmanj dvema vrstama
listavcev/0107/
gozd v (sub)tropskih predelih s periodično menjajočim
se deževnim in sušnim obdobjem; pri nekaterih
drevesnih vrstah tega gozdnega tipa/0190/ v sušnem
obdobju odpada listje/0073/
listopadni tropski gozd/1263/ pod vplivom azijskega
monsunskega podnebja
rastlinska združba v tropskem pasu deževnih poletij in
izrazitih sušnih obdobij, za katero je značilno obširno
gosto travišče in na redko rastoča posamezna drevesa,
skupine dreves, grmov/0140/ in grmičevja
rastlinska združba/0174/, v kateri prevladuje gozdno
drevje
gorskim rastiščem/0004/ prilagojena oblika gozdnega
rastja
pretežno gozdnat/0177/ rastni okoliš/0169/ ali rastno
območje/0171/
(po)krajina z znatnim deležem gozda, ki ga sestavljajo
manjše gozdne površine
na določenem območju domača živalska ali rastlinska
rasa, nastala zaradi naravnega izbora na tamkajšnjem
rastišču/0004/
možna delitvena kategorija gozdnogojitvenih sistemov
(načinov/0206/); določajo jo drevesna vrsta, vrsta
sečnje/0212/, jakost sečnje/1527/, oblika sečnje/1281/
in proizvodni cilj/0843/, npr. skupinsko raznodobni
semenovec/0211/
načrtno osnovanje, vzgoja, nega gozdov in
gospodarjenje z njimi, da bi optimalno dosegli cilje
gospodarjenja/0853 in1913/.
prim.: nauk o gojenju gozdov/0203/
načrtno ustvarjen gozd kot rezultat razvoja človeške
kulture v zgodovinskih obdobjih, katerega razvoj in
ohranitev usmerjajo človekovi biološki in tehnični ukrepi
prim.: naravni gozd/1353/
porast/0175/ neposredno pred sedanjim sestojem/0253/
značilnost gozda (na večjem ozemlju) glede na sestavo
drevesnih vrst in starost ter horizontalno in vertikalno
razporeditev drevesnih vrst
prim.: členitev gozda/1848/
sistem gospodarjenja z gozdnimi površinami, za
katerega so značilni vrsta sečnje/0212/, prostorski
red/0810/, časovno zaporedje negovalnih/0424/ in
proizvodnih sečenj/2578/ ter sestojna zgradba/0250/
prim.: gozdnogojitveni sistem (način/0206/)
gozdnogojitveno ravnanje, ki daje prednost negi
starejših porasti/0175/ in spodbujanju njihovega
prirastka/0781/ pred skrbjo za obnovo gozda/0302/
prim.: gospodarjenje za pospešeno rast/1305/
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22 . .08.20
1278

gozd m, z naravo
skladen
gospodarski

221. .04.60
1279
221.0 .03.70
1280

gospodarjenje s s
semenci
sečnja ž,
delitvena

221.0 .04.50
1281
221.01.02.70
1282

oblika ž sečnje

221.01.03.70
1283

sečnja ž, kulisna

221.03.01.72
1284
221.03.02.70
1285
221.03.03.70
1286

sekati, skupinsko
postopno
sečnja ž, robna

221.04.01.70
1287
221.09.05.70
1288

prebiranje s

221.09.06.70
1289 4851#

sečnja ž,
pomladitvena

221.09.07.70
1290

sečnja ž, vsiljena

golosečnja ž v
progah

širjenje s
pomladitvenih
jeder

sečnja ž,
sprostitvena
robna

iz predloga trajnostnega gospodarjenja z gozdom razvit
pojem (KRUTSCH in WECK) za gozd s šopasto/0249/,
skupinsko/0251/, gnezdasto/0254/, mešano,
raznodobno in stopničasto zgrajeno porastjo/0175/, v
katerem je treba opustiti večino umetnih ukrepov ter z
ustrezno izbiro drevesnih vrst in ciljnega tipa
gospodarjenja/1912/ doseči stabilnost in proizvodnost
sestojev/0253/
prim.: sonaravni gozd/2423/
gospodarjenje s semenovcem/0210/, pri katerem se
obravnava samo semence0364/
sečnja/0213/ najmanj 10 m širokih pasov, s katero se
neželen večji kompleks bolj ali manj enodobnih mladih
sestojev/0291/ razdeli, da bi se
izboljšal prostorski
red/0810/
prim.: sečnja robnih dreves/0436/, sprostitvena robna
sečnja/1288/
obris in velikost sečišča/0557/, npr. proga, nepravilna
oblika površine
golosečnja/0214/ na progi (širine približno za dve
drevesni višini)
prim.: golosečnja v ozkih progah/1291/
golosečnja v ozkih progah/1291/, pri kateri med
vsakima dvema golosekoma/0558/ začasno pustimo 2do 3-krat tako široko progo (kuliso) sečno zrelega
sestoja/0290/ (za naravno nasemenitev/0305/ in za
zaščito mladja/0293/)
glagol k samostalniku skupinsko postopna sečnja/0218/
odstranjevanje robnega pasu sečnozrelega/0290/
sestoja, da bi ga obnovili
obročasto ali srpasto širjenje skupin/0251/ ali
gnezd/0254/ pomladka/1347/ s pomočjo neenakomerne
svetlitve/0425/ kot vrsta robne sečnje/1295/ v
obdajajočem sečnozrelem sestoju/0290/; tipično za
skupinsko postopno gospodarjenje/0235/
samostalnik h glagolu prebirati/0219/
prim.: prebiralno gospodarjenje/0237/
golosečnja v obliki pasov na zavetrni strani skupinsko
raznodobnega semenovca/0211/, da bi dosegli učinek
manjkajočega gozdnega roba/0299/ na mlajši sestoj s
pomočjo obnove starejšega sestoja v obliki kratkega
sečnega niza/1846/
prim.: sečnja robnih dreves/0436/, delitvena
sečnja/1280/
sečnja/0213/ v skupinsko raznodobnem semenovcu, ki
pospešuje obrod, začetek pomlajevanja/1236/ in razvoj
naravnega mladja/1369/
(nenačrtna) sečnja/0213/ - sestojev/0253/ ali delov
porasti/0175/ - ki se jo (ne glede na cilj
gospodarjenja/0853/) opravi zaradi nujnih zunanjih
vzrokov, npr. ujm/0730/, tras napeljav ali prostorskega
reda
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221.1 .03.70
1291

golosečnja ž v
ozkih progah

221.21.05.60
1292 6398

gospodarjenje s z
zastorno sečnjo v
tropskem gozdu

221.21.06.70
1293

gospodarjenje s s
klinasto zastorno
sečnjo
gospodarjenje s s
kulisno sečnjo

221.22.03.60
1294
221.22.04.70
1295

sečnja ž, robna

221.22.05.70
1296
221.23.01.60
1297

sečnja ž v
progah, zastorna
sečnja ž,
skupinska
zastorna

221.23.02.70
1298

gospodarjenje s,
bavarsko
skupinsko
postopno

221.23.03.70
1299

gospodarjenje s,
zastorno
skupinsko
postopno

221.42.01.70
1300
221.51.02.60
1301 3024

prebiranje s
po debelini
gospodarjenje s s
prihranjenci

221.51.03.70
1302
221.52.01.60
1303

prihranjanje s
gospodarjenje s z
dvoslojnim
semenovcem

golosečnja/0214/ na ozki progi (široki do ene drevesne
višine)
prim.: golosečnja v progah/1282/
oblika velikopovršinskega gospodarjenja z zastorno
sečnjo/0230/ v mešanih tropskih semenovcih/0209/, pri
katerem poteka nasemenitvena sečnja/0226/ tako, da
prej odstranijo ovijalke/1252/ in se postopoma s sečnjo
slabših dreves oz. rahljanjem dreves/0426/,
obročkanjem/1531/ ali z zastrupitvijo neželenih dreves
zmanjša srednji sloj sestoja/1317/
kombinacija velikopovršinskega gospodarjenja z
zastorno sečnjo/0230/ in robne sečnje/1295/, ki se v
smeri, nasprotni glavnemu vetru, klinasto razširja
gospodarjenje s skupinsko raznodobnim
semenovcem/0211/, pri katerem se uporablja kulisne
sečnje/1283/
golosečnja v ozkih progah/1291/ na robu (sečno
zrelega/0290/) sestoja, s katero se pri gojenju
gozda/1272/ varstveno ali proizvodno izkoristi robni
položaj/0227/ za obnovo gozda/0302/
prim.: sečnja v progah/2384/
sečnja v obliki prog pri gospodarjenju z zastorno
sečnjo/0232/
zastorna sečnja/0217/ na majhnih površinah (do 0,5
ha), (enakomerno) porazdeljenih po (vsem)
sestoju/0253/, da bi ga (dolgoročno) naravno (ali
umetno) obnovili/0302/
skupinsko postopno gospodarjenje/0235/, ki ima za
gospodarski cilj/1913/ na čim bolj naraven način dobiti
mešan sestoj, v katerem glavna gospodarska drevesna
vrsta/2915/ - smreka zavzema dovolj veliko površino in
so druge drevesne vrste primešane/1335/ skupinsko
z zastorno sečnjo povezano skupinsko postopno
gospodarjenje/0235/, pri katerem so prednosti
skupinsko postopnega gospodarjenja združene s
prostorskim redom/0810/, doseženim z golosečnjo v
progah/1282/
prebiranje/1287/, pri katerem se poseka le drevje
določenega prsnega premera/0743/
gozdnogojitvena oblika/1271/ pri gospodarjenju s
semenovcem/0210/ - večinoma v zvezi z
gospodarjenjem z zastorno sečnjo/0232/ ali
gospodarjenjem z golosečnjo/0225/ - pri kateri se
dolgoročno (za dobo naslednje obhodnje/0807/)
gospodari s prihranjenci/0238/ (po 10-50 na ha)
puščanje prihranjencev/0238/ po zaključku obnove
gozda
gozdnogojitveni sistem (način)/0206/ pri gospodarjenju
z umetno pomlajenim sestojem/1304/
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221.52.02.20
1304

sestoj m, umetno
pomlajeni

221.59.01.60
1305

gospodarjenje s
za pospešeno
rast

221.59.02.70
1306

vzgoja ž
debelega drevja

221.6 .01.60
1307

gospodarjenje s z
gozdom,
trajnostno

222.1 .03.60
1308

gospodarjenje s s
panjevsko
semenskim
gozdom
prihranjenec m,
nadstojni

222.1 .04.20
1309

222.1 .05.20
1310

sloj m panjevsko
semenskega
gozda, gornji

222.2 .01.60
1311
222.2 .02.60
1312

gospodarjenje s,
panjevsko
gospodarjenje s
za čreslo,
panjevsko
vrsta ž zgradbe
sestoja

228. .08.60
1313

228. .09.60
1314 5737#

vrsta ž sestoja

dvoslojni/0296#/ semenovec/0209/ s
presvetljenim/0425/ zgornjim slojem sestoja/1317/
(zarast/0775/ 0,3-0,5) in umetno osnovanim spodnjim
slojem sestoja/0185/; starostna razlika med obema
deloma porasti je okrog pol obhodnje/0807/ zgornjega
sloja sestoja/1249/; oba sestojna sloja sta pri
gospodarjenju enako pomembna
gozdnogojitvena oblika/1271/, pri kateri naj bi z
zgodnjim in zelo močnim redčenjem/0418/ pospešili
rast krošenj in premerov debel (razvili so jo Gerhardt in
sod.)
prim.: gospodarjenje za visoko lesno zalogo in
prirastek/1277/
gospodarjenje s sestojem/0253/ s ciljem/0853/ pridobiti
več debelejših lesnih sortimentov/0520/ kot običajno,
npr. s semenovcem s prihranjenci
prim.: vzgoja vrednejšega drevja/2393/
gozdnogojitveni/1272/ postopek, ki mora obravnavati
gozd kot organizem in stremeti k trajno sonaravni
zgradbi gozda na vsej gospodarski površini ob
pridobivanju največjih lesnih donosov/0855/ na
stroškovno najugodnejši in varčen način (predlagal ga
je A. Möller 1920 v Eberswaldu v Nemčiji)
prim.: trajni gozd/5…/
gozdnogojitveni sistem (način)/0206/ v panjevsko
semenskem gozdu/0224/

drevo v zgornjem sloju panjevsko semenskega
gozda/1310/, ki se je razvilo iz semenca/0364/ ali
panjevskega prihranjenca/0240/ med tretjo
obhodnjo/0807/ spodnjega sloja panjevsko
semenskega gozda
prim.: panjevski prihranjenec/0240/
gornji drevesni sloj/0183/ panjevsko semenskega
gozda, ki se je razvil iz semencev/0364/ ali panjevskih
prihranjencev/0240/
prim.: spodnji sloj panjevsko semenskega gozda/0239/
gozdnogojitveni sistem (način)/0206/ v panjevcu
gozdnogojitveni sistem (način)/0206/ v hrastovem
panjevcu za čreslo/0449/
tip členitve gozda/1848/, kot se z različno zgradbo
pojavlja pri gospodarjenju s skupinsko raznodobnim
semenovcem/0211/ in pri prebiralnem
gospodarjenju/0237/
kategorija za delitev sestojev/0253/, ki imajo enako ali
podobno porast/0175/ (glede na mešanost drevesnih
vrst/1870/, zgradbo sestoja/0250/ ) in rastejo v
razmerah, pri katerih lahko pride do enakega
gozdnogojitvenega ravnanja/0204/
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228. .10.60
1315

vrsta ž zgradbe
gozda

228. .11.20
1316
228. .12.20
1317
228.0 .04.60
1318

sestoj m,
stopničasti
sloj m sestoja

228.0 .05.20
1319

(pri)mešanost ž,
raztresena
posamična

228.1 .01.60
1320 6359
228.1 .02.60
1321

razred m,
drevesni
razredi m mn.,
Kraftovi drevesni

228.1 .03.50
1322

porast ž,
nesklenjena

228.1 .04.50
1323
228.1 .05.20
1324 6712

zastrtost ž,
stopničasta
gozd m, redek

228.1 .06.50
1325
228.1 .07.70
1326
228.11.17.50
1327

stopnjevitost ž

228.11.18.51
1328

tesen, -na, -no

228.11.19.51
1329
228.11.20.70
1330
228.12.09.20
1331
228.12.10.20
1332

vrzelast, -a, -o

228.12.11.50
1333
228.3 .03.20
1334
228.3 .04.20
1335

položaj m
drevesa
porast ž, mešana

oblika ž
mešanosti

premeščanje s
sklep m, vertikalni

razredčenje s
krošenj
sestoj m, celotni
sestoj m,
pomožni

vrsta ž,
primešana
drevesna

tip zgradbe gozda/0252/, ki je npr. značilen za
pionirski/1482/ ali klimaksni/1354/ gozd
prim.: zgradba gozda/0252/
sestoj/0253/, v katerem je eden poleg drugega
(stopničasto) razmeščenih več slojev krošenj/0262/
del stopničastega/1316/ ali večslojnega sestoja/0296/,
zgrajen iz dreves le enega sloja krošenj/0262/
vrsta in način porazdelitve posameznih drevesnih vrst v
mešani porasti/1334/, npr. v obliki posamične
mešanosti/0258/, v obliki skupinske mešanosti/0257/
posebna oblika posamezne mešanosti/0258/, za katero
je značilno, da je v sestoju/0253/ neenakomerno
porazdeljenih malo dreves primešane drevesne
vrste/1335/
delitvena kategorija za drevesa v porasti/0175/ glede na
določene razlikovalne znake, npr. socialni položaj
sistem petih razredov: nadvladajoči/0278/,
vladajoči/0280/, sovladajoči/0281/, obvladani/1814/ in
podstojni/0279/, ki ga je Kraft razvil za delitev dreves po
njihovem socialnem položaju v sestoju/0253/
porast/0175/ - glede na položaj njenih sestavnih členov
– pri zastrtosti/0774/ < 0,8 ( in bolj ali manj enakomerni
porazdelitvi vrzeli po površini porasti)
vrsta zastrtosti s krošnjami/0260/ v stopničastem
sestoju/1316/
zelo vrzelast/1329/ gozd (pri sečni zrelosti/0804/ je
zastrtost/0744/ 0,3 – 0,6)
prim.: gost gozd/3385/
lastnost porasti/0175/, ki ima stopničasto/1316#/
razporejene sloje krošenj
prehajanje drevesa v drug (sociološki) drevesni
razred/1320/ v toku njegovega razvoja
vrsta in način zastrtosti s krošnjami/0260/ pri
večslojni/0296/ porasti/0175/
prim.: horizontalni sklep/0270/
n.n. porast/0175/: z druga v drugo vrinjenimi
krošnjami/0089/
prim.: pregost/0269/
n.n. porast/0175/: z vrzelmi v sestoju/0824/ (s
povprečno zastrtostjo/0774/ 0,4 – 0,5)
zmanjšanje gostote krošenj (zaradi škodljivih vplivov)
v gozdnogojitvenem smislu glavni/0277/ in pomožni
sestoj/1332/ skupaj
sloj sestoja/1317/, ki je gospodarsko manj pomemben –
večinoma srednji ali spodnji sestojni sloj
prim.: glavni sestoj/0277/
mesto drevesa v porasti/0175/
porast/0175/, ki jo sestavljata dve ali več drevesnih vrst
prim.: mešani sestoj/0284/
v mešanem sestoju/0284/ prisotna drevesna vrsta, ki ni
glavna drevesna vrsta/0285/
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228.3 .05.20
1336
228.3 .06.20
1337

sestoj m, temeljni

228.5 .11.20
1338
228.5 .12.20
1339
228.5 .13.20
1340
228.5 .14.20
1341

debeljak m, mlajši

228.5 .15.20
1342
228.5 .16.20
1343
228.5 .17.20
1344

nasad m,
dokončani mladi
nasad m,
neuspeli mladi
letvenjak m;
drogovnjak m,
mlajši Nemčija
drogovnjak m

228.5 .18.20
1345

mešanost ž,
trajna

debeljak m,
srednji
debeljak m,
starejši
sestoj m, mladi

228.5 .19.40
1346
228.5 .20.70
1347 4844
228.6 .02.20
1348
228.6 .03.20
1349

površina ž
mladega nasada
pomladek m

228.6 .04.80
1350

razpon m,
starostni

228.7 .01.20
1351

nasad m za
celulozni les

228.8 .01.20
1352

pragozd m,
drugotni

228.8 .02.20
1353

gozd m, naravni

228.8 .03.20
1354 1079

gozd m, zreli;
gozd m, klimaksni

228.82.01.20
1355
228.9 .03.60
1356

gozd m, drugotni

drevje s mn.,
debelo
sestoj m,
raznodobni

zgradba ž,
oporna

del mešane porasti/1334/, sestavljen iz glavne
drevesne vrste/0285/
kombinacija drevesnih vrst v sestoju, ki v njegovi celotni
življenjski dobi ostane nespremenjena
prim.: začasna mešanost/0256/
debeljak/0289/ s srednjim prsnim premerom/0743/
21 – 35 cm [Nemčija]
debeljak/0289/ s srednjim prsnim premerom/0743/ 36 50 cm [Nemčija]
debeljak/0289/ s srednjim prsnim premerom/0743/ nad
50 cm [Nemčija]
enodobna/1871/ porast/0175/ v prvi tretjini naravne
življenjske dobe sestoja/0253/ do kulminacije
višinskega prirastka/0782/
(večletni) mladi nasad/0294/, ki ga ni potrebno več
spopolnjevati/0412/ in negovati/0408/
mladi nasad/0294/, ki ima toliko praznin/0410/, da je
ponovno sajenje gospodarnejše od spopolnitve/0412/
porast drevja/0175/ s srednjim prsnim premerom/0743/
do 10 cm
prim.: gošča/0287/
porast drevja/0175/ s srednjim prsnim premerom/0743/
od 20 do okrog 30 cm
(glej še /0288/)
površina, na kateri je predviden oziroma osnovan mladi
nasad/0294/
z umetno/0310/ ali naravno obnovo/0304/ ponovno
osnovana mlada porast/0175/
skupni izraz za drevesa v prebiralnem gozdu/0236/, ki
imajo prsni premer/0743/ > 35 cm
sestoj, v katerem se starost dreves znatno razlikuje
(starostna razlika 20 - 25 % povprečne starosti)
prim.: enodobni sestoj/0291/
starostna razlika v letih med najstarejšimi in najmlajšimi
sestavnimi členi porasti/0175/ (sloja sestoja/1317/ ali
raznodobnega sestoja/1349/)
porast/0175/ s kratko obhodnjo/0807/ v obliki nasada
lesnatih rastlin/1192/, posebej primernih za pridobivanje
celuloznega lesa
pragozdu/0297/ podoben gozd, v katerem so še
prepoznavni prejšnji človekovi posegi, npr. v
spremenjeni mešanosti drevesnih vrst/1870/
gozd, ki je nastal zaradi skupnega delovanja tal,
podnebja in domačega rastlinstva/2354/ in se lahko
zaradi svoje sestojne zgradbe/0250/ sam obnavlja
prim.: vzgajani gozd/0192/, pragozd/0297/
porast/0175/, ki jo gradijo počasi rastoče, dolgožive
drevesne vrste (pa tudi pionirske/0403/) v zadnjem
obdobju (naravnega) sukcesijskega razvoja
naravno nastali gozd, ki sledi predhodnemu
sestoju/1274/, npr. pragozdu/0297/
zgradba dreves v sestoju, pri kateri se zaradi goste
zarasti, tvorjenja gozdnega roba/0299/ in korenin
drevesa medsebojno podpirajo
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23 . .05.60
1357
23 . .06.60
1358
23 . .07.20
1359
23 . .08.70
1360

nujnost ž obnove

potrebnost izvedbe obnove/0302/

cilj m obnove

23 . .09.80
1361
23 . .10.80
1362 4853#
4854#
230. .01.60
1363

začetek m
obnove
obdobje s
obnove; obdobje
s, pomladitveno
postopek m,
kombinirani
pomladitveni

230. .02.20
1364

obnova ž pod
zastorom

230.2 .01.70
1365
230.3 .01.70
1366

obnova ž,
gnezdasta
obnova ž, robna

230.9 .01.40
1367

zemljišče s,
neobraslo;
goličava ž

231. .05.20
1368

mladje s iz naleta
semena

231. .06.20
1369
231. .07.50
1370
231. .08.70
1371

mladje s, naravno

načrtovana zgradba gozda/0252/, dosežena ob
zaključku obnove/0302/
anorganska snov, dodana tlem ali drugi hranilni podlagi
za izboljšanje prehrane rastlin
dodajanje anorganskega/1359/ oziroma organskega
gnojila/1412/ v tla ali drugo hranilno podlago ali
neposredno rastlini
čas, ko se v sečno zrelem/0804/ sestoju/0253/ začne z
obnovo/0302/
načrtovano povprečno obdobje od začetka
obnove/0302/ do zaključka spopolnjevanja/0412/ vrzeli
ali do končne sečnje/0220/ sečno zrelega sestoja/0290/
gozdnogojitvena oblika, ki predstavlja prostorsko
povezanost ali časovno zaporedje različnih oblik
sečnje/1281/, npr. skupinsko postopna sečnja/0218/ s
kasnejšo zastorno sečnjo/0217/
naravna/0304/ ali umetna obnova/0310/ pod zastorom
krošenj/0261/ oz. v vrzelih sestoja pod zastorom/0231/
pred končno sečnjo/0207/
obnova/0302/ na strnjenih površinah, značilnih za
gnezda dreves/0254/
obnova/0302/, ki poteka na goloseku/0558/ - ne širšem
od drevesne višine – in izkorišča zastor sosednjega
(sečno zrelega/0209/) sestoja
zemljišče (zunaj drevesnice/0336/), na katero se lahko
posadi sadike
prim.: gola površina/0821/, površina mladega
nasada/1346/
porast/0175/ mladih lesnatih rastlin/01192/, ki je nastala
z naravno nasemenitvijo/0305/
prim.: vznik/0307/
porast/0175/, nastala z naravno obnovo/0304/

231. .09.72
1372
231.1 .01.70
1373 57
231.31.01.70
1374

pomladiti se

231.33.02.70
1375

obdelava ž tal

231.33.03.70
1376

priprava ž tal,
malopovršinska

gnojilo s,
anorgansko
gnojenje s

sposobnost ž
pomlajanja
pomladitev ž s
strani

pomladitev ž,
predhodna
sproščanje s
krošnje

sposobnost porasti/0175/, da se pomladi/1372/
prim.: naravna obnova/0304/
naravna nasemenitev/0305/ na goloseku/0558/ s
semenskih dreves/1399/ na bližnjem sestojnem
robu/0298/
n.n. porast/0175/: obnoviti se sam od sebe
naravna pomladitev/1369#/ pred pričetkom
obnove/0302/
zagotavljanje dobrega razvoja krošnje/0089/
določenega drevesa, npr. izbranega drevesa/0274/, z
odstranjevanjem dreves, ki ga utesnjujejo
skupni izraz za gozdnogojitvene tehnične/0205/ ukrepe,
ki plitvo (npr. priprava tal/0308/), srednje globoko (npr. s
plugom/0316/) ali globoko (npr. obdelava tal na vsej
površini/0315/) posegajo v tla (pri obnovi gozda/0302/)
priprava tal/1383/ za osnovanje sestoja/0301/ na
majhnih površinah (do okrog 1 m²) na določeni
medsebojni oddaljenosti
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231.33.04.70
1377
231.42.01.80
1378 5946
231.9 .02.70
1379

obdelava ž tal v
progah
višina ž panja

obdelava tal/1375/ v pribl. 0,5 m širokih progah na
določeni medsebojni oddaljenosti
višina zgornjega roba panja/0492/ nad površino tal

spopolnitev ž
mladja

232.11.01.20
1380
232.12.02.70
1381

eksota ž;
vrsta ž, tuja
drevesna
poizkus m,
provenienčni

zasaditev/0381/ ali zasejanje/0345/ vrzeli v naravnem
mladju/1369/
prim.: spopolnitev/1491/
rastlinska vrsta, ki na območju ni domača/3209/ (vse od
zadnje ledene dobe nima naravnega nahajališča)

232.21.05.70
1382
232.21.06.70
1383
232.21.07.30
1384

krčenje s gozda s
požiganjem
priprava ž tal
za obnovo
okopalnik m,
rotacijski

232.21.08.30
1385

drobilnik m,
rotacijski

232.21.09.30
1386 1791

plug m, kolutni

232.21.10.30
1387

mulčer m, udarni

232.21.11.30
1388

rezkar m panjev

232.21.12.30
1389
232.21.13.30
1390
232.21.14.30
1391
232.21.15.30
1392
232.21.16.30
1393

plug m za
brazdanje
plug m za
podsaditev
plug m za
podtalje
plug m za
preoravanje
plug m, prevesni

dolgoročno opazovanje vedenja rastlin kake drevesne
vrste z različnim poreklom/1187/, da bi na določenem
rastišču/0004/ primerjalno ovrednotili gojitveno
vrednost, zmogljivost, neodpornost na biotske in
abiotske škodljive vplive ipd.
odstranjevanje drevja in drugega rastja s pomočjo
ognja, da bi spremenili rabo zemljišča
obdelava tal/1375/ pred saditvijo ali setvijo/1432/
prim.: priprava tal/0308/
agregat/1563/ za okopavanje/1430/ na vlečnem
sredstvu kot del samohodnega delovnega stroja s
počasi se vrtečim delovnim orodjem na vodoravni osi
prim.: prekopalnik/2539/
agregat/1563/ (na traktorju) s togimi delovnimi orodji,
npr. noži, na rotorju z navpično gredjo za drobljenje
rastlinske odeje in drugih ovir za sajenje, npr.
vejevja/2012/
prim.: udarni mulčer/1387/
plug s celorobimi, narezanimi ali nazobčanimi
vbočenimi ploščami na vodoravnih (kotno nastavljivih)
poloseh; vrtenje plošč je lahko pasivno ali aktivno
agregat/1563/ (na traktorju ali samohodnem delovnem
stroju) z gibljivimi delovnimi orodji na rotorju z
vodoravno gredjo za drobljenje vrhnje plasti tal/1087/ in
drugih ovir za sajenje, npr. vejevja/2012/, in za
površinsko podkopavanje zdrobljenega materiala v tla
prim.: rotacijski drobilnik/1385/
agregat/1563/ (na traktorju), ki s pomočjo rotorja,
opremljenega s sekalnim orodjem, odstranjuje
nadzemne dele panjev/0492/ na goličavi/1367/
plug/0316/, s katerim pri oranju v progah ob
brazdah/0314/ naorjemo greben
plug/0316/ za izvajanje podsadnje/0400/
skupni izraz za pluge, ki rahljajo podtalje/1098/
robusten (enobrazdni) plug za obdelavo tal na vsej
površini/0315/
plug z lemežem, ki se ga glede na smer vožnje in
njegovo delo menjaje obrača v desni oziroma levi
položaj
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232.22.01.60
1394 6097

gojenje s gozda,
poljedelsko

232.31.18.60
1395
232.31.19.70
1396

semenarstvo s,
gozdno
dodelava ž
semena

232.31.20.20
1397
232.31.21.20
1398

seme s, jalovo;
seme s, gluho
drevo s, matično

232.31.22.20
1399

drevo s,
semensko

232.31.23.20
1400 5210
232.31.24.70
1401
232.31.25.70
1402 5190

sestoj m,
semenski
napoved ž bere
semen
atestiranje s
semena

232.31.26.70
1403
232.31.27.70
1404
232.31.28.80
1405
232.31.29.80
1406
232.31.30.80
1407
232.31.32.80
1408

zaplinjanje s
semena
jarovizacija ž;
vernalizacija ž
izplen m semen

232.31.33.80
1409
232.32.23.70
1410
232.32.27.20
1411

vsebnost ž polnih
semen
razmnoževanje s
s potaknjenci
sadika ž v posodi;
sadika ž,
kontejnerska
gnojilo s,
organsko
potaknjenec m,
vršni
podlaga ž,
hranilna

232.32.28.20
1412
232.32.29.20
1413
232.32.30.20
1414

leto s, semensko
masa ž tisoč zrn
moč ž klitja

oblika gozdno-poljskega gospodarjenja/0437/v tropih,
pri kateri ob ponovni pogozditvi/0303/ s požiganjem
izkrčenih (opuščenih) površin sočasno poteka pridelava
poljedelskih rastlin
veda o razvoju, lastnostih, pridobivanju in uporabi
semena (gozdnih) lesnatih rastlinskih/1192/ vrst
vsi ukrepi za hitro in izdatno klitje/0128/ gozdnega
semena/0326/ ter njegovo varstvo pred škodljivci in
boleznimi
prim.: vernalizacija/1404/
nekalivo seme
drevo, s katerega se pridobiva seme oziroma rastlinske
dele za razmnoževanje
prim.: semensko drevo/1399/
drevo, izbrano za naravno nasemenitev/0305/ ali za
pridobivanje semen
prim.: matično drevo/1398/
sestoj/0253/ kot vir semen
prim.: priznani semenski sestoj/2445/
ocena predvidenega obsega nabiranja (semen ali
storžev)
postopek za pridobitev jamstva pooblaščene
organizacije o izvoru/2310/ in kakovosti priznanega
semenskega sestoja/0253/ ter iz njega pridobljenega
gozdnega semena/0326/
prim.: priznavanje sestojev/2444/
dodelava semena/1396/ s plini za uničenje škodljivcev
pri skladiščenju
dodelava semen/1396/ ali klic z nizko temperaturo za
pospešitev razvoja rastlin
povprečni donos čistih semen iz 100 kg zračno suhih
storžev ali plodov, ki jih je treba obdelati
n.n. drevesno vrsto: leto, v katerem je obrod
semen/1550/ nadpovprečen
masa tisoč zrn zračno suhega semenskega materiala
(relativna zračna vlažnost 40 %)
mera za moč semenskega materiala, ki določa njegovo
zmogljivost pri klitju in vzniku/1217/; izraža se kot delež
klic v vzorcu, ki prebijejo pokrovno plast določene
debeline in poroznosti
delež polnih zrn na 100 semen v vzorcu semenskega
materiala
samostalnik h glagolu: razmnoževati s
potaknjenci/0357/
sadika, vzgojena iz semena ali klice/1214/ v posodi (s
prstjo in možnostjo prekoreninjenja)
prim.: sadika v lončku/2457/
organska snov, ki jo dodajamo tlem za izboljšanje
prehrane rastlin oziroma fizikalnih lastnosti tal
potaknjenec/0374/ s terminalnim popkom/0083/
trdna snov ali tekočina, ki je podlaga za vzgojo rastlin
ali rastlinskih tkivnih kultur
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232.32.31.20
1415
232.32.32.30
1416
232.32.33.20
1417
232.32.34.40
1418

sadika ž
potaknjenka
stroj m za
presajanje
potaknjenec m,
koreninski
greda ž za vzgojo
sadik

232.32.35.40
1419
232.32.36.40
1420 5189
232.32.37.40
1421
232.32.38.50
1422
232.32.39.70
1423
232.32.40.70
1424

greda ž
potaknjencev
greda ž, setvena

232.32.41.70
1425
232.32.42.70
1426
232.32.43.70
1427

232.32.44.70
1428
232.32.45.70
1429
232.32.46.70
1430

gozdna sadika/0365/, vzgojena iz potaknjenca/0374/
skupen izraz za sklope/1563/ in delovne stroje/1032/
različne tehnične ravni za presajanje
potaknjenec/0374/, odrezan od korenine
površina za vzgajanje/0347/ gozdnih sadik/0365/
določenega porekla, sorte, starosti in leta obiranja
prim.: setvena greda/0348 in 1420/
greda za vzgojo/1418/ gozdnih sadik/0365/ iz
potaknjencev/0374/
greda/0348/ za vzgojo/0347/ (gozdnih) sejank/0355/

drevesnica ž,
setvena
razpored m
presajanja
pokrivanje s
sejank z mrežo
utrjevanje s
sadik;
prilagajanje s
sadik
dvigovanje s
sejank
cepljenje s tal

lokalna drevesnica/0338/ za vzgojo gozdnih
sejank/0355/
porazdelitev sadik na površini v določeni medsebojni
razdalji pri presajanju/0351/
pokrivanje sejank z mrežo za zaščito pred ptiči (ali
premočnimi sončnimi žarki)
privajanje sadik na bolj obremenjujoče razmere kot so
na mestu njihove vzgoje ali rastišču, npr. rastlinjak – na
prostem, drevesnica - gozd

setev ž,
posamična; setev
ž, posamična
vrstna
presajanje s v
jarke
gnojenje s,
zeleno
okopavanje s

način setve, pri kateri se zrna semen seje v stalnih
razdaljah (v vrstici)
prim.: setev v ščepcih/2455/

232.32.47.70
1431
232.32.48.70
1432
232.32.49.80
1433
232.32.50.80
1434

vzgoja ž sadik,
kontejnerska
setev ž

232.32.51.80
1435
232.33.04.30
1436

trajanje s vzgoje
sadik
cev ž, setvena

232.33.05.70
1437

setev ž iz letala

izplen m sejank,
odstotni
čas m setve

(strojno) rahljanje sejank na gredi v drevesnici/0336/
pred njihovim jemanjem iz setvene grede/0348/
vnašanje kulture gliv ali bakterij v tla

presajanje/0351/ v razor ali jarek, npr. v brazdo
vrsta gnojenja/1360/, pri katerem se uporablja zeleno
gnojilo/0342/
rahljanje gornjega sloja tal z motiko/0377/ ali drugimi
orodji in delovnimi stroji za odstranjevanje plevela/1759/
oziroma izboljšanje zračenja tal/0014/
vzgoja sadik/0335/ v posodah/1411/
dajanje gozdnega semena/0326/ na tla ali v tla
izplen sejank/0334/ v odstotkih
obdobje leta, v katerem se seje glede na rastiščne
razmere ter morfološke in fiziološke lastnosti rastlinske
vrste
obdobje, po katerem presajenke postanejo primerne za
sajenje/0381/
okrog 1 m dolga tanka cev s posebno konico (z
zapirajočo se odprtino) za ročno potikanje/0363/ velikih
semen (npr. želodov/0095/) v pokončni drži telesa
setev na celo/0352/ iz letala na velikih ali razmeroma
nedostopnih površinah, npr. po ujmah/0730/
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232.33.06.70
1438 698

setev ž,
neposredna

232.33.07.70
1439

setev ž, točkasta

232.33.08.70
1440
232.33.09.70
1441
232.41.14.20
1442
232.41.15.20
1443
232.41.16.20
1444
232.41.17.20
1445

setev ž v brazde;
setev ž, vrstna
setev ž na proge

232.41.18.20
1446

sadika ž, gola;
sadika ž z golimi
koreninami
izkop m sadik

232.41.19.70
1447 3496#
232.41.20.70
1448

potaknjenec m,
zeleni
sadika ž, mala
šiba ž
zaboj m, sadilni

skladiščenje s
sadik

232.41.21.70
1449

razvrščanje s
sadik

232.41.22.70
1450

232.41.23.70
1451 1564

obrezovanje s
poganjkov
sadilnega
materiala
krajšanje s
poganjkov

232.41.24.70
1452 6459

spodrezovanje s
korenin

232.41.25.80
1453

starost ž sadik

232.42.20.30
1454
232.42.21.30
1455

lopata ž, vilasta
klin m, sadilni

setev/1432/ neposredno na površino za
ogozditev/1478/
prim.: setev v drevesnici/2452/
oblika setve na celo/0352/, ki se največ uporablja za
težka semena; v setvene jamice na določeni
medsebojni razdalji se posadi eno ali več semen
prim.: potikanje/0363/, posamična setev/1427/
setev v brazdaste poglobitve na obdelanih tleh
setev na progasto oblikovane poglobitve setvene grede
prim.: setev v brazde/1440/
potaknjenec/0374/, ki ga dobimo iz olistanega
neolesenelega/0074#/ poganjka/0081/
sadika lesnate rastline/1192/ s poganjkom/0081/,
dolgim do okrog 20 (30) cm
sadika/0368/ listavca/0107/ - višine od 0,2 (0,3) do 1,5
m
posoda z ročajem za prenašanje in shranjevanje
gozdnih sadik/0365/ pri sajenju na pogozditveni/1478#/
površini
sadika, ki se jo sadi brez prsti ob koreninah

rahljanje in jemanje sadik iz tal, npr. v drevesnici/0336/
prim.: dvigovanje sejank/1425/
shranjevanje gozdnih sadik/0365/ (v hladilnici ipd.) po
izkopu/1447/ za daljši čas pred transportom na kraj
sajenja
razporejanje pridelanih zdravih gozdnih sadik/0365/ po
drevesnih vrstah/0102/, poreklu/2310/, starosti in
drugem v kakovostne razrede/0367/
skrajševanje vej gozdnih sadik/0365/ pred presajanjem
prim.: prirezovanje korenin/0375/
(močno) skrajševanje poganjkov sadik (listavcev) z
dobro zmogljivostjo odganjanja za uravnavanje
razmerja med poganjki in koreninami/2463/ oziroma za
boljši razvoj poganjkov, tako da ostane nad površino tal
le bolj ali manj kratek štrcelj
prim.: prirezovati/0376/, obrezovanje poganjkov
sadilnega materiala/1450/
mehanično krajšanje korenin lesnatih rastlin/1192/ na
gredicah za spodbuditev nastajanja koreninic/1166/ v
zgornjem koreninskem sloju/0028/
prim.: prirezovanje korenin/0375/
starost rastlin iz drevesnice z ločenim navajanjem
števila let, ko so bile rastline na setveni gredi, na gredi
za presajenke/0350/, ali na gredi potaknjencev/1419/
lopati podobno ročno orodje s širokimi roglji namesto
lista
do okrog 40 cm dolgo ročno orodje različnih oblik in iz
različnega materiala za delanje in za zadelanje sadilnih
jamic/0382/
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232.42.22.30
1456

zvezda ž, sadilna

232.42.23.30
1457
232.42.24.40
1458
232.42.25.40
1459
232.42.26.40
1460

rovnica ž za rušo

232.42.27.60
1461
232.42.28.70
1462

način m sajenja

232.42.29.70
1463
232.42.30.70
1464

sajenje s postrani

232.42.31.70
1465 1255

sajenje s
kontejnerskih
sadik
sajenje s, kotno

232.42.32.70
1466

mesto s sajenja
proga ž odkritih
tal
krpa ž

sajenje s z
zatiskanjem

sajenje s ob
panju

232.43.02.50
1468

višina ž
koreninskega
vratu
razpored m sadik,
trikotni

232.43.03.50
1469

razpored m sadik,
pravilen

232.43.04.50
1470

razpored m sadik,
nepravilen

232.43.05.50
1471
232.43.06.50
1472
232.43.07.80
1473
232.44.01.70
1474
232.44.02.70
1475

razpored m sadik,
kvadratni
razpored m sadik,
pravokotni
razdalja ž med
vrstami
sajenje s,
pomladansko
sajenje s,
jesensko

232.42.33.80
1467

valj s klinastimi nastavki na obodu, ki pri kotaljenju
naredijo na enakih razdaljah sadilne jamice/0382/ za
sajenje v zasek/0386/
dvoročna motika/0377/ s širokim listom za odkrivanje
tal/0313/
kraj na obnovitveni površini, kamor vsadimo gozdno
sadiko/0365/
z rovnico za rušo/1457/ izdelana proga odstranjene
ruše za mesta sajenja/1458/
posebno mesto sajenja/1458/ ali setve, največkrat
pravokotne oblike, ki zaradi odstranitve pritalnega
rastlinja/0189/ oziroma opada/0023/ leži globlje od
sosednje površine tal
delovni proces/1554/ za sajenje gozdnih sadik/0365/,
npr.: kotno sajenje/1466/, sajenje z zatiskanjem/1462/
sajenje v zasek/0386/, pri katerem se zasek po
vstavljanju sadike z istim ročnim orodjem, npr. sadilno
lopato/0391/, znova stisne nazaj
sajenje v zasek/0386/, pri katerem se sadika/0368/ sadi
v postrani narejen zasek v tleh
sajenje sadik/0368/ tik ob drevesnem panju/0492/ med
dvema koreninskima rebroma/0076/, kjer so boljše
rastne razmere
sajenje sadik, vzgojenih v kontejnerjih/1411/ skupaj s
posodami, ki preperijo
način sajenja/1461/ (brez priprave tal/1383/), pri
katerem se naredi sadilno jamico/0382/ s križno
motiko/2466/ (za zasek in za odkrivanje ruše) in takoj
za tem vtakne sadiko v kot z motiko odprte jamice
razlika med višino koreninskega vratu sadike in
površino tal po sajenju
prim.: globina sajenja/2470/
pravilen razpored sadik/1469/, pri katerem je
medsebojni položaj sadik v (enakostraničnem)
trikotniku
razpored sajenja/0396/ s shematično določeno razdaljo
med sadikami npr. vedno enako razdaljo med vrstami
sadik/0395/, pravokotni razpored sadik/1472/
razpored sajenja/0396/, pri katerem porazdelitev sadik
po površini zaradi rastišča/0004/ oziroma reliefa ni
shematična
razpored sajenja/0396/, pri katerem so mesta
sajenja/1458/ oglišča kvadrata
razpored sajenja/0396/, pri katerem so mesta
sajenja/1458/ oglišča pravokotnika
oddaljenost med dvema sosednjima vrstama
sadik/0395/
sajenje/0381/ na začetku rastnega obdobja/1245/ - v
Evropi od marca do maja
sajenje/0381/ ob koncu rastnega obdobja/1245/ po
koncu glavne rasti rastlin – v Evropi od oktobra do
začetka decembra
prim.: pozno poletno sajenje
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232.44.03.80
1476

obdobje s,
sadilno

232.9 .01.70
1477
233. .03.70
1478 2444

setev ž, jesenska

233.7 .01.70
1479
235.1 .02.60
1480
235.1 .03.30
1481
235.2 .04.20
1482
235.2 .05.70
1483

pogozditev ž
odlagališč
način m
podsaditve
stroj m za
podsaditev
gozd m, pionirski

235.4 .03.20
1484
235.4 .04.20
1485

vrsta ž, pomožna
drevesna
vrsta ž,
postranska
drevesna

235.42.01.20
1486

vrsta ž za
varovanje tal,
drevesna
uravnavanje s
mešanosti;
uravnavanje s
zmesi
nega ž mladja

235.9 .01.70
1487

ogozditev ž

saditev ž,
predčasna; nasad
m, predhodni

obdobje v letu, v katerem je mogoče saditi določeno
rastlinsko vrsto odvisno od rastiščnih/0004/ razmer in
morfoloških ter fizioloških lastnosti te vrste
setev/1432/ ob koncu rastnega obdobja/1245/
naravno ali umetno osnovanje gozda na površini, ne
glede na to, ali je bila ta pred tem gozdna
prim.: obnova gozda/0302/
pogozditev kupov odpadkov
delovni postopek za izvedbo podsaditve/0400/
poseben sadilni stroj/0393/ za podsaditev/0400/
porast/0175/ iz pionirskih drevesnih vrst/0403/ na
začetni stopnji sukcesije gozda
umeten vnos drevesnih vrst, ki potrebujejo prednost pri
rasti pred drugo drevesno vrsto ali zaščito strehe
krošenj/0261/ na začetku rasti, v (sečnozreli/0290/)
sestoj pred njegovo obnovo/0302/ (npr. sajenje jelke,
bukve)
prim.: nasad pod zastorom/0401/, podsaditev/0400/
primešana drevesna vrsta/1335/ s pretežno pomožnimi
nalogami, kot so nega debla/1535/ ali tal/1126/
lesnata rastlina/1192/ z majhno ali manjkajočo tehnično
pomembnostjo za izkoriščanje gozdov/0994/ ali brez
nje (toda z veliko ekološko pomembnostjo); kot
pomožna drevesna vrsta/1484/ v obliki
pomožnega/1332/ ali predhodnega/0402/ sestoja
omogoča pogoje za boljšo rast glavne drevesne vrste
drevesna vrsta za vzdrževanje kakovosti tal/2238/ ali
preprečitev neželene porasti
skupek ukrepov za doseganje želene sestave
drevesnih vrst/1870/ ali oblike mešanosti/1318/ v
porasti/0175/

236.2 .01.70
1489

nega ž gošče

236.2 .02.72
1490

obglaviti

236.5 .03.70
1491
236.6 .01.70
1492

spopolnitev ž

skupek ukrepov v mladovju/0286/ za izboljšanje
kakovosti in rastne zmogljivosti sestoja/0253/
prim.: čiščenje/0417/, nega gošče/1489/
skupek ukrepov negativne/1509/ in pozitivne/1511/
izbire v gošči/0834/ za izboljšanje kakovosti
sestoja/0253/ in rastnih razmer v gošči/0287/
prim.: čiščenje/0417/
odstraniti vrh/0088/ (mladega) stoječega drevesa –
posebno silaka/0138/ - pri negi mladja/1488/ in
gošče/1489/
prim.: odžaganje vrha/0502/
samostalnik h glagolu spopolniti/0412/

ponovitev ž
saditve

ponovno osnovanje neuspelega mladega nasada/1343/
z umetno obnovo/0310/

236. .02.70
1488
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237. .02.70
1493

izboljševanje s
tal; melioracija ž
tal

237. .03.70
1494

melioracija ž,
gozdarska

237.3 .01.70
1495

mulčenje s

237.46.01.70
1496

gnojenje s, listno;
gnojenje s,
foliarno
razsipanje s

237.46.02.70
1497
237.51.01.20
1498
237.6 .01.70
1499
238. .02.20
1500

vrsta ž,
nadomestna
drevesna
škropljenje s
plantaža ž drevja

24 . .02.60
1501

cilj m, negovalni

24 . .03.20
1502
24 . .04.70
1503

sestoj m
v pomlajanju
nega ž sestoja

24 . .05.70
1504
242. .01.70
1505 2168
242. .04.60
1506

nega ž gozda

242. .05.70
1507
242. .06.70
1508

redčenje s
debeljaka
redčenje s brez
donosa lesa

242. .07.70
1509

izbira ž,
negativna

redčenje s
način m redčenja

skupen izraz za ukrepe za trajno izboljšanje proizvodne
zmogljivosti/0777/ in krajinsko ekoloških vlog
poljedelsko in gozdarsko uporabnih tal, npr.
odvodnjavanje tal/0647/, varovanje pred erozijo/2260/
skupek bioloških, tehniških in vodnogospodarskih
ukrepov za izboljšanje tal, vodnogospodarskih in
klimatskih razmer, za preprečitev erozije in
prenasičenosti tal z vodo/0018/, za povečanje
proizvodnje surovin in drugih vlog gozda/2013/ ter za
njihovo zavarovanje
pokrivanje tal z organskimi snovmi, npr. listjem,
vejevjem/2012/ (ali sintetičnimi penami) za
pospeševanje zorenja tal/1122/, za zatiranje neželene
porasti idr.
nanašanje v vodi topnih hranil na nadzemne organe
rastlin, da bi dosegli hitro sprejemanje
čim bolj enakomerno nanašanje grobozrnatih snovi na
tla
prim.: prašenje/1712/
drevesna vrsta, ki v porasti/0175/ nadomešča drugo
drevesno vrsto, ki je (zaradi različnih vzrokov) posamez
ali v večjem obsegu izpadla ali jo je treba nadomestiti
preskrbovanje tal, rastlin ali skladovnic lesa z vodo v
obliki umetnega dežja
(mešani) nasad/1334/ primernih drevesnih vrst (npr.
nekaterih vrst topolov), osnovan za doseganje velikih
lesnih donosov/0855/ v sorazmerno kratki
obhodnji/0807/
prim.: semenska plantaža/0317/, lesna plantaža/2494/
načrtovano stanje sestojnih značilnosti – sestave
drevesnih vrst/1870/, števila dreves/1816/ idr. – za
vsako od sledečih si razvojnih faz do doseženega cilja
gospodarjenja/0853/
sestoj/0253/, ki se sedaj obnavlja/0302/
skupek gozdnogojitvenih ukrepov v vsem življenju
sestoja za doseganje ciljnega sestoja/0844/ in cilja
gospodarjenja/0853/
skupek ukrepov za vzdrževanje ekosistema/1146/
gozda s pomočjo nege sestoja/1503/
samostalnik h glagolu redčiti/0418/
skupek vrste/1513/, stopnje/1526/ in obhodnice
redčenja/0419/ za sestoj ali gospodarski razred v vsej
proizvodni dobi/0808/
redčenje/0418/ v sestojih debeljaka/0289/
prim.: redčenje drogovnjaka/1510/
redčenje/0418/ (pretežno v drogovnjaku/2893/), s
katerim ne pridobivamo lesa/0998/, kjer podrta/0477/
drevesa obležijo v gozdu
izbor kakovostno manjvrednih osebkov v porasti/0175/
in njihova odstranitev iz sestoja
prim.: sečnja slabših dreves/0428/
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242. .08.70
1510
242. .09.70
1511

redčenje s
drogovnjaka
izbira ž, pozitivna

242. .10.70
1512 3744

redčenje s,
shematično

242.2 .03.60
1513

vrsta ž redčenja

242.2 .04.60
1514 2578#

redčenje s,
izbiralno

242.2 .05.70
1515

redčenje s,
dansko

242.2 .06.70
1516

redčenje s,
francosko

242.2 .07.70
1517

redčenje s,
sproščeno

242.2 .08.70
1518

redčenje s,
stopenjsko

242.2 .09.70
1519

redčenje s,
kombinirano

242.2 .10.70
1520

redčenje s,
odbiralno

242.2 .11.70
1521

redčenje s
debeljaka,
sprostitveno

242.2 .12.70
1522

redčenje s v
vrstah; čiščenje s
v vrstah

242.9 .01.70
1523

redčenje s,
zmerno nizko

redčenje/0418/ v sestojih drogovnjaka/0288/
prim.: redčenje debeljaka/1507/
izbor gospodarsko najprimernejših dreves in njihovo
pospeševanje z odstranitvijo osebkov porasti/0175/, ki
jih ovirajo pri njihovi rasti
prim.: negativna izbira/1509/
vsakršno redčenje/0418/, pri katerem se izbere
drevesa, ki jih je treba odstraniti po enostavnem
(geometričnem) razporedu, npr. redčenje v vrstah/1522/
način redčenja/0418/, ki stremi k določeni vertikalni
zgradbi sestoja/0250/ (in k fini odprtosti/1923/), kot so
nizka/0421/, visoka/0422/, kombinirana/1519/ in druga
redčenja
postopek redčenja/0418/ (po Schädelinu), ki pospešuje
izbrance (kandidate/1224/) z odstranitvijo največjih
konkurentov/1209#/
prim.: odbiralno redčenje/1520/
zelo močno visoko redčenje/0422/ z zgodnjo nego
krošenj/1533/ in debel/1535/, predvsem v bukovih
sestojih, za vzgojo debelih debel za tehnični les/0547/ v
kratki obhodnji/0807/
prva oblika visokega redčenja/0422/ v preteklosti, pri
kateri se je v mešanih sestojih hrasta in bukve (v
Franciji) s puščanjem spodnjega dela sestoja/0184/ že
od mladosti pospeševalo bodoče izbrance/0274/
vrsta redčenja/1513/ po Hecku, pri kateri se brez
utrjenih pravil pospešuje določena drevesa glede na
drevesno vrsto (npr. varovanje manjšinskih vrst), ali na
kakovost (npr. vejnatost/1228/) ipd.
vrsta redčenja/1513/, pri kateri se med razvojem
sestoja/3317/ spreminja stopnja redčenja/1526/;
običajno je najprej močno/1525/, zatem zmerno/1523/
ali šibko nizko redčenje/1524/
vrsta redčenja/1513/, pri katerem se kombinira
odstranitev celotnih vrst z izbirnim redčenjem/1520/ v
preostalih vrstah
vrsta redčenja/1513/, pri katerem se izbira drevesa, ki
jih je treba odstraniti posamič na vsej površini
prim.: shematično redčenje/1512/
vrsta redčenja/1513/ v debeljaku/2894/ (s trajno
prekinjenim sestojnim sklepom/2405/) za čim daljšo
ohranitev rastne zmogljivosti/0112/ s sprostitvijo
krošenj/1374/ in s tem za pospeševanje debelinskega
prirastka/0783/
prim.: semenovec s prihranjenci/0423/
shematično redčenje/1512/ v enodobnih/1871/ umetno
osnovanih (čistih) sestojih/0282/ od gošče/0834/ do
letvenjaka/1344/ - s popolno odstranitvijo posameznih
vrst v prostorsko določenih razdaljah
nizko redčenje/0421/, pri katerem se prednostno
odstranjuje le odmrla, odmirajoča/0676/, upognjena,
obvladana/1814/, bolna in bičasta drevesa/0144/ ter
najbolj moteče predrastke/0138/
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242.9 .02.70
1524
242.9 .03.70
1525

redčenje s, šibko
nizko
redčenje s,
močno nizko

242.9 .04.80
1526 6176

stopnja ž
redčenja

242.9 .05.80
1527

jakost ž sečnje

242.9 .06.80
1528

jakost ž redčenja

243. .06.70
1529

sečnja ž,
negativna
izbiralna

243. .07.70
1530

sečnja ž,
svetlitvena

243.8 .01.70
1531

obročkanje s

243.8 .01.72
1532
245. .02.70
1533
245. .03.70
1534

obročkati

245. .04.70
1535
245.1 .03.70
1536
245.1 .04.70
1537
245.12.02.51
1538
245.13.02.70
1539

nega ž debla

nega ž krošnje

nizko redčenje/0421/, pri katerem se odstranjuje le
odmrla, odmirajoča/0676/, upognjena in bolna drevesa
nizko redčenje/0421/, pri katerem se nazadnje
odstranjuje vsa obvladana/1814/ drevesa, vsa
vladajoča drevesa/0280/ s preveč razvito krošnjo ali
slabo oblikovanim deblom pa tudi posamezna lepo
oblikovana vladajoča drevesa, tako da ostanejo samo
dobra drevesa čim enakomerneje razporejena po
površini
za dolgotrajne poizkuse redčenja/0418/ v IUFRO/1024/
določene jakosti posegov po vrstah redčenja/1513/; ti
posegi so definirani z drevesnimi razredi/1320/, ki jih je
treba odstraniti pri vsakokratnem redčenju
obseg sečnje/0213/, izražen z deležem temeljnice
sestoja/0748/, števila drevja/1816/ ali lesne
zaloge/0996/ glede na izhodiščno stanje
prim.: jakost redčenja/1528/
obseg posega pri redčenju/0418/, izražen kot delež
temeljnice sestoja/0748/, števila drevja/1816/ ali lesne
zaloge/0996/ glede na izhodiščno stanje
prim.: stopnja redčenja/1526/, jakost sečnje/1527/,
intenzivnost redčenja/2499/
odstranitev dreves neželenih drevesnih vrst iz gornjega
drevesnega sloja/0183/ (v tropskih in subtropskih
pragozdovih/0297/ in v starih drugotnih
pragozdovih/1352/) za izboljšanje po sečnji ostalega
sestoja/0275/
prim.: sečnja slabših dreves/0428/
prva, nasemenitveni sečnji/0226/ sledeča sečnja/0213/
pri gospodarjenju z zastorno sečnjo/0232/ za
uravnavanje osvetlitve/1205/ in za pospeševanje rasti v
višino nastajajočega pomladka/1347/
prim.: svetlitveno redčenje/0427/, sprostitveno redčenje
debeljaka/1521/
izdelava sklenjene zareze okrog debla do beljave/0906/
(vključno z odstranitvijo pasu lubja), da bi dosegli
odmrtje/0675/ drevesa
glagol k samostalniku obročkanje/1531/

obvejevanje s,
vrednostno
suhovejnat, -a, -o

skupek ukrepov, da bi postala drevesa
lepokrošnjata/0145/
skrajševanje vej krošenj/0089/ v semenski plantaži za
olajšanje nabiranja semen in zaradi nege krošenj
prim.: rez krošenj/2506/
skupek gozdnogojitvenih ukrepov za nastanek in razvoj
ravnih, malovejnatih debel
samostalnik h glagolu obvejevati/0431/
prim.: vrednostno obvejevanje/1537/
obvejevanje/0431/ izbranih debel/0274/ za povečanje
vrednosti (z večjim izkupičkom za les brez grč)
s suhimi vejami (grčami)

obvejevanje s
živih vej

odstranjevanje živih vej; samostalnik h glagolu
odstranjevati žive veje/0433/

obrezovanje s
krošenj

obvejevanje s
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249. .02.50
1540

izostanek m nege

26 . .01.60
1541

gospodarjenje s z
drevesnimi
plantažami,
gozdno-poljsko

261.3 .01.60
1542

gospodarjenje s,
selitveno gozdnopoljsko

262. .01.70
1543

sajenje s dreves
za krmo

262.7 .01.30
1544

žaga ž, plezalna

263. .05.40
1545

log m trdih
listavcev

263. .06.40
1546

log m mehkih
listavcev

267. .01.40
1547

rob m, gozdni

268. .01.60
1548
282.1 .03.20
1549
283.1 .01.20
1550

prepoved ž paše

stanje, ko ni bila izvedena potrebna nega sestoja/1503/,
zaradi česar je ogroženo doseganje proizvodnega
cilja/0843/ in ciljnega sestoja/0844/
gospodarjenje, pri katerem je plantažna gojitev dreves
za pridobivanje lesa za lesovino/0977/, lesa za
energijo/1965/ idr. vključena v poljedelski sistem
gospodarjenja
prim.: poljedelsko gojenje gozda/1394/
oblika gospodarjenja (v tropskem pasu), povezana s
požigalništvom/1382/, ki uspe le krajevno omejeno in
tam vedno le prehodno
prim.: poljedelsko gojenje gozda/1394/
vzgoja/0311/ drevesnatih rastlin/3265/, kjer listje
oziroma plodovi služijo predvsem za hrano živini
(oziroma divjim živalim/2268/)
motorno gnani agregat, ki objema deblo, ima pokončno
žagalno napravo (verižno žago/1636/) in se na
stoječem drevesu spiralno pomika navzgor ter pri tem
obvejuje/0431/ deblo (do višine 20 m)
rastišče/0004/ s porastjo/0175/ trdih listavcev/1199/ v
više ležečem območju občasno poplavljenega loga
prim.: log mehkih listavcev/1546/
rastišče/0004/ s porastjo mehkih listavcev/1198/ v niže
ležečem območju redno poplavljenega loga
prim.: log trdih listavcev/1545/
mejno območje med gozdno obliko vegetacije in
drugimi vrstami zemljišča/1861/ (npr. poljem, vodnimi
površinami)
prepoved pasenja/1149/

gozd m za lubje

panjevec/0241/ za pridobivanje lubja za tanin/0989/

284.1 .05.70
1551 4913#
284.1 .11.20
1552
284.1 12.80
1553
300. .01.60
1554
300. .02.80
1555
304. .01.60
1556
304. .02.50
1557
304. .03.70
1558

ovešenost dreves z (zrelimi) semeni v storžih oziroma
plodovih
prim.: obrod težkih semen/0131/
smolarjenje s
samostalnik h glagolu smolariti/0454/
prim.: pridobivanje smole/2517/
smola ž, otrdela
smola/0992/, iz katere so eterična olja v veliki meri
izhlapela; pridobiva se s strganjem/0457/
kot m žlebičev
ostri kot med prečnim smolnim žlebom/0455/ in
pokončnim smolnim odtočnim žlebom/0452/
proces m, delovni; načrtovano delo delavcev z delovnimi sredstvi in
način m dela
predmeti dela za izvršitev delovne naloge
učinek m, delovni; proizvodnost/1027/ v delovniku ( = 8 urah)
norma ž
predpis m,
navodilo za ravnanje in opis takih načinov (gozdarskega)
varnostni
dela, s katerimi bi se izognili nezgodam (z opozorili na
vire nevarnosti) in preprečili poklicna obolenja
varnost ž dela
stanje delovnega procesa ali njegovih elementov, ko
(teoretično) ni ogroženosti
varstvo s pred
skupek ukrepov, ki so usmerjeni k varovanju življenja in
nezgodami;
zdravja zaposlenih pri njihovi poklicni dejavnosti pred
preprečevanje s
poškodbami
nezgod
obrod m,
semenski
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305. .01.60.
1559

305. .02.70
1560
305. .03.80
1561

306. .01.60
1562
307. .04.30
1563

307. .05.30
1564
307. .06.30
1565
307. .07.30
1566
307. .08.30
1567
307. .09.30
1568
307. .10.30
1569
307. .11.30
1570
307. .12.30
1571

307. .13.30
1572
307 .14.30
1573

307. .15.30
1574

ergonomija ž

znanost, ki se ukvarja z odnosi med človekom pri delu in
delovnimi razmerami, posebej delovnimi sredstvi, in
raziskuje ter oblikuje podlage za racionalne delovne
sisteme, ki so prilagojeni človeku
študij m delovnega analiza delovnih nalog, povezana z merjenjem
časa; preučevanje dejanskega in ugotavljanjem predvidenega potrebnega
s dela, časovno
časa za posamezne delovne naloge
normativ m,
s študijem delovnega časa/1560/ ugotovljena,
tehnični; čas m
tabelarično prikazana poraba časa za opredeljeno
dela, potrebni
delovno nalogo; osnova za načrtovanje in
obračunavanje delovnega učinka
dejavnik m dela,
dejavnik, ki ovira oziroma olajšuje potek dela, npr.
vplivni
oblikovanost terena, vremenske razmere, padanje
premera/0758/
sklop m;
tehnična naprava - brez lastnega pogona - iz več
agregat m
sestavnih delov, opremljena za izvršitev konkretne
tehnične naloge
prim.: orodje/1573/, delovni stroj/1032/
stroj m za vejevje, (premični) delovni stroj s posebnimi sklopi/1563/ za
sekalni; sekalnik
prevzemanje, podajanje in drobljenje vejevine/0543/
m za vejevje
priključek m,
delovni stroj, ki se sam ne premika (prevaža) in je med
nasadni strojni
delovnim postopkom ali prevozom na mesto dela
nasajen na vozilo (npr. traktor)
postroj m za
nepremična ali premična kombinacija strojev za izdelavo
izdelavo
sortimentov/0468/
sortimentov
stroj m za
samohodni delovni stroj za podiranje drevja/0477/
podiranje
naprava ž za
agregat/1573/, s katerim se obdeluje tla/1375/
obdelavo tal
stroj m za
samohodni ali nepremični delovni stroj, ki v enem
kleščenje in
delovnem postopku oklesti/0497/ podrta/0477/ drevesa
sekanje
in razseka/1627/ okleščena debla
glava ž za
agregat/1563/ za kleščenje/0497/ podrtih ali podiranju
kleščenje;
namenjenih dreves, običajno pritrjen na posebno
glava ž, klestilna
delovno roko
glava ž za
agregat/1563/ za podiranje/0477/, običajno pritrjen na
podiranje
posebno delovno roko strojev za podiranje/1567/,
(strojev za podiranje in kleščenje/1585/ ter drugih
strojev)
stroj m, gozdarski premični ali nepremični delovni stroj/1032/ za gozdarska
dela
naprava ž; orodje enostaven tehnični pripomoček za ročno delo ali za
s
spojitev z gozdarskim strojem/1572/, npr. palica za
sajenje/1455/, prirastni sveder/0784/
prim.: agregat/1563/
kombinacija ž
iz več naprav/1573/ (začasno) sestavljena delovna
naprav
enota, pri kateri so funkcije naprav med seboj
kombinirane, npr. pobiranje/1447/ in povezovanje
prim.: povezava naprav/1575/
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307. .16.30
1575

307. .17.30
1576

307. .18.30
1577

307. .19.30
1578

307. .20.30
1579
307. .21.30
1580
307. .22.30
1581
307. .23.30
1582
307. .24.30
1583
307.1 .01.30
1584

307.1 .02.30
1585
307.1 .03.30
1586
307.1 .04.30
1587
307.1 .05.30
1588

307.11.01.30
1589
307.12.01.30
1590

povezava ž
naprav;
niz m naprav

več naprav, ena ob drugi ali ena za drugo, na istem
vlečnem sredstvu, pri čemer deluje vsaka naprava
posebej, npr. brananje in valjanje polja
prim.: kombinacija naprav/1574/
krmilje s, zgibno;
krmilna naprava, zlasti pri gozdarskih traktorjih/1656/, s
zgib m
katero se s pomočjo zgiba z nasprotnim vrtenjem obeh
delov vozila okrog navpične osi doseže sprememba
smeri vožnje
traktor m za dolgi zelo učinkovit (največkrat) gozdarski traktor/1656/, ki je
les
opremljen z žičnim vitlom/0626/ in čoker poveznicami ali
s spravilnimi kleščami/0633/ pa tudi z napravo za
rampanje/0515/
prekladalnik m za nakladalnik/1579/ (z grabežem), ki dolgi les/1611/ (na
dolgi les
mehaniziranem lesnem skladišču/1620/) izbere iz kupa
oziroma ga podaja delovnim strojem za nadaljnjo
obdelavo
nakladalnik m;
tehnična naprava, za katero so značilne pnevmatične ali
roka ž, mehanska hidravlične roke, ki navadno nosijo agregat/1563/ (npr.
delovna
grabež/1660/)
stroj m za pripravo agregat/1563/, ki ga vleče traktor in v enem delovnem
tal in sajenje
postopku očisti pas na površini bodočega nasada/1346/
nezaželene talne porasti in hkrati sadi
trosilnik m gnojila, samohodni delovni stroj ali agregat/1563/ na terenskem
vrstni
vozilu za trosenje/1497/ mineralnih gnojil/1359/ v vrstah
sadik/0395/ mladih nasadov/0294/
plezalka ž
naprava/1573/ (običajno v paru) za vzpenjanje na drevo,
ki ima na notranji strani konico in se pritrdi na čevlje (in
goleni) obiralca semena/0322/ ali žičničarja
naprava ž za
agregat/1563/ na mehaniziranem lesnem
ločevanje
skladišču/1620/ za jemanje debel/0534/ ali dreves s
kupa in za podajanje posamez v nadaljnjo obdelavo
stroj m za
samohodni ali nepremični delovni stroj, ki v enem
kleščenje,
delovnem postopku oklesti/0497/, olupi/0507/ in
lupljenje in
razseka/1627/ podrta/0477/ drevesa
sekanje
stroj m za
samohodni stroj, ki podira drevesa/0477/ in jih
podiranje in
klesti/0497/
kleščenje
stroj m za
samohodni stroj, ki podira drevesa/0477/ in jih
podiranje in
razsekuje/1627/ (ter zbira sekance)
razsekovanje
stroj m za
samohodni stroj, ki podira drevesa/0477/, jih zbira in
podiranje in
spravlja/0606/
spravilo
polprikoličar m,
gozdarski traktor/1656/ (z nakladalnikom/1658/), ki je
zgibni;
opremljen za spravilo/0606/ gozdnih lesnih
polpriklopnik m,
sortimentov/0520/
zgibni
stroj m za
samohodni stroj, ki podira drevesa/0477/, jih zbira in
podiranje in
odlaga v kupe na tla
zlaganje
stroj m za
samohodni stroj, ki podrta drevesa/0477/ pobira s tal, jih
kleščenje in
oklesti/0497/, zbira v svežnje in te odlaga na tla
zlaganje
prim.: stroj za izdelavo/1593/
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307.24.01.30
1591
307.24.02.30
1592
307.24.03.30
1593

307.24.04.30
1594

307.7 .01.30
1595

307.7 .02.30
1596
307.9 .01.30
1597
308. .01.60
1598
308. .02.70
1599

309. .01.80
1600

31 . .03.60
1601
31 . .04.70
1602
311. .01.20
1603

32 . .02.70
1604
323.1 .17.40
1605

stroj m za sečnjo

samohodni stroj, ki hkrati podira/0477/, klesti/0497/ in
razžaguje/0506/
glava ž, sečna
agregat/1563/ za podiranje/0477/, kleščenje/0497/ in
agregat m za
razžagovanje/0506/ na mehanski delovni roki
sečnjo
samohodnega gozdarskega stroja/1572/
stroj m za izdelavo samohodni ali vgrajeni delovni stroj, ki podrta/0477/
(sortimentov)
drevesa pobira s tal, jih oklesti/0497/, razžaga/0506/ in
razžagane dele odlaga (na kupe po kakovostnih razredih
sortimentov/1966/)
prim.: stroj za kleščenje in zlaganje/1590/
agregat m za
agregat/1563/ za (primikanje), kleščenje/0497/,
izdelavo
razžagovanje/0506/ in (sortiranje) na samohodnem
(sortimentov);
delovnem stroju
glava ž,
izdelovalna
transporter m,
agregat/1563/ za premikanje debel/0534/ ali
verižni
odrezkov/0526/ (na mehaniziranih lesnih
skladiščih/1620/), pri katerem je transportni element
sestavljen iz ene ali več neskončnih vrtečih se verig s
sojemalnimi kavlji
traktor m, mali
(pri gozdarskih delih uporabljani) traktor majhne širine in
majhne moči motorja do pribl. 40 kW
plošča ž, lemežna okrogla plošča z ostrim robom na plugu/0316/ ali
sadilnem stroju/0393/, ki prerezuje organsko vrhnjo plast
tal in se kotali preko zaprek
tehnika ž, gozdna znanost in praksa o oblikovanju učinkovitih (socialno in
okoljsko znosnih) delovnih postopkov v gozdarstvu
organizacija ž
pripravljalni ukrepi za racionalno izvajanje delovne
dela; načrtovanje naloge; določitev potrebnih delavcev in delovnih
s dela
sredstev - zemljišč, stavb, strojev, naprav - potrebnih
materialov, poteka dela v prostoru, času in trajanju ter
potrebnih informacij
zmogljivost ž,
tehnološki delovni učinek/1027/ gozdarskega
letna (tehnološka) stroja/1572/, kombinacije strojev i.dr. v koledarskem oz.
obračunskem (gospodarskem) letu v povezavi z
doseženim ali načrtovanim trajanjem uporabe
prim.: strojna obratovalna ura/2120/
pridobivanje s
delovni proces/1554/ pri pridobivanju lesa/0466/, pri
lesa,
katerem so posamezni delovni postopki mehanizirani
mehanizirano
sečnja ž,
sečnja/0465/, pri kateri je pridobivanje lesa prvotnega,
proizvodna
nega/1504/ ali obnova gozda/0302/ pa drugotnega
pomena
načrt m sečenj
shematična predstavitev načrtovanega poteka
negovalnih sečenj/0424/ in obnove gozda/0302/ z
upoštevanjem različnih rastiščnih/0004/ razmer
(ekspozicije/1056/, reliefa pokrajine/1057/ i.dr.);
pripomoček za usklajevanje zaporedja sečenj/0811/ in
spravila lesa/0606/
izdelava ž
samostalnik od glagola izdelovati (sortimente)/0468/
(sortimentov)
stopnica ž ob
stopnica, ki (ob pravilnem podiranju drevja/0477/)
ščetini; stopnica ž, nastane ob ščetini/0488/ zaradi višinske razlike med
prelomna
dnom zaseka/0485/ in ploskvijo podžagovanja/0491/
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323.1 .18.70
1606

zasekovanje s ob
ščetini

323.2 .01.70
1607
323.5 .01.70
1608
323.5 .04.70
1609

kleščenje s

zarez z žago ali zasek s sekiro/0584/, s katerim se
preseka les na obodu debla ob ščetini/0488/, da med
padanjem deblo ne bi počilo
samostalnik od glagola klestiti/0497/

lupljenje s

samostalnik od glagola lupiti/0507/

drzanje s

325. .32.20
1610
325. .33.20
1611

kos m okroglega
lesa
les m, dolgi tanki

325. .34.20
1612

vejevina ž,
uporabna

325. .35.20
1613
325. .36.20
1614

les m, tehnični
prostorninski
koreničnik m

325. .37.20
1615

deblovina ž

325. .38.20
1616
325. .39.20
1617

les m, debeli

(lupljenje/0507/ in) odstranjevanje ene do dveh zunanjih
branik/0901/ pri kosih okroglega lesa/1610/ ali
polenih/0536/ prostorninskega lesa
prim.: odrzati/0509/
posamezen kos okroglega lesa, ki spada k
oblovini/0525/
nerazžagan okrogli les/0525/ iz podrtih/0477/ in
okleščenih/0497/ dreves (najmanjši premer na
vrhu/2607/: 4 cm, premer na sredini/0745/: 7 do 20 cm)
tanka vejevina/0539/, ki je namenjena uporabi, npr. kot
okrasna vejevina/2011/, butare protja/0993/ ali šibe za
pletarstvo/1932/
sortiment tehničnega lesa/0547/, ki je izdelan/0468/ v
merah prostorninskega lesa/1779/
sortiment na debelejšem koncu debla/0534/, ki ima
korenovec
prim.: korenovec/0091/
oblovina/0525/ debeline nad 8 cm na tanjšem koncu
kosa/~1780/; les za žago/0937/, drogove/0931/,
prage/0933/ idr.
oblovina/0525/ s premerom na sredini/0745/ nad 30 cm

326. .01.10
1618
326. .02.70
1619
329. .04.40
1620

329. .05.40
1621
329. .06.40
1622
329. .07.80
1623
331. .01.80
1624

množični sortiment/0524/ manjšega premera,
najpogosteje izdelan kot prostorninski les/0535/, ki se
uporablja pretežno za izdelavo vlaknenih/2007/ in
ivernih/0979/ plošč
skupina ž, delovna stalna ali občasna organizacijska enota do 5 gozdnih
delavcev/1021/, ki sodelujejo pri določenem delu, npr.
pri sečnji/0465/ na ročni način
potek m sečnje
prostorsko in časovno napredovanje proizvodne/1602/
ali negovalne sečnje/0424/ po površini sestoja/0253/
skladišče s,
v lesnem zaledju središčno ležeč obrat - s prometno
mehanizirano
povezavo in zagotovljeno energijo - za
lesno
skladiščenje/0964/ surovega lesa in za njegovo
mehanizirano izdelavo/0468/ oziroma dodelavo ter
nakladanje na sredstva daljinskega prevoza
prim.: skladišče za dodelavo/0556/
čelo s sečnje
rob sečišča/0557/, na katerem poteka sečnja/1619/
prim.: čelo goloseka/1622/
čelo s goloseka
rob goloseka/0558/, na katerem poteka sečnja/1619/
prim.: čelo sečnje/1621/
smer ž sečnje
nebesna stran (pogosto nasprotna smeri glavnih vetrov),
v katero se nadaljuje ali naj bi se nadaljevala sečnja
izkoristek m lesa
razmerje med volumnom (ali maso) končnih izdelkov in
volumnom (ali maso) zanje uporabljenega surovega lesa
les m za lesne
plošče
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331.1 .01.70
1625 6661
331.1 .02.70
1626
333.3 .01.70
1627
339. .01.20
1628
34 . .01.20
1629
34 . .02.30
1630
361. .01.30
1631

361.2 .02.30
1632 1879

način m
pridobivanja lesa,
drevesni
razsekovanje s
dreves
razsekovanje s

sečnja drevesa za dodelavo na mehaniziranem lesnem
skladišču/1620/ ali žagarskem obratu/0935/

drevje s mn.,
poškodovano

zaradi biotskih oziroma abiotskih vplivov poškodovana
drevesa, drevesni deli in surovi les
prim.: odmrlo drevje/0566/
večji zložaj lesa/0514/

skladovnica ž
rampa ž,
odlagalna;
miza ž, odlagalna
postroj m,
premični lupilni;
povezava ž,
premična lupilna
rezilnik m

361.7 .02.30
1633

boben m, lupilni

361.7 .03.30
1634

stroj m z vrtečimi
se noži, lupilni

362.7 .05.30
1635
362.9 .01.30
1636
362.9 .02.30
1637

žaga ž, električna
motorna
žaga ž, verižna

363.2 .03.30
1638

363.2 .04.30
1639
364.2 .01.30
1640 4225#

364.7 .02.30
1641

365.9 .01.30
1642

pridobivanje lesa/0998/, pri katerem se celotna
podrta/0477/ drevesa razdrobi s sekalnikom/0593/
drobljenje lesa s sekalnikom/0593/

posebna naprava za odlaganje (in ločevanje kosov)
surovega lesa na mehaniziranem lesnem
skladišču/1620/
kombinacija vozil (tovornjakov in posebnih prikolic,
opremljenih z lupilnim strojem/0571/ in prekladalnikom
za dolgi les/1578/), ki prevzema (debelo)
deblovino/1615/, jo lupi/0507/ in urejeno odlaga
lupilnik/0569/ v obliki noža z ročajema na obeh straneh
za lupljenje/0507/ oziroma drzanje/1609/ z vzdolžnim
obrezovanjem
votel valj, v katerem se med vrtenjem (okrogli) kosi lesa
lupijo zaradi trenja med seboj in ob vgrajena (štrleča)
rebra
lupilni stroj/0571/ z lupilnimi noži v rotorju, ki se med
lupljenjem vrti okrog okroglega kosa lesa/1610/, ko se
pomika skozenj
motorna verižna žaga/0576/ z električnim pogonom

žaga, pri kateri so rezilni členi razporejeni na verigi (ta
teče ob letvi/0579/)
žaga ž na
(gibljiva in hidravlično gnana) verižna/1636/ ali krožna
mehanski delovni žaga/1964/ na roki nakladalnika/2119/ ali na mehanski
roki
delovni roki/1579/
žaga ž za nego,
stroj z dolgo gredjo, ki ima pri tleh vrteče se rezilno
krožna
orodje ter se uporablja za odrezovanje lesnatih
rastlin/1192/ (do okrog 10 cm premera) in zeli; nosi ga
ena oseba s pomočjo jermenov na ramah
škarje ž mn. za
dvoročne škarje s sorazmerno dolgima ročicama za
nego
odrezovanje grmov/0140/ in tankih dreves (do okrog 4
cm premera)
cepin m
ročno orodje za privzdigovanje, vlečenje in kotaljenje
debel/0534/ in delov debel z močnim lesenim ročajem in
prečno nasajenim kovinskim kavljem
prim.: obračalka/0594/
vzvod m za
ročno orodje/1573/, s katerim se po podžagovanju tanjša
naganjanje
drevesa v gostem sestoju/0253/ dviguje s panja/0492/,
da bi jih spravili na tla; zanj je značilen vzvod z jekleno
ploščico na koncu (nogi)
relaskop m, zrcalni optični merilni instrument za kotno števno
vzorčenje/1784/ in za ugotavljanje značilnosti dreves
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37 . .04.40
1643
37 . .05.80
1644
371. .03.70
1645
372. .02.60
1646
372. .03.70
1647
372. .04.80
1648
373. .05.70
1649
373.3 .03.70
1650
375.1 .06.70
1651
375.12.01.20
1652
375.12.02.70
1653
375.4 .01.30
1654

377. .01.30
1655

377. .02.30
1656
377. .03.30
1657
377.1 .03.30
1658
377.1 .04.30
1659
377.1 .05.30
1660
377.1 .06.30
1661

območje s lesnega
skladišča,
gravitacijsko
razdalja ž,
prevozna
nakladanje s
s tujo napravo
vrsta ž spravila
spravilo s po tleh;
vlačenje s
razdalja ž,
spravilna
spravilo s, žično
gravitacijsko
spravilo s
s sanmi
vleka ž z žično
vrvjo
vrv ž, nosilna;
nosilka ž

ozemlje, s katerega se (iz gozda) transportira surovi les
na določeno mesto
dolžina poti (v km) pri prevozu lesa/0603/
nakladanje vozila za les/0628/ z nakladalno napravo ali
nakladalnikom/0623/, ločenim od vozila
delitvena kategorija za označevanje načinov
spravila/0606/
spravilo/0606/, pri katerem se kosi lesa dotikajo tal
(povprečna) dolžina poti (v m) pri spravilu/0606/
spravilo z žičnimi vrvmi/0618/, pri katerem se za
premikanje lesa uporablja le težo tovora
spravilo lesa/0606/ s pomočjo sani
prenos vlečne sile z žično vrvjo

pri žičnem žerjavu/1668/ med nosilnimi stebri napeta
jeklena žična vrv, po kateri se transportira na voziček
obešeni tovor
spravilo s po
spravilo/0606/ s pomočjo žičnice/0622/ z nosilno
nosilki
vrvjo/1652/
oplen m s
agregat/1563/ za spravilo/0606/, predvsem na
kleščami;
gozdarskih traktorjih/1656/ z enimi ali dvemi hidravlično
plošča ž
gnanimi kleščami (in dodatnimi žičnimi vrvmi) za
s kleščami
pritrjevanje podrtih/0477/ dreves, debel idr. na prečnem
nosilcu (klopi)
obesa ž priključka, naprava (posebno na traktorjih) iz dveh hidravlično
tritočkovna; sistem premikajočih se vzvodov in ene oporne točke, na katere
m, tritočkovni
se priključi agregat/1563/, ki ga je mogoče dvigovati in
nagibati
traktor m,
traktor (s pogonom na vsa kolesa), ki je posebej
gozdarski
konstruiran in opremljen za gozdarska/0193/ dela, zlasti
za spravilo lesa/0606/
naprava ž,
naprava/1573/ oz. pripomoček za zmanjšanje potrebne
spravilna
vlečne sile ter za varovanje tal in sestoja/0253/ pri
spravilu lesa/0606/ (npr. spravilna kapa/1671/)
nakladalnik m;
agregat/1563/ s (hidravlično vodeno) roko dvigala in
žerjav m,
grabežem/1660/ za nakladanje in razkladanje surovega
nakladalni
lesa idr. tovorov
nakladalnik m,
samohodni stroj s čeljustmi za nakladanje/1645/
čeljustni; čeljustnik prim.: čezkabinski nakladalnik/1662/
m
grabež m
naprava/1573/ ali agregat/1563/ z roglji oz. čeljustmi za
zgrabitev in držanje kosov okroglega lesa pri
spravilu/0606/, prekladanju itd.
nakladalnik m z
(samohodni) stroj, ki je opremljen z grabežem/1660/ (na
grabežem
mehanski delovni roki/1579/) za nakladanje in
razkladanje
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377.1 .07.30
1662

377.1 .08.30
1663

377.1 .09.30
1664
377.1 .10.30
1665
377.1 .11.30
1666
377.2 .01.30
1667
377.2 .02.30
1668 5453
377.21.01.30
1669 2948

377.29.01.30
1670 1014#
377.3 .01.30
1671
377.3 .02.30
1672 5431
377.4 .02.30
1673
377.4 .03.30
1674
377.4 .04.30
1675
377.4 .05.30
1676

samohodni stroj za ločeno nakladanje/1645/ drugih
naprav, ki lahko pri nakladanju za njim stoječega vozila
premika tovor preko voznikove kabine
prim.: čeljustnik/1659/
deska ž, rampalna (hidravlično) pomična naprava (v obliki posebne plošče),
s katero je mogoče dvigovati, potiskati in rampati/0515/
debla/0534/ in drug (dolg) les; pritrjena je zadaj ali
spredaj na traktor
nakladalnik m na samohodna nakladalna naprava na kolesih
kolesih
ročica ž
tanka, pokončna, v celoti ali delno tudi zložljiva naprava,
nataknjena na vozilo za les/0628/ oz. vozilo za spravilo;
ob strani drži polena/0536/ ali kose dolgega lesa/0528/
samonakladanje s nakladanje vozil (pri odvozu lesa/0610/ in pri
spravilu/0606/) z lastnim nakladalnikom/1658/
vitel m žičnice,
motorni vitel/0627/ (na sanicah) za pogon žičnice/0622/
pogonski
žerjav m, žični
žičnica/0622/ z nosilko, vlačilko/0620/ in vozičkom, ki
omogoča stransko privlačenje tovorov iz znatne razdalje
(okrog 30 m) do trase žičnega spravila
vrv ž, povratna
žična vrv, ki se uporablja pri žičnici/0622/ in pri spravilu z
žična
žično vrvjo/0618/ za vračanje vlačilke/0620/ in vozička
ali vlačilke/0620/ in poveznic/1670/ na mesto vezanja
tovora
prim.: pomožna žična vrv/0621/
poveznica ž, žična kratka žična vrv, ki ima na eni strani napravo za
čoker
obešanje na vlačilko/0620/, na drugi pa zapiralo za hitro
oblikovanje zanke za privezovanje lesa, ki se vlači
kapa ž, spravilna
spravilna naprava/1657/ v obliki zvona, ki objame prednji
konec oblega kosa lesa
plošča ž, spravilna spravilna naprava/1657/ v obliki plošče, ki je spredaj (in
ob straneh) zavihana in na kateri pri spravilu/0606/ ležijo
debelejši konci oblega lesa
voziček m,
skupni izraz za dvokolesne vozičke za spravilo/0606/
spravilni
lesa, pri čemer so kosi deloma ali v celoti dvignjeni
prim.: spravilni lok/1677/
vozilo s za odvoz kakršnokoli vozilo za prevoz/0603/
nakladalnik m,
čezkabinski

prema ž voza,
prednja
traktor m
s kleščami;

377.41.01.30
1677 3565

lok m, spravilni

377.42.03.30
1678

prikolica ž,
enoosna

vprežno dvokolesno enoosno (leseno) vozilo za les z
ojesom
traktor za spravilo lesa/0631/, ki ima zadaj na široko
odpirajoč se grabež; z njim se spravlja/0607/
posamezne kose in svežnje dreves, debel/0534/ ali
dolgega lesa/1611/
poseben spravilni voziček/1673/ z (jeklenim) okvirom v
obliki loka, z (ojesom in) dvema kolesoma na poloseh,
pri katerem tovor lesa (s potiskanjem ojesa navzdol; pri
dolgem lesu/0528/ le z debelejšim koncem/1614/) obvisi
pod lokom
priključek z eno samo osjo za transport tovora, ki je
naložen samo nanj
prim.: polprikolica za dolgi les/0630/
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377.9 .01.30
1679 1907#
379. .01.80
1680
38 . .01.60
1681
382.3 .02.20
1682
383.
03.20
1683

383. .04.40
1684
383. .05.70
1685
383.1 .01.40
1686
383.4 .01.20
1687 402
383.7 .02.30
1688 753
383.7 .03.30
1689
383.7 .04.30
1690
383.7 .05.30
1691
383.8 .01.40
1692 1515#
384. .01.70
1693
384.1 .01.70
1694
384.3 .02.70
1695

387. .02.70
1696
4 . .03.50
1697
4 . .04.50
1698

naprava ž, sortirna naprava (na mehaniziranem lesnem skladišču/1620/), s
katero se izdelane/0468/ sortimente usmerja s
transporterja v sortirne bokse
razdalja ž,
dolžina poti od sečišča/0557/ do mesta razkladanja pri
transportna
odvozu/0603/, ki jo sestavljata spravilna/1648/ in
prevozna/1644/ razdalja
inženirstvo s,
znanost in praksa tehniških in tehnoloških nalog v
gozdarsko
gozdarstvu
koča ž, gozdarska občasno uporabljena trdna nastanitev za gozdne
delavce/1021/ v bližini delovišča
omrežje s gozdnih skupek cest in sekundarnih prometnic (poti/1925/, vlak,
prometnic
sečnih poti, tras žičnic/0622/) in njihova razporeditev v
gozdnem predelu, ki olajšuje ali sploh omogoča odprtost
gozda za pridobivanje lesa/0466/ in druga gozdarska
dela
pot ž, gozdna
pot, ki odpira gozd/0869/ (ni javna)
prim.: gozdna cesta/1686/
gradnja ž gozdnih dejavnosti pri projektiranju, graditvi in vzdrževanju
prometnic
gozdnih poti/1684/ in gozdnih cest/1686/
cesta ž, gozdna
(vse leto) prevozna pot s primerno nosilnostjo za prevoz
lesa s kamioni
prim.: gozdna pot/1684/
ustroj m, spodnji
iz (različno) velikih oglatih kamnov narejen spodnji del
cestišča, ki prevzema pritisk vozil na zgornji ustroj in ga
porazdeljuje na podlago
rinež m; buldozer (najpogosteje) gosenični traktor z odrivno desko za
m
premikanje zemljin
valjar m
stroj za gradnjo cest; njegov bistveni del je valj s
z bodicami
številnimi izboklinami, s katerim utrdi spodnji sloj
planuma/2686/
teptalnik m
stroj za gradnjo cest za utrjevanje spodnjega oziroma
zgornjega ustroja z izvajanjem kratkotrajnih velikih
specifičnih pritiskov
obrat m
organizacijska enota kombinirano uporabljenih
cestogradnje;
gradbenih strojev za gradnjo in vzdrževanje gozdnih
obrat m, gradbeni poti/1684/ in cest/1686/
prepust m; propust prekrit kanal preseka pod 2 m2, po katerem je (občasen)
m
vodotok speljan pod potjo
ukrep m,
biološki ukrep (zatravljenje, ozelenjevanje/1141/ in
biotehniški
pogozditev/1478#/) za preprečevanje erozije in nastanka
plazov
varstvo s pred
tehnični oziroma biološki ukrepi za preprečitev nastanka
plazovi
plazov in varovanje pred njimi
urejanje s
biološki ukrepi pri urejanju hudournikov/0646/, tako v
hudournikov,
bližini potokov (npr. z ozelenjevanjem/1141/,
biotehniško
pogozdovanjem/1478#/), kot tudi na večji oddaljenosti
od potokov (npr. z negovanjem varovalnega
gozda/1008/)
vodenje s,
upravljanje (gozdarskih) strojev ali sklopov/1563/ na njih
daljinsko
s pomočjo radijskih valov
poškodba ž,
poškodba, ki nastane na (uporabnih) rastlinah idr.
abiotska
zaradi abiotskih vplivov, npr. viharja, ognja
poškodba ž,
poškodba, ki nastane na (uporabnih) rastlinah idr.
biotska
zaradi biotskih vplivov, npr. živali, gliv
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4 . .07.70
1699

bolezen ž,
drevesna

41 . .03.50
1700
41 . .04.70
1701

videz m
poškodbe
varstvo s gozdnih
sadik

41 . .05.70
1702
412. .01.40
1703

varstvo s pred
izhlapevanjem
pas m proti
viharju, varovalni

413.5 .01.20
1704

porast ž,
varovana

413.5 .02.40
1705 2326#

proga ž,
varovalna

414.1 .04.60
1706 6845

sinergija ž

414.1 .05.20
1707 4297#

sredstvo s za
zatiranje
škodljivcev
fungicid m

414.12.03.20
1708
414.2 .01.70
1709
414.2 .02.30
1710

414.2 .03.30
1711

n.n. drevo: delovanje škodljivcev, abiotskih dejavnikov
ali genetskih okvar, ki se kaže v motnjah normalnih
organskih funkcij
(značilna) zunanjost poškodovane stvari
skupek vseh ukrepov za preprečitev in zatiranje napada
škodljivcev gozdnih sadik/0365/, kot tudi ukrepi proti
škodljivemu delovanju abiotskih vplivov
ukrepi za zmanjšanje evapotranspiracije/1049/
različno širok, pravokotno na glavno smer nevarnega
vetra ležeč pas sestoja/0253/, ki zaradi svoje
zgradbe/0250/ in negovanosti varuje pred viharjem
prim.: gozdni rob/0299/
mlad sestoj/0253/ med osnovanjem/0301/ in
goščo/0287/, ki je varovan pred poškodbami zaradi ljudi
ali domačih in divjih/2268/ živali, npr. z ograjo/1767/,
opozorilnimi tablami
preseka/0870/ (s prekopanimi tlemi) širine okrog 12 m
za varovanje sestojev pred požarom in viharjem
prim.: protipožarna preseka/0710/, protipožarni
pas/0709/
medsebojni odnos snovi ali dejavnikov, kjer se
posamezne sestavine medsebojno pospešujejo, tako
da je skupni učinek večji, kot bi bil seštevek
posameznih dejavnikov
učinkovita snov za zatiranje škodljivih organizmov
prim.: pesticid/2713/
snov za zatiranje škodljivih gliv

pršenje s

samostalnik h glagolu pršiti/0664/

naprava ž za
pršenje in
škropljenje;
škropilnica ž
škropilnica ž,
nahrbtna
visokotlačna

orodje/1573/ ali sklop/1563/ za škropljenje/1714/ in
pršenje/1709/

414.21.01.70
1712

zapraševanje s;
prašenje s

414.22.01.30
1713 308

škropilnica ž,
nahrbtna

414.22.02.70
1714
416.1 .01.70
1715

škropljenje s
osip m iglic

sklop/1563/ (ali stroj), ki se ga nosi na hrbtu in je
sestavljen iz posode za tekočino pod pritiskom –
doseženim s črpanjem – in iz ročno vodene
pršilne/1709#/ šobe
izmetavanje drobnozrnatih snovi (delcev premera 0,20,005 mm, ki lahko lebde v zraku) s posebnimi
napravami, npr. šobami za prašenje
sklop/1563/, ki se ga nosi na hrbtu; sestavljen je iz
posode z ročno črpalko za tekočino in iz ročno vodene
škropilne/1714/ šobe
prim.: visokotlačna nahrbtna škropilnica/1711/
razdelitev tekočine v kapljice (premera okrog 0,15 mm)
prim.: pršenje/1709/
prezgodnje odpadanje iglic z drevesa ali skupine
dreves zaradi biotskih oziroma abiotskih vplivov
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416.17.01.20
1716 6701

grmiček m, vražji;
gnezdo s, vražje

416.4 .07.70
1717 3990
416.4 .08.70
1718
42 . .04.50
1719

nekroza ž

42 . .05.50
1720
42 . .06.70
1721

poškodba ž,
vremenska
lom m, gnezdast

421. .01.70
1722

vetrolom m,
skupinski;
vetrolom m,
površinski;
štor m; štrcelj m

421.1 .03.20
1723
421.1 .04.70
1724
422.1 .05.50
1725
422.1 .06.70
1726 2603

odpadanje s lubja
lom m

podrtje s, vetrno;
podrtina ž,
vetrna;
poškodba ž
zaradi zmrzali
dvigovanje s tal
zaradi zmrzali

422.14.01.50
1727

zmrzal ž, pritalna

422.14.02.50
1728

tla s mn.,
zmrznjena;
zmrzal ž tal
poškodba ž
zaradi zimske
zmrzali
poškodba ž
zaradi suše
poškodba ž
zaradi ozona
kloroza ž

422.15.01.50
1729
422.2 .02.50
1730
422.9 .01.50
1731
424.7 .01.70
1732
424.7 .02.70
1733
431. .02.80
1734

obolenje s zaradi
pomanjkanja
hranil
hitrost ž širjenja
požara

431.1 .01.50
1735

vreme s ob
požaru

metlasta tvorba na lesnatih rastlinah/1192/, nastala
zaradi bolezenskega razmnoževanja in poganjanja
popkov (zaradi okužbe)
odmiranje celic ali tkiv na posameznih mestih na živih
rastlinah (npr. ožig lubja/0697/)
pokanje in luščenje/0682/ lubja zaradi delovanja
škodljivcev, ožiga/0697/ ali zmrzali na drevo
poškodba, ki nastane pri vetrolomu/0694/,
snegolomu/0699/, žledolomu/0698/ ali žledu iz
megle/2729/
abiotska poškodba/1697/, ki nastane zgolj zaradi
vremenskih vplivov, kot so vihar, sneg idr.
lomljenje drevesnih delov oziroma dreves v
porasti/0175/ na omejeni površini (od šopa/0249/ do
skupine dreves/0251/) zaradi vremenskih vplivov
vetrna polomija ali podrtje/1724/, ki nastane na (večji)
površini
po lomu (npr. vetrolomu/0694/) del debla, ki še stoji
izruvana/0692/ drevesa zaradi močnega vetra
prim.: vetrolom/0694/
poškodba rastlin zaradi delovanja zmrzali
prim.: poškodba zaradi zimske zmrzali/1729/
dvigovanje zgornjega (nezasneženega neporaslega)
sloja tal zaradi povečanja volumna zmrznjene vode v
tleh/1064/; vzrok za možne poškodbe sadik in tudi
gozdnih poti/1684/
stanje pritalnega sloja zraka, pri katerem je temperatura
pod 0 C
prim.: zmrzal tal/1728
stanje tal, pri katerem je voda v tleh/1064/ zmrznjena
prim.: pritalna zmrzal/1727/
poškodba, ki jo povzroči nenavadno hud zimski mraz
poškodba rastlin zaradi pomanjkanja vode
poškodba rastlinskih delov zaradi delovanja ozona (npr.
razgradnja strukture membran kloroplastov)
nenavadno rumeno obarvanje listov, npr. kot znak
motenj prehrane, infekcij ali izjemnega pomanjkanja
svetlobe
nenavadna sprememba rasti, oblike rastlin in barve
asimilacijskih organov zaradi pomanjkanja določenih
hranilnih elementov
ocena hitrosti premočrtnega širjenja/1745/ čela
požara/0708/ (v km/h)
prim.: širjenje požara/1745/
vremenske razmere, ki vplivajo na nastanek, potek in
gašenje (gozdnih) požarov
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431.3 .01.60
1736
431.5 .02.60
1737
431.5 .03.70
1738 2614
431.5 .04.80
1739 1611#

vzrok m požara

izvor nastanka gozdnega požara

stopnja ž požarne
ogroženosti
razvrščanje s po
nevarnosti požara
indeks m požarne
ogroženosti

431.6 .05.40
1740 2377
431.6 .06.70
1741
431.6 .07.70
1742 5028
431.6 .08.70
1743 5503
2918# 2919#
431.6 .09.70
1744 673#
431.6 .10.80
1745 4757

bok m požara

delitvena kategorija za požarno ogrožene objekte, npr.
sestoje/0253/ (na podlagi požarne statistike)
razdelitev gozdnih predelov po stopnji požarne
ogroženosti/1737/
število kot relativno merilo nevarnosti gozdnega
požara/0703/; primer: “Wright danger index” (Kanada)
znaša od 0 do16
rob požara, ki je približno vzporeden glavni smeri
širjenja požara
gozdni požar/0702/ v grmovnem sloju

431.9 .01.80
1746

čas m širjenja
požara

432. .01.70
1747 2337

preprečevanje s
gozdnih požarov

432.1 .02.70
1748

varstvo s gozda
pred požarom

432.18.02.40
1749 2294

ovira ž,
protipožarna

432.3 .01.70
1750
432.3 .02.70
1751 2351
432.33.02.20
1752

gašenje s požara

432.33.03.40
1753

črta ž, obrambna

požar m, grmovni
požar m, pritalni
požar m, talni;
požar m. podtalni
preskakovanje s
požara
širjenje s požara

gašenje s
gozdnega požara
protipožar m
z boka

požar z jasno izraženim čelom požara/0708/, ki se hitro
širi pri tleh
požar, ki se počasi in brez plamena širi le v tleh
širjenje gozdnega požara/0702/ s preletanjem isker
preko obrambne črte/1753/ ali naravne ovire
dejavnost požara, izražena s površinsko razširitvijo v
časovni enoti; kot merila se uporabljajo napredovanje
čela požara/0708/ oz. povečevanje obsega ali površine
požara v časovni enoti
prim.: hitrost širjenja požara/1734/
čas, ki ga ogenj gozdnega požara/0702/ potrebuje, da
prečka določeno točko v pokrajini; ta čas lahko
izračunamo tako, da razdaljo od čela požara/0708/ do
te točke delimo s hitrostjo širjenja požara/1734/
ukrepi za preprečitev nastanka požarov, npr.
zmanjšanje nevarnosti vžiga objektov, izobraževanje,
zakonodaja
prim.: varstvo gozda pred požarom/1748/
skupek ukrepov za varovanje gozdov pred požari; sem
spada preprečevanje gozdnih požarov/1747/,
opazovanje in javljanje ter gašenje požarov
prim.: preprečevanje gozdnih požarov/1747/
naravna ali umetno narejena prekinitev območja
gorljivega materiala, ki jo uporabimo za osamitev
požara, za zaustavitev širjenja požara ali kot obrambno
črto/1753/
prim.: protipožarna preseka/0710/
omejitev in pogasitev požara
ukrepi za omejitev in pogasitev gozdnega požara/0702/
od odkritja do popolne zadušitve
požar, ki ga zanetimo na določeni oddaljenosti od boka
požara/1740/ vzdolž proge, ki preprečuje širjenje
požara na nove površine; protipožar naj bi se razširil le
pravokotno na smer gozdnega požara/0702/
prim.: protipožar/0713/
proga zemljišča okrog goreče površine, kjer odstranimo
gorljive snovi, da bi preprečili nadaljnje širjenje požara
in ga učinkovito pogasili
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432.39.02.30
1754 111
434. .01.40
1755 767

letalo s za
gašenje
požarišče s;
(pogorišče s)

435. .01.50
1756

poškodba ž
gozda zaradi
požara
požiganje s,
nadzorovano

436. .02.70
1757 1279
1280 774
775# 1278#
1281#
436. .03.70
1758

441. .04.70
1759

442.3 .01.20
1760

osnovanje s
sestoja s
požiganjem
uničevanje s
plevela;
odstranjevanje s
plevela
davitelj m,
drevesni

443. .01.40
1761 842#

rak m, drevesni

443.2 .01.70
1762 1608#
450. .03.20
1763
450. .04.70
1764

padavica ž klic

451. .01.50
1765

poškodba ž
zaradi stopanja
živine
poškodba ž
zaradi drgnjenja
(rogovja)
ograja ž nasada

451.2 .01.50
1766
451.4 .02.20
1767

rastlina ž
gostiteljica
napoved ž
razvoja škodljivca

453. .02.40
1768

odprtina ž, izletna

453. .03.50
1769
461. .01.50
1770

poškodba ž
zaradi žuželk
poškodba ž
zaradi sečnje

letalo, opremljeno z rezervoarji in opremo za spuščanje
vode ali kemikalij za gašenje
mesto oz. površina, kjer požar uničuje ali je uničil
rastlinstvo idr.
prim.: žarišče požara/3749/
poškodba gozda ali gozdne posesti/0828/ zaradi požara
omejeno namensko uničevanje gorljivega materiala na
površini, npr. požiganje/0718/, zanetenje
protipožara/0714/

priprava tal za osnovanje sestoja/0301/, pri katerem se
talni pokrov in neželeno pritalno rastlinstvo predhodno
odstrani z ognjem; pri tem nastali pepel naj bi služil kot
gnojilo
prim.: krčenje gozda s požiganjem/1382/
ukrepi za zatiranje oziroma iztrebljenje plevela/0721/

ovijalka/1252/, ki se ovije okrog drevesnega debla, tako
da drevo zaradi preprečitve rasti v debelino odmre (in
nazadnje stoji ovijalka samostojno), npr. Ficus
drevesna bolezen/1699/, ki jo povzročajo glive ali
bakterije in se kaže kot nenormalna sprememba
lubja/0910/ in kambija na delu živega drevesa
prim.: rak/0687/
glivična bolezen gozdnih sejank/0355/ (v
drevesnicah/0336/), pri kateri klice popadajo
rastlina, ki omogoča drugemu organizmu razvoj
napoved razvoja škodljivca glede populacijske
gostote/2272/, njegove ozemeljske razširjenosti in
obsega poškodb
prim.: služba za varstvo gozdov/0731/
poškodovanje gozdnih rastlin oziroma tal zaradi hoje
pašne ali tovorne živine
poškodba, nastala na drevesu zaradi drgnjenja
rogovja/1151/
ograja/0726/ okrog površine mladega nasada/1346/ za
preprečitev poškodb zaradi divjadi (in ljudi)
prim.: obora/1154/
luknja na površini rastlinskega dela, skozi katero
žuželka, največkrat mladi imago/1148/, zapusti
rastlinsko tkivo, v katerem se je razvijala
poškodba (gozdnih) rastlin, povzročena z delovanjem
žuželk
pri podiranju dreves/0477/ nastala poškodba sosednjih
dreves, podrasti/0187/ idr.
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461. .02.50
1771
48 . .02.70
1772
48 . .03.20
1773

48 . .04.50
1774

poškodba ž
zaradi spravila
sečnja ž po ujmi
škodljivec m,
drugotni;
škodljivec m,
sekundarni
sindrom m,
lametni

48 . .05.50
1775
48 . .06.50
1776

suhost ž debla

48 . .07.50
1777
48 . .08.70
1778

poškodba ž
gozda
umiranje s
gozdov

517. .01.60
1779

mera ž,
prostorninska

521.2 .02.80
1780 6260
521.2 .04.80
1781 682
521.21 01.80
1782

premer m, tanjši

521.3 .01.80
1783
521.62.04.60
1784 177

premer m, pritalni

522.2. .02.80
1785

višina ž čistega
debla; višina ž
debla brez vej
višina ž sestoja,
srednja

522.3 .03.80
1786

poškodba ž
drevja,
novodobna

obseg m v prsni
višini
obseg m debla

metoda ž,
Bitterlihova

pri spravilu lesa/0606/ nastala poškodba na
porasti/0175/ oziroma tleh
sečnja/0213/ v sestojih/0253/, ki so bili prizadeti zaradi
ujme/0730/
škodljivec, ki se pojavi na rastlinah, ki so oslabile že
zaradi drugih vplivov

bolezenski videz pri glavnikasti smreki/1195/ v obliki
resic - visečih (osmukanih/0988/) nerazvejanih
poganjkov/0081/ drugega reda; bolezen je značilna za
t.i. novodobne poškodbe drevja/1776/
stanje debla odmrlega/0677/ drevesa (sušice)
poškodba gozda/1777/, ki se je v 20. stol. skoraj
istočasno pokazala na različnih drevesnih vrstah in jo je
(domnevno) sprožilo onesnaženje zraka tudi v t. i.
območjih čistega zraka/3281/
prim.: umiranje gozdov/1778/
(zelo razširjena) poškodba gozda, ki jo povzročajo
biotski ali abiotski dejavniki
malopovršinsko ali velikopovršinsko odmiranje/0675/
dreves oziroma gozdnih sestojev/0253/ v povezavi z
novodobnimi poškodbami drevja/1776/ zaradi
kompleksnih abiotskih in biotskih vzrokov
mera za prostornino skladovnice prostorninskega
lesa/0535/, lubja za tanin/0989/ idr. skupaj s praznimi
prostori, npr. prostorninski meter/0737/
premer na tanjšem koncu debla/0534/, dolgega
lesa/0528/ ali odrezka/0526/
obseg (preseka) debla v prsni višini/0741/
v določeni višini kot razmeroma točna mera za
ugotavljanje drugih parametrov, npr. srednjega
premera, ugotovljen debelni obseg
premer debla/0084/ v višini površine tal
vzorčna metoda spremenljivih krožnih ploskev (po
Bitterlichu) za hitro ugotavljanje temeljnice
sestoja/0748/; okrog stojišča se prešteje na poseben
način določena drevesa in se tako neposredno ugotovi
temeljnico sestoja/0748/
dolžina debla od dnišča/0091/ do prve veje
skupen izraz za podatke o višinah dreves/0750/,
izračunanih po različnih postopkih kot srednje vrednosti
za skupine drevja, npr. višina srednjega temeljničnega
drevesa/0749/, višina centralnega temeljničnega
drevesa/0747/
prim.: zgornja višina sestoja/0752/
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522.3 .04.80
1787

522.31.01.20
1788

višina ž
srednjega
temeljničnega
drevesa
krivulja ž,
višinska

523. .01.40
1789
523.3 .02.80
1790

površina ž debla

524. .01.80
1791

524.12.04.80
1794

drevnina ž;
drevesnina ž;
dendromasa ž
malolesnost ž,
močna; koničnost
ž, velika
število s
deblovine,
oblikovno
število s, pravo
oblikovno

524.12.05.80
1795

število s, nepravo
oblikovno

524.12.06.80
1796

vitkost ž

524.3 .03.70
1797

ugotavljanje s
volumna lesa

524.31.02.20
1798 6565

tablica ž za
določanje
drevesnega
volumna;
deblovnica ž
zapis m izmere;
manual m
premerbe
ploskev ž, krožna
vzorčna
odstotek m
vzorčenja
delež m površine,
vzorčni

524.1 .01.50
1792
524.12.03.80
1793

524.41.01.20
1799
524.63.02.40
1800
523.63.03.80
1801 5059
524.63.04.80
1802
524.9 .01.80
1803

odstotek m lubja

izguba ž lesa
zaradi dolžinske
nadmere

običajno iz sestojne višinske krivulje/5…/ določena
višina srednjega temeljničnega drevesa/0749/
prim.: srednja temeljnična višina/2766/
(izravnana) krivulja, ki predstavlja (srednje) višine
dreves/0750/ v odvisnosti od prsnega premera/0743/
dreves
površina plašča lubja na deblu ali kosu okroglega
lesa/1610/
odstotni delež lubja/0910/ v volumnu (ali masi) drevesa
ali surovega lesa
prim.: odbitek lubja/0753/
(nadzemna) biomasa/1156/ (v kg ali t) drevesa ali
sestoja/0253/
pad premera/0758/ nad 1 cm na tekoči meter dolžine
debla
prim.: polnolesnost/2775/
razmerje med volumnom debeljadi/0546/ in volumnom
valja, izračunanega iz temeljnice (drevesa)/0746/ in
višine drevesa/0750/ - do 7 cm premera
razmerje med volumnom deblovine/0530/ in volumnom
valja, izračunanega iz temeljnice v višini 1/n, največkrat
1/10 višine drevesa, in višine drevesa/0750/; merilo
stereometrične oblike debla
razmerje med volumnom deblovine/0530/ in volumnom
valja, izračunanega iz temeljnice (drevesa)/0746/ in
višine drevesa/0750/
količnik med višino drevesa/0750/ in prsnim
premerom/0743/ v m/m - merilo za vitkost drevesa; je
pomemben kazalnik odpornosti proti vetru
določitev volumna (podrtih) dreves ali sestojev/0253/ z
merjenjem oziroma cenitvijo ( s pomočjo tablic);
neposredno merjenje odžaganih delov drevesa je
mogoče v ksilometru/3821/
prim.: ugotavljanje lesne zaloge/0762/
preglednica za določanje volumna lesa stoječih gozdnih
dreves in gozdnih sestojev/0253/ v odvisnosti od
gozdne drevesne vrste/1191/, višine drevesa/0750/,
prsnega premera/0743/ in starosti
prim.: tablica donosov/0793/
beležnica za zapisovanje premerov debel/0534/ v
gozdu
ploskev v obliki kroga za vzorčno ugotavljanje podatkov
o sestoju/0253/
odstotni delež populacije/1030/ ali druge osnovne
skupnosti, ki jo vsebuje vzorec
odstotni delež površine pri meritvi sestoja/0765/ ali
inventuri gozdov/0768/, kjer je treba za predstavitev vse
površine dejansko izvršiti merjenja
del izgube pri sečnji/0769/, ki nastane zaradi dolžinske
nadmere/2790/ pri izdelavi sortimentov/0468/

114

Lipoglavšek, M. in sod. Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars, Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2013
_____________________________________________________________________________________________________

525.1 .01.20
1804

tablica ž donosa
sortimentov

526. .02.70
1805

izmera ž lesa na
tleh; izmera ž
ležečega lesa
faktor m za
prostorninski les,
pretvorni
dendrometer m;
deblomer m
dolžina ž krošnje

527. .01.80
1806
529. .02.30
1807
531. .02.80
1808 1485
531. .03.80
1809 1489#
531. .04.80
1810
532. .01.80
1811
532. .02.80
1812
533. .02.80
1813 1471
534.1 .01.20
1814
534.1 .02.20
1815
535. .02.80
1816
535. .03.80
1817

odstotek m
krošnje
volumen m
krošnje
površina ž, listna
količnik m listne
površine; indeks
m listne površine
gostota ž krošnje
drevo s,
podstojno; drevo
s, obvladano
drevo s,
sovladajoče
število s dreves,
hektarsko
površina ž, rastna

535. .04.81
1818
537. .01.20
1819

zarasli, -la, -lo,
polno
vejevina ž

537. .02.80
1820
54 . .04.60
1821

masa ž, sveža

54 . .05.60
1822

tip m, rastiščni

skupina ž
rastiščnih tipov

kot tablica donosov/0793/ oblikovana preglednica za
določitev količine najobičajnejših gozdnih lesnih
sortimentov pri pridobivanju lesa/0998/
merjenje dolžine in premera podrtih/0477/ dreves,
debel/0534/ ali izdelanega/0468/surovega lesa
faktor za preračunavanje prostornine skladovnic
lesa/0514/ v volumen/0733/ v odvisnosti od
vsakokratnega kakovostnega razreda sortimenta/1966/
naprava za merjenje premera debla v poljubni višini z
opazovanjem s tal
razdalja med najvišjo točko drevesa in začetkom
krošnje/0092/
odstotni delež dolžine krošnje/1808/ od višine
drevesa/0750/
prostornina krošnje/0089/ vključno z njenimi vmesnimi
prostori
velikost celotne površine posameznega asimilacijskega
organa, celotne rastline ali celotne porasti rastlin ( v
cm2 ali m2)
razmerje vsote vseh listnih površin/1811/ in tlorisa
krošenj/0773/ ali površine sestoja, na kateri rastejo te
rastline (m2/m2)
mera za strnjenost olistanosti/1176/ krošnje/0089/
prim.: zastrtost s krošnjami/0260/
drevo, čigar krošnja (v spodnjem delu ali v celoti)
ostane pod vladajočim slojem krošenj/0262/
sestoja/0253/
drevo, čigar krošnja spada k spodnjemu delu
vladajočega sloja krošenj/0262/
število dreves v porasti/0175/ na hektar
velikost površine, ki jo v sestoju/0253/ povprečno
zavzema eno drevo
prim.: rastni prostor/1201/
n.n. zarast: s stopnjo zarasti/0775/ približno 1,0
nadzemna lesna biomasa/1156/ pod določenim
premerom (različno po deželah - od 6 do 20 cm, npr. v
Nemčiji pod 7 cm)
prim.: tanka vejevina/0539/, drobnjad/0545/,
vejevje/2012/
masa rastlinske snovi, določena s tehtanjem v svežem
stanju ob žetvi
delitvena kategorija za podobne rastiščne tipe/1822/, ki
so si enaki ali podobni po gozdnogojitvenem
ravnanju/0204/ in vrednotenju
delitvena kategorija za rastišča/0004/; tipizirano rastišče
glede tal (teksture tal/1109/, matične podlage, vrste
naknadnih preložitev, lastnosti horizontov/1082/),
vodnega režima/0037/, hranilnosti tal, podnebja in
reliefa
prim.: talni tip/1094/
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541. .02.80
1823

razred m sestoja,
bonitetni

548. .01.60
1824
561.21.01.70
1825

stopnja ž
hranilnosti
prirastek m,
svetlitveni

561.21.02.80
1826
561.24.02.20
1827

širina ž branike

561.26.01.70
1828 5766

analiza ž,
debelna;
analiza ž,
drevesna
prirastek m,
skupni ;
proizvodnja ž,
celotna lesna

562. .01.80
1829

562.2 .03.80
1830

562.2 .04.80
1831
565. .02.40
1832

kolobar m debla

prirastek m,
tablični; prirastek
m, modelni;
prirastek m,
normalni
prirastek m,
pričakovani
ploskev ž,
opazovalna

566. .02.60
1833

model m donosa

568. .01.20
1834

preglednica ž
starostnih
razredov

568. .02.80
1835 1184#

delež m drevesne
vrste

582. .01.60
1836

mozaik m,
rastiščni

582. .02.70
1837

kartiranje s
rastišč

absolutna mera za proizvodno zmogljivost sestoja, ki je
dana kot maksimalni povprečni skupni starostni
prirastek/0789/ v bruto kubičnih metrih/0736/, določen
na podlagi srednje višine in starosti sestoja iz tablice
donosov/0793/
n.n. tla: delitvena kategorija za obseg in kakovost
preskrbe s hranilnimi snovmi
z naravno presvetlitvijo/0273/ ali svetlitvenimi
redčenji/0427/ povzročen povečan prirastek/0781/
(starejših) dreves, izražen (v glavnem) s povečanim
debelinskim prirastkom/0783/
širina branike/0901/ (v mm), merjena na prerezu ali na
izvrtku/0785/
odrezek manjše debeline (nekaj cm) iz debla/0534/, ki v
laboratoriju omogoča vpogled v prečni prerez na
določenem mestu v deblu
natančno določanje rasti v vsem življenju drevesa s
proučevanjem branik/0901/ na prečnih prerezih (iz
kolobarjev debla/1827/) na različni oddaljenosti od
dnišča debla/0091/
skupni prirastek volumna ali mase sestoja/0253/,
izračunan do določene starosti: volumen po sečnji
ostalega sestoja/0275/ in vsota vseh vmesnih
donosov/0420/
prim.: skupni donos/0856/
prirastek/0781/ normalnega gozda/0803/

povprečni starostni prirastek/0789/ v obhodnji/0807/
normalnega gospodarskega razreda/1860/
del značilne površine sestoja/0253/ ali dela sestoja, kjer
se zajema določene podatke o sestoju ali rastišču
prim.: vzorčna ploskev/0792/, poskusna ploskev/1039/
(matematični) model razvoja volumskega donosa, npr.
v obliki tablice donosov/0793/, oz. model lesnega
donosa/0855/ ali drugih meril zmogljivosti gozda
preglednica gozdnih območij, posameznih
gospodarskih razredov/0819/, ali drugih gospodarskih
enot; v njej so navedene površine (povprečne bonitete
sestojev/0779/, povprečna stopnja zarasti/0775/ idr.),
ločeno po drevesnih vrstah in po skupinah drevesnih
vrst za vsak starostni razred/0837/
delež (v desetinkah) drevesne vrste v porasti/0175/, za
opazovano gozdno površino, izračunan iz deleža
hektarskega števila dreves/1816/, hektarske gostote
temeljnice sestoja/0748/, ali lesne zaloge/0996/
vzorec omejenega števila rastiščnih tipov/1822/, ki se v
določeni krajini redno ponavlja; taka kombinacija je
pomembna kot krajevna enota za nauk o gozdnem
rastišču/0005/
sistematično kartografsko beleženje rastišč
prim.: kartiranje gozdnih rastišč/0833/
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584. .03.70
1838

karta ž, revirna

584. .04.20
1839 5417#
584.3 .01.20
1840

karta ž, rastiščna

585. .01.70
1841

pridobivanje s
podatkov,
gozdarsko
daljinsko
drevo s, vzorčno

59 . .01.20
1842 5061
611. .04.60
1843
613. .07.80
1844

karta ž prometnic

gospodarjenje s,
trajnostno
starost ž,
zrelostna

613. .08.80
1845

obhodnja ž,
gospodarska

614. .03.20
1846

niz m, sečni

614. .04.40
1847

zaporedje s
sečišč

614. .05.50
1848

členitev ž gozda

614. .06.60
1849

sestoj m,
vetrobranski

614. .07.60
1850

red m, sečni

614. .08.70
1851

izbor m drevesnih
vrst

614. .09.70
1852

usmerjanje s
sečnje

gozdarska karta/0796/ za praktično gospodarjenje v
gozdnem revirju/0849/, npr. gozdnogospodarska
karta/0798/, rastiščna karta/1839/
karta, na kateri je predstavljena prostorska porazdelitev
rastiščnih tipov/1822/ in skupin rastiščnih tipov/1821/
karta, ki prikazuje razprostranjenost, nosilnost in
uporabno širino gozdnih cest/1686/ ter gozdnih
poti/1684/
izvajanje (delov) inventure gozdov/0768/ s pomočjo
snemanja in vrednotenja posnetkov iz zraka/2837/ in
drugih medijev daljinskega pridobivanja podatkov
izbrano drevo, značilno za skupino dreves, s katerega
se snema določene podatke
gospodarjenje z gozdom/1036/ po načelu
trajnosti/0802/
starost sestoja/0253/ (ali drevesa), ki je dosegel sečno
zrelost/0804/
prim.: sečna starost/0805/
obhodnja/0807/, ki je določena odvisno od
gospodarskega cilja/1913/, npr. obhodnja za največji
čisti gozdni donos/0851/
več sosednjih sestojev v skupinsko raznodobnem
semenovcu/0211/, ki se stopnjujejo po starostnih in
višinskih stopnjah v smeri pričakovanih nevarnih
viharjev
trajni razpored gozdnih površin – za načrtno oblikovanje
varovalnih členov pri gospodarjenju s skupinsko
raznodobnim semenovcem/0211/ (gozdni rob/0299 in
1547/, vetrobranski sestoj/1849/ in notranja oporna
zgradba/1356/ sestojev/0253/); navzven proti glavni
smeri ogroženosti so zavarovane z gozdnimi robovi in
vetrobranskimi sestoji
vertikalna in horizontalna razčlenjenost gozda
prim.: vrsta zgradbe sestoja/1313/, zgradba
gozda/0252/, zgradba sestoja/0250/, zgradba
gozda/1275/
del sestoja pri prostorskem redu/0810/, ki varuje druge
sestoje/0253/ in leži pred njimi proti smeri glavnih
vetrov
urejena členitev gozda/1848/, ki stremi k zaporedni
površinski rabi/0228#/ in površinsko ostro omejeni
obnovi gozda/0302/
prim.: red prebiranja/2858/
izbira ene ali več drevesnih vrst za obnovo gozda/0302/
v odvisnosti od rastišča/0004/, ekoloških zahtev
drevesnih vrst in vloge gozda/2013/
izvajanje sečnje/0213/ v smeri sečnje/1623/
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615. .18.20
1853

izkaz m površin;
pregled m površin

615. .19.40
1854

predel m, gozdni;
ime s gozda,
ledinsko
površina ž
gozdnega obrata,
negozdna

615. .20.40
1855

615. .21.40
1856

površina ž,
nerodovitna

615. .22.40
1857
615. .23.40
1858

proga ž, ozka

615. .24.60
1859

razred m,
obratovalni

615. .25.60
1860

razred m,
normalni
gospodarski
vrsta ž zemljišča

615. .26.60
1861

površina ž,
gozdna

615. .27.70
1862

delitev ž gozda

615. .28.80
1863
619. .01.40
1864
62 . .03.20
1865

številka ž oddelka

62 . .04.70
1866

površina ž
končne sečnje
izkaz m
sprememb
površin; pregled
m sprememb
površin
načrtovanje s,
celostno

62 . .05.80
1867

obdobje s,
ureditveno

dokumentacija o lesnoproizvodnih/0826/in
lesnoneproizvodnih/0825/ površinah ureditvene
enote/0813/, urejena po teritorialnih enotah
(revirjih/0849/, oddelkih/0815/, odsekih/0814/, vrsti
rabe/2136/)
prim.: katastrska karta/2849/
del gozdne površine s krajinskim imenom
površine gozdnogospodarskega podjetja/0859/, ki niso
porasle z gozdom in imajo ustrezen svojstven
gospodarski pomen, npr. travniki, gramoznice,
mehanizirana lesna skladišča/1620/
prim.: lesnoneproizvodna površina/0825/
površina, ki je zaradi njenega neugodnega naravnega
potenciala (tla, podnebje) oziroma zaradi gospodarskih
ali družbenih razlogov ni mogoče obdelovati in
uporabljati
prim.: nedonosna površina/0035/
razpotegnjena površina sestoja/0253/ širine od polovice
do ene višine drevesa
z gozdom poraslo ali samo začasno neporaslo/0177/
zemljišče
prim.: gozdna posest/0828/
delitvena kategorija za sestoje glavne drevesne
vrste/0285/ in enake obhodnje/0807/; olajšuje
orientacijo, vrednotenje in načrtovanje
gospodarski razred, ki ustreza modelu normalnega
gozda/0803/
delitvena kategorija za površine znotraj
gozdnogospodarske enote, npr. gozd, polje,
drevesnica, ali nedonosna površina/0035/, skalovje
prim.: vrsta rabe/2136/
razdelitev gozda na enote, npr. oddelke/0815/, delne
površine/0827/, kot podlaga za preglednost in natančno
določitev kraja oz.predela pri gospodarjenju, inventuri
gozdov/0768/, načrtovanju in kontroli
število ali kombinacija številk (in črk) za identifikacijo
(označevanje) oddelka/0815/
površina, na kateri je bilo izvršeno glavno
izkoriščanje/0207/, ali še bo
tabelarični pregled sprememb površin od zadnjega
urejanja gozdov/0800/

dolgoročna določitev vseh gospodarskih dejavnosti
gozdnogospodarskega območja ali enote pri urejanju
gozdov/0800/
obdobje med dvema urejanjema gozdov/0800/
(praviloma 10 ali 20 let)
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622. .07.20
1868

izkaz m lesnih
zalog; pregled m
lesnih zalog

622. .08.20
1869

izkaz m
prirastkov;
pregled m
prirastkov

622. .09.50
1870 1184#

mešanost ž
drevesnih vrst;
sestava ž po
drevesnih vrstah
enodobnost ž

622. .10.50
1871 2215#
622. .11.50
1872

622. .12.60
1873

622. .13.60
1874
622. .14.60
1875

622. .15.70
1876
622. .16.80
1877
622. .17.60
1878

624. .01.20
1879

624. .02.60
1880
624. .03.60
1881
624. .04.70
1882

pregled lesne zaloge/0996/ (v posameznih
gospodarskih razredih/0819/), ločeno po skupinah
drevesnih vrst/1874/, kot pomemben podatek urejanja
gozdov/0800/
pregled višine prirastkov (v okviru glavnih ugotovljenih
podatkov urejanja gozdov/0800/), kot so tekoči/0790/ ali
povprečni starostni prirastek/0789/, ločeno po
gospodarskih razredih/0819/ in skupinah drevesnih
vrst/1874/ za posamezne starostne razrede/0837/
n.n. porast/0175/, gozdno območje/1268/ - prisotnost
več drevesnih vrst, ki jo določajo deleži drevesnih
vrst/1835/

značilnost sestoja/0253/, v katerem so drevesa
približno enako stara; (glede na razvojno stopnjo/1878/
so dopustni odmiki približno 25 % povprečne starosti)
stanje s gozda
kakovost gozda oz. porasti/0175/ glede na zgradbo
gozda/0252/, lesne zaloge/0996/, ali debelinskih
razredov/0742/ ter odprtost/0869/, negovanost,
zdravstveno stanje gozda idr.
mešanost ž po
idealni površinski delež drevesnih vrst v mešanem
površini, idealna
sestoju/0284/, določen za odsek/0814/ ali delno
površino/0827/ (samo računsko) preko deleža
(hektarskega) števila dreves/1816/ ali deleža
temeljnic/0746/
skupina ž
delitvena kategorija pri obravnavanju drevesnih vrst po
drevesnih vrst
določenih gozdarskih vidikih, npr. skupina vseh vrst
hrastov, macesnov, iglavcev ipd.
okolje s,
skupek vseh prostorsko odvisnih družbenih in
družbeno
gospodarskih dejavnikov gozdnogospodarskega
ekonomsko
podjetja/0859/, ki določajo potek gospodarjenja, kot so
naseljenost, sestava prebivalstva, notranji in zunanji
prometni položaj, delovne razmere in stanje urejanja
prostora/2027/
razvoj m
spreminjanje temeljnice sestoja/0748/ v časovnem
temeljnice
obdobju
starost ž sestoja
doba rasti sestoja/0253/ ali sloja sestoja/1317/ po
obnovi gozda/0302/, izražena v letih (srednja vrednost)
stopnja ž,
razvojna faza sestoja; pri gospodarjenju s skupinsko
razvojna
raznodobnim semenovcem/0211/ npr. mladje/0293/,
mladovje/0286/, gošča/0287/, pri gospodarjenju s
panjevsko semenskim gozdom/1308/ pa npr. stopnja
panjevskih prihranjencev/0240/
sestoj m za nujno sestoj/0253/, pri katerem je končna sečnja/0207/ zaradi
sečnjo
gozdnogojitvenih/1272/, gospodarskih,
gozdnovarovalnih/0649/ ali drugih razlogov nujno
potrebna
tip m, ciljni sestojni delitvena kategorija ciljnih porasti/0844/ (npr. tip borovja)
smernica ž,
gozdnogojitvena
uravnavanje s
donosa

principi gozdnogojitvenega ravnanja/0204/
del trajnostnega načrtovanja pri urejanju gozdov/0800/,
ki zagotavlja visoke trajne materialne donose gozda (les)
ob upoštevanju vseh funkcij gozda
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624.
1883

.05.70

načrtovanje s,
glavno

624. .06.70
1884

načrtovanje s,
naturalno

624. .07.70
1885

načrtovanje s,
dolgoročno

624. .08.70
1886

načrtovanje s,
srednjeročno

624. .09.70
1887

načrtovanje s,
splošno
gozdnogojitveno

624.1 .03.80
1888

etat m, izravnalni

624.1 .04.80
1889 1570

obhodnica ž

624.1 .05.80
1890
624.1. .06.80
1891
624.1. .07.80
1892
624.3. .02.70
1893

etat m, trajnostni

624.9 .03.60
1894

enota ž,
načrtovalna

625. .01.20
1895

625. .02.60
1896 1285

evidenca ž
gospodarjenja;
evidenca ž
ukrepov
metoda ž,
kontrolna

625. .03.70
1897

preverjanje s
gospodarjenja

intenzivnost ž
sečnje
etat m vmesnih
donosov
načrtovanje s,
detajlno;
načrtovanje s,
podrobno

določitev splošno veljavnih ukrepov gospodarjenja z
gozdom/1036/, npr. izdaja gozdnogojitvenih
smernic/1881/, celovito načrtovanje vmesne rabe/1904/
prim.: podrobno načrtovanje/1893/
daljnovidna določitev ukrepov za ohranitev in izboljšanje
funkcij gozda/2013/, trajnosti proizvodnje in
proizvodnosti gozdnih sestojev/0253/ brez upoštevanja
finančnega načrtovanja
določitev oddaljenih ciljev (v obdobju nad 20 let) glede
gozdnogojitvenih oblik/0206/, obhodnje/0807/,
prostorskega reda/0810/ idr.
določitev ciljev gospodarjenja za eno ureditveno
obdobje/1867/ (10 ali 20 let) na podlagi ciljev
dolgoročnega načrtovanja/1885/
glavno načrtovanje/1883/ principov za bodoče
gozdnogojitvene ukrepe (npr. izbor drevesnih
vrst/1851/), gozdnogojitvenih oblik/0206/ in izbira
ciljnega tipa gospodarjenja/1912/, odvisno od rastnega
območja/0171/, funkcij gozda/2013/, gospodarskega
cilja/1913/ in rastiščnega tipa/1822/
prim.: gozdnogojitvena smernica/1881/
napovedani/0791/ načrtovani donos/0839/ za izravnavo
odmikov dosedanjih sečnih količin/0770/ od etata v
preostalih letih ureditvenega obdobja/1867/
načrtovano (ponavljajoče se) obdobje med dvema
zaporednima sečnjama/0213/ na isti površini
prim,: obhodnica redčenj/0419/
etat/0839/, ki v celoti izpolnjuje zahteve trajnosti/0802/
odstotni delež sečne mase/0770/ v lesni zalogi/0996/
delež vmesnih donosov/0420/ v skupnem donosu/0856/
določitev ukrepov gospodarjenja z gozdom/1036/ za
vsako posamezno gospodarsko in načrtovalno enoto (=
delno površino/0827/) za naslednje ureditveno
obdobje/1867/
prim.: glavno načrtovanje/1883/, celostno
načrtovanje/1866/
del gozdnega obrata, ki predstavlja osnovo za
načrtovanje, največkrat delna površina/0827/ ali
odsek/0814/
del gozdnogospodarskega načrta/0830/, ki prikazuje
natančen in popoln pregled v ureditvenem
obdobju/1867/ izvršenega pridobivanja lesa/0998/,
obnove gozda/0302/, nege gozda/1504/ idr.
postopek urejanja gozdov/0800/, ki ga je razvil Biolley;
sloni na ponavljajočih se ugotavljanjih lesne
zaloge/0762/, posebno v raznodobnih sestojih/1349/
kritična primerjava načrtovanja in izvajanja
gospodarjenja z gozdom/1036/ v preteklem ali že v
tekočem ureditvenem obdobju/1867/
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625. .04.70
1898

628. .01.20
1899 4416#

628. .02. 20
1900 4417
4416#
628. .03.70
1901
64 . .01.70
1902

641. .02.70
1903

643. .04.70
1904
651.1 .02.80
1905

651.2. .02.80
1906 5548

651.6 .01.80
1907

652.3 .01.60
1908
652.3 .02.60
1909
652.4 .01.80
1910
654. .02.20
1911
654. .03.60
1912
654. .04.60
1913

revizija ž, vmesna

poenostavljeno urejanje gozdov/0800/ med ureditvenim
obdobjem/1867/, ki je po potrebi povezano z novo
določitvijo etata ali povsem na novo izdelanim načrtom
ukrepov gospodarjenja z gozdom/1899/
načrt m ukrepov
del gozdnogospodarskega načrta/0830/, v katerem so
gospodarjenja z
predvideni ukrepi za prihodnje ureditveno
gozdom
obdobje/1867/, urejeno po oddelkih/0815/ in
odsekih/0814/
prim.: gospodarski načrt/1900/
načrt m,
skupen izraz za kratkoročne (četrtletje, leto) in
gospodarski
srednjeročne (5 do 10 let) načrte, ki jih je treba sestaviti
v gozdnem obratu ali drugi gospodarski enoti gozdarstva
prim,: letno načrtovanje/1901/
načrtovanje s,
izdelava letnih naturalnih in finančnih gospodarskih
letno
načrtov/1900/ na podlagi srednjeročnega (10 - letnega)
naturalnega načrtovanja/1884/ urejanja gozdov/0800/
ekonomika ž
smotrna gospodarska dejavnost pri gospodarjenju z
gozdarskega
gozdom/1036/ za ekonomsko optimalno oblikovanje
poslovanja
ekoloških razmer, biološkega razvoja in tehničnih
gospodarskih ukrepov v gozdu
optimiranje s
določitev deležev drevesnih vrst/1835/ za večje
sestave drevesnih gospodarsko območje kot optimuma glede na rastiščne
vrst
razmere, ekološke zahteve in družbene potrebe za neko
obdobje
raba ž, vmesna
v skupinsko raznodobnem semenovcu/0211/ vsako
pridobivanje lesa/0998/, ki ni končna sečnja/0207/
stopnja ž čistega
mera za intenzivnost gospodarjenja s sestoji/0253/ kot
donosa
pripomoček za odločanje o obsegu gospodarskih
ukrepov in porabi sredstev zanje; kategorija gozdarske
analize stroškov in koristi
donos m, čisti
letna renta, ki se izračuna iz vrednosti zemljiškega
zemljiški;
donosa/1908/
renta ž, letna
zemljiška
stroški m mn.
vsi stroški gospodarjenja z gozdom/1036/ za večjo
proizvodnje lesa
gospodarsko enoto, npr. gospodarski razred/0819/, ob
na panju
določenem času ( z upoštevanjem donosov vmesne
rabe/1904/)
vrednost ž
na čas osnovanja sestoja/0301/ preračunana
zemljiškega
(diskontirana) pričakovana vrednost sestoja/0253/
donosa
razred m sestojev, delitvena kategorija za sestoje/0253/ po deležih različnih
vrednostni
kakovosti lesa/3000/ kot izraz možnih vrednostnih
zmogljivosti
vrednost ž gozda vrednost gozdnega zemljišča in sestoja/0253/ na njem,
določena s ceno, ki jo je mogoče doseči na dan ocenitve
sestoj m, končni
sestoj/0253/, pri katerem je dosežen proizvodni cilj/0843/
tip m
gospodarjenja,
ciljni
cilj m, gospodarski

delitvena kategorija ciljev gospodarjenja/0853/, npr. tip
enodobnega borovega (vrednega) sestoja s spodnjim
slojem bukve
skupek in zaporedje vseh zahtev, ki naj jih za lastnike in
družbo v bodočnosti doseže gozdnogospodarsko
podjetje/0859/ ali druga gozdarska gospodarska enota
121

Lipoglavšek, M. in sod. Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars, Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2013
_____________________________________________________________________________________________________

67 . .01.20
1914
672.2. .01.80
1915

681.2. .01.60
1916
681.2 .02.60
1917
681.2 .03.60
1918
681.2. .04.60
1919

681.2. .05.60
1920
681.2 .06.60
1921
681.3 .06.10
1922
686. .01.70
1923

686.3 .02.70
1924
686.39.01.40
1925

687. .01.40
1926

687. .02.40
1927

74 . .01.70
1928
754. .01.70
1929
796.2 .01.80
1930
8 . .02.20
1931

potrdilo s o
uspešnosti
gospodarjenja
izguba ž prirastka

zapis o preverjanju gospodarjenja/1897/

razlika med rastiščno in biološko možnim ter dejanskim
prirastkom/0781/ kot posledica vplivov na asimilacijo,
npr. zaradi vpliva žuželk, zmrzali, kot posledica
onesnaženja zraka/1046/, nesmotrnega ravnanja s
sestojem ipd.
obrat m, gozdni
nižja gozdarska upravna enota za več gozdnih
revirjev/0849/ z omejeno samostojnostjo (v Sloveniji
krajevna enota Zavoda za gozdove – ZG)
uprava ž, gozdna nižja samostojna gozdarska upravna enota, ki skrbi za
več tisoč hektarjev gozdne posesti/0828/
prim.: gozdni obrat/1916/
direkcija ž, gozdna višja gozdarska upravna enota, ki obsega več gozdnih
uprav/1917/ (v Sloveniji območna enota ZG)
uprava ž, deželna neposredno ministrstvu za gozdarstvo/1921/ podrejena
gozdna
gozdarska strokovna ustanova s posebnimi nalogami,
kot je načrtovanje (v Sloveniji Zavod za gozdove
Republike Slovenije)
uprava ž, deželna v državi najvišji gozdarski upravni organ/4014/ z
gozdna
omejenimi (finančnimi) pooblastili
ministrstvo s za
centralni gozdarski upravni organ v deželi ali državi;
gozdarstvo
najvišji gozdarski upravni organ/4014/
delovodja m,
vodja skupine delavcev oziroma preddelavec; v
gozdarski
nekaterih državah tudi izobraženi gozdarski
mojster/0864/ z dovoljenjem za poučevanje
odpiranje s
opremljanje gozda z delovnimi potmi – vlakami/0643/,
gozdov s
spravilnimi linijami/0642/ - sečnimi potmi/1925/ ali
sekundarnimi
trasami žičnih žerjavov/1668/
prometnicami
odpiranje s
samostalnik h glagolu odpirati gozd/0869/
gozdov
pot ž, sečna;
pri odpiranju gozdov s sekundarnimi prometnicami/1923/
pot ž, strojna
načrtovana, za stroje prehodna trasa v sestoju/0253/, po
kateri lahko vozijo samohodni gozdarski stroji/1572/ za
sečnjo/0213/ (in za izdelavo sortimentov/0468/); tovrstno
pot naredijo ti stroji sami, ko prvič delajo v sestoju
meja ž prevoza
ekonomsko pogojena največja transportna
razdalja/1680/, do katere je smotrno prevažati z nekim
prevoznim sredstvom, npr. kamionom
prim.: transportna meja/1927/
meja ž,
ekonomsko, tehnološko in orografsko pogojena meja na
transportna
(bodočem) sečišču/0557/, od katere naj bi spravljali les v
določeni smeri
prim.: meja prevoza/1926/
politika ž trgovine (državni) ukrepi lesne trgovine/0871/ za doseganje
z lesom
gospodarskih ciljev
prodaja ž lesa po prodaja lesa po masi z upoštevanjem vlažnosti
teži
lesa/0916/
rentabilnost ž
razmerje finančnega prihodka in stroškov pri proizvodnji
lesne proizvodnje lesa/2144/
proizvod m, glavni najpomembnejši proizvod, ki ga dobimo iz gozda,
gozdni
največkrat les
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810. .04.20
1932
811. .01.20
1933

šibje s za
pletarstvo; šibje s,
pletarsko
les m, trdi

811. .02.20
1934

les m, mehki

811. .03.50
1935
811.22.01.20
1936
811.22.03.20
1937
811.25.01.20
1938

struktura ž lesa

811.25.02.20
1939

smolika ž

811.49.01.50
1940
811.5 .01.70
1941
811.51.02.20
1942
811.52.02.20
1943

branike ž mn.,
široke
ojedritev ž

811.52.03.20
1944
811.52.04.20
1945

jedro s

811.7 .05.20
1946
811.7 .06.20
1947

ličje s

811.7 .07.51
1948
811.7 .08.70
1949

z gladko skorjo

kambij m
les m, reakcijski
kanal m, smolni

les m, svetli
les m, zreli

jedro s, mokro

skorja ž

oskorjenje s

uporabna vejevina/1612/ za pletenje, npr. pri izdelavi
košar
les z veliko nominalno gostoto/1955/ (pribl. >550 kg/m3)
in trdoto/0917/ nad 40 MPa po BRINELLU, npr. les
hrasta, javorja
prim.: mehki les/1934/
les z manjšo nominalno gostoto/1955/ (pod 550 kg/m3)
in s trdoto/0917/ do 40 MPa po BRINELLU, npr. les
mnogih vrst iglavcev/0892/
prim.: trdi les/1933/
zgradba lesa oz. razporeditev celic v lesnem tkivu,
značilna za drevesno vrsto
sloj delitvenih celic med ksilemom/0898/ in ličjem/1946/,
ki povzroča rast drevesa v debelino
skupni izraz za tlačni/0900/ in natezni les/0899/
z razmikom celičnih sten nastali vzdolžni kanal v lesu (in
v iglicah), obložen z epitelnimi celicami, ki izločajo
smolo; v lesu potekajo tovrstni kanali v smeri osi
poganjkov, pa tudi radialno v strženovih trakovih/0896/
in so medsebojno prepleteni
prim.: smolika/1939/
lečasta smolna/0992#/ tvorba med branikami v lesu, ki je
nastala z izlivom smole iz vodoravnih smolnih
kanalov/1938/ po njihovi ločitvi od kambija zaradi
torzijskih sil
prim.: smolni kanal/1938/
samostalnik k pridevniku s širokimi branikami/0905/
nastanek jedrovine/0907/ iz svetlega lesa/1942/ beljave
z odlaganjem čreslovin
les debla in vej, ki tvori beljavo/0906/ in tudi notranji del
brez živih celic pri drevesnih vrstah brez jedrovine/1197/
jedrovina/0907/ z vsebnostjo vlage, ki je manjša kot v
lesu beljave/0906/, npr. pri smreki, jelki, bukvi
prim.: obarvana jedrovina/1995/
osrednji del debla (in vej) iz jedrovine/0907/
posebna vrsta jedra/1944/, za katero je značilna visoka
lesna vlažnost/0916/ - podobno kot v beljavi/0906/- (in
napad bakterij); pojavi se predvsem v živem jelovem
deblu
notranji živi del lubja/0910/; glavno tkivo za prevajanje
asimilatov
porozni odmrli zunanji tkivni sloj lubja/0910/; sestavljajo
ga ploščate, brez presledkov povezane mrtve celice z
odloženimi snovmi, ki odbijajo glive in bakterije
s tankim lubjem/0910/ z gladko površino
prim.: z grobo skorjo/0912/
sprememba rastlinskih celičnih sten z nalaganjem tankih
za vodo nepropustnih lamel iz skorje
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811.79.01.20
1950
812.14.01.80
1951
812.21.02.70
1952 5341
812.21.03.80
1953 2252

812.23.01.50
1954
812.31.01.80
1955
812.31.02.80
1956 412
812.31.03.80
1957
812.31.04.80
1958 2024

812.7 .01.50
1959 5881
812.75.01.50
1960
814.1 .01.50
1961
822.2 .01.30
1962
822.33.01.30
1963
822.33.02.30
1964
831. .01.20
1965
831. .02.60
1966
831.3 .01.20
1967
831.4 .02.20
1968
831.4 .03.20
1969
831.4 .04.20
1970

brki m mn., kitajski pretežno pri drevesnih vrstah z gladko skorjo na obeh
straneh vejne bradavice/0972/ navzdol obrnjena guba
lubja/1229/, podobna značilnim kitajskim brkom
vrednost ž, kurilna toplotna energija, ki se dobi s sežigom lesa, lubja/0910/
idr., zmanjšana za toploto izparevanja vode, ki nastane
in se sprosti iz kuriva pri sežigu
skrček m lesa
uskočenje lesa zaradi zmanjšanja vlažnosti lesa/0916/
pod točko nasičenosti/1953/
točka ž
vlažnost lesa/0916/, ko so celične stene nasičene z
nasičenosti
vodo, v celičnih medprostorih pa vode ni; ta vlažnost je
različna po vrstah lesa/0891/ med 22 in 35 % mase
suhega lesa/1957/
vpojnost ž
lastnost lesa, da lahko sprejema z večjim ali manjšim
odporom tekočine pod nadtlakom ali brez njega
gostota ž lesa,
količnik med maso in volumnom lesne snovi s porami
nominalna
oz. kosa lesa z upoštevanjem vlažnosti lesa/0916/ (v
g/cm3)
gostota ž svežega količnik med maso kosa suhega lesa/1957/ in volumnom
lesa
kosa svežega lesa (v kg/m3)
prim.: nominalna gostota lesa/1955/
masa ž suhega
masa suhe snovi/1028/ lesa
lesa
gostota ž
količnik med maso in volumnom kosa snovi vključno s
porami, npr. lesa, tal kot suhe snovi/1028/; podatek v
kg/m3 ali g/cm3
prim.: nominalna gostota lesa/1955/
trdnost ž lesa
odpornost lesa na mehanske obremenitve
prim.: trdota lesa/0917/
cepljivost ž
lastnost lesa (idr.), da se lahko (v smeri vlaken) razcepi
z orodjem klinaste oblike
trajnost ž lesa,
(naravna) odpornost lesa proti biotskim oz. abiotskim
naravna
vplivom
lokarica ž;
ročna žaga z lokom za napenjanje ozkega žaginega
žaga ž lokarica
lista/0580/
žaga ž, krožna
krožna žaga/1964/ na zglobnem okviru, s katerim se
zglobna
žaga pri žaganju pritisne v les
žaga ž, krožna
žagalna naprava za žaganje (lesa) z vrtljivim okroglim
žaginim listom/0580/ z mehanskim pogonom
les m, energetski; les za pridobivanje energije; (ni lesni sortiment/0520/)
les m za energijo prim.: les za kurjavo/0929/
razred m
kategorija lesnih sortimentov/0520/, ki jo določajo mere,
sortimenta,
kakovost in vrsta lesa/0891/
kakovostni
pilot m
kos okroglega lesa/1610/ s premerom na sredini/0745/
nad 20 cm brez lubja in dolžino okrog 8 m, namenjen za
vodogradnje, temelje in sestavne dele mostov
ranta ž, debelejša debelejša in daljša ranta/1971/ (nad 7 cm premera,
merjeno 1 m od debelejšega konca, in daljša od 5 m)
ranta ž, tanjša
tanka ranta/1971/ (pod 7 cm premera, merjeno 1m od
debelejšega konca)
rante ž mn.
lesni sortimenti okroglega lesa/0525/ velike
vitkosti/1796/ (nad 100), daljši od 2 m, premera z
lubjem/0910/ 3-14(15) cm (merjeno 1 m od debelejšega
konca)
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831.4 .05.20
1971
831.45.02.20
1972
832.16.01.20
1973

ranta ž

posamezen kos lesnih sortimentov/0520/ “rante”/1970/

odrnik m

832.20.05.20
1974
832.20.06.20
1975

hlod m, furnirski

832.28.03.20
1976

furnir m

835.5 .01.20
1977
839.8 .02.20
1978 5103
844.2 .06.70
1979 6655#

les m, resonančni

posamezen kos iz skupine lesnih sortimentov za odre
prim.: odrnik/0932/
žagarski postroj s tako oblikovanimi prevoznimi stroji in
agregati, da omogočajo hitro menjavanje kraja in
uporabo v bližini sečišča/0557/
kos okroglega lesa/0525/, pretežno krajši odrezek
debla/0529/, primeren za izdelavo furnirja/1976/
odrezek debla/0529/, ki v vsej svoji dolžini ustreza
kakovosti furnirskega lesa/0940/
prim.: delno furnirski hlod/0941/
tanek list lesa debeline od pribl. 0,5 do 8 mm, ki se ga
dobi z luščenjem, rezanjem ali žaganjem iz furnirskega
hloda/1974/
kakovostni razred sortimentov/1966/ za izdelavo
sestavnih delov glasbenih inštrumentov
pri žaganju nastali drobni delci lesa

844.23.01.20
1980
844.23.02.40
1981

grča ž, nagnita

844.23.03.70
1982 2968
844.23.04.70
1983 5081
847.1 .02.70
1984
848. .02.40
1985

852.1 .02.20
1986
852.12.02.20
1987 3274
852.12.03.20
1988 5585#
852.12 .04.20
1989
852.12.05.20
1990
852.12.06.50
1991

žaga ž, premična;
žaga ž, mobilna

hlod m, celovit
furnirski

žagovina ž
gniloba ž, bela

vrsta lesne trohnobe/0958/, pri kateri se zaradi gliv, ki
uničujejo les, dogaja razgradnja lignina/3921/ in kasneje
celuloze/3008/; okuženi les se v začetku svetlo obarva in
je lahko obdan s temnim robom
nezarasla vidna grča/1989/ z gnilobo

gniloba ž, obodna; omejeno mesto z lesno trohnobo/0958/, vidno kot madež
madež m,
na površini presekov ali plašču/1789#/ debla/0534/
trohnobni
gniloba ž jedra
na jedrovino/0907/ omejena lesna trohnoba/0958/ v
živem drevesu, ki jo povzročajo lesne glive
prim.: gniloba debla/2006/
gniloba ž beljave
lesna trohnoba/0958/, ki je omejena na svetli les/1942/
beljave
sušenje s, zračno sušenje (lesa) v naravnih razmerah (ob hkratnem
varovanju pred navlaženjem)
skladišče s,
v gozdu ( ali v neposredni bližini gozda) urejen prostor
začasno
za skladiščenje spravljenega/0606#/ surovega lesa pred
odvozom/0603/
prim.: lesno skladišče/0965/
roža ž, vejna
oblika vejne bradavice/0972/, predvsem pri drevesnih
vrstah z grobo skorjo/0912/, za katero je značilna bolj ali
manj krožna nagubanost lubja/0910/
grča ž, zrasla
grča/1174/, pri kateri so vlakna zrasla z lesnim tkivom, ki
jo obdaja
grča ž, zdrava
z lesnim tkivom trdno zrasla vidna grča/1989/ brez
sledov gnilobe
grča ž, vidna
grča/1174/, vidna na površini lesa
grča ž, nezrasla
grčavost ž

temno obarvana ali črno obrobljena vidna grča/1989/, ki
ni v celoti zrasla z okoliškim lesom (in je obdana s
posušenim lubjem/0910/)
lastnost lesa, da ima grče/1174/; njihova vrsta, število in
velikost so merila kakovosti lesa
prim.: vejnatost/1228/
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852.15.01.50
1992

napaka ž, barvna

852.16.01.20
1993

srce s, dvojno

852.16.02.20
1994

črnjava ž,
neprava;

852.16.03.20
1995

črnjava ž;
jedrovina ž,
obarvana
črnjava ž, temno
obrobljena;
srce s, mrazno
srce s, rdeče

852.16.04.20
1996
852.16.05.20
1997
852.17.04.20
1998
852.17.05.20
1999
852.17.06.50
2000
852.18.02.40
2001
852.18.03.40
2002 963<
5272<
852.4 .01.20
2003
852.4. .02.20
2004

neželen odmik od barve lesa/0915/, značilne za
drevesno vrsto; nastal je zaradi biotskih oziroma
abiotskih vplivov
jedro/1944/, za katero je značilen pojav dveh ali več
strženov/0897/ s samostojnimi sistemi branik/0901/, ki
so obdani s skupnim zunanjim sistemom branik
temen, nepravilno obarvan notranji del debla pri
listavcih, ki običajno ne tvorijo obarvanega jedra/1944/,
npr. pri bukvi, jesenu
jedro/1944/, obarvano zaradi odlaganja barvastih snovi,
npr. voskov, taninskih kislin v celične stene (in celične
prostore)
neprava črnjava/1994/, ki jo povzroča zmrzal, npr. pri
bukvi
rdeče obarvana neprava črnjava/1994/ pri bukvi

kos tuje snovi v lesu, ki v splošnem zmanjšuje vrednost
surovega lesa, npr. pri lesu z razstrelki granat/0974#/
bradavica ž
vejna bradavica/0972/ v obliki obročev pri drevesnih
slepice
vrstah z gladko skorjo/1948/, npr. pri bukvi
poškodba ž zaradi poškodba surovega lesa zaradi tujkov (npr. razstrelkov
razstrelkov
granat), ki zmanjšuje vrednost lesa
razpoka ž, mrazna radialna vzdolžna razpoka v spodnjem delu debla,
nastala zaradi zmrzali
razpoka ž
podolgovat prazen prostor vzdolž lesnih vlaken/0895/, ki
je nastal zaradi izravnave napetosti v lesu
tujek m v lesu

slepica ž;
grča ž, gnila
jedro s, votlo

vidna/1989/ ali zarasla grča/1174/ z gnilobo

drevo s, okrasno

na prerezih odrezkov debla/0529/ vidno gnilo
jedro/2005/ z napredujočo razgradnjo in nastajanjem
praznega prostora
bolj ali manj v sredini debla s povzročitelji lesne
trohnobe/0958/ okuženi les pri drevesnih vrstah brez
jedrovine/1197/ pa tudi pri vrstah z obarvano
jedrovino/1190/
lesna trohnoba/0958/, ki je omejena na deblo
prim.: gniloba jedra/1982/
iz razvlaknjenega lesa ali drugih vlaknastih snovi, ki
vsebujejo lignin in celulozo, (z dodatkom veziva) pod
vplivom pritiska in toplote izdelana plošča
prim.: iverna plošča/0979/
vodotopna kisla snov v rastlinskem tkivu, ki se uporablja
pri strojenju in kot zdravilo
vejevje z listjem dreves oziroma grmov, ki je namenjeno
za hrano živini (oz. divjadi)
(mlado) drevo za okras, npr. božično drevesce/0446/

vejevje s, okrasno

skupen izraz za veje, ki se jih uporablja za okras

vejevje s

(uporabne) veje/0086/ in vejice/0085/ do pribl. 3 cm
premera, pridobljene z dreves (in grmov/0140/)
prim.: vejevina/1819/, tanka vejevina/0539/

852.4 .03.20
2005

jedro s, gnilo;
jedro s, trhlo

852.4 .04.70
2006 807
862.3 .01.20
2007

gniloba ž debla

866.4 .01.20
2008 6068
892.1 .03.20
2009
892.51.01.20
2010
892.51.02.20
2011
892.9 .02.20
2012

čreslovina ž;
tanin m
vejnik m

plošča ž,
vlaknena;
vlaknenka ž
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90 . .01.60
2013

vloga ž gozda;
funkcija ž gozda

902. .01.60
2014

zgodovina ž
gozdarstva

905.1 .01.70
2015
905.2 .01.70
2016

statistika ž,
gozdarska
ugotavljanje s
poškodovanosti
gozda
bilanca ž, lesna

905.2 .02.70
2017
905.22.01.40
2018

907. .02.50
2019
907. .03.60
2020
907.12.01.40
2021

907.2 .02.40
2022
907.2 .03.20
2023
907.9 .01.50
2024
91 . .01.70
2025
91 . .02.70
2026

911. .01.70
2027

914. .01.70
2028
919. .01.50
2029

(načrtno opredeljena) korist gozda za človeka, npr. lesni
donos/0855/, možnost rekreacije, kot tudi bioekološki
vplivi v gozdnem ekosistemu/0111/,
npr.vodnogospodarska vloga
znanost o odnosih med človeško družbo in gozdom v
zgodovinskih obdobjih
prim.: zgodovina gozda/3019/
uporaba statističnih metod v gozdarstvu

sistem obdobnega zajemanja podatkov o stanju
gozda/1872/ za ugotavljanje poškodb gozda/1777/
prim.: služba za varstvo gozdov/0731/
primerjava potrebnih in razpoložljivih količin lesa (sečne
mase/0770/ in zaloge) za državo ali gospodarsko enoto
ob določenem času
fondi m mn,
gozdne površine/1858/, lesne zaloge/0996/,
gozdni
prirastki/0781/ in druge značilnosti gozdov na nekem
ozemlju
prim.: gozdno bogastvo/0995/, gozdni viri/3027/
delovanje s gozda, lastnost gozda, da (začasno) veže padavine in druge
zadrževalno
snovi iz ozračja ter zadrži sevanja in zvočne valove
nega ž krajine
oblikovanje, nega in varovanje kulturne krajine z
upoštevanjem ekoloških in ekonomskih zahtev v smislu
trajnosti/0802/
park m, krajinski
krajina ali del krajine, ki je zaradi svoje naravne
posebnosti od države zavarovana pred škodljivimi
posegi, vendar ne tako strogo, kot zavarovano naravno
območje/1000/
prim.: varovani del krajine/5…/
pas m, mestni
območje zunaj goste mestne pozidave s pretežno
zeleni
gozdnim ali parkovnim značajem, ki je namenjen
predvsem oddihu in sanitarno higienskim ciljem
gozd m, primestni gozd (v posesti mesta), ki je zaradi svoje bližine
namenjen predvsem oddihu in se z njim primerno
gospodari
pristop m, prost
neoviran vstop javnosti v gozdno območje
politika ž
ogozdovanja
načrtovanje s,
gozdarsko
prostorsko

k ogozditvi/1478/ usmerjeni državni ukrepi za doseganje
gospodarskopolitičnih ciljev
določitev ciljev in ukrepov za izboljšanje zgradbe
gozda/1275/ in za zagotovitev vlog gozda/2013/ ob
upoštevanju ciljev urejanja prostora/2027/ in
regionalnega načrtovanja
urejanje s prostora regionalno in nadregionalno dogovarjanje in določitev
ukrepov, ki zajemajo celovito izboljšanje položaja
različnih gospodarskih panog, prometa, zdravstva,
turizma itd. na nekem območju v interesu vsega
prebivalstva, npr. pri saniranju varovalnega gozda v
gorskih predelih
izkrčenje s gozda; samostalnik h glagolu izkrčiti gozd; razgozditi/1007/
razgozditev
sestava ž
sestava zemljišča, kjer druga poleg druge pomešano
zemljišča, mešana ležijo površine z različno rabo tal – zlasti gozd in polje –
oziroma površine različnih lastnikov
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922.2 .03.20
2030
923.4 .01.20
2031 2213#
928. .01.70
2032

gozd m, mestni

933.8 .01.60
2033

policija ž, gozdna

945.25.01.20
2034
945.25.02.50
2035
945.35.01.70 .
2036
962. .01.60
2037 4355

gozd m, učni

962. .02.60
2038

plačilo s po času

gozd m, kmečki
zložba ž zemljišč;
komasacija ž

podoba ž gozda
ekskurzija ž,
gozdarska
plačilo s po
učinku; plačilo s
po akordu

gozd v lasti mesta
prim.: primestni gozd/2023/
gozd (manjše površine) v lasti kmeta
načrtovanje večjih strnjenih (gozdnih) površin in
organiziranje potrebnih sprememb lastništva
parcel/2846/, da bi dosegli racionalnejše gospodarjenje
z zemljo
gozdarski oblastni organ/4014/, posebej pooblaščen za
opravljanje policijskih nalog pri uveljavljanju zakona o
gozdovih/1015/ in drugih uredb, ki se nanašajo na
gozdarstvo
gozd, ki se zaradi raznolikih ali posebnih podob
gozda/2035/ uporablja za izobraževanje gozdarjev/0865/
značilna pojavna oblika gozda ali dela gozda
oblika gozdarskega izobraževanja z ogledom (z
gozdarstvom povezanih) objektov v naravi
oblika zaslužka, pri kateri je višina plačila neposredno
odvisna od merljive uspešnosti opravljenega dela, t.j.
odvisno od učinka
prim.: plačilo po času/2038/
oblika zaslužka, pri kateri je višina plačila odvisna od
delovnih zahtev in trajanja delovnega časa (neodvisno
od uspešnosti opravljenega dela)
prim.: plačilo po učinku/2037/
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*003.1 .01.80
2039
*008. .01.20
2040
*001.89.01.40
2041

storilnost ž,
dejanska; učinek
m, dejanski
shema ž,
organizacijska
območje s,
raziskovalno

*008.73.01.70
2042
*006.77.01.20
2043 4602
*006.77.02.20
2044
*006.77.03.20
2045 119
*006.77.04.72
2046
*006.83.01.70
2047
*007.52.01.30
2048
*330.13.02.60
2049
*330.14.01.70
2050

razvrščanje s;
sortiranje s
profil m, vzdolžni

*330.14.02.80
2051 5412

sklad m,
amortizacijski

*330.32.01.80
2052
*331.22.01.20
2053

donosnost ž;
rentabilnost ž
plača ž, osnovna

*331.23.01.80
2054
*331.81.01.60
2055

plačilo s na uro

*332.37.01.70
2056

varstvo s okolja

*332.37.02.70
2057
*336.22.01.80
2058
*343.76.01.70
2059

nega ž okolja

*347.77.01.60
2060

vrsta ž lastništva

profil m, prečni
trasa ž
trasirati
razvrščanje s po
kakovosti
avtomat m
vrednost ž, tržna
amortizacija ž

delo s, izmensko

davek m na
dodano vrednost
požig m

stvarni učinek, npr. podjetja, stroja

shema, ki ponazarja sestavo neke organizacije ali
sistema, npr. sistem gozdne uprave/0860/
izbrano območje, običajno večje ozemlje, na katerem
potekajo raziskave
prim.: poskusna ploskev/1039/
presojanje, razdeljevanje in združevanje proizvodov, npr.
lesa, rastlin, po vnaprej določenih značilnostih
grafična predstavitev prereza terena vzdolž gozdne
poti/1684/, jarka idr.
grafična predstavitev prereza terena prečno na os
gozdne poti/1684/, jarka idr.
potek (projektirane) poti, napeljave idr., prikazan na karti
(in označen na terenu)
na karti ali na terenu določiti traso/2045/
razporejanje (surovega lesa, sadik/0368/ idr.) po
kakovostnih razredih/0967/
stroj z lastnim krmiljenjem, ki samostojno deluje po
določenem programu
na tržišču dosežena povprečna cena blaga
postopni odpis/2130/ vrednosti osnovnih sredstev;
obračunavanje finančnih sredstev pri prodaji proizvoda
ali storitve za novo investicijo
zbrani del izkupička, ki je kot del lastnih stroškov
vključen v ceno in namenjen za novo investicijo
prim.: odpis/2131/, amortizacija/2050/
razmerje med dobičkom in stroški, izraženo z odnosom
med denarnim donosom in porabo kapitala
delež plačila (pri plačilu po učinku/2037/ in plačilu po
času/2038/), ki ga zaposleni prejme na podlagi
postavljenih zahtev, npr. umskih in fizičnih sposobnosti
urno plačilo pri plačilu po času/2038/
časovno sklenjen del delovnega procesa, ki se ponavlja
po ustaljenem redu na določenem delovnem mestu;
način dela, pri katerem je delovni čas v obratu daljši kot
delovni čas zaposlenega posameznika
aktivno in pasivno zmanjševanje ali preprečevanje
poškodb okolja/1029/ s pomočjo ustreznih načrtovanj,
tehničnih, biotehničnih ukrepov in zakonskih predpisov
zavestno in načrtno vplivanje na okolje/1029/, da bi
ohranili in dosegli zaželene ugodne razmere
oblika prometnega davka, ki se ga pobere po predpisani
stopnji od ustvarjene in realizirane nove vrednosti
zažig dobrin zaradi nepazljivosti ali opustitve skrbnosti
pri ravnanju z ognjem, tudi zaradi pridobitve koristi; po
kazenskem zakoniku je lahko kaznivo dejanje
vrsta pravice razpolaganja z lastnino, npr. osebna,
zadružna ali lastništvo ustanove
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*351.77.01.70
2061

*351.77.02.20
2062
*5 . .01.40
2063
*502.05.01.70
2064
*502.4 .02.20
2065

*502.5 .01.60
2066
*502.5 .02.60
2067
*502.5 .03.60
2068
*502.6 .01.70
2069
*528.7 .01.60
2070 4326~

*531.22.01.80
2071
*531.23.01.80
2072 6275
*531.74.01.30
2073 1088
*541.13.01.20
2074
*541.13.02.50
2075 737~
*551.43.01.20
2076 3897=
*551.43.02.50
2077
*57 . .01.70
2078 5695<

politika m za
dejavnost, ki načrtuje in uveljavlja povezave in ukrepe
ohranjanje čistega javnega interesa na področju ugotavljanja in omejevanja
zraka
onesnaževanja zraka/1046/ kot tudi ponovno
vzpostavitev in ohranitev naravne sestave zraka
konvencija ž o
sporazum o zmanjševanju čezmejnega onesnaževanja
ohranjanju čistosti zraka, ki so ga evropske države 1979 sprejele v Genfu
zraka, genfska
območje s
vsi habitati/1248/ rastlinske ali živalske vrste, ki so se
razširjenosti,
izoblikovali na naraven način
naravno
poskus m, terenski (znanstveni) poskus, pri katerem se raziskuje objekt na
terenu
spomenik m,
naravni del (po)krajine, ki mu zaradi njegovega
naravni
znanstvenega, zgodovinskega ali domoznanskega
pomena zagotavljajo ohranitev posebne varstvene
določbe, npr. kamnit osamelec, slap, redko drevo
ekosistem m
poljuben sistem odnosov med dejavniki krajine/2068/, ki
krajine
so neposredno ali posredno povezani v funkcijski sklop
krajine
ravnovesje s
po naravnih zakonitostih v funkcijski sklop med seboj
krajine, ekološko
povezani dejavniki krajine/2068/, ki skupaj gradijo odprt
sistem in so v ekološkem ravnovesju/1143/
dejavniki m mn.
dejavniki, ki tvorijo ekosistem krajine: fizikalni (kamnine,
krajine
tla, voda, relief), biološki (rastline, živali) in antropogeni
(človek - načrtovalec, uporabnik in obremenitev okolja)
nega ž krajine
ohranjanje ravnotežja med rabo in videzom krajine za
ohranitev in povečanje naravnih vrednot dežele
fotogrametrija ž
postopek za merjenje in vrednotenje fotografskih
posnetkov, npr. slik iz zraka/2837/, ki iz primernih
posnetkov rekonstruira mere, obliko in lego predmetov
ter predstavi njihove projekcije na izbranih ravninah s
številkami ali risbami
moč ž vitla, vlečna srednja moč žičnega vitla/0626/ na vlečni kljuki
moment m, vrtilni;
navor m
padomer m

zmnožek sile in dolžine ročice, pri čemer sila deluje
tangencialno na telo v oddaljenosti od vrtilne osi in
povzroča torzijo (zasuk)
naprava za merjenje nagiba/0008/

pufer m (v tleh)

raztopina v tleh, ki svojo pH vrednost/0017/ ob dovajanju
močnih kislin ali baz le malo spremeni
kapaciteta ž,
sposobnost sistema za blaženje, npr. tal za izravnavanje
puferska
reakcije tal/1079/
morena ž; groblja nanos predvsem iz kamnitega grušča s skalnim
ž, ledeniška
drobirjem, ki ga je prinesel, obdelal in odložil ledenik ali
celinski led
nasip m, morenski oblika terena (zemljišča) iz morenskega/2076/ nanosa,
posebej očitna na mestih, kjer se je ledeniški rob za dalj
časa ustavil
obarvanost ž
sprememba barve lesa, listja, dlak idr. zaradi naravnega
življenjskega ritma, zaradi temperaturnih sprememb,
delovanja kemičnih sredstev, gliv in dr.
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*57.02.01.60
2079
*574. .01.60
2080 1955
*574.2 .02.80
2081 272

sistem m,
samouravnalni
biološki
ekologija ž

biološki sistem, ki pri motnjah teži k ravnovesju tako, da
jih blaži z notranjimi izravnalnimi mehanizmi

autoekologija ž

ekologija/2080/ posameznega organizma v povezavi s
posameznimi rastiščnimi dejavniki
n. n. potomstvo: sestoji samo iz enega klona

veda o odnosih med organizmi in njihovim okoljem/1029/

*575. .01.51
2082
*575.85.01.60
2083 5596

enoklonski, -a, -o

*577.21.01.20
2084

sklad m, genski

*581.44.01.60
2085

oblika ž
razvejanosti

*581.9 .01.60
2086

rastlinstvo s; flora
ž

*6 . .01.70
2087 2099<
*614.84.01.80
2088 1616
*614.84.02.60
2089 1610
*614.84.03.20
2090 1613

erozija ž;
razjedanje s
merilo s požarne
ogroženosti
razred m požarne
ogroženosti
merilnik m
pripomoček za kombiniranje podatkov o več dejavnikih
požarne
v numeričnih razredih požarne ogroženosti v merilu
ogroženosti gozda požarne ogroženosti/2088/
vozilo s cisterna,
poseben tovornjak z rezervoarjem za vodo, motorno
gasilsko
črpalko in cevmi za prevoz vode in gasilcev
postopek m,
način rabe okolja/1029/, npr. raba tal/3105/, ki je
okolju prijazen
usmerjen k doseganju tehničnih in gospodarskih ciljev
(načrtovanja rabe zemljišča) in hkrati k zagotavljanju
okoljskih razmer, ki jih človek potrebuje za zdravje in za
človeka vredno bivanje
roka ž, nihajna
strojni element v obliki nihala, ki premika agregat s
prestavljanjem druge osi v drugi ravnini, npr. nihajna
krožna žaga
gred ž, kardanska gred, ki ima en kardanski zgib ali več

*614.84.04.30
2091 6067
*620.04.01.60
2092

*621.81.01.30
2093
*621.82.01.30
2094
*621.82.02.30
2095 4529)
*621.82.03.30
2096
*621.82.04.30
2097

vrsta ž;
(species ž)

gred ž, gonilna;
(jermenica ž)
zgib m,
kardanski; (zglob
m, kardanski)
gred ž, zgibna

osnovna taksonomska enota v sistemih rastlinstva in
živalstva; zajema vse osebke in populacije/1030/, ki se
lahko medsebojno razmnožujejo, pripadajo skupnemu
genskemu skladu/2084/ in zagotavljajo istovrstne
potomce
celokupnost različnih genov, skupaj z gensko
raznolikostjo populacije/1030/
način razrasti pri (lesnatih/1192/) rastlinah, npr.
monopodij s pravo enovito glavno osjo pri jelki, ali
simpodij z navidezno glavno osjo pri lipi
celokupnost rastlinskih vrst/2083/ - podvrst itd. nekega
območja
prim.: vegetacija/2354/, rastlinska odeja/1241/
odnašanje snovi v obdelovalni tehniki, medicini, nauku o
materialih in geomorfologiji, npr. erozija tal/1137/
tabelarična oblika (ali nomogram) za merilnik požarne
ogroženosti gozda/2090/
delitvena kategorija požarne ogroženosti

pogonski nastavek na traktorju za neposreden pogon
agregata/1563/ preko nataknjene zgibne gredi/2097/
zglob za prenos vrtilnega momenta/2072/ z ene gredi
na drugo, pri čemer se kot med njima lahko spreminja
gonilna gred s posebnim zgibom, ki prenaša vrtilni
moment med zamaknjenimi gredmi, posebno od
jermenice/2095/ stroja na agregat/1563/
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*621.82.05.30
2098
*621.82.06.30
2099
*621.85.01.70
2100
*621.85 01.70
2101
*621.86.01.30
2102 1932
*621.86.02.80
2103
*621.87.01.30
2104
*621.87.02.30
2105
*623.95.01.50
2106

gred ž, zadnja
gonilna
sklopka ž, drsna
pogon m s
klinastim
jermenom
pogon m, verižni
prekucnik m;
(kiper m)
zdrs m kolesa
voziček m; maček
m
žerjav m, portalni
odpornost ž

*624.13.01.40
2107 431
*625.03.01.40
2108

brežina ž

*625.08.01.30
2109
*625.08.02.30
2110
*625.75.01.70
2111
*626.86.01.20
2112
*627.52.01.70
2113
*629.11.01.30
2114

plošča ž,
vibracijska
valjar m, cestni

pot ž, vozna;
cesta ž

nastanek m
kolesnic
jarek m, odtočni
utrjevanje s sipin

*629.11.02.30
2115

plašč m, široki
kolesni ; guma ž,
široka
stabilizator m;
opornik m vozila

*629.11.03.30
2116

vlačilec m,
posebni

*629.11.04.80
2117 2816
*629.11.05.80
2118
*629.12.01.30
2119

klirens m ;
odmik m od tal
razdalja ž,
medosna
roka ž
nakladalnika,
delovna

gonilna gred/2095/ na zadnji strani traktorja ali drugega
vozila
sklopka, ki pri določeni obremenitvi začasno prekine
povezavo moči
prenos vrtilnega momenta/2072/ z ene osi na drugo s
klinastim jermenom
prenos vrtilnega momenta/2072/ z ene osi na drugo z
verigo
tovornjak, čigar nakladalna ploskev se pri razkladanju
lahko nagne
razlika med obodno hitrostjo kolesa in hitrostjo vožnje
vozila, ki jo povzroči drsenje kolesa
po nosilni vrvi drseči agregat/1563/ žičnega
žerjava/1668/ za privlačenje in transport surovega lesa
premični samohodni žerjav z nosilnim ogrodjem v obliki
vrat, (često na lesnih skladiščih/1620/)
genetska ali pridobljena sposobnost organizma
zoperstaviti se abiotskim ali biotskim obremenitvam,
npr. pomanjkanju vode, povzročiteljem škodljivosti
nagnjena bočna površina zemeljskega nasipa, jarka ali
useka
(utrjena) vozna površina, ki je primerna za vožnjo
tovornjakov; na gozdnem obratu = gozdna cesta/1686/
prim.: spravilna pot/0643/
stroj (ali agregat) za gradnjo cest s ploščo, ki med
drugim s tresenjem stlači planum/2686/
stroj ali naprava za gradnjo cest, ki z valjanjem utrdi
posamezne plasti poti
nastajanje (vzporedno tekočih) sledi koles
jarek za odtok vode iz korit nižjega reda oz. iz
podtalnice/1067/
ustalitev površja sipin pred nadaljnjim premikanjem
zaradi vetra (ali vode) s sajenjem oz. z drugimi ukrepi
guma vozila, ki je bistveno širša kot običajno (in
namenjena) za zmanjšanje specifičnega pritiska na
tla/2221/
naprava na traktorju ali na drugem vozilu za
preprečevanje njegovega prevešanja med delom na
mestu
samohodni delovni stroj/1032/, za katerega so značilne
različne postavitve voznikovega sedeža – spredaj, v
sredini, zadaj – ter različne vrste pogona - spredaj, zadaj
in na vsa kolesa
razdalja med spodnjo točko podvozja in površino
vozišča, ki omejuje prevoznost/2681/ z vozilom
razdalja med osema na vozilu
prosto gibljiva roka na nakladalniku/1579/, na kateri v
splošnem visi agregat/1563/, npr. grabež/1660/
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*631.15.01.80
2120 3639≈
3642≈

ura ž, strojna

*631.27.01.20
2121
*631.31.01.30
2122
*631.33.01.30
2123
*631.34.01.30
2124
*631.54.01.20
2125

ograja ž z
napenjali, žična
plug m, univerzalni (kmetijski) plug standardne izvedbe brez posebne
opreme, npr. za gozdarstvo
trosilnik m za
agregat/15/63/ na traktorju (ali na drugem samohodnem
gnojenje
delovnem stroju/1032/) za razpršeno trosenje gnojila
škropilnik m;
naprava za škropljenje/1710/ in orošanje
oroševalnik m
sejanka ž
iz semena vzgojena mlada rastlina po štadiju klice/1214/
(do presaditve)
prim.: (gozdna) sejanka/0355/
praha ž
v poljedelstvu/3122/ enoletna ali večletna prekinitev
pridelave kulturnih rastlin za osvežitev rodovitnosti
tal/2237/
zamegljevati
pod tlakom razprševati tekočino v obliki megle (delci –

*631.58.01.70
2126
*632.98.01.72
2127
*632.98.02.72
2128
*65 .11.01.80
2129

*657.37.01.70
2130

čas obratovanja stroja, izražen v urah, ko ta dejansko
dela; osnova za izračun stroškov dela s strojem in za
načrtovanje potrebnega časa za delo s strojem na
deloviščih
žična ograja/0726/, ki jo napenjajo napenjala

zapraševati
učinkovitost ž,
gospodarska;
stopnja ž
gospodarnosti
odpis s

sposobnost podjetja ali vrednost postopka, dela opreme
ali stroja, ocenjena z izkupičkom po enoti vloženih
stroškov
znižanje vrednosti osnovnih sredstev, npr. stroja za
(normiran) del vrednosti pri izračunu stroškov
prim.: amortizacija/2131/
(normirana) obraba osnovnih sredstev, npr. proizvodnih
zgradb in naprav, izražena z denarjem
prim.: odpis/2130/
razdobje, v kateri se zgodi celoten odpis/2130/

*657.37.02.80
2131

amortizacija ž

*657.37.03.60
2132
*657.37.04.60
2133
*683.3 .01.20
2134
*694.51.01.20
2135

doba ž,
amortizacijska
bilanca ž, vmesna bilanca, ki se jo naredi med gospodarskim letom,
npr. mesečna, četrtletna
varovalo s
naprava za zavarovanje tehnike, npr. varovalna veriga
za povezovanje/2675/
balon m, signalni na tleh pritrjen (posebno obarvan) balon za označevanje
obdelovanih površin pri uporabi zračnih plovil, npr. pri
letalskem gnojenju/2490/
vrsta ž rabe; način delitvena kategorija namembnosti posamezne
m izkoriščanja
(katastrske) parcele/2846/ (skupne gospodarske
površine/2863/); kategorija ustreza katastrskemu izkazu
rabe/≈3052/ (izkazu gozdnih površin/2875/)
prim.: vrsta zemljišča/1861/
krajina ž, naravna pokrajina brez večjega človekovega vpliva

*711.14.01.60
2136

*911.52.01.40
2137
*911.52.02.40
2138
0 . .08.60
2139

prostor m, naravni
; okolje s, naravno
gozdarstvo s,
urejeno

geografska prostorska enota (izsek krajine) z značilno
biotopsko/1247/ in ekotopsko/2350/ sestavo
načrtno gozdno gospodarjenje, ki temelji na
dolgoročnosti in trajnosti/0802/
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0 . .09.70
2140

0 . .10.70
2141

0 . .11.70
2142

0 . .12.20
2143
0 . .13.70
2144
0 . .14.71
2145
101. .01.70
2146
101. .02.60
2147
101. .03.40
2148
101. .04.20
2149
101. .05.51
2150
101. .06.51
2151
101. .07.60
2152
111. .02.60
2153
111. .03.60
2154 3789

111. .04.60
2155

111. .05.60
2156
111. .06.70
2157

ukrepi m mn. (v
gozdu), sanitarni

gojenje gozdov/1272/ s posebnim poudarkom na
izvajanju potrebnih sanitarnih ukrepov, npr.
odstranjevanju odmrlega drevja/0566/, izdelavi lesa po
ujmi/2592/
proizvodnja ž,
pridelovanje in pridobivanje gozdnih proizvodov/2143/,
gozdna
kot materialno-tehnična plat gozdnega
gospodarstva/≈1272/
prim.: gozdno gospodarstvo/0003/, gojitev drevja/0300/
raba ž,
pridobivanje in uporaba več gozdnih proizvodov oz. več
večnamenska
nematerialnih koristi gozda/0999/ znotraj ureditvene
enote/0813/, npr. funkcija pridobivanja lesa/0998/ in
varovalna funkcija
proizvod m,
proizvod, pridobljen iz gozda, npr. tehnični les/0547/, les
gozdni
za kurjavo/0929/, novoletna drevesca/0446/, jagode
prim.: gozdne dobrine/2974/
proizvodnja ž,
pridobivanje lesa s sajenjem, gojenjem, nego in sečnjo
lesna ; proizvodnja dreves v gozdu ali zunaj njega
ž lesa
prim.: gojitev drevja/0300/, obnova gozda/0302/
negovalen, -na, - n.n. gozdarske ukrepe: po načelu ohranjanja
no po načelu
gozdov/3020/, naravnih spomenikov/2065/ in načelih
trajnosti
trajnosti/0802/
kartiranje s rastišč, kartiranje gozdnih rastišč (s strokovnjaki zavoda za
gozdarsko
urejanje gozdov/0845/ ali kakšne druge ustanove)
členitev ž rastišč delitev rastišč/0004/ po višinskih pasovih/1054/, stopnjah
vlažnosti/2152/, stopnjah hranilnosti/1824/ idr.
enota ž, rastiščna določena enota za razmejitev od drugih enot
rastišča/0004/
prim.: rastiščni tip/1822/
opis m rastišča
pisni prikaz bistvenih značilnosti rastišča/0004/
gospodarske enote ali druge površine; pomemben del
ureditvenega načrta/0830/.
odvisen, -sna,
n.n. izbiro drevesnih vrst/1851/ idr.: odvisen od lastnosti
-sno od rastišča
rastišča/0004/
rastišču
n.n. rastlinsko vrsto: za določeno rastišče/0004/
neustrezen,
- neprimeren
zna, -zno
prim.: rastišču ustrezen/2322/
stopnja ž vlažnosti delitvena kategorija za rastišča po njihovih vlažnostnih
(rastišča)
razmerah, npr. s pomočjo kombinacije mokrotnega
indeksa/2252/ in poletnega vlažnostnega indeksa/2253/
klimatologija ž,
veda o klimi, ki se nanaša na gozd
gozdna
mikroklima ž
posebna klima, ki se izoblikuje na prostoru, velikem do
pribl. 0,01 km2, npr. klima vrzeli v sestoju/0824/,
mrazišče/0009/
prim.: mezoklima/2155/
mezoklima ž
posebna klima, ki se izoblikuje na terenih, na delih
pokrajine, v mestnih predelih, velikih od pribl. 0,01 do
100 km2 , npr. klima doline, mestna klima
prim.: mikroklima/2154/, makroklima/2156/
makroklima ž
klima, ki je značilna za celotne pokrajine in klimatske
pasove/2164/ na Zemlji, npr. tropsko podnebje
prim.: mezoklima/2155/
imisija ž, bližnja
imisija/1045/ v okolici emisijskega/1044/ vira
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111.10.02.20
2158

snov ž v ozračju,
škodljiva

111.24.03.50
2159
111.73.02.70
2160 5173<
111.74.04.20
2161 4948
111.77.01.40
2162
11.78.02.20
2163
111.81.01.40
2164

zmrzal ž, zimska

113. .01.50
2165
113.3 .03.51
2166
113.3 .04.51
2167
113.3 .05.51
2168
113.3 .06.51
2169
113.3 .07.51
2170
113.3 .08.51
2171
113.3 .09.51
2172
113.3 .10.40
2173
114. .04.70
2174
114. .05.20
2175

značilnosti ž mn.
Terena
raven, -vna,
-vno
nagnjen, -a, -o,
malo
nagnjen, -a, -o,
zmerno
nagnjen, -a, -o,
močno
strm, -a, -o

114.1 .01.60
2176
114.1 .02.70
2177
114.11.04.80
2178
114.12 .14.80
2179 6679
114.12 .15.50
2180 6595
114.12 .16.50
2181
114.12 .17.70
2182

sušenje s
ivje s
suša ž
snov ž, imisijska
hranilna
pas m, klimatski

snov v ozračju, ki je pri določeni koncentraciji škodljiva
za posamezne osebke oz. ekosisteme/1146/, npr.
Amonijak (NH3), žveplov dioksid (SO2)
zimski mraz, ki lahko pri zelo nizkih temperaturah
povzroči poškodbe zaradi zmrzali/1729/
oddajanje vode iz lesa, tal idr., dokler ni doseženo
ravnovesje z vlažnostjo zraka v okolici
obloga iz kosmičastih ledenih kristalov, ki nastane zaradi
sublimacije vodne pare
obdobje pomanjkanja vode, posebno v vegetacijski dobi,
za katerega je značilna uvelost/2328/ rastlin
hranilna snov, npr. NO3 -, Ca++, ki z imisijo/1045/
doseže rastišče/0004/
od vpadnega kota sončevega sevanja idr. Dejavnikov
odvisen pas na zemeljski krogli z enotno
makroklimo/2156/
značilne lastnosti terena, kot so ekspozicija/1056/
nagib/0008/, relief pokrajine/1057/ idr.
n.n. teren: brez nagiba/0008/ ali z nagibom največ 2°
n.n. teren: z nagibom/0008/ 3-5°
n.n. teren: z nagibom/0008/ 6-10°
n.n. teren: z nagibom/0008/ 11-20°
n.n. teren: z nagibom/0008/ 21-30°

strm, -a, -o, zelo

n.n. teren: z nagibom/0008/ 31-45°

prepaden, -dna, dno
strmina ž

n.n. teren: z nagibom/0008/ > 45°

strmo pobočje, kjer je sečnja/0465/ zelo otežena in so za
spravilo potrebne posebne metode
preiskava ž tal
izvajanje analize tal/2177/, vključno z ugotavljanjem
lastnosti tal na terenu
sloj m, talni; plast glede na matično podlago/2214/ razmejena plast pri
ž, talna
vertikalni členitvi tal
prim.: talni horizont/1082/
mehanika ž tal
veda o mehanskih lastnostih tal, tudi o premikih in silah
v tleh, npr. Obnašanje tal pod obremenitvijo z drevjem
analiza ž tal
laboratorijsko določanje fizikalnih in kemijskih lastnosti
tal na podlagi vzorcev tal
gostota ž vlažne
količnik med maso in volumnom vlažne snovi, npr. tal,
snovi
lesa
točka ž venenja
vrednost vlažnosti tal/1069/, pri kateri rastline trajno
uvenejo/2328/; ta vrednost je določena z 1015 Pa (=
4,18 pF)
prenamoče-nost ž stanje tal, ki nastane zaradi prenasičenosti z vodo/0018/
tal;
mokrota ž,
stanje tal (prenamočeno) zaradi zastajajoče vode/1066/
zastajajoča
znižanje s nivoja
znižanje gladine podtalnice/1068/, npr. zaradi
podtalnice
rudarjenja, preureditve vodotokov
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114.12 .18.80
2183
114.12 .19.51
2184
114.13 .02.80
2185
114.14 .02.50
2186 5552

velikost ž
znižanja
podtalnice
vlažen, -žna,
-žno,
spremenljivo
zračnost ž tal

upad nivoja podtalnice/1068/ glede na prvotni nivo

struktura ž tal;
sestava ž tal

prostorska razporeditev trdnih delcev tal in njej
prilagojena razvrstitev s talno vodo/1064/ in zrakom
napolnjenih praznih prostorov v tleh
velikost (največkrat premer) trdnih delcev tal, ki jo je
mogoče določiti s sejanjem oz. z izpiranjem
drobnozrnata kamninska snov z velikostjo delcev/2187/
< 2 μm premera
prašnata kamninska snov z velikostjo delcev/2187/ 2 63 μm premera
kamninska snov z velikostjo delcev/2187/ do 2 mm
premera
najdrobnejši naplavljeni pesek/2190/ z velikostjo
delcev/2187/ 0,063 – 0,2 mm premera
kamninski delci tal nad 2 mm premera, ki jih delimo na
prodec/2195/, grušč/2193/ in kamenje/2196/
ostrorobo kamninsko nasutje velikosti 2 - 63 mm
premera
n.n. talni skelet/2192/: z velikim deležem grušča/2193/

114.15 .01.80
2187
114.15 .02.20
2188 1050
114.15 .03.20
2189 5375
114.15 .04.20
2190 5063
114.15 .05.20
2191
114.15 .06.20
2192
114.15 .07.20
2193
114.15 .08.51
2194
114.15 .09.20
2195
114.15 .10.20
2196
114.15 .11.20
2197

velikost ž delcev
tal
glina ž

114.19.02.50
2198

nosilnost ž tal

114.19.02.50
2199
114.23.05.20
2200

prekoreninje-nost
ž
kationi m mn.,
zamenljivi; baze
ž mn., zamenljive
zakisovanje s tal

114.23.06.70
2201
114.27.01.23
2202
114.30.01.70
2203

114.30.02.70
2204

melj m
pesek m
mivka ž
skelet m, talni
grušč m
gruščnat, -a, -o
prodec m;
gramoz m
kamenje s
ilovica ž

n.n. rastišče/0004/, tla: npr. z visoko podtalnico pozno
pozimi in nizko zgodaj jeseni, ko so tla suha kot moka
(pri pseudogleju/2225/)
delež volumna por/1062/ v tleh, napolnjenih z zrakom

kamninska snov zaobljenih oblik in velikosti
delcev/2187/ > 63 mm premera
kamninska snov ostrorobih (nasutje) in zaobljenih
(prodec) oblik velikosti delcev/2187/ > 63 mm premera
mešanica iz približno > 30 % peska/2190/, < 30 %
gline/2188/ in < 55 % melja/2189/; (tri frakcije so pri tem
jasno razpoznavne in otipljive)
zmogljivost tal za mehanične obremenitve do
določenega specifičnega pritiska na tla/2221/, ki ga še
prenesejo brez trajnih poškodb
prepredenost tal s koreninjem
prim.: prekoreninjenje/3239/
zemeljski in drugi alkalni ioni, ki so v tleh zamenljivi

zakisovanje/0016/ tal

snovi ž mn.,
huminske

temno obarvani težko razkrojljivi deli humusa/0021/, ki
omogočajo grudičasto strukturo/0015/, zrelost/1122/ in
izmenjalno kapaciteto tal/1080/
proces m, tlotvorni dogajanje v tleh, ki je del tvorbe tal/2204/ kot
preperevanje/1086/ in mineralizacija, razgrajevanje in
preoblikovanje organskih snovi, premik filtracije,
pretvorba filtrirnega ogrodja in agregacija primarnih
delcev
pedogeneza ž;
delovanje tlotvornih procesov/2203/, ki vodijo k
tvorba ž tal
nastajanju in razvoju tal
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114.35.10.70
2205
114.35.11.70
2206
114.35.12.20
2207
114.15.10.20
2208
114.35.14.20
2209

114.35.15.51.
2210
114.35.16.20
2211

114.35.17.20
2212

114.36.06.40
2213
114.36.07.20
2214 4194
114.36.08.20
2215
114.36.09.20
2216
114.36.10.20
2217 3556
114.38.04.80
2218
114.38.05.81
2219
114.39.01.70
2220
114.39.02.80
2221 2836<
114.39.03.51
2222
114.44.13.20
2223

razkrajanje s
stelje; razgradnja
ž opada
pretvorba tal,
biološka

razkrajanje gozdnega opada/0023/ v humus/0021/ oz. v
huminske snovi/2202/

globok, -a, -o,
srednje
obremenitev ž tal

n.n. tla: z debelino/2218/ pribl. 35 - 65 cm

razkrajanje, mešanje in preoblikovanje organskih snovi,
npr. gozdnega opada/0023/ zaradi delovanja
organizmov
opad m, listni
opad porasti/0175/, ki se v nasprotju z gozdnim
opadom/0023/ sestoji zgolj iz listja/2304/
opad m iglic; opad opad porasti/0175/, ki se v nasprotju z gozdnim opadom,
m, iglični
sestoji zgolj iz iglic/2305/
horizont m,
talni horizont/1082/ na površini mineralnih tal/1115/ iz
humusni;
sloj ostankov opada porasti/0175/ v različnih razvojnih
m humusa
stopnjah mineralizacije humusa/2246/
prim.: humozna tla/1110/, surovi humus/0022/, opad
humozen, -zna, - n.n. tla: z bistvenim deležem humusa/0021/
zno
prhlina ž,
posebna prhlina/0026/, katere horizont prhnenja iz
sprsteninasta
listnega opada/2207/ je navzdol paketasto zlepljen in
njen humusni horizont/0027/ na prehodu v mineralni
horizont le 3 mm debel; oblika humusa/0021/ med
sprstenino/0025/ in prhlino/0026/
prhlina ž podobna posebna prhlina/0026/, ki je po intenzivnosti razkrajanja
surovemu humusu igličnega opada/2208/ in po ostrih prehodih med sloji
podobna surovemu humusu/0022/, sprijeti sloj pa je
mogoče zlahka dvigniti od tankega
(< 3 mm) humusnega horizonta/0027/ ; oblika
humusa/0021/ med prhlino/0026/ in surovim
humusom/0022/
horizont m C
najnižji talni horizont/1082/, ki ga še ni zajela tvorba
tal/2204/; največkrat matična podlaga/2214/
podlaga ž,
podlaga, na kateri nastanejo naravna tla/1058/; pogosto
matična; material matična kamnina/2215/
m, izhodiščni
kamnina ž,
pod tlemi/1060/ ležeča (nepreperela) kamnina, npr.
matična
terciarni pesek
pesek m, krovni
krovna plast iz ilovnatega/2233/ peska/2190/ na drugi
ilovnati
talni podlagi
puhlica ž
rodovitni, diluvialni, eolski nanos melja/2189/ z večinoma
majhno, spremenljivo vsebnostjo gline/2188/ in
mivke/2191/ z več ali manj karbonati
debelina ž tal
mera globine tal/0030/

pritisk m na tla,
specifični
prizanesljiv, -a, -o
tlom
tla s mn.,
nerazvita

vpliv fizikalnih oz. kemičnih obremenitev na tla/1060/,
npr. gozdarskih strojev/1572/, onesnaženega
zraka/1046/
mera za pritisk (bremena) na površje tal za določen
gozdarski stroj/1572/, npr. v N/m2 (kg/cm2)
n.n. način dela/1554/: neškodljiv za tla/1060/
tla na začetku razvoja, npr. na nasutjih
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114.44.14.20
2224
114.44.15.20
2225

114.46.14.20
2226

114.46.15.20
2227 4883
114.46.16.20
2228
114.46.17.20
2229
114.46.18.51
2230
114.46.19.51
2231
114.46.20.51
2232
114.46.21.51
2233
114.46.22.51
2234 225
114.46.32.51
2235
114.49.01.20
2236 3662
114.52.06.50
2237
114.52.07.80
2238
114.52.08.70
2239 3449
114.56.01.51
2240
114.58.01.70
2241
114.58.02.70
2242 1682
114.58.03.51
2243
114.6 .01.20
2244 1976

občasno prenamočena tla, večinoma z izrazitim
menjavanjem mokrih in suhih faz.
glej/1104/, ki nastaja ob površinski zastajajoči
mokroti/2181/ (z občasno močnim izsušenjem/2160/) in
ima značilni marmorirani talni profil/1083/ s sivimi do
modro-belimi lisami
ornica ž
zemlja, ki je kot gornja talna plast/2175/ zaradi večletne
obdelave (in gnojenja) posebej rodovitna in zato
dragocena
prim.: prst/1097/
rendzina ž;
plitva/1093/ preperinska tla/1095/ na karbonatu s
tla s mn., humusno humusnim akumulativnim horizontom (toda brez
karbonatna
horizonta B/1091/)
tla s mn. na
tla z visokim deležem grobo zdrobljene kamnine (premer
drobirju
>63 mm)
tla s mn., kamnita; tla, za katera je značilen visok delež kamnov premera
tla s mn. na
>200mm
balvanih
glinast, -a, -o
n.n. tla: z visokim deležem gline/2188/, npr. pri glinasto
peščenih tleh/1118/ > 8 % utežni delež
meljnat, -a, -o
n.n. tla: z visokim deležem melja/2189/
tla s mn. z
zastajajočo vodo
psevdoglej m

ilovnat, -a. –o,
malo
ilovnat, -a, -o

n.n. tla: z neznatnim deležem ilovice/2197/, npr. malo
ilovnat pesek z zrnatostjo < 0,063 mm do 25%
n.n. tla in zrnatost tal/1109/: z ilovico/2197/

peščen, -a, -o

n.n. tla: z visokim deležem peska/2190/

kamnit, -a, -o;
n.n. tla: z visokim deležem kamenja/2196/
skalnat, -a, -o
tla s mn. z mejnim tla, na katerih pri določenem načinu gospodarjenja
donosom
dohodki ravno pokrijejo proizvodne stroške
prim.: rastišče z mejnim donosom/2808/
rodovitnost ž tal
sposobnost tal, da ob vzajemnem delovanju fizikalnih,
kemijskih in bioloških lastnosti omogočajo rast rastlin
prim.: kakovost tal/2238/
kakovost ž tal;
mera za proizvodno sposobnost naravnih tal
boniteta ž tal
prim.: rodovitnost tal/2237/
izpiranje s hranil
izgubljanje hranilnih snovi iz talnih plasti, rastlinskih
delov idr. zaradi izpiranja z vodo ali vodnimi raztopinami
skeleten, -tna, -tno n.n. tla: z znatnim deležem talnega skeleta/2192/
siromašenje s tal

zmanjševanje vsebnosti hranilnih snovi v tleh zaradi
izpiranja ali odvzema rastlin
prim.: izčrpanje/0034/, opustošenje tal/5…/
degradacija ž tal; proces v razvoju tal, kadar jih spremenjene zunanje
(po)slabšanje s tal razmere preoblikujejo v tla s tujimi tipičnimi lastnostmi;
zmanjšuje rodovitnost/2237/
degradiran, -a, -o n.n. tla: ko pride do degradacije
edafon m; svet m,
talni živi

skupnost talne mikroflore/2245/ in talne favne/2271/
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114.6 .02.20
2245

mikroflora ž, talna

114.6 .03.70
2246
114.6 .04.51
2247
114.7 .03.20
2248
114.9 .01.20
2249
114.9 .02.40
2250

mineralizacija ž
humusa
razgradljiv -a,
-o, biološko
vzorec m, talni;
vzorec m tal
sistem m
makropor
pora ž, talna

116. .03.20
2251
116. .04.80
2252

116. .05.80
2253
116.0 .02.70
2254

116.2 .04.70
2255
116.2 .05.70
2256
116.2 .06.60
2257 6015
116.2 .07.70
2258
116.6 .07.70
2259 5298
116.6 .08.70
2260
12 . .14.60
2261
12 . .15.50
2262
12 . .16.70
2263
12 . .17.50
2264 1841
1250

skupnost v tleh živečih rastlinskih mikroorganizmov
prim.: pritalno rastlinje/0189/, talna favna/2271/,
edafon/2244/
razgradnja humusa/0021/ v anorganske sestavine, npr.
CO2, H2O, NO3-, ki so dostopne rastlinam
n.n. ostanke: razkrojljiv na biološki način
odvzeti del tal/1058/ (za analizo tal/2177/)
mreža talnih por/2250/ s premerom > 1 mm

majhen, z zrakom oz. vodo napolnjen prostorček v tleh;
razlikujemo s prostim očesom prepoznavne makropore
(> 1 mm) in le z lupo vidne mikropore (< 1 mm)
voda ž, površinska voda na kopnem, ki se (v nasprotju s podtalnico/1067/)
pojavi na površju kot izvir, odteče kot vodni tok ali se
zbira v jezerih
indeks m,
mera za prenamočenost tal/2180/, ki se v humidnem
mokrotni
klimatskem pasu/2164/ pojavi, kadar je prekoračeno
normalno zimsko nasičenje tal z vodo preko poljske
kapacitete/3153/
indeks m, poletni mera za zalogo vode v tleh v času najmočnejše izsušitve
vlažnostni
(pozno poleti) ob normalnem vremenu; stopnje: 1 = zelo
malo, 6 = izjemno visoko
gospodarjenje s z posebno gospodarjenje z gozdno posestjo/0828/, na
varovalnim
kateri je varovalno območje za pitno vodo/1034/
območjem za
pitno vodo
odtekanje s po
odtekanje vode z zemljišč, večinoma majhnega obsega,
površini zemljišča kjer količina padavin preseže možnosti ponikanja
odtekanje s,
odtekanje padavinske vode po površju tal
površinsko
prim.: površinski odtok/2257/, odtekanje po površini
zemljišča/2255/
odtok m,
del padavinske vode, ki odteče po površju (tal)
površinski
prim.: površinsko odtekanje/2256/
odtekanje s vode, površinsko odtekanje/2256/, ki poteka po jarkih, med
urejeno; odtekanje zidovi, skozi prepuste/1692/ in po drugih želenih poteh
s vode, regulirano
erozija ž,
erozija tal/1137/, delujoča na površino tal s premikom
površinska
talnih delcev z odnašanjem in z oblikovanjem številnih
plitvih žlebičev
varstvo s pred
preventivni ukrepi za preprečevanje erozije tal/1137/,
erozijo
npr. ohranjanje gozdov/3020/
prim.: protierozijsko ukrepanje/1140/
pestrost ž,
množica organizmov z različno genetsko sestavo na
genetska
svetu ali v različnih ekosistemih/1146/
prim.: vrstna pestrost/2262/
pestrost ž, vrstna množica rastlinskih in živalskih vrst v biocenozi
prim.: genetska pestrost/2261/
varstvo s vrst
varovanje posameznih predvsem redkih ali v obstoju
posebej ogroženih živalskih ali rastlinskih vrst
mirovanje s,
stanje močno zmanjšane presnove, ki ga pozimi kažejo
zimsko
nekatere živali in vsako leto listopadne/0104/ trajnice
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131.3 .01.20
2265
131.4 .01.20
2266
133. .07.20
2267 3421
3422
136.0 .01.23
2268 6670
145.7 .02.20
2269 384
151.9 .01.20
2270

grudica ž iztrebka

delček izločka gosenice žuželke

feromon m

152. .02.20
2271

favna ž, talna;
živalstvo s, talno

153. .04.80
2272 5817

gostota ž
populacije

156. .03.51
2273
156.1 .02.20
2274 2648

loven, -vna,
-vno
divjad ž

v okolje izločeni hormon – ektohormon, npr. kot spolna
vaba ali socialni hormon pri žuželkah
žuželka v mladostni obliki, ki se od odrasle žuželke
(imaga) večinoma močno razlikuje in jo označuje
prehranjevanje, rast in več levitev
vse prosto živeče živali
prim.: divjad/2274/
skupen izraz za hrošče, katerih ličinke živijo pod
lubjem/0910/ gozdnih drevesnih vrst/1191/
iz telesnih snovi spredeni ovoj okrog jajčec (=jajčni
kokon) ali okrog bube/0052/ (=ovoj bube) pri nekaterih
žuželkah idr.
živalski organizmi, ki vse življenje (občasno ali pri
menjavi generacij) živijo v tleh
prim.: talna mikroflora/2245/, edafon/2244/
povprečno število osebkov (ali živalskih enot) ene
živalske vrste v prostorski ali površinski enoti (ali na
gostitelju, npr. lovnem drevesu/0654/) ob določenem
času
n.n. vrsto divjadi: z zakonom o lovu dovoljen lov/0065/

156.1 .03.20
2275
156.1 .04.60
2276
156.1 .05.20
2277

kos m divjadi

divje živeče živali, za katere velja lovno pravo; vsa
dlakava/2277/ in pernata/2282/ divjad
prim.: divje živali/2268/
posamezen osebek divjadi/2274/

vrsta ž divjadi

živalska vrsta, ki spada k divjadi/2274/

156.1 .06.20
2278
156.1 .07.20
2279

156.1 .08.20
2280

156.1 .09.20
2281
156.1 .10.20
2282
156.2 .01.70
2283

ličinka ž
živali ž mn., divje
podlubniki m mn.
zapredek m;
kokon m

divjad ž, dlakava

vsi lovni/2273/ sesalci, npr. parkljasta divjad/2278/
prim.: pernata divjad/2282/
divjad ž, parkljasta divjad/2274/ s parklji
jelenjad ž

parkljasta divjad/2278/, s pribl. 20 podvrstami jelenov;
gospodarsko pomembna zaradi mesa in trofej ter
poškodb zaradi obgrizanja/0068/, lupljenja/0680/ in
drgnjenja/1766/
srnjad ž
divjad/2274/ z več podvrstami srn; gospodarsko sicer
pomembna zaradi mesa in trofej, a zaradi
obgrizanja/0068/ in drgnjenja/1766/ prihaja tudido
poškodb v gozdu
prašiči m mn.,
parkljasta divjad/2278/ z več podvrstami prašičev;
divji
gospodarsko sicer pomembna zaradi mesa in trofej, a
povzroča tudi poškodbe na kmetijskih kulturah
divjad ž, pernata
lovne/2273/ vrste ptic, npr. divje race
prim.: dlakava divjad/2277/
gospodarjenje s,
dejavnost, ki obsega gojitev divjadi/2284/, lov/0065/,
lovno;
preprečevanje poškodb zaradi divjadi/0067/, trženje
gospodarjenje s z uplenjene divjadi/2274/ ter upravljanje z divjimi živalmi
divjadjo
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156.2 .02.70
2284

gojitev ž divjadi

156.2 .03.70
2285

ravnanje s z
divjačino

156.2 .04.70
2286

uravnavanje s
staleža divjadi

156.3 .01.20
2287
156.5 .04.70
2288 713
156.5 .10.70
2289
159. .01,70
2290
160.22.03.20
2291
160.22.04.80
2292 534<

past ž

ukrepi za ohranjanje vrstno bogatega, zdravega,
razmeram v kmetijstvu, gozdarstvu in pri negi
krajine/2020/ prilagojenega staleža divjadi/0061/ in tudi
zagotavljanje ter vzdrževanje življenjskih pogojev divjadi
ukrepi za zaščito uplenjene divjadi/2274/ pred
kvarjenjem, kot so iztrebljenje, prevoz in skladiščenje,
da bi jo lahko ovrednotili v neoporečnem stanju
zniževanje staleža divjadi/0061/ na gozdnogojitveno in
ekonomsko sprejemljivo mero na eni strani (v srednji
Evropi zlasti parkljaste divjadi) in zviševanje staleža na
drugi (v srednji Evropi npr. gozdnih kur, kozoroga)
naprava za lovljenje divjadi

ogriz m

samostalnik h glagolu obgrizati/0069/

ogriz m divjadi

ogriz le od divjadi/2274/

gojitev ž divjadi v
obori
biomasa ž,
rastlinska
biomasa ž,
celotna

vzreja divjadi/2274/ v obori/1154/

161. .03.51
2293

pozimi olistan, -a,
-o

161.32.02.70
2294 4346

fotosinteza ž

161.4 .03.70
2295
161.43.02.70
2296

brstenje s
opad m, gozdni;
stelja ž, gozdna

164.3 .16.20
2297

korenina ž

164.3 .17.20
2298
164.3 .18.20
2299 4932
164.4 .15.20
2300
164.4 .16.51
2301
164.5 .08.20
2302
164.5 .09
2303

korenina ž,
ovijalna
korenika ž; rizom
m
poganjek m (z
iglicami), kratek
zelenovejnat
-a, -o
organ m,
asimilacijski
organ m, listni
rastlinski

iz rastlinskih organizmov sestoječi del biomase/1156/
vsa organska snov v ekosistemu/1146/, ki je v
določenem času vezana v krogotok snovi
prim.: biomasa/1156/
n.n. rastline zmernega pasu: ki jim odpada listje/0073/
tik pred brstenjem v novi vegetacijski dobi/1245/
prim.: zimzelen/1159/
pretvorba ogljikovega dioksida in vode s pomočjo
klorofila/1162/ in (sončne) svetlobe v ogljikove hidrate in
prosti kisik; s tem zelene rastline kopičijo energijo
(razširjena oblika asimilacije ogljikovega dioksida)
odpiranje popkov po obdobju mirovanja/1246/
opad listja, iglic, storžev, vej itd. v gozdni porasti/0175/,
ki se bolj ali manj periodično ponavlja;
primerjaj opad/0023/, odpadanje listja/0073/
del rastline, ki nikdar nima listov, se večinoma nahaja v
tleh in služi sidranju stebla v tla, sprejemanju ter
prevajanju vode in hranil oz. shranjevanju rezervnih
snovi
korenina (npr. pri Ficus thonningii), ki steblo ali korenine
drevesa stiska in s tem lahko ovira njegovo rast
podzemni (vodoravni) poganjek/0081/ trajnice kot trajni
organ z rezervnimi snovmi
kratek poganjek na vejni osi pri nekaterih iglavcih/0106/,
npr. pri borih
n, n, deblo, krošnjo/0089/: z olistanimi vejicami in vejami
rastlinski organ za fotosintezo/2294/, npr. list
predvsem fotosintezi/2294/ namenjen rastlinski organ, ki
praviloma časovno omejeno in večinoma kratkotrajno
raste na poganjkih
prim.: list/2304/, iglica/2305/
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164.5 .10.20
2304

list m

164.5 .11.20
2305

iglica ž

164.5 .12.20
2306

igličje s

164.5 .13.20
2307
164.7 .04.20
2308 5637
5638< 4285<
164.8 .03.
2309

letnik m iglic,
zadnji
trosovnik m;
plodišče m

169. .03.60
2310 4636~
169. .05.40
2311 4635~
169. .05.40
2312

17 . .05.60
2313
17 . .06.20
2314
17 . .07.20
2315

174.7 .03.60
2316
174.7 .04.20
2317

174.74.01.20
2318

s težkim
semenom;
težkosemenski,-a,
-o
provenienca ž;
poreklo s
izvor m;
provenienca ž,
avtohtona
območje s, izvorno

ploščat, povečini s klorofilom/1162/ zeleno obarvan listni
rastlinski organ/2303/
prim.: iglica/2305/
igličast, povečini s klorofilom/1162/ zeleno obarvan
rastlinski listni organ/2303/ pri številnih vrstah
iglavcev/0106/
vse iglice posameznih rastlin iglavcev v njihovem za
vrste značilnem razporedu
prim.: olistanost/1176/
letnik iglic/1177/ zadnje vegetacijske dobe/1245/
organ, ki proizvaja in nosi trose pri glivah
n.n. na seme: velike teže, neprimerno za razširjanje z
vetrom
prim.: z drobnim semenom/0096/
krajevni izvor razmnoževalnega materiala
prim.: kraj porekla/1187/
prvotno krajevno poreklo osebka ali razmnoževalnega
materiala, ki izvira iz povsem določenega ekotopa/2350/

območje s približno enakimi ekološkimi razmerami, kjer
se nahajajo sestoji/0253/ s podobnimi fenotipskimi/0047/ ali genetskimi značilnostmi
prim.: izvor/2311/, poreklo, kraj prvotnega izvora
vrsta ž, lesnata
najpomembnejša najmanjša taksonomska enota lesnatih
rastlin/1192/
prim.: drevesna vrsta/0102/
vrsta ž, polsenčna drevesna vrsta, ki v spodnjem/0184/ ali v vmesnem
drevesna
sloju/2409/ sestoja prenaša zmerno zasenčenost
prim.: sencoljubna drevesna vrsta/0115/
polgrm m;
rastlina na prehodu med zeliščem in grmom/0140/; le
zelika ž, olesenela spodnji deli poganjka/0081/ so oleseneli/0074/, gornji
zelnati deli rastline pa ob koncu vegetacijske dobe/1245/
odmrejo/0675/
vrsta ž, iglasta
drevesna vrsta/0102/ z listnimi organi v obliki iglic
drevesna
prim.: iglavec/0106/
smreka ž,
(genetsko ali okoljsko pogojena) varieteta smreke, ki ima
ščetkasta;
manj široko stožčasto gosto krošnjo/0089/; poševno
smreka ž,
navzgor usmerjene veje prvega reda nosijo predvsem
ščetkasto vejnata vodoravne ali navzdol usmerjene veje višjih redov in
kažejo v preseku ščetkasto razporeditev vejic in iglic
prim.: glavnikasta smreka/1195/, plosko vejnata
smreka/2318/
smreka ž, plosko (genetsko ali okoljsko pogojena) varieteta smreke
vejnata
predvsem iz višjih leg, ki ima paraboloidno, ozko, gosto
krošnjo/0089/; veje prvega reda so vodoravne ali
usmerjene navzgor, veje višjih redov pa bolj ali manj
pravilno vodoravno razvejene
prim.: glavnikasta smreka/1195/, ščetkasta
smreka/2317/
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175. .01.60
2319
18 . .01.70
2320

vrsta ž, listnata
drevesna
konkurenca ž;
tekmovanje s

181. .04.60
2321
181. .05.51
2322
181.21.05.20
2323
181.21.06.20
2324

181.21.07.50
2325

ekologija ž
drevesnih vrst
ustrezen, -zna, zno rastišču
rastlina ž,
svetloljubna
rastlina ž,
sencovzdržna;
rastlina ž,
sencoljubna
pomanjkanje s
svetlobe

181.21.08.80
2326

potreba ž po
svetlobi

181.21.09.80
2327
181.31.02.70
2328

izkoristek m,
svetlobni
uvelost ž

181.32.01.70
2329

recikliranje s
organskih snovi

181.34.02.50
2330 4052

prehranjenost ž

181.35.02.70
2331 6039
181.4 .01.70
2332 3546

simbioza ž;
sožitje s
obremenitev ž

181.4 .02.70
2333 5889

stres m

181.4 .03.50
2334
181.52.20.70
2335
181.62.06.20
2336

dovzetnost ž;
občutljivost ž
cvetenje s,
spodbujeno
viharnik m

181.62.07.20
2337

vrh m, gnezdast

drevesna vrsta iz botaničnega pododdelka kritosemenk
prim.: listavec/0107/
borba med organizmi, ki imajo podobne življenjske
zahteve glede rabe prostora, hranil oz. drugih okoljskih
dejavnikov
prim.: koreninska konkurenca/0121/
znanost o okoljskih zahtevah drevesnih vrst
prim.: gozdna ekologija/0170/
n.n. rastlinsko vrsto: primeren za posamezno rastišče
rastlinska vrsta, ki ne prenaša močnega zasenčenja
prim.: sencoljubna rastlina/2324/
rastlinska vrsta, ki prenese razmeroma močno
zasenčenje; uspeva celo bolje kot pri polnem osončenju
prim.: svetloljubna rastlina/2323/
fiziološko pomanjkanje svetlobnega izkoristka/2327/, ki
je pri različnih drevesnih vrstah zaradi različne
sencovzdržnosti/1206/ različen
prim.: potreba po svetlobi/2326/
za rastlinsko proizvodnjo potrebna količina svetlobe, ki je
odvisna od rastiščnih dejavnikov/1041/ in za vrsto
značilnega pomanjkanja svetlobe/2325/
delež sprejete svetlobe, ki jo rastlina uporabi
prim.: osvetljenost/1204/, osvetlitev/1205/
povešenje zelnatih rastlin ali rastlinskih organov zaradi
izgube vode ali delovanja zajedalskih bakterij ali gliv
prim.: točka venenja/2179/
razgraditev organskih snovi, njihova mineralizacija in
ponovni nastanek za rastline razpoložljivih hranilnih
snovi
pokritost potreb po hranilnih snoveh/1208/ organizma ali
populacije v danih pogojih
prim.: stopnja hranilnosti/1824/
skupno življenje dveh organizmov različnih vrst, npr. alg
in gliv v lišajih, gliv in dreves pri mikorizah/0120/
delovanje enega ali več okoljskih dejavnikov/1041/ na
organ, organizem ali ekosistem/1146/; zaradi notranjega
samouravnavanja sistem običajno ni ogrožen
prim.: stres/2333/
obremenitev/2332/ tolikšne jakosti, da povzroči močno
vključevanje obrambnih mehanizmov in lahko ogrozi
sistem, npr. človeka, rastlino
nagnjenost organizma, da se z obolelostjo odziva na
sicer splošno manj škodljive okoljske vplive
s posebnimi ukrepi, npr. obročkanjem/1531/, izzvano
cvetenje
od vetra preoblikovana lesnata rastlina/1192/, posebno
na obalah in v visokogorju, pri kateri veje rastejo samo
na odvetrni strani
velikemu gnezdu podoben vrh drevesa/0088/, ki npr.
lahko nastane pri jelki v starosti ali pri obolenju, pri
čemer rast vršnega poganjka/0082/ popušča, medtem
ko zgornje veje rastejo naprej
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181.62.08.51
2338
181.64.11.20
2339 1458
181.65.06.70
2340
181.65.07.50
2341
181.65.08.51
2342
182.21.03.70
2343
182.21.04.70
2344
182.21.05.60
2345 5969
182.21.06.70
2346
182.21.07.80
2347
182.28.03.51
2348
182.3 .09.40
2349 535

182.3 .10.40
2350
182.3 .11.40
2351 535

182.3 .12.20
2352
182.3 .13.51
2353
182.4 .02.20
2354
182.4 .03.20
2355
182.4 .04.20
2356
182.4 .05.20
2357
182.4 .06.51
2358

krošnjat, -a, -o,
koničasto
rogovila ž
rast ž gozda
rast ž
kržljav, -a, -o
zatravljanje s

n.n. drevo: s koničasto krošnjo/0089/
prim.: ozkokrošnjat/0146/
del drevesa, kjer se razveja deblo ali debela veja
prim.: rogovilasto drevo/0159/
proces nastajanja in naraščanja biomase/1156/
sestojev/0253/, gozdov
rastno obnašanje drevesa ali drevesne vrste, odvisno od
genetske zasnove, zdravja in rastiščnih dejavnikov/1041/
n.n. drevo, porast/0175/: z močno zaostalo rastjo, npr.
kržljavo drevo/0160/
močno zaraščanje s travo/3318/

sukcesija ž,
naravna
stadij m,
sukcesijski
sukcesija ž gozda

razvojno zaporedje/1244/ brez bistvenega vpliva
človeka, npr. v rezervatu/1001/
razvojno obdobje sukcesije, npr. faza pionirskega
gozda/1482/, klimaksna/0173/ faza
razvojno zaporedje različnih gozdnih združb/1266/ na
določenem kraju zaradi spremenjenih življenjskih
razmer; sukcesija/1244/ gozdnih združb
ciklus m sukcesije ponavljajoče se obdobje sukcesije gozda/2346/ s
gozda
podobnimi sukcesijskimi stadiji/2345/
pozimi gol, -a,
n.n. večletne rastline: zanje je značilno odpadanje
-o
listja/0073/ pred obdobjem nižje temperature
prim.: listopaden/0104/
biogeosfera ž;
na površino Zemlje vezano, oživljeno tridimenzionalno
ekosfera ž
območje, v katerem se litosfera, hidrosfera in atmosfera
stikajo, deloma prepletajo, medsebojno vplivajo in
oblikujejo globalni ekosistem/1146/
prim.: biosfera/2351/
ekotop m; biotop najmanjša pomembna krajinsko ekološka prostorska
m
enota iz biocenoze/1145/ in rastiščnih/0004/ danosti;
prostor ekosistema/1146/
biosfera ž
življenjski prostor na Zemlji, poln življenja, ki obsega
zgornji sloj zemeljske skorje skupaj z vodo in spodnji sloj
atmosfere
prim.: ekosfera/2349/
rastje s listavcev
porast/0175/, sestavljena iz listavcev/0107/
prim.: sestoj listavcev/2411/
negozdnat, -a,
n.n. površino tal: neporasel z drevjem (in drugimi
-o
lesnatimi rastlinami/1192/)
prim.: gozdnat/0177/
vegetacija ž; rastje skupnost vseh rastlin v območju
s
prim.: rastlinstvo/2086/, rastlinska odeja/1241/
sestoj m, rastlinski rastlinje, ki porašča površino
prim.: porast/0175/, rastlinska odeja/1241/
združba ž,
del rastlinske združbe/0174/, sestavljen iz dreves
drevesna
rastlinska vrsta ž, rastlinska vrsta, ki zaradi konkurenčnih prednosti
prevladujoča
številčno oz. količinsko prevladuje v rastlinski
združbi/0174/ in ji daje značilno podobo
večslojen, -jna,
z več sloji krošenj/0262/
-jno
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182.46.02.20
2359

sloj m, grmovni

182.47.03.20
2360
182.49.01.20
2361

sloj m, pritalni
rastlinski
rastline ž mn.
spremljevalke

182.49.02.20
2362
187.19.05.20
2363
187.19.06.20
2364

187.19.07.20
2365
187.9 .01.40
2366
188. .05.20
2367
2 . .06.72
2368
2 . .07.50
2369
2 . .08.70
2370

sestavni del pomožnega sestoja/1332/ iz grmov/0140/ in
spremljajočih drevesnih vrst/0404/, višjih od 0,5 m; so
predvsem trajne, pri tleh razrasle lesnate rastline/1192/,
ki ne spadajo k mladovju/2418/ ali spodnjemu delu
sestoja/0184/
prim.: podrast/0187/
rastlinski sloj, ki ga sestavlja pritalno rastlinje/0189/

rastline, ki se pojavijo po vnosu določene rastlinske vrste
ali ob naravnem širjenju vladajoče vrste, a na
oblikovanje porasti nimajo pomembnega vpliva, npr.
pojav navadne zvezdice v gozdu rdečega bora
rastlinstvo s
rastlinstvo, ki se razvije na določenem rastišču/0004/ po
goloseka
golosečnji/0214/
gozd m, obrečni
gozd ob rekah (jezerih)
prim.: obrežni gozd/0199/, obalni gozd/1257/, gozd na
peščini/2364/
gozd m na peščini obalni gozd/1257/ na morski peščini, neposredno
izpostavljen vplivom morja in neviht (zanj so značilni
viharniki/2336/)
prim.: obrežni gozd/0199/, obrečni gozd/2363/, obalni
gozd/1257/
gozd m, vlažni
gozd, ki se nahaja v razmerah trajne zračne oz. talne
vlažnosti, npr. tropski obalni gozd/1259/, gozd
mangrove/1258/
močvirje s
zaradi plimovanja poplavljeno rastišče/0004/, poraslo
mangrove
predvsem z gozdom mangrove/1258/
združba ž,
gozdna združba/1266/ v dinamičnem ravnotežju,
naravna gozdna
sestavljena izključno iz rastlinskih vrst, na katerih
prisotnost človek ni vplival, npr. pragozd/0297/
gojiti gozdove
glagol k samostalniku gojenje gozdov/1272/
lastnost ž,
gozdnogojitvena
gojenje s gozdov,
sonaravno

2 . .09.70
2371
221. .05.60
2372

izločanje s

221. .06.20
2373
221.0 .05.70
2374
221.01.04.70
2375

gozd m kratke
obhodnje
sečnja ž,
posamična
sečnja ž, začetna

gospodarjenje s
brez golosečenj

n.n. drevesno vrsto, mešano porast/1334/ idr.: lastnost,
ki se nanaša na gozdnogojitveno ravnanje/0204/
gojenje gozdov/1272/, ki stremi k sonaravnemu
gozdu/2423/
prim.: gospodarjenje, skladno z naravo/2392/
izpadanje členov iz sistema, npr. dreves iz sestoja/0253/
gozdnogojitveno ravnanje/0204/, v katerem ni sečenj na
golo/0214/, npr. prebiralno gospodarjenje,
gospodarjenje, skladno z naravo/2392/
prim.: gospodarjenje z golosečnjo/0225/
gozd, kjer se gospodari s kratko obhodnjo/0807/, npr.
plantaža/1500/ hitrorastočega drevja/2492/
sečnja/0213/, s katero se odvzema posamezna drevesa,
npr. pri odbiralnem redčenju/1520/.
prva sečnja/0213/ v zaporedju posegov do predvidene
golosečnje/0214/ ob sečni zrelosti/0804/ sestoja/0253/
(kompleksa sestojev), ko se vzpostavi nov sečni
niz/1846/
prim.: začeti sekati/0476/.
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221.01.05.70
2376
221.01.05.70
2377
221.02.02.70
2378 2846
221.02.03.70
2379
221.04.02 70
2380

sečnja ž,
zaključna; sečnja
ž, pospravilna
golosečnja ž v
pasovih
sečnja ž,
skupinsko
postopna zastorna
sečnja ž,
naknadna
svetlitvena
sečnja ž, robna
prebiralna

221.09.08.70
2381
221.09.09.60
2382

sečnja ž, odbiralna
sortimentna
sečnja ž v luknjah

221.09.10.70
2383

sečnja ž ob trasah

221.22.06.70
2384 5914

sečnja ž v progah

221.22.07.70
2385

golosečnja ž v
širokih progah

221.4 .01.60
2386

gospodarjenje s,
drevesno

221.4 .50
2387

zgradba ž,
šopasta prebiralna

221.4 .02.50
2388

zgradba ž,
gnezdasta
prebiralna

221.5 .01.20
2389

gozd m s
starostnimi razredi

221.51.03.72
2390
221.53.01.71
2391

prihranjati
skupinsko
postopen ,
-pna, -pno

sečnja/0213/, s katero dokončamo sečni niz
prim.: proizvodna sečnja/1602/
golosečnja/0214/ v pasu do 100 m širine
prim.: golosečnja v širokih progah/2385/, golosečnja v
progah/1282/, golosečnja v ozkih progah/1291/
zastorna sečnja/0217/ s puščanjem semenskih
dreves/1399/, izvajana skupinsko postopno/2391/
sečnja/0213/ , ki sledi svetlitveni sečnji/1530/ za krepitev
pomladka/1347/
prim.: svetlitvena sečnja/1530/
robna sečnja/1295/, pri kateri ima sečnja/0213/ prebiralni
značaj
prim.: robno prebiranje/0234/
sečnja/0213/, kjer se odvzamejo le drevesa z določenimi
značilnostmi, npr. prsnim premerom/0743/, dolžino
pomladitveni postopek/2431/ s sečnjo/0213/, ko
nastanejo sestojne vrzeli/2867/ - (0,01-0,5 ha), v katerih
se skupinsko postopno/2391/ širi pomladitvena jedra; v
srednji Evropi uspešno uporabljena ogozditev/1478/ z
listnatimi drevesnimi vrstami/2319/
golosečnja/0214/ v različno širokih pasovih vzdolž tras
prim.: sečnja (čiščenje) trase/2589/, sečnja v
progah/2384/
sečnja/0213/ v sestoju v obliki pasov kot podpora obnovi
gozda/0302/, npr. kulisna sečnja/1283/ ali zastorna
sečnja v progah/1296/
golosečnja/0214/ v širokih progah/2525/ širine od 1 do 5
drevesnih višin
prim.: golosečnja v ozkih progah/1291/, golosečnja v
pasovih/2377/
način gozdnogojitvenega ravnanja/0204/, ko je predmet
gospodarjenja posamezno drevo, npr. pri prebiralnem
gospodarjenju/0237/ ali pri vzgoji vrednejšega
drevja/2393/
gojitvena oblika prebiralnega gozda/0236/, pri kateri so
drevesni razredi/1320/ predvsem posamezno in šopasto
razporejeni po površini sestoja
prim.: gnezdasta prebiralna zgradba/2388/
gojitvena oblika zgradbe prebiralnega gozda/0236/, pri
kateri so drevesni razredi/1320/ razporejeni po površini
sestoja/0253/ predvsem skupinsko/0251) in
gnezdasto/0254/
prim.: šopasta prebiralna zgradba/2387/
gozd s pretežno enodobnimi čistimi sestoji/0282/, ki
nastane pri gospodarjenju s skupinsko raznodobnim
semenovcem/0211/
glagol k samostalniku prihranjanje/1302/
n.n. gozdnogojitveno ravnanje/0204/: kot pri skupinsko
postopni sečnji/0218/
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221.6 .03.70
2392
221.9 .01.70
2393

221. .02.72
2394 1294
226. .05.70
2395

226. .06.80
2396
228. .21.20
2397
228. 22.20
2398
228. .23.20
2399 1106~
228.0 .06.70
2400

228.1 .08.50
2401
228.1 .09.20
2402
228.11.21.20
2403
228.11.22.20
2404
228.11.23.50
2405
228.11.24.70
2406
228.11.25.51
2407

228.12.13.20
2409

gospodarjenje s
skladno z naravo,
gozdno
vzgoja ž
vrednejšega
drevja; vzgoja ž
vrednejšega lesa
premena ž

gojenje gozdov/1272/, ki ima za cilj z naravo skladen
gospodarski gozd/1278/
prim.: sonaravno gojenje gozdov/2370/
vzgoja dreves z velikim deležem vrednejšega lesa/0522/
s pomočjo vrste/1513/ in jakosti/1528/ redčenja, ki
izbranim drevesom zmanjšuje konkurenco drugih dreves

prenova ž gozda

preoblikovanje poškodovanih oz. rastišču
neustreznih/2322/ labilnih sestojev/0253/, katerih
porast/0175/ se v svoji pojavnosti (habitusu) in
sposobnosti delovanja zelo razhaja z rastiščnimi
zmogljivostmi in krajevno zaželenimi prednostnimi
funkcijami gozdov/2013/; s spreminjanjem deleža
drevesnih vrst v skladu z njihovim rastišču ustreznim
poreklom/2310/ in z močnejšim poseganjem v vertikalno
zgradbo dolgoročno (v 100 do 300 letih)
prestrukturiramo sestoje
prim.: premena/0245/
obdobje, potrebno za izvedbo premene/0245/

doba ž premene
porast m iglavcev

samostalnik h glagolu izvesti premeno/0246/

sestoj m iglavcev

porast/0175/ z drevjem iglavcev/0106/;
prim.: sestoj iglavcev/2398/
gozdni sestoj/0253/, ki ga sestavljajo iglavci/0106/

skupina ž dreves

skupina/0251/, v kateri prevladuje drevje

izbira ž rastišču
izbira drevesne vrste za ogozditev/1478/, ki je ob
ustrezne drevesne upoštevanju rastiščnih dejavnikov/1041/ in
vrste
autekoloških/2081/ lastnosti drevesnih vrst (npr.
izvora/2311/, rase) ustrezna rastišču/2322/
sestava ž porasti lastnost porasti/0175/, izražena z gostoto sestoja/0259/
po gostoti
po drevesni/1870/ in starostni/2888/ strukturi
sestoj m,
sestoj/0253/ z neželeno nizko zastrtostjo/0774/ zaradi
presvetljeni
močnega izločanja dreves
prim.: gozdna jasa/2868/
zastor m
objekt, ki ščiti pred neželenimi vplivi sevanja, vetra,
mraza, npr. streha krošenj/0261/, gozdni rob/0299/,
mreža
streha ž, listnata
zgradba iz vejic in listja (iglic), ki jo tvori ena ali več
(lesnatih/1192/) rastlin
prim.: streha krošenj/0261/
sklep m, polni
stanje sestoja, ki ga označuje sklenjena/0266/ streha
krošenj/0261/, npr. v štadiju gošče/0834/
prim.: zastrtost s krošnjami/0260/
razredčenje s
nastajajoče razredčenje krošenj/1330/
krošenj, začetno
rahel, -hla, -hlo
n.n. sestoj/0253/: v njem prevladujejo majhni prostori
med krošnjami/0089/, ki se lahko v kratkem času spet
sklenejo
prim.: presvetljen/0268/, vrzelast/1329/
sloj m, vmesni
del pomožnega sestoja/1332/, ki ga sestavljajo vmes
rastoča/2410/ drevesa
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228.12.14.51
2410
228.2 .01.20
2411
228.3 .07.20
2412
228.3 .08.70
2413
228.3 .09.80
2414

228.3 .10.60
2415
228.3 .11.51
2416

228.5 .21.20
2417
228.5 .22.20
2418
228.5 .23.40
2419

228.5 .24.51
2420 5995
228.7 .02.20
2421

228.7 .03.20
2422
228.7 .04.20
2423

228.81.02.40
2424
228.9 .04.20
2425
23 . .03.72
2426 (4843)
23 . .04.70
2427 4833

vmes rastoč, -a, -e n.n. drevo v porasti/0175/: z bistveno nezastrto,
večinoma utesnjeno krošnjo/0089/
sestoj m listavcev sestoj/0253/, ki ga sestavljajo listavci/0107/
prim.: sestoj iglavcev/2398/
zmes ž listavcev
kombinacija drevesnih vrst, ki jo sestavljajo le
listavci/0107/
prim.: mešani listnati gozd/1262/
primes ž listavcev primešati/0407/ listnate/0107/ drevesne vrste
prim.: zmes listavcev/2412/
delež m v zmesi
z odstotkom površine izražen delež posameznih
drevesnih vrst v mešanem sestoju/0284/ pri mladih
sestojih/1341/ oz. z deležem sestojne temeljnice/0748/
pri starejših porasteh/0175/
vrsta ž, izrinjana
zaradi drugih drevesnih vrst v rasti bistveno ovirana
drevesna
primešana drevesna vrsta/1335/
enakorasel,
n.n. mešano porast/1334/, primešano drevesno
-sla, -slo;
vrsto/1335/: z enako rastjo drevesne višine/0750/ kot pri
sorasel,
glavni(h) drevesni(h) vrsti(tah)/0285/
-sla,-slo
sestoj m za posek sestoj/0253/, neposredno pred končno sečnjo/0207/
mladovje s,
gozdno
obračališča s mn.
v nasadu

pod glavnim sestojem/0277/ zagotovljen (zavarovan)
pomladek/1347/ bodočega sestoja/3380/
površina na robu mladega nasada/1346/, nastalega z
obdelavo tal v progah/1377/, kjer zaradi obračanja
delovnih strojev potekajo brazde/0314/ in kasnejše vrste
sadik/0395/ drugače kot drugod v nasadu
podrasel,
n.n. enodobni/0291/ ali večslojni sestoj/0296/ ali sestojni
-sla, -slo;
del: zaradi manjše drevesne višine/0750/ različen od
podstojen,
sosednjih sestojnih/0253/ členov
-jna, -jno
prim.: predrasel/0143/
gozd m, prvotni
kulturni gozd/1273/, osnovan na dolgo časa (z lesnatimi
kulturni
rastlinami) neporasli/≈2353/ površini, npr. z
ogozditvijo/1478/ stepskega predela
prim.: drugotni kulturni gozd/2422/
gozd m, drugotni
kulturni gozd/1273/, osnovan na neporasli gozdni
kulturni
površini
prim.: prvotni kulturni gozd/2421/
gozd m, sonaravni gospodarski gozd/0194/, s katerim se gospodari v
glavnem skladno s potrebami potencialno-naravne
gozdne vegetacije na rastišču/0004/, vendar ne da bi v
celoti vzpostavili ali dosegli ustrezen tip naravnega
gozda/1353/
prim.: z naravo skladen gospodarski gozd/1278/
predel m,
predel, ki ga porašča pragozd/0297/
pragozdni
rob m, oster;
rob porasti/0175/, ki izstopa od sosednjega dela porasti
rob m, strm
zaradi občutno drugačne drevesne višine/0750/
obnoviti; pomladiti glagol k samostalniku »obnova gozda«/0302/
pogozditev ž,
ponovna

samostalnik h glagolu »znova pogozditi«
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23 . .11.60
2428

načrtovanje s
pomladitve

23 . .12.60
2429
23 . .13.40
2430 4922
230. .03.60
2431 5383

postopek m,
pomladitveni

230.9 .02.70
2432
231. .02.72
2433
231. .10.60
2434
232. .03.70
2435
232. .04.70
2436
232.2 .01.70
2437
232.21.17.30
2438
232.21.18.70
2439
232.29.02.30
2440
232.31.34.20
2441 4447
232.31.35.20
2442 4446
232.31.36.20
2443 2014
232.31.37.70
2444

232.31.38.20
2445 5209
232.31.39.70
2446
232.31.40.20
2447

določanje ukrepov za obnovo gozda/0302/ kot so
pomladitveni postopki/2431/, delež drevesnih vrst/1835/,
oblika mešanosti/1318/, razpored sajenja/0396/,
pomladitveno obdobje/1362/
prim.: cilj obnove/1358/
vrsta ž obnove
način obnove gozda/0302/, (naravna/0304/ ali umetna
obnova/0310/)
površina ž obnove površina, na kateri se gozd obnavlja/2426/

napredovanje s
pomladitve
nasemeniti se
naravno
postopek m,
naravni
pomladitveni
osnovanje s
mladja
ukrep m,
ogozditveni
ukrepi m mn. na
ogozdenih
površinah
brana ž, krožna

način obnove gozda/0302/, npr. skupinsko
postopen/0235/, kombinirani pomladitveni
postopek/1363/
povprečno (letno) širjenje površine obnove/2430/, npr.
pri robnih sečnjah/0233/
glagol k samostalniku naravna nasemenitev/0305/
prim.: nasemeniti se/3295/
pomladitveni postopek/2431/ za nastanek naravnega
mladja/1369/
zasnovanje mlade kulture/0294/ s setvijo/1432/ ali
sajenjem sadik/3123/
prim.: ogozditev negozdne površine/0398/
ukrep za pripravo, izvedbo ali nego umetne
ogozditve/1478/
gojitveni ukrepi na ogozdenih površinah, npr. priprava tal
za obnovo/1383/, zasaditev/0381/

naprava z vrtečimi se ploščami za obdelavo tal/1568/ z
razrezovanjem površinskega sloja tal
izdelava ž lehe
izdelava manjšega grebena s plugom za sajenje med
brazde/0388/)
plug m, valjčni
gozdarski dvobrazdni plug/0316/ z dvema valjema, ki
potlačita stransko odloženo plast tal
sestoj m, izbrani; sestoj/0253/ pretežno iz dreves z dobrim
plus sestoj m
fenotipom/0047/ (ne le plus dreves/0320/)
sestoj m, izbrani
plus sestoj/2441/ za nabiranje semena/0321/, (potem ko
semenski
so bila odstranjena drevesa nezaželenega
fenotipa/0047/)
sestoj m, elitni
elitni sestoj/0319/ za nabiranje semena/0321/
semenski
prim.: semenski sestoj/1400/
atestiranje s
potrditev primernosti sestojev/0253/ in semenskih
semenskega
plantaž/0317/ za pridobivanje gozdnega semena/0326/ sestoja
s strani pooblaščene ustanove na podlagi ugodnih
fenotipskih značilnosti ali preizkusov potomstva
prim.: atestiranje semena/1402/
sestoj m, atestirani zaradi svojih dobrih lastnosti odobreni sestoj, ki po
semenski
atestiranju semena/1402/ (prednostno) služi za
pridobivanje gozdnega semena/0326/
prim.: semenski sestoj/1400/
nabiranje s
obiranje storžev/0094/ s stoječih dreves iglavcev/0106/
storžev
seme s
pripravljeno seme priznanih genetsko visokovrednih
semenovk
prim.: gozdno seme/0326/
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232.31.41.60
2448
232.31.42.20
2449

donos m nabiranja
semena
spričevalo s
o poreklu

232.32.25.70
2451 1831
232.32.52.70
2452
232.32.53.40
2453
232.32.54.40
2454
232.32.55.70
2455

cepljenje s
setev ž v
drevesnici
greda ž
mesto s setve
setev ž v ščepcih

232.32.56.70
2456

setev ž, šojina

232.32.57.20
2457

sadika ž iz lončka

s količino semenja, denarja idr. izražena uspešnost
nabiranja semena/0321/
listina o provenienci/2310/ oz. izvoru/2311/ gozdnega
razmnoževalnega materiala/3425/ in o razvrstitvi na
»izbran« ali »preizkušen«
samostalnik h glagolu cepiti/0359/
setev za vzgajanje sejank/0347/ v drevesnici/0336/
površina v gozdni drevesnici/0337/ z rastlinami enake
starosti, vrste in porekla/2310/, npr. matičnjak/0356/
površina pri obnovi gozda/0302/, kjer se v (pripravljena)
tla vnaša posamezno seme ali več semen
setev semena rastlinskih vrst z drobnimi semeni z
(ročnim) hkratnim vnašanjem več semen v tla na mestu
setve/2454/
prim.: setev na krpice/0361/
vnašanje težkosemenskih/2309/ gozdnih plodov, zlasti
želodov/0095/ v tla zaradi obnašanja šoje
sadika z grudo/0372/, vzgojena v (cilindrični) posodi s
prstjo in presajena brez nje
prim.: kontejnerska sadika/1411/

232.32.58.30
2458
232.32.59.70
2459

spodrezovalnik m
korenin

priključek/2543/ za spodrezovanje korenin/1452/

presajanje s v
zasek

pri presajanju/0351/ sadik uporabljeni način sajenja v
zasek/0386/

232.41.26.20
2460 6408

potaknjenec m,
oleseneli

potaknjenec/0374/ iz olesenele/0074/ eno- ali dvoletne
pozimi ogolele šibe

232.41.27.20
2461

potaknjenec m,
neoleseneli

potaknjenec/0374/ iz spodnjega dela enoletnega
neolesenelega/0074/ poganjka/0081/

232.41.28.20
2462
232.41.29.80
2463

sadika ž listavca

sadika/0368/ listnate drevesne vrste

razmerje s med
poganjki in
koreninami
orodje s, sadilno

razmerje med maso suhega lesa/1957/ nadzemnih
poganjkov/0081/ in korenin, npr. pri gozdni sadiki/0365/

232.42.34.30
2464
232.42.35.30
2465
232.42.36.30
2466
232.42.37.70
2467 5487

232.42.38.70
2468 4520
232.42.39.70
2469

sekira ž, sadilna

orodje (naprava)/1573/ različnih izvedb za sajenje/0381/
prim.: sadilni klin/1455/
sekiri podobno orodje za sajenje z zatiskanjem/1462/

motika ž, križna

rovnica/0377/ z listom za kopanje in listom za sekanje
njemu nasproti
izdelava ž kotnega pripravljanje talnih odprtin pri kotnem sajenju/1466/ z
zaseka;
dvema zasekoma križne motike/2466/: s sekalnim delom
zasekovanje s,
in pravokotno nanj z delom za kopanje
kotno
sajenje s sadik iz sajenje sadik z grudo, vzgojenih v posodah
lončkov
sajenje s,
sajenje več (pribl. 20-30) gozdnih sadik/0365/ (iste vrste)
gnezdasto
na skupno mesto sajenja/1458/ (pribl. 1 m2)
prim.: gručasto sajenje/0383/
152

Lipoglavšek, M. in sod. Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars, Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2013
_____________________________________________________________________________________________________

232.42.40.80
2470 2482

globina ž sajenja

232.43.08.50
2471

razmik m, velik

232.43.09.80
2472

razdalja ž med
sadikami

233. .03.72
2473
233. .04.70
2474
233. .05.60
2475
235. .01.70
2476
235.1 .01.72
2477
235.2 .05.72
2478
235.9 .02.70
2479

ogozditi

globina sadilne jame/0382/, prilagojena dolžini korenin in
načinu sajenja/1461/, ki preprečuje gnetenje
korenin/3455/
prim.: višina koreninskega vratu/1467/
razpored sajenja/0396/ z zelo velikimi (več metrov)
razdaljami med sadikami
n.n. umetno obnovo/0310/: razdalja med mesti
sajenja/1458/ (ali mesti setve/2454/)
prim.: razpored sajenja/0396/
glagol k samostalniku ogozditev/1478/

ogozditev ž polja

ogozditev/1478/ površine, ki je bila doslej polje

preostanek m za
ogozditev
predsaditev ž in
podsaditev ž
podsaditi

izvedbeni zaostanek za ogozditev/1478/, izražen s
površino (v ha)
skupek predčasne saditve/1483/ in podsaditve/0400/
prim.: nasad pod zastorom/0401/
glagol k samostalniku podsaditev/0400/

predsaditi

glagol k samostalniku predčasna saditev/1483/

236. .03.30
2480

236.1 .01.70
2481
236.2 .02.70
2482
236.2 .03.70
2483 4642
236.3 .01.70
2484
237. .04.70
2485

237. .05.70
2486
237.1 .02.70
2487
237.4 .01.70
2488

saditev ž,
spopolnitvena

naknadno vnašanje sadik gozdnega drevja v (zelo)
vrzelast/1329/ mlad sestoj/1341/ (predvsem od
gošče/0287/ do drogovnjaka/0288/), da bi tako zapolnili
vrzeli/2867/ in vzpostavili mešan sestoj/0284/; (končna
sečnja/0207/ obeh delov sestoja/0253/ bo hkrati)
prim.: podsaditev/0400/
okopalnik m, vrtilni ročno orodje/1573/ z ročajem, katerega delovni del je
ročni; motika ž,
vrtljiva gred z zvezdasto razporejenimi kavljastimi
kotalna
elementi; pri vzgoji sadik/0335/ se orodje premika z
vlečenjem ali potiskanjem
obžetev ž
negovalni ukrep pred nastankom gošče/0834/, pri
katerem se odreže travo, plevel in lesnate rastline/1192/,
ki ovirajo osebke bodočega sestoja/0253/
obglavljenje s
samostalnik h glagolu obglaviti/1490/
prim.: odžaganje vrha/0502/
obvejevanje s,
odstranjevanje suhih vej z debel do približno 2 m višine v
predhodno
mladih porasteh/0175/ iglavcev (povečini v vsaki drugi
vrsti sadik/0395/), da bi bile prehodni za prvo redčenje
zastiranje s
samostalnik h glagolu zastirati/0409/
prim.: zastor/2403/
obnova ž tal
obnavljanje rodovitnosti tal/2237/ z biotehničnimi ukrepi
in vključevanje opustošenih/1123/ rastišč/0004/ in
odkopov v krajino, npr. dnevnih kopov, nasipov
(odlagališč)
sanacija ž rastišča izboljšanje in utrditev proizvodnega potenciala/2814/ oz.
drugih lastnosti rastišča/0004/
obdelava ž tal,
obdelava tal/1375/ na vsej površini, npr. polno
celopovršinska
preoravanje/≈0315/
apnenje s
dodajanje apnenca ali apna tlom
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237.4 .02.70
2489
237.46.03.70
2490
237.7 .30
2491

apnenje s,
izravnalno

vnašanje kalcija v gozdne ekosisteme/0111/ za
izravnavanje kisle reakcije tal/1079/ zaradi kislega
dežja/1051/
gnojenje/1360/ (s sistemom za trosenje) iz letala

gnojenje s,
letalsko
spodrezovalnik m, ročno orodje za rahljanje tal in uničevanje plevela, pri
ročni
katerem je list orodja (drugače kot pri motiki/0377/)
vgrajen v lokast okvir; orodje je prirejeno za potiskanje
ali vlečenje
238. .03.20
vrsta ž,
drevesna vrsta, ki ima v primerjavi z drugimi vrstami
2492
hitrorastoča
drevja na enakem rastišču večjo rastno
drevesna
zmogljivost/0112/ in daje v enakem časovnem obdobju
bistveno večji količinski donos/0761/, npr. v tropih
evkalipti, v zmernem podnebju topoli
238. .04.20
plantaža m,
lesna plantaža/2494/, katere volumenski prirastek/2818/
2493
hitrorastoča
v povprečju presega najnižjo vrednost, ki jo omogočajo
rastišče/0004/ in ukrepi za pospešeno rast, npr.
obdelava tal, gnojenje
238. .05.20
plantaža m, lesna čisti sestoj/0282/ (hitrorastočih drevesnih vrst/2492/),
2494
zasnovan s saditvijo ali s setvijo na posebno primernih
rastiščih/0004/ , namenjen proizvodnji lesa/2144/; zanj
so značilni obdelava tal/1375/, gnojenje ter mehanizirani
negovalni ukrepi, sečnja in spravilo
24 . .06.20
sestoj m z vmesno sestoj/0253/, v katerem se izvaja vmesna raba/1904/
2495
rabo
24 . .07.50
negovanost ž
kakovostno stanje (mlajše) porasti/0175/, na katerega je
2496
mogoče vplivati z negovalnimi ukrepi/2497/
24 . .08.70
ukrep m,
ukrep v porasti/0175/, ki izboljšuje njeno kakovost in
2497 6115622~ negovalni
razvojne pogoje , kot so odstranjevanje plevelov/1759/,
čiščenje/0417/, obvejevanje/1536/, ne zadeva pa
obnove/0302/ porasti
241. .02.70
oskrba ž
ukrepi v razvojni stopnji mladega sestoja/2892/ za
2498
mladega sestoja
izboljšanje sestoja/0253/, rastnih razmer in odpiranje
gozdov s sekundarnimi prometnicami/1923/
prim.: nega mladja/1488/
242. .11.80
intenzivnost ž
intenzivnost sečnje/1891/ pri redčenju/0418/, odvisna od
2499
redčenja
pogostosti redčenja/2500/ in jakosti sečnje/1527/
242. .12 80
pogostost ž
število ponovitev redčenja/0418/ na isti površini v
2500
redčenja
določenem časovnem obdobju (10 ali 20 let)
prim.: obhodnjica redčenj/0419/
242. .13.71
odkazan, -a, -o
n.n. sestoj/0253/ za redčenje/0418/: v njem so (z
2501
zadiračem/0596/) označena za sečnjo izbrana drevesa
prim.: označiti/0470/
243. .08.60
redčenje s po
Seebachova metoda svetlitvenega redčenja v
2502
Seebachu,
semenovcu s prihranjenci//0423/ za bukove sestoje
svetlitveno
(šele) pri starosti 70 do 80 let
245.12.01.70
obvejevanje s
samostalnik h glagolu odstranjevati suhe veje/0432/
2503 2636
suhih vej
245.19.01.80
višina ž
višina, do katere se obveji/0431/ stoječe drevo
2504
obvejevanja
245.9 .02.70
gospodarjenje s z način gospodarjenja s sestojem, ki vključuje negovalne
2505
obvejevanjem
sečnje/0424/ in kasnejše obvejevanje/0431/

154

Lipoglavšek, M. in sod. Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars, Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2013
_____________________________________________________________________________________________________

245.9 .03.70
2506

249. .03.80
2507
25 . 01.70
2508

25 . .02.70
2509
261. .02.23
2510
261. .03.70
2511
261.3 .02.60
2512 5312

267. .02.40
2513

268.6 .01.60
2514
274. .01.72
2515
284.1 .10.70
2516
284.1 .13.60
2517
284.1 .14.60
2518
284.1 .15.30
2519
284.1 .16.70
2520
284.1 .17.70
2521
284.1 .18.20
2522
284.1 .19.51
2523
289. .01.20
2524
29 . .02.40
2525

rez m krošenj

obrezovanje krošenj v mladovju/0286/ in gošči/0834/
zaradi nege za izboljšanje kakovosti krošnje/2800/, npr.
z odstranjevanjem rogovil/2339/ ali dreves v semenskih
plantažah za lažje nabiranje semen
obhodnica ž nege (načrtovano) ponavljajoče se obdobje med dvema
negovalnima ukrepoma/2497/ na isti površini
prim.: obhodnjica redčenj/0419/
obogatitev ž
dopolnjevanje neustrezne porasti/0175/ (tudi v tropskem
gozdu) z ekološko in gospodarsko zaželenimi (vendar
nezadostno prisotnimi) drevesnimi vrstami, večinoma s
saditvijo
sajenje s,
sajenje biološko in strukturno negovalnih drevesnih vrst,
sanacijsko
npr. hrasta, belega gabra (odvisno od rastišča/0004/), ki
pripomorejo k izboljšanju rastišča in učvrstitvi sestoja
kultura ž, gozdno- rastlinski sestoj/2355/, ki nastane pri gozdno-poljskem
poljska
gospodarjenju/0437/
raba ž v nasadu
oblika gozdno-poljskega gospodarjenja/0437/, kjer se na
drevja, kmetijska
pogozdeni površini med vrstami lesnatih rastlin/1192/
goji kmetijske rastline
poljedelstvo s,
sistem rabe tal, pri katerem se gozdne površine/1858/ po
pomično;
krčenju s požiganjem/1382/ uporabi za gojitev kmetijskih
fratarjenje s
rastlin; izčrpanost tal, erozija ali zapleveljenost privedejo
do opustitve (prvotne) površine in novega krčenja gozda
prim.: selitveno gozdno-poljsko gospodarjenje/1542/
rob m, notranji
notranji del gozdnega roba/1547/ (do pribl. ene drevesne
gozdni
višine), ki običajno kaže drugačne značilnosti kot
sosednje gozdne površine/1858/, npr. izčrpanost
tal/1124/, zatravljenost/4823/, grmovni sloj/2359/
gospodarjenje s,
gozdnogojitvena oblika, pri kateri je gozdna paša/0445/
gozdnopašno
vključena v gozdnogojitveno tehniko/0205/
obdati z zelenjem; z zelenimi rastlinami obdati kak objekt in ga tako zaščititi
ozeleniti
pred pogledi, hrupom, prahom idr.
pobiranje s smole samostalnik h glagolu pobirati smolo/0459/
pridobivanje s
smole
smolarjenje s s
smolinami
oblič m, smolarski;
strgalo s,
smolarsko
smolarjenje s z
žlebljenjem
žlebljenje s
vedro s za
zbiranje smole
izsmolarjen, -a, -o
karta ž,
hidrološka; karta ž
voda
proga ž, široka

tehnični in organizacijski postopek pri smolarjenju/1551/
prim.: smolarjenje/1551/
pridobivanje smole/2517/ z uporabo smolin/0451/
ročno orodje (del smolarskega noža) z rezilom v obliki
loka za strganje skorje
način dela pri smolarjenju/0454/, pri katerem se zarezuje
prečne smolne žlebove/0455/
zarezovanje prečnih smolnih žlebov/0455/ na (ostrgani)
površini debla; pri tem nastaja smolina/0451/
prenosna posoda (vedro) za pobiranje smole/0459/
n.n. porast/0175/: kjer je smolarjenje/0454/ končano
gozdarska karta/0796/, ki vsebuje podatke o legi, globini
in velikosti voda (širini vodnih tokov in regulacijskih
objektih na vodah)
podolgovata površina (v sestoju/0253/), široka 1 do 5
drevesnih višin
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300. .03.70
2526

305. .04.80
2533

delo, ki ga v gozdu opravijo gozdni delavci/1021/,
podjetniki idr., npr. zasaditev/0381/, pridobivanje
lesa/0466/, dela pri gradnji gozdnih prometnic/1685/
znanost ž o
znanost in nauk o delu v gozdu s posebnim
gozdnem delu;
upoštevanjem zmogljivosti človeka s ciljem optimalne
veda ž o
usklajenosti delovne sile, delovnih sredstev in
gozdnem delu
predmetov dela
element m dela
del delovne naloge pri časovnem proučevanju
dela/1560/, izbran za opazovanje, merjenje in
analiziranje
metoda ž,
metoda ugotavljanja porabe časa pri delovnem procesu,
multimoment-na
pri kateri se sklepa na porabo časa na podlagi
pogostnosti posameznih opravil
vrednotenje s
razvrstitev delovnih nalog glede na zahteve po delovnih
dela
zmogljivostih (= človekovih sposobnostih)
tveganje s za
bolezenska ogroženost osebe, ki je zlasti pri gozdnih
zdravje
delavcih/1021/ povečana zaradi vremenskih razmer in
nevarnosti pri gozdnem delu
oprema ž, osebna predmeti, ki jih za varovanje svojega telesa in zdravja
varovalna
pred škodljivimi vplivi dela in okolja nosi na sebi gozdni
delavec/1021/
čas m za oddih;
čas za nujne predahe in fiziološke potrebe med delom,
čas m, dodatni
predviden v tehničnem normativu/1561/

306.1 .01.70
2534

dostopnost ž
gozda

306.1 .02.60
2535

kategorija ž
terena,
tehnološka
tehnika ž, gozdna

300. .04.60
2527

301. .01.60
2528 2010
301. .02.60
2529
302. .01.60
2530 3325
304. .04.70
2531
304. .05.20
2532

307. .25.30
2536

delo s, gozdno

307. .26.30
2537
307. .27.30
2538
307. .28.30
2539

plug m za
izkopavanje
naprava ž za
pripravo tal
prekopalnik m,
rotacijski

307. .29.30
2540 5136

rahljalnik m tal;
kultivator m

307. .30.30
2541

rogelj m,
vzmeteni

307. .31.30
2542
307. .32.30
2543
307. .33.30
2544

rogelj m, togi
priključek m,
strojni
izkopalnik m

možnost dostopa (in dovoza) do gozdnih površin/1858/
za izkoriščanje gozda/0994/, nego gozda/1504/ idr.
(predvsem ob izrednih dogodkih, npr. gozdnem
požaru/0702/, poplavi)
(delitvena) kategorija terena glede na prevoznost/2681/
ter možnost uporabe gozdarskih strojev/1572/ in
delovnih procesov/1554/
v gozdarstvu uporabljani posebni stroji, naprave,
agregati/1563/ in orodja/1573/
prim.: gozdna tehnika/1598/
poseben plug za izkopavanje pri vzgoji sadik/0335/
naprava/1573/ z ostrimi robovi ali nastavki za
površinsko obdelavo tal/≈0308/
delovni stroj/1032/ s (hitro) vrtečimi se orodji za
(globoko/1092/) obdelavo/1375/ in močno premešanje
tal
prim.: rotacijski okopalnik/1384/
naprava za obdelavo tal/1568/ z rahljanjem in
mešanjem tal do določene globine (večinoma z
upognjenimi in vzmetenimi roglji/2541/)
v tla prodirajoči ali po površini tal strgajoči rogelj na
prožni obesi; npr. pri prekopalnikih/2539/ in pri nekaterih
vrstah grabelj za pospravljanje/2673/
nevzmeten rogelj na napravi ali stroju
naprava/1573/, ki se jo za opravljanje določenih del
togo ali gibljivo poveže s traktorjem, strojem idr.
stroj ali agregat/1563/ za izkop sadik/1447/ na traktorju
prim.: orodje za izkop/0354/
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307. .34.30
2545

kosa ž

307. .35.30
2546

prašilnik m

307. .36.30
2547
307. .37.30
2548
307. .38.30
2549

prašilnik m za
apnenje
stroj m za sečnjo
z mehansko roko
nakladalnik m z
dolgo roko

307. .39.30
2550

roka ž, dolga
mehanska

307. .40.30
2551

stroj m za sečnjo,
dvoprijemni

307. .41.30
2552

stroj m za
izdelavo,
dvoprijemni
linija ž, lupilna

307. .42.30
2553

307. .43.30
2554
307. .44.30
2555
307. .45.30
2556
307. .46.30
2557 2227
307. .47.30
2558
307. .48.30
2559
307.1 .06.30
2560
307.1 .07.30
2561
307.1 .08.30
2562
307.1 .09.30
2563

nož m za
kleščenje
linija ž za
izdelavo in
sortiranje
postrojenje s;
linija ž,
proizvodna
naprava ž,
podajalna
rovokopač m
bager m za jarke
stroj m za celovito
sečnjo
stroji m mn. za
pridobivanje lesa
stroj m za celovito
sečnjo,
enoprijemni
stroj m za
izdelavo,
enoprijemni

ročno orodje za rezanje trave idr. z do 2 m dolgim
(lesenim) kosiščem z ročaji in pravokotno nanj
nasajenim rahlo usločenim ostrim jeklenim listom
naprava/1573/ (ali stroj) za razširjanje mineralnega
gnojila, kemičnih sredstev za zatiranje idr. v prašnati
obliki z uporabo zraka kot nosilnega medija
agregat na traktorju ali drugem vozilu za
zapraševanje/2128/ porasti/0175/ z apneno snovjo
stroj za sečnjo/1591/, pri katerem mehanska delovna
roka/1579/ nosi agregat za sečnjo/1592/
nakladalnik/1579/ gozdarskega stroja/1572/ z dolgo
mehansko roko/2550/, ki lahko nosi agregat/1563/ za
sečnjo
posebno dolga mehanska roka nakladalnika/1579/ na
gozdarskem stroju/1572/, s katero lahko seže daleč (do
pribl. 10 m) v porast/0175/
stroj za sečnjo/1591/ z ločenima agregatoma/1563/ za
podiranje drevesa/0477/ in za izdelavo
(sortimentov)/0468/, ki izvaja ti delovni opravili v dveh
prijemih (korakih)
stroj za izdelavo/1593/ (za debelejši les), pri katerem
poteka na eni strani primik drevesa, na drugi pa
obdelava in odlaganje v dveh prijemih (korakih)
postrojenje za lupljenje/0507/ večinoma na
mehaniziranem lesnem skladišču/1620/ z napravami za
primik in odmik oblovine/0525/, npr. lupilni boben/1633/
prim.: lupilni stroj/0571/
k drevesu prilegajoče se orodje za odrezovanje vej –
običajno več v eni klestilni glavi/1570/
postrojenje/2556/, kjer sta združena postroj za izdelavo
sortimentov/1566/ in sortirna naprava/1679/
sklop različnih strojev in agregatov v posebni
medsebojni razporeditvi, opremljen z napravami za
premik, krmili ipd. za celostno obdelavo predmeta dela
naprava na stroju ali agregatu/1563/, največkrat z valji
za primikanje dreves ali drevesnih delov k
obdelovalnemu stroju
samohodni delovni stroj/1032/ za kopanje jarkov
bager z orodjem ali napravo/1573/ za čiščenje
jarkov/2704/
samohodni gozdarski delovni stroj/1032/, ki
mehanizirano opravlja vse delovne postopke pri sečnji
samohodni delovni stroji/1032/ za pridobivanje
lesa/0466/ v gozdu in plantažah drevja/1500/
stroj za sečnjo/1591/, ki izvaja vse delovne postopke v
enem delovnem prijemu
stroj za izdelavo sortimentov/1593/ (večinoma za tanjši
les), pri katerem poteka prijemanje, kleščenje,
razžagovanje in odlaganje v istem delovnem prijemu
prim.: dvoprijemni stroj za izdelavo/2552/
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307.9 .02.30
2564

traktor m za
prenašanje

307.9 .03.51
2565
307.9 .04.30
2566
307.9 .05.30
2567

opremljen, -a, -o
, gozdarsko
roka ž, zgibna

308. .03.60
2568

organiziranje s
delovnega mesta

308. .04.61
2569

ročno-motoren, rna, -rno

308. .05.61
2570

gozdu
prizanesljiv,
-a, -o
metoda ž dolgega
lesa, ročnomotorna
način m kleščenja
z vzvodom

308.2 .01.60
2571
308.2 .02.60
2572

protirezilo s

309. .02.40
2573

postaja ž, strojna

309. .03.70
2574
309. .04.70
2575

vzdrževanje s,
tehnično
popravilo s

31 . .05.40
2576
31 . .06.70
2577
31 . .07.70
2578
311. .02.60
2579

mesto s podiranja

311. .03.60
2580
311. .04.50
2581

311. .05.70
2582

sečnja ž, načrtna

poseben traktor, ki lahko (tik pred voznikovo kabino)
nosi naprave; uporaben je predvsem pri vzgoji
sadik/0335/
n.n. stroj, vozilo: z gozdarsko opremo/2667/
gibljiva roka stroja ali tehnične naprave, npr. mehanska
delovna roka/1579/ nakladalnika
nasproti rezilnemu nožu postavljeno nepomično rezilo,
npr. pri stroju za podiranje/1567/ in sekalniku/0593/, ki
delujeta z noži
prikaz, analiza ter prostorsko in časovno oblikovanje
skupnega delovanja elementov dela (delavcev, delovnih
sredstev in predmetov dela)
prim.: načrtovanje dela/1599/
n.n. način dela/1554/: samo z uporabo ročno vodenega
prenosnega motorno gnanega stroja, npr. motorne
verižne žage
n.n. način dela/1554/ idr.: trajno neškodljiv za
sestoj/0253/ in tla
prim.: prizanesljiv tlem/2222/
metoda pridobivanja dolgega lesa/2584/ z ročnim
prenosnim strojem/~2569/
način dela/1554/ pri kleščenju/1607/ z enoročno
motorno žago/0577/, pri katerem žaga vedno sloni na
deblu podrtega/0477/ drevesa (ali drugi opori) in se pri
kleščenju kot vzvod premika okrog vrtišča na opori
osrednji prostor (z delavnico) za (gozdarske) stroje na
širšem območju ( več gozdnih uprav/1917/ ali več
gozdnih revirjev/0849/)
ukrepi za zagotavljanje pripravljenosti in zanesljivosti
delovanja strojev, orodij, vozil, naprav idr.
ukrepi za ponovno vzpostavitev (obnovitev)
zanesljivega delovanja strojev, naprav, vozil, opreme
idr.
prim.: tehnično vzdrževanje/2574/
mesto, kjer se podira/0478/ drevo
prim.: sečišče/0557/
sečnja/0465/, skladna s sečnim načrtom/0838/

sečnja ž za
pridobivanje lesa
nujnost ž sečnje

sečnja/0213/, katere namen je izkoriščanje lesa
prim.: pridobivanje lesa/0466/
neodložljiva nujnost končne sečnje/0207/, neodvisna od
sečne zrelosti/0804/, npr. pri izsmolarjenih/2523/ ali
odmirajočih/0676/ sestojih/0253/
nalog m, sečni
(pisno) navodilo delovni skupini/1618/ sekačev/1020/ ali
gozdarskemu podjetniku/4055/ o ciljih in načinu izvedbe
del pri sečnji/0465/
urejenost ž sečenj tak način sečnje/0465/, ki stremi k določanju smeri
podiranja/0482/, zlaganju/0516/ itd. z upoštevanjem
kasnejšega spravila/0606/ in drugih opravil
prim.: usmerjanje sečnje/1852/
razporejanje s
upoštevanje določene urejenosti sečenj/2581/
sečenj
prim.: zaporedje sečenj/0811/
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311. .06.60
2583

metoda ž,
sortimentna

32 . .03.60
2590
322.9 .01.70
2591

postopek pridobivanja lesa/2590/, pri katerem se
podrto/0477/ drevo na sečišču/0557/ razžaga/0506/ na
sortimente
prim.: debelna metoda/2584/
metoda ž, debelna postopek pridobivanja lesa/2590/, pri katerem se
podrto/0478/ drevo na sečišču/0557/ le oklesti/0497/ (in
neuporabne dele/2597/odžaga, npr. korenovec ter
vrh/0502/) ter spravi/0607/ deblo/0534/ v čim daljšem
kosu
prim.: sortimentna metoda/2583/
razdalja ž, srednja povprečna razdalja od sredine poti do tehnološke in
spravilna
ekonomske meje gravitacijskega območja lesnih
skladišč/1643/ ob gozdni poti/1684/
prim.: razmik prometnic/2962/, transportna meja/1927/
območje s poti,
gozdna površina/1858/ ob gozdni poti/1684/, na katero
gravitacijsko
se les spravlja/0607/ in nato po njej odvaža/0604/
metoda ž z vitlom, delovni postopek pri redčenju/0418/, posebno za
drevesna
pridobivanje tankega lesa iglavcev/2610/, pri katerem se
podiranje dreves/0477/ kombinira z zbiranjem/2642/
celih dreves/2624/ do spravilne linije/0642/ z žičnim
vitlom/0626/; izdelava/0468/ in nadaljnje spravilo/0606/
lahko sledi na različne načine
oddaja ž lesa na
oddajanje sečišč za pridobivanje lesa/0998/ (za
panju
kurjavo/0929/ za osebne potrebe) z delavci, ki jih ne
plačuje gozdnogospodarsko podjetje/0859/
pospravljanje s
odstranjevanje porasti/0175/ in izdelanega lesa ter
trase; čiščenje s
vejevja/2012/ vzdolž trase poti, daljnovoda ipd.
trase
postopek m
način dela/1554/ pri negi sestoja in pridobivanju
pridobivanja lesa lesa/0466/
razpletanje s kupa (strojno) izvlačenje dreves, drevesnih delov ali
oblovine/0525/ iz neurejenega kupa

323. .03.70
2592

izdelava ž lesa po
ujmi

323. .04.70
2593
323.1 .19.70
2594 4972
323.19.01.60
2595

izdelava ž
polomije
sproščanje s

323.3 .01.70
2596
323.4 .05.72
2597

krojenje s lesa

311. .07.60
2584

311. .08.80
2585

311. .09.40
2586
312. .01.60
2587

312. .02.70
2588
319. .01.70
2589

323.9 .02.80
2598
324. .02.70
2599 (758)

podiranje s na
podporo

odžagovati
neuporabno;
krajšati
smer ž padca
rampanje s

podiranje dreves/0477/ in izdelava
sortimentov/0468/ iz lesa po ujmi/2628/
prim.: sečnja po ujmi/1772/
podiranje dreves/0477/ in izdelava sortimentov/0468/ iz
polomnine/2728/
postopek spravljanja obviselih dreves/0489/ na tla pri
podiranju/0477/
način dela/1554/ pri pridobivanju tanjših dreves, pri
katerem se zaradi lažjega kleščenja/0497/ in
razžagovanja/0506/ drevesa podira/0477/ na dvignjeno
podlago, npr. na ležeča drevesa
samostalnik h glagolu krojiti/0498/
od debla/0534/ ločevati neuporaben del

smer, v katero pade drevo pri podiranju/0477/
prim.: smer podiranja/0482/
samostalnik h glagolu rampati/0515/
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324. .04.20
2600

skladovnica ž,
začasna

324. .05.20
2601 5683
324. .06.20
2602
324. .07.20
2603

skladovnica ž na
križ
zložaj m oblovine

324. .08.20
2604

skladovnica ž
prostorninskega lesa
zložaj m dolgega
lesa

325. .40.60
2605
325. .41.20
2606 5494
325. .42.80
2607
325. .43.20
2608

sortiranje s,
heilbronsko
konec m, tanjši

325. .44.20
2609

les m, tanki

325. .45.20
2610
325. .46.80
2611
325. .47.20
2612
325. .48.20
2613
325. .49.20
2614
325. .50.20
2615
325. .51.20
2616

les m iglavcev,
tanki
debeljad ž,
drevesna
debeljad ž, vejna

325. .52.20
2617
326. .03.10
2618
327. .07.72
2619
329. .08.30
2620
331. .02.80
2621

premer m,
najmanjši
les m, drobni

debeljad ž,
debelna
deblovina ž
listavcev
deblovina ž
iglavcev
les m za
pletarstvo; protje s
za pletarstvo
les m, manjvredni
skupina ž dveh
(delavcev)
prevzem m
poseka
boks m, sortirni
izguba ž pri
razžagovanju

majhen vzporedno in poravnano zložen kup ročno
zbranega/≈2643/ prostorninskega lesa/0535/ (na
podlagah) v bližini mesta podiranja/2576/
skladovnica cepljenega lesa/0541/, v kateri ležijo
polena/0536/ izmenoma navzkriž
zložen kup debel/0534/ ali druge oblovine/0525/ (na
lesnem skladišču/0965/)
(poravnano) zložena/0516/ skladovnica prostorninskega
lesa/0535/ brez omejitve višine
prim.: zložaj oblovine/2602/
s poravnanimi koreničniki/1614/ zložen kup dolgega
tankega lesa/1611/ ali debel/0534/ za odvoz/0610/ ali
predelavo
razvrščanje deblovine/1615/ jelke, smreke in duglazije v
južni Nemčiji (poimenovano po mestu Heilbronn)
konec kosa okroglega lesa/1610/ z manjšo površino
prečnega prereza
najmanjši dopustni tanjši premer/1780/ za določeni lesni
sortiment/0520/
surovi les/0521/ iz čiščenj/0417/ in prvih redčenj/0418/ s
premerom do 10 cm, vključno z vejami in vršnimi
odrezki/0532/
prim.: tanki les/2609/
surovi les z majhnim premerom (v srednji Evropi do 20
cm)
prim.: drobni les/2608/
tanki les/2609/ iglastih drevesnih vrst
vsota volumnov debelne/2613/ in vejne debeljadi/2612/
drevesa ali skupine dreves
debeljad/0546/ vej
debeljad/0546/ debel
deblovina/1615/ listnatih drevesnih vrst
deblovina/1615/ iglastih drevesnih vrst
lesni sortiment/0520/, ki se uporablja pri (ročnem)
pletarstvu
surovi les, ki ne izpolnjuje zahtev za kakovost
vrednejšega lesa/0522/
delovna skupina/1618/, sestavljena iz dveh oseb
samostalnik h glagolu prevzeti posek/0550/
zbiralnik (boks) za les na sortirni napravi/1679/
razlika med volumnom (dolgega tankega/1611/)
surovega lesa in volumnom iz njega izdelanih
sortimentov/0468/
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331. .03.80
2622

izguba ž pri
izdelavi

331. .04.80
2623

izguba ž pri sečnji

331.1 .03.20
2624

drevo s, celotno;
biomasa ž
drevesa
odvzem m
biomase

331.1 .04.70
2625
332. .03.70
2626 2151
332. .07.70
2627

krčenje s panjev

339. .02.20
2628
339. .03.70
2629

les m iz ujme

krčenje s

razlika med količino lesa podrtih/0477/ dreves in količino
lesa v izdelanih kakovostnih sortimentnih razredih/1966/
prim.: izguba pri razžagovanju/2621/
pri sečnji/0213/ nastala razlika med ugotovljenim
skupnim volumnom stoječega drevesa in volumnom
surovega lesa/0521/, izmerjenim po sečnji in izdelavi
sortimentov/0468/
vse drevo (vključno s koreninami) kot enota tehnološke
obdelave
odvzem večjih ali manjših delov biomase/1156/, ki lahko,
npr. pri drevesnem načinu pridobivanja lesa/1625/ ogrozi
trajnost/0802/ gospodarjenja
samostalnik h glagolu krčiti panje/0561/
odstranjevanje panjev/0492/, dreves ali druge lesne
vegetacije s koreninami vred iz tal (da se spremeni raba
tal)
les v ujmi/0730/ poškodovanega drevja/1628/

360. .01.30
2630

izdelava ž
poškodovane--ga
drevja
stroj m za sečnjo
in spravilo

(podiranje/0477/ in) izdelovanje/0468/ poškodovanih
dreves/1628/

360. .02.30
2631

blazina ž za
podiranje

361.7 .01.30
2632

obroč m (z noži),
vrteči se

362. .01.30
2633
362.7 .06.30
2634
363. .01.30
2635
364.6 .01.20
2636
368.4 .01.80
2637

žaga ž, ročna

37 . .06.70
2638
372. .05.60
2639

transport m lesa

372. .06.60
2640
372. .07.70
2641

postopek m pri
spravilu
spravilo s delno po spravilo/0606/, pri katerem je koreničnik/1614/ ali k
tleh
spravilni napravi (npr. žičnici/0622/) obrnjeni konec debla
dvignjen od tal

samohodni stroj, ki se uporablja pri sečnji (in
spravilu)/0465/, npr. stroj za podiranje/1567/, stroj za
sečnjo/1591/
mehur v obliki blazine iz zrakotesne tkanine, ki se pri
podiranju drevesa/0477/ potisne v zarez, napihne z
izpušnimi plini motorne žage/0576/ in uporabi kot klin za
naganjanje
vrteči se del stroja, npr. pri lupilnem stroju z vrtečimi se
noži/1634/, v katerem so orodja razporejena v obroču
okrog odprtine za lesni obdelovanec
(eno- ali dvo-) ročno orodje za žaganje

žaga ž, hidravlična motorna verižna žaga/0576/ s hidravličnim pogonom
verižna
orodje s , cepilno klinasto orodje/1573/ za cepljenje/0510/ surovega lesa
koza ž za žaganje ogrodje z enim ali dvema rogljema v obliki črke V za
utrditev kosov lesa pri razžagovanju/0506/
stroški m mn. ob
dodatni stroški podjetja ob plačilu dela, kot so prispevki
plačah
za socialno varnost, odškodnine za ločeno življenje idr.

omrežje s,
spravilno

transport (spravilo in prevoz) surovega lesa
prim.: odvoz lesa/0610/
vlake/0643/, spravilne linije/0642/, strojne poti/1925/ idr.
v gozdarski enoti gospodarjenja, ki omogočajo
spravilo/0606/
način dela/1554/ pri spravilu/0606/
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373. .06.70
2642

zbiranje s

374.1 .01.70
2643

predspravilo s,
ročno

374.1 .02.30
2644

cepinček m

374.3 .02.20
2645
375.12.03.30
2646

konj m za spravilo

375.12.04.70
2647
375.12.05.30
2648
375.12.06.30
2649
375.12.07.40
2650
375.2 .01.70
2651
375.9 .01.40
2652 4690>
376. .01.70
2653
377.1 .12.30
2654
377.22.04.30
2655
377.22.05.30
2656 1657
377.22.06.30
2657
377.29.02.30
2658 1306

377.4 .06.80
2659

kopičenje tovora dolgega lesa/0528/ na vmesno
skladišče s stroji ali živino z manjše oddaljenosti (do
pribl. 100 m) od mesta podiranja/2576/; začetek
spravila/0606/
prim.: ročno predspravilo/2643/
ročno zbiranje prostorninskega lesa/0535/ ali rant/1970/
v začasne skladovnice/2600/ ali zložaje lesa/0514/ z
manjše oddaljenosti (največ 30 m) na sečišču/0557/;
začetek spravila/0606/
prim.: zbiranje/2642/
kratka (kovinska) palica z ročajem na enem in koničasto
kljuko na drugem koncu, s katero se kos lesa lahko drži
ali vleče
konj, s katerim se spravlja/0607/ les

vitel m, žični
motorni

žičnični sistem z motornim pogonom, s katerim se tovor
(npr. dolgi tanki les/1611/) spravlja/0607/ z vlačenjem
delno po tleh
prim.: žičnica/0622/
spravilo s z žičnim spravilo/0606/ z mobilnim žičnim žerjavom/2648/
žerjavom
žerjav m, mobilni žični žerjav/1668/, ki se ga lahko hitro in zlahka premesti
žični
na drugo mesto uporabe, npr. žični žerjav s
stolpom/2649/
žerjav m s
lahko premestljivi žični žerjav/1668/ s trdno vgrajenim
stolpom, žični
zložljivim stolpom na vozilu; pogosto uporabljen pri
spravilu z žično napravo s stolpom/0619/
teren m za žične
teren v goratem svetu, kjer je zaradi nagiba/0008/
žerjave
najprimerneje, da spravilo/0606/ poteka z žičnim
žerjavom/1668/
transport m s
transportiranje tovorov s sanmi, npr. spravilo/0606/ (v
sanmi
hribovju) tudi na večje razdalje
linija ž, vrvna
ozka spravilna linija/0642/ za spravilo/0606/ z žičnim
vitlom/0626/
prim.: trasa žičnega žerjava/2685/
spravilo s,
pridobivanje lesa/0466/, pri katerem se za
helikoptersko
spravilo/0606/ uporablja helikopter
vozilo s za
samohodni delovni stroj/1032/, opremljen samo za
prekladanje
natovarjanje in raztovarjanje
vitel m,
žični vitel/0626/, ki ima le en boben
enobobenski
vitel m,
žični vitel/0626/ z dvema ločeno krmiljenima bobnoma,
dvobobenski
pogosto agregat/1563/ na traktorju
vitel m, mali
(prenosni) žični vitel/0626/ z močjo motorja do pribl.10
kW, ki se uporablja pri spravilu/0606/
transporter m,
agregat/1563/ ali stroj za transport razmeroma
tračni
homogenih, trdnih teles na kratkih razdaljah, npr.
polen/0536/, pri čemer je transportni element neskončen
trak
obremenitev ž,
skupna obremenitev, ki deluje na posamezno os vozila
osna
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377.4 .07.30
2660

traktor m,
univerzalni

(kmetijski) traktor standardne izvedbe brez posebne
opreme, npr. za gozdarstvo

377.4 .08.70
2661
377.4 .09.30
2662

prenos moči motorja na vsa kolesa vozila

377.44.02.30
2665
377.44.03.30
2666
377.49.01.30
2667

pogon m na vsa
kolesa
traktor m za
spravilo s
pogonom na vsa
kolesa
traktor m
goseničar
traktor m z
oplenom s
kleščami
zgibnik m;
traktor m, zgibni
goseničar m za
prekladanje
oprema ž traktorja,
gozdarska

377.49.02.30
2668

pnevmatika ž,
nizkotlačna

377.49.03.30
2669

veriga ž, kolesna

377.49.04.30
2670

lok m, varovalni

377.49.05.30
2671

deska ž, prednja
rampalna

377.4 .10.30
2663 (6301)
377.4 .11.30
2664

377.49.06.30
2672
377.49.07.30
2673
377.49.08.30
2674
377.49.09.30
2675
377.49.10.30
2676
377.8 .02.30
2677
377.9 .02.30
2678 796
1013 1015

traktor za spravilo lesa/0631/, pri katerem se moč
motorja prenaša na vsa kolesa
prim.: zgibni traktor/2665/
vozilo, ki se premika po dveh gosenicah in pogosto
deluje kot vlečni stroj (vlačilec)
traktor za spravilo lesa/0631/, opremljen z oplenom s
kleščami/1654/
traktor z zgibnim krmiljem/1576/ (zgibom)
traktor goseničar/2663/ z opremo samo za nakladanje in
razkladanje
dodatna oprema univerzalnega traktorja (npr. žični
vitel/0626/, rampalna deska/1663/ idr.) za dela v
gozdarstvu, npr. za spravilo lesa/0606/
posebna pnevmatika, ki ima zaradi nizkega tlaka in
velike širine večjo dotikalno površino in je zato verjetnost
zdrsa koles/2103/ manjša
prim.: široka guma/2114/
posebna veriga, nameščena na posamezna kolesa ali
na več koles vozila hkrati, da bi se zmanjšal zdrs
koles/2103/
lok na vozilu, ki ob morebitnem prevračanju vozila
prepreči zmečkanje voznikove kabine

rampalna deska/1663/ na prednji strani traktorja za
spravilo lesa/0631/ ali na prednji strani drugega vozila
prim.: zadnja rampalna deska/2672/
deska ž, zadnja
rampalna deska/1663/ na zadnji strani traktorja za
rampalna
spravilo lesa/0631/ ali na zadnji strani drugega vozila
prim.: prednja rampalna deska/2671/
grablje ž mn. za
agregat/1563/ iz okvira in (vzmetenih) rogljev, s katerim
pospravljanje;
je možno odstraniti (odriniti ali odvleči) sečne
grabilnik m
ostanke/0559/
ročica ž, prekucna ročica/1665/ (iz več delov), ki se namesti in sprosti
veriga ž za
povezovanje
nadgradnja ž za
sekance

veriga za povezovanje in pritrditev lesa pri transportu

pripomoček m za
predspravilo
kavelj m na
poveznici

enostavno orodje za ročno predspravilo/2643/, npr.
cepinček/2644/, voziček, oprtnica
posebni kavelj za hitro zapenjanje čoker
poveznice/1670/ pri privezovanju tovora

visoke (montažne) stranice na tovornjaku oz. prikolici, ki
povečujejo nakladalni prostor za sekance/0976/
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377.9 .03.30
2679

transporter m,
prečni

383. .06.70
2680
383. .07.50
2681
383. .08.60
2682

vožnja ž

383. .09.40
2683

serpentina ž; rida
ž

383.1 .02.40
2684

prometnica ž,
glavna

383.2 .03.40
2685

trasa ž žičnega
žerjava

383.3 .01.20
2686

planum m

383.4 .02.70
2687
383.4 .03.20
2688
383.4 .04.20
2689
383.4 .05.20
2690
383.4 .06.20
2691

vzdrževanje s
prometnic
ustroj m, kamniti

383.6 .02.70
2693
383.6 .03.70
2694
383.6 .04.20
2695
383.6 .05.20
2696
383.7 .06.30
2697
383.7 .07.30
2698

prevoznost ž
kategorija ž
prevoznosti

naprava na mehaniziranem lesnem skladišču/1620/ za
premikanje okroglega večinoma dolgega lesa/0528/
prečno na debelno os na odlagalni rampi
prim.: vzdolžni transporter/2999/
gibanje vozila po gozdni poti/1684/, gozdni cesti/1686/
ali po gozdnih tleh
primernost zemljišča ali poti za vožnjo/2680/ posamezne
vrste vozila
delitvena kategorija gozdnih poti/1684/ in gozdnih
cest/1686/ glede na prevoznost/2681/ (v posameznem
letnem času)
ostra krivina gozdne ceste/1686/ na strminah za
premagovanje višinskih razlik ob upoštevanju največjega
(vzdolžnega) nagiba ceste, kjer se spremeni smer
vožnje skoraj za 180°
pretežno močneje utrjena gozdna cesta/1686/, ki kot
magistrala v gozdnem območju služi mnogim stranskim
potem
ravna ozka izsekana proga v porasti/0175/ na koncu
vlake/0643/ ali strojne poti/1925/; po njej se po
stranskem privlačenju z žičnico/0622/ spravlja/0607/
surovi les
prim.: vrvna linija/2652/
n.n. gradnjo gozdnih prometnic/1685/: poravnana
podlaga nasipa ali izkopa, na katerem bo izdelan
načrtovani prečni/2044/ in vzdolžni profil/2043/
(prometnice)

ukrepi za ohranjanje uporabnosti (gozdnih) poti/1684/ in
cest/1686/
spodnji ustroj/1687/ (temelj), narejen z vgrajevanjem
posameznih kamnov v planum/2686/
ustroj m, gruščnati spodnji ustroj/1687/ (temelj), narejen z nasipanjem
grušča
ustroj m, gornji
nasuta in utrjena zgornja plast gozdne poti/1684/ brez
veziva (npr. cementa)
plast ž,
vozna površina iz zmesi drobirja in bitumena ali katrana
bitumenska; asfalt
m
gradnja ž gozdnih dela pri izdelavi gozdnih poti/1684/ zaradi prilagajanja
poti
transportnim razmeram z utrjevanjem, odvodnjavanjem
itd.
nastanek m sledi izoblikovanje sledi vožnje/2696/ (voznega pasu)
vožnje
kolesnica ž
vzdolžna poglobitev na gozdnih tleh ali gozdni
poti/1684/, nastala zaradi pritiska (koles) vozil
sled ž vožnje
večinoma vzporeden odtis (na gozdni poti/1684/), ki
nastane pri vožnji
prim.: kolesnica/2695/
drobilnik m
stroj, ki zdrobi večje kamne do primerne velikosti (za
gradnjo gozdnih cest/≈1685/)
valjar m,
stroj za gradnjo cest, ki utrdi plasti s tresenjem valja
vibracijski
prim.: cestni valjar/2110/
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383.7 .08.30
2699
383.7 .09.30
2700

valjar m z gumami stroj za utrditev plasti pri gradnji gozdnih cest/≈1685/, ki
na podlago pritiska z valjem iz gumijastih koles
rezkar m za jarke stroj (ali agregat/1563/ na traktorju) za izdelavo, čiščenje
ali poglobitev cestnih jarkov, ki deluje po principu
rezkanja
383.9 .01.20
podlaga ž,
za gradnjo (ceste, poslopja idr.) namenjeni del zemeljske
2701
gradbena
površine, bodisi skala ali zemljina (pesek, glina/2188/
idr.)
383.9 .02.20
plast ž, utrjevalna n.n. gradnjo gozdnih cest/≈1685/: plast, ki daje poti
2702
zahtevano trdnost; glede na gradbeno podlago/2701/ in
vrsto gradnje ceste lahko leži v različni globini
prim.: nosilni sloj/2929/
385.1 .02.50
odcednost ž;
stanje tal ali rastišča/0004/, ki ga označujeta pogostnost
2703 1876≈
drenažnost ž
in trajanje obdobij, ko so tla (deloma) z vodo nezasičena;
to stanje se lahko za mineralna tla/1115/ označuje kot
»slabo odceden«, »dobro odceden«
prim.: odvodnjavanje gozdnih tal/0647/
385.9 .01.70
čiščenje s jarkov
čiščenje zablatenih, zaraščenih itd. (gozdnih) vodnih
2704
jarkov
4 . .02.70
napad m
prekomeren pojav škodljivih organizmov/2709/ na
2705 3199
škodljivcev
objektu gospodarjenja, npr. drevesu, mladem
nasadu/0294/
prim.: okužba/2706/, napaden/0650/
41 . .06.70
okužba ž
napad škodljivih mikroorganizmov
2706 3197
prim.: napad škodljivcev/2705/
41 . .07.50
škoda ž zaradi
škoda na uporabnih rastlinah idr., ki jo povzročijo divje
2707
divjih živali
živali/2268/
41 . .08.70
zatiranje s
ukrepanje proti škodljivcem/2709/ za zmanjšanje
2708
škodljivcev
njihovega škodljivega delovanja
411.02.20 2709 škodljivec m
organizem, npr. žuželka, gliva, ki (zaradi napada/2705/
4296
ali na drug način) lahko neposredno škoduje človeku oz.
njegovim gospodarskim koristim
413.1 .02.30
ponjava ž, lovilna večje platno, ki se ga pri ukrepu zatiranja/6468/
2710
škodljivcev oz. po njem razprostre pod drevesom, da se
po količini odpadlih žuželk oceni njegovo uspešnost;
lahko pa se samo polovi otresene žuželke ali ugotovi
količino opadlih iztrebkov/2739/
413.1 .02.30
past ž,
past/2287/ za lovljenje žuželk s pomočjo
2711
feromonska
feromonov/2266/
414.1 .06.70
zastrupljanje s
nanašanje strupenih pripravkov na (gozdni) objekt
2712
(gostitelja)
414.12.04.20
pesticid m
kemična snov za zatiranje škodljivih organizmov
2713 2789
prim.: sredstvo za zatiranje škodljivcev/1707/
414.2 .04.20
obloga ž, strupena tanek sloj (za žuželke) strupene snovi na rastlinskih
2714
organih, npr. premaz
414.25.01.7
zatiranje s,
kemično zatiranje/0656/ škodljivcev iz letala
2715
kemično letalsko
416. .05.20
nepravilnost ž,
zaradi nepravilne rasti nastala spačenost, npr. vražji
2716
rastna
grmiček/1716/, rak/0687/, ki jo povzročajo bakterije,
glive, škodljive snovi v zraku idr.
416. .06.50
poškodba ž zaradi zaradi obžiranja/2724/ povzročena poškodba rastlin
2717
obžiranja
416. .07.70
obžiranje s na
tako močan ogriz/2288/, da povzroči odmrtje/0675/
2718
mrtvo
rastline
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416.11.04.70
2719

osipanje s iglic

416.16.02.50
2720
416.16.04.71
2721
416.4 .09.70
2722
416.4 .10.20
2723

suhost ž vrha

416.9 .04.70
2724
421.1 .05.60
2725

obžiranje s,
škodljivo
kategorija ž
viharne
ogroženosti
polom m, viharni

421.1 .06.20
2726 6685
5466>
421.1.07.20
2727 6697
421.1 .08.20
2728
423.2 .01.70
2729

krošnja ž,
odmirajoča
zaraščanje s rane
zarastlina ž,
mrazna

polomija ž, vetrna
polomnina ž,
viharna
polom m zaradi
ivja

423.5 .01.40
2730
424.7 .03.50
2731

plazišče s

43 . .02.70
2732 836≈

požar m,
katastrofalni
gozdni; požar m,
uničujoči
odkrivanje s
gozdnega požara
sistem m
odkrivanja požara
statistika ž
gozdnih požarov

432.2 .02.70
2733 2306>
432.2 .03.60
2734
439. .01.70
2735

440. .01.70
2736
442.3 .02.50
2737
443. .02.50
2738

pomanjkanje s
hranil

izgubljanje iglic ob nenavadnem času (v nasprotju z
naravnim odpadanjem listja/0073/)
prim.: predčasno izgubljati liste/0669/, osip iglic/0671/
samostalnik k pridevniku suhovršen/0674/
n.n. drevo: z začetnim odmiranjem/0675/ v krošnji
zapiranje velike rane na drevesu z obnavljanjem lubja na
rani in celjenjem
razločna ravna vzdolžna izboklina kalusa/0683/, ki je
nastala zaradi ponavljajočega se odpiranja in zapiranja
mrazne razpoke/2001/
prekomerno živalsko obgrizanje in odžiranje rastlinskih
delov
delitvena kategorija ogroženosti sestojev/0253/ zaradi
viharja
lomljenje delov dreves oz. celih dreves zaradi močnega
vetra
prim.: vetrolom/0694/, vetrna polomija/2727/
drevo ali drevje, prizadeto od vetrnega podrtja/1724/
prim.: polom viharni/2726/
les v viharju poškodovanega drevja/1628/
prim.: poškodbe zaradi viharja/0693/
lomljenje drevesnih delov, ki ga povzroči ivje/2161/ (žled
iz megle)
prim.: žledolom/0698/
območje nad gorskim gozdom/1267/, kjer se sproži
(snežni) plaz
stanje (manjkajoče ali) nezadostne preskrbe s
posameznimi hranili, npr. dušikovimi solmi, kar se lahko
zrcali v morfoloških in fizioloških spremembah
gozdni požar/0702/ velikega obsega oz. velike moči,
katerega obvladovanje terja znatne napore
odkrivanje in določanje mesta gozdnega požara/0702/

postopek odkrivanja in določanja mesta gozdnega
požara/0702/, npr. z določanjem smeri iz dveh točk
statistična obdelava evidentiranih gozdnih požarov/0702/
na nekem ozemlju glede na kraj, čas, vzroke, velikost
itd., da bi dobili usmeritve za varstvo gozdov pred
požari/1748/ in za gašenje gozdnih požarov/1751/
okužba ž z glivami (parazitski) pojav gliv na rastlinskih oz. živalskih
organizmih oz. na njihovih proizvodih
škoda ž zaradi
škoda na drevesih, ki jo povzročajo (olesenele)
ovijalk
ovijalke/1252/ z zaviranjem debelitve/3234/
prim.: drevesni davitelj/1760/
poškodba ž zaradi poškodba na (gozdnih) rastlinah in proizvodih, ki jo
gliv
povzročajo glive
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450. .05.70
2739

451.2 .02.70
2740
451.4 .03.20
2741
46 . .01.70
2742
469. .01.50
2743
8 . .09.70
2744
48 . .10.50
2745
48 . .11.70
2746
48 . .12.70
2747
48 . .13.70
2748
481. .01.70
2749
481. .02.70
2750
481. .03.60
2751
481. .04.40
2752
51 . .02.71
2753
52 . .02.72
2754
521. .01.80
2755
521. .02.80
2756

521.1 .03.30
2757 1693≈
521.1 .04.70
2758

padanje grudic iztrebkov/2265/ žuželk, posebno
gosenic/0051/, ki obžirajo rastline gostiteljice/1763/;
obseg tega pojava se uporablja za ocenjevanje gostote
populacije/2272/
poškodba ž zaradi objedanje semen, poganjkov/0081/, lubja/0910/ idr., ki
miši
ga povzročajo miši
prehod m
trdno postavljena naprava, neke vrste lestev za
prestopanje ograje/0726/
obremenitev ž,
bolj ali manj škodljivo vplivanje človeka na organ,
antropogena
organizem ali ekosistem/1146/
poškodba ž, robna poškodba na robu porasti/0175/ zaradi koreninske
konkurence/0121/, zasenčenosti in drugih vplivov, npr.
ožig lubja/0697/
ugotovitev ž škode podrobna opredelitev obsega in vzrokov poškodb
objekta, npr. porasti/0175/, poti
poškodba ž
zmanjšanje donosa/2810/ ali druga poškodba
rastišča
rastišča/0004/ zaradi neugodnega vpliva na rastiščni
dejavnik/1041/
obremenitev ž
neugoden vpliv imisij/1045/ na porast/0175/
gozda, imisijska
zastrtje s,
neugoden vpliv, npr. zastoj rasti/0071/, ki ga povzroča
neugodno
zastor/2403/, npr. pri prepozni končni sečnji/0220/
bolezen ž
bolezen brestov, pri kateri glivice zamašijo prevodne
(brestov),
cevi; omejevanje bolezni je usmerjeno na zatiranje
holandska
prenašalca
popis m poškodb evidentiranje in dokumentiranje poškodb gozda/1777/
gozda
kontrola ž
ekološko utemeljena oblika popisa poškodb gozda/2749/
poškodb gozda,
ekološka
stopnja ž,
delitvena kategorija za poškodbe v gozdu glede na
poškodovanosti
njihovo intenzivnost
območje s škode ozemeljska delitvena kategorija za poškodbe v gozdu
glede na stopnjo poškodovanosti/2751/, npr. območje
poškodb od plina/0700/
neolupljen, -a,
n.n. neposredno izmerjeno ali izračunano mero/0732/:
-o; v lubju
ugotovljena skupaj z lubjem(0910/
meriti s premerko; s premerko/0599/ (klupo) meriti premere dreves,
(klupirati)
debel/0534/, kosov okroglega lesa/1610/ itd.
višina ž klupiranja višina nad tlemi, pri kateri se deblo izmeri s
premerko/2754, običajno prsna višina
mesto s meritve;
mesto, ki ga določa smer vzdolžne osi premerke/0599/
mesto s klupiranja pri klupiranju/2754/ debla; pri cenitvah z vzorčnimi
krožnimi ploskvami/0767/ kaže os premerke proti
središču, na trajnih opazovalnih ploskvah/1832/ mesto
meritve določa oznaka na deblu
trak m,
merilni trak za ugotavljanje zelo majhnih sprememb
mikrodendroobsega pri raziskavah prirastka
meterski
meritev ž s
merjenje prsnih premerov/0743/ le na določenem delu
premerko, delna; površine ali samo v določenem debelinskem
klupiranje s, delno razredu/0742/
prim.: celotna meritev/2759/
opad m iztrebkov
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521.1 .05.70
2759
521.1 .06.80
2760
521.2 .05.30
2761 735≈
521.21.02.80
2762
521.51.01.20
2763
522.1 .01.80
2764
522.3 .05.80
2765
522.3 .06.80
2766

522.3 .07.80
2767
524. .02.20
2768 667≈
524. .03.20
2769
524. .04.80
2770
524. .05.80
2771

524. .06.80
2772
524. .07.80
2773
524.12.07.80
2774 2533

524.14.05.50
2775
524.31.03.20
2776
524.39.01.70
2777

meritev ž, celotna;
(premerba ž,
polna)
premer m z lubjem

merjenje prsnih premerov/0743/ vseh dreves na
določeni površini
prim.: delna meritev/≈2758/
premer kosa okroglega lesa/1610/, izmerjen skupaj z
lubjem/0910/
trak m, obodni
posebni merilni trak za merjenje obsega debla/1782/ in
merilni
(neposredno) določanje njegovega prsnega
premera/0743/
obseg m debla
obodna dolžina prečnega preseka debla/0534/
prim.: obseg debla/1782/
tabele ž mn.
tabele, ki prikazujejo temeljnice/0746/ v odvisnosti od
temeljnic; tablica ž prsnih premerov
temeljnic
les m, kratki tanki lesni sortiment/0520/ iz tankih, kratkih debel/0534/, ki se
jim iz ekonomskih razlogov ne meri dolžin
višina ž, srednja
aritmetično izračunana srednja višina, npr. sestoja/1786/
aritmetična
višina ž, srednja
reprezentančna srednja višina sestoja/6584/ po
temeljnična
LOREYU, pri kateri so srednje višine posameznih
debelinskih razredov/0742/ tehtane z vsoto temeljnic
sestoja/0748/
prim: višina srednjega temeljničnega drevesa/1787/
višina ž sestoja,
povprečna drevesna višina/0750/ sestoja/0253/, ki jo
srednja
najustrezneje opredeljuje srednja temeljnična
višina/2766/
les m vej
les vej, v prirastoslovju/0780/ drevnina/2799, 1791/ brez
deblovine/0530/
prim.: vejevina/0543,1819/, tanka vejevina/0539/
les m korenin
les korenin v prirastoslovnem smislu
prim.: panjevina/0540/
količina ž lesa
količina (surovega) lesa, izmerjena v volumnih ali
utežnih enotah
prim.: volumen lesa/2771/
volumen m lesa
volumen lesnega telesa (v kubičnih metrih/0734/ z
lubjem ali brez njega), npr. drevesa, izdelanega/0468/
kosa
prim.: volumen z lubjem/2772/
volumen m (lesa) volumen/0733/ (telesnina), izmerjen ali izračunan skupaj
z lubjem
z lubjem/0910/
volumen m
volumen/0733/ (telesnina), izmerjen ali izračunan brez
(lesa)brez lubja
lubja/0910/
število s drevnine, razmerje med volumnom drevnine/2786/ in npr.
oblikovno;
volumnom valja z enakim prsnim premerom/0743/ ter
obličnica ž
višino drevesa/0750/
drevnine
polnolesnost ž
samostalnik k pridevniku polnolesen/0760/
tablica ž, sestojna
volumenska
taksacija ž,
kontrolna vzorčna

tablica kot izvleček tablice donosov/0793/, ki prikazuje
volumen sestojev/0253/ v odvisnosti od starosti in
bonitete sestoja/0779/ ali samo od višine drevesa/0750/
ugotavljanje lesne zaloge/0762/ (na podlagi krožnih
vzorčnih ploskev/1800/) pri kontrolni metodi/1896/
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524.63.05.70
2778 5925≈
524.63.06.20
2779
524.63.07.60
2780

524.68.02.70
2781
524.68.03.70
2782
524.68.04.60
2783

524.68.05.10
2784
524.9 .02.80
2785
524.9 .03.80
2786
525.1 .02.20
2787 259

525.9 .02.80
2788 6791 ≈
526.1 .01.70
2789
529. .03.70
2790 6392~

529. .04.81
2791
531. .05.50
2792
531. .06.60
2793
531. .07.80
2794 1472
531. .08.80
2795
533. .03.50
2796 849~
535. .05.70
2797

taksacija ž, linijska popis gozdov/0768/ vzdolž vnaprej določenih smeri,
vzorčna
večinoma izveden s cenitvijo na (krožnih) vzorčnih
ploskvah/1800/ v določenih razdaljah
vzorec m,
naključni vzorec, ki obsega eno drevo ali več dreves
drevesni
metoda ž, palčna groba okularna metoda cenitve za ugotavljanje prsnega
premera/0743/; cenilec se od drevesa oddalji toliko, da
palec na iztegnjeni roki ravno še zakrije deblo in razdalja
do drevesa, pomnožena z 0,036, da premer
popis m gozdov,
popis gozdov/0768/, pri katerem se podatke pridobiva na
terenski
terenu
prim.: gozdarsko daljinsko pridobivanje podatkov/1841/
popis m gozdov,
popis gozdov/0768/, ki zajema gozdove celotne države
državni
(neodvisno od njihovega lastništva)
vzorec m,
skupine naključnih vzorcev, ki se zaradi uporabnih
skupinski
tehničnih prednosti pri urejanju gozdov/0800/ in zlasti pri
državnem popisu gozdov/2782// uporabijo in obdelajo
skupaj
skupina ž,
skupina, ki izvaja (posebno) gozdno inventuro/0768/
taksacijska
razlika ž pri meritvi razlika, ki nastane pri količini lesa/2770/ zaradi uporabe
različnih postopkov merjenja oz. Izračunavanja
volumen m
volumen nadzemnega dela drevesa
drevnine
tablice ž mn. Za
razčlenjene tabele ( po tipičnih drevesnih vrstah, po
sortimente; tablice prsnem premeru/0743/ in višini drevesa/0750/) za
ž mn., sortimentne ocenjevanje izplena najpomembnejših lesnih
sortimentov pri pridobivanju lesa/0998/
posek m, letni
sečna količina/0770/, pridobljena v enem
gospodarskem letu
merjenje ž lesa po merjenje zračno suhega/0963/ ali absolutno suhega
masi
surovega (pretežno industrijskega) lesa/0523/
s tehtanjem (vključno z merjenjem vlage v lesu)
nadmera ž,
dodatek k dolžini (kosa lesa) pri dolžinskem
dolžinska
krojenju/0499/ in izmeri lesa/0771/, dodan za pokrivanje
izgube, ki lahko nastane pri kasnejšem postopanju s
surovim lesom
prim.: nadmera/3823/
brez lubja
n.n. neposredno izmerjeno ali izračunano mero/0732/:
ugotovljena brez lubja/0910/
kakovost ž debla
kakovost debla/0084/, ocenjena na spodnjih 6-8 m
dolžine
razred m debla,
delitvena kategorija za debla po kakovosti debla/2792/
kakovostni
premer m krošnje; premer krošnje/0089/, običajno izračunan kot aritmetična
širina ž krošnje
sredina najmanjše in največje vrednosti premera
razmerje s
razmerje med dolžino/1808/ in premerom krošnje/2794/
krošnje, velikostno prim.: relativna dolžina krošnje/3304/
prosojnost ž
prepustnost krošnje za svetlobne žarke
krošnje
ohranjanje s
(časovno) spreminjanje hektarskega števila
števila izbranih
dreves/1816/ kot uspeh gozdnogojitvenega
dreves
ravnanja/0204/
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535. .06.80
2798
537. .03.20
2799
539. .01.80
2800
539. .02.60
2801
54 . .03.70
2802
54 . .06.80
2803

54 . .07.80
2804

54 . .08.80
2805
54 . .09.80
2806

54 . .10.80
2807

54 . .11.40
2808 3662≈

54 . .12.51
2809
54 . .13.70
2810
551.57.01.70
2811
56 . .02.70
2812
56 . .03.80
2813

razmerje s,
volumensko

razmerje med dejansko hektarsko lesno zalogo/0996/ in
podatkom iz tablic donosov/0793/ glede na boniteto in
starost sestoja
drevnina ž
deblovina/0530/ in les vej/2768/ (v bruto kubičnih metrih
lesne zaloge/0736/ z lubjem)
prim.: debeljad/0546/
kakovost ž krošnje kakovost krošnje/0089/ glede na njeno
zelenovejnatost/2301/, premer/2794/, dolžino/1808/ idr.
razred m krošenj, delitvena kategorija za drevesne krošnje po kakovosti
kakovostni
krošnje/2800/
bonitiranje s
samostalnik h glagolu bonitirati/0778/
raven ž donosa;
višina ž donosa

mera za proizvodno sposobnost/0777/ sestoja/0253/,
običajno podana z gozdnim donosom/0858/ ob sečni
starosti, ki jo doseže sestoj določene drevesne vrste na
nekem rastišču pri srednji/1786/ ali zgornji višini
sestoja/0752/
prim.: boniteta sestoja/0779/
stopnja ž
mera za proizvodno sposobnost/0777/ sestoja/0253/;
zmogljivosti
podaja povprečni starostni prirastek/0789/ drevesne
vrste, večinoma v starosti 100 let, v bruto kubičnih metrih
lesa/0736/ debeljadi/0546/ z lubjem/0910/ (mersko
število se ugotavlja iz tablice donosov/0793/ s pomočjo
srednje višine sestoja/2767/ in starosti sestoja/1877/)
boniteta ž,
relativni ali absolutni kriterij zmogljivosti porasti/0175/ po
višinska
srednji/1786/ ali zgornji višini sestoja/0752/
prim.: boniteta sestoja/0779/
boniteta ž,
višinska boniteta/2805/, ki ji je podlaga enovito merilo
absolutna višinska bonitete po srednji/2767/ ali zgornji višini sestoja/0752/ v
določeni starosti (običajno 100 let), neodvisno od
zmogljivosti različnih drevesnih vrst
prim.: bonitetni razred sestoja/1823/, stopnja
zmogljivosti/2804/, relativna višinska boniteta/2807/
boniteta ž,
relativna mera za proizvodno sposobnost/0777/
relativna višinska sestoja/0253/, navadno ocenjena s primerjavo
srednje/1786/ ali zgornje višine sestoja/0752/ ter starosti
z ustreznim podatkom iz tablice donosov/0793/
rastišče s z
(gozdno) rastišče/0004/, na katerem se pri določeni
mejnim donosom obliki gospodarjenja prihodek ravno izenači s
proizvodnimi stroški
prim.: tla z mejnim donosom/2236/
malodonosen,
n.n. rastišče/0004/, tla ali porast/0175/: z majhno
-sna, -sno
proizvodno sposobnostjo/0777/
zmanjšanje s
nazadovanje proizvodne sposobnosti/0777/ v daljšem
donosov
obdobju, npr. zaradi steljarjenja/0987/, znižanja nivoja
podtalnice/2182/
zdrs m snega
drsenje snega v gorovju, pogosto začetni stadij
snežnega plazu
pospeševanje s
povečevanje prirastka/0781/, npr. z dovajanjem hranil ali
priraščanja
vode
učinek m, rastni
skupen izraz za rezultate rasti, dosežene pri lesni
zalogi/0996/, drevesni višini/0750/ idr.
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maksimalna možna proizvodna sposobnost na
rastišču/0004/ pri časovno in prostorsko nespremenjeni
velikosti in razporeditvi rastiščnih dejavnikov/1041/
prim.: proizvodna kapaciteta/2815/
merilo za maksimalno izrabo proizvodne sposobnosti na
rastišču/0004/ pri nespremenjenih vrednostih rastiščnih
dejavnikov/1041/; dosegljiv največji donos kulturnih
rastlin
prim.: proizvodni potencial/2814/
analiza debelinske rasti/6949/ drevesa s pomočjo
ugotavljanja radialne rasti/6932/ z merjenjem širine
branik/0901/
določanje dejanskega (volumna) prirastka/0781/ (in
primerjava z vrednostmi v tablici donosov)
prirastek/0781/ volumna lesa/2771/

560. .01.50
2814

potencial m,
proizvodni

560. .02.80
2815

sposobnost ž,
proizvodna;
kapaciteta ž,
proizvodna

561.24.03.70
2816

analiza ž branik

562. .02.70
2817
562. .03.80
2818
562. .04.80
2819
562. .05.80
2820

ugotavljanje s
prirastka
prirastek m,
volumenski
odstotek m
(volumenskega)
prirastka
koeficient m
prirastka

562. .06.80
2821
562.2 .05.80
2822 4281

prirastek m
debeljadi
prirastek m, letni
povprečni

562.21.01.80
2823

prirastek m,
povprečni sečni

562.23.01.70
2824 4816
562.23.02.72
2825
562.23.03.20
2826 4815

vrast ž

pomožno število pri urejanju gozdov/0800/ za določanje
odstotka prirastka/2819/ in volumenskega
prirastka/2818/
prirastek/0781/ nadzemnega lesa nad 7 cm
premera/≈0546/
povprečje letnih prirastkov/0781/ volumna (ali mase)
lesa skupine dreves (ali drevesa) v določeni dobi
prim.: povprečni starostni prirastek/0789/
prirastek/0781/, ki se izračuna kot količnik lesne
zaloge/0996/ po sečnji ostalega sestoja/0275/ in starosti
sestoja/1877/
proces, ki vodi k nastanku prerasta(2826)

vrasti

glagol k samostalniku vrast/2824/

562.4 .01.80
2827

565. .03.40
2828
565. .04.70
2829
565. .05.60
2830
565. .06.40
2831

volumenski prirastek/2818/, izražen v odstotkih lesne
zaloge/0996/

prerast ž; vrast ž v pri obdobnem ugotavljanju lesne zaloge/0762/ tisti del
višje debelinske
zaloge/0996/, ki je od predhodnega ugotavljanja
razrede
presegel za zajemanje določen najmanjši premer ali
dosegel višji debelinski razred/0742/ oz. višji razred
obsega
prirastek m, dobni volumenski prirastek/2818/, izračunan iz razlike lesnih
zalog/0996/ in sečnih količin/0770/ v daljšem obdobju
(zanesljivi podatki za gozdni revir/0849/ po več kot 50
letih)
ploskev ž, trajna
poskusna ploskev/1039/, namenjena za večdesetletno
poskusna
opazovanje in zato zavarovana, npr. z ograjo/0726/
merjenje s na
zajemanje podatkov na opazovalnih/1832/ ali vzorčnih
vzorčnih ploskvah ploskvah/0792/
metoda ž, vzorčna preizkus ali raziskava naključnega ali po določenih
načelih izbranega značilnega dela osnovne skupnosti, iz
katerega se lahko sklepa na celoto
točka ž vzorčenja v karto vneseno in na terenu izbrano mesto za
slučajnostno vzorčenje
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58 . .01.60
2832

izmera ž gozdov,
(geodetska)

582. .03.72
2833

kartirati

584. .05.20
2834
585. .02.70
2835

588. .01.40
2836
587. .01.20
2837
587. .02.20
2838
587. .03.50
2839

587.2 .01.80
2840

589. .04.20
2841
589. .05.20
2842

589. .06.20
2843
589. 07.20
2844
589. .08.20
2845
589. .09.40
2846
589. .10.20
2847

register m meritev

strokovno področje, ki se ukvarja z določevanjem oblike,
velikosti in lege gozdnih območij/1268/, vključno z
infrastrukturo; obsega tudi risarski in slikovni prikaz v
kartah
sistematično kartografsko zajemati (in predstavljati)
dejansko stanje, npr. meje sestojev/0253/, meje
rastlinskih združb/0174/
popis vseh tehničnih podlag meritev

zbiranje s
pridobivanje gozdarskih informacij s snemanjem in
podatkov,
vrednotenjem posnetkov iz zraka/2837/ in satelitov
gozdarsko
daljinsko
letališče s,
začasno mesto v gozdu ali njegovi bližini za vzletanje in
gozdarsko
pristajanje letal ter nakladanje
posnetek m iz
fotografska slika (gozdnega območja/1268/) iz zračnega
zraka
plovila
posnetek m iz
posnetek iz zraka/2837/, ki ga pridobimo s snemanjem
zraka, infrardeči
infrardečih žarkov, ki jih objekti oddajajo
ločljivost ž
S sposobnost snemalne naprave in sredstva za beleženje
posnetka (iz
za jasno razločevanje bližnjih objektov na posnetkih iz
zraka)
zraka
prim.: razdalja ločljivosti/2840/
razdalja ž
oddaljenost dveh črt dveh še ločeno vidnih objektov na
ločljivosti
posnetku iz zraka/2837/; npr.100 linij/mm ima razdaljo
ločljivosti 0,02 mm
prim.: ločljivost posnetka/2839/
atlas m, gozdarski zbirka gozdarskih kart/0796/, kot npr. rastiščna
karta/1839/, revirna karta/1838/, hidrološka karta/2524/
karta ž, delovna
kopija karte gozdne posesti/0797/ z vnesenimi podatki
ureditvena
(skupinami rastiščnih tipov/1821/, starostjo
sestoja/1877/, drevesnimi vrstami idr.) kot delovni
pripomoček urejevalca gozdov/0799/ pri delitvi
gozdov/1862/, meritvi sestojev/0765/ in detajlnem
gojitvenem načrtovanju/1893/
legenda ž karte
navodilo za razumevanje (pojasnevalni pregled)
ustaljenih barv, črt, oznak, okrajšav itd. na karti
karta ž,
karta (v različnih merilih) za splošno prikazovanje krajev,
topografska
geografske lege idr., med drugim podlaga za izdelavo
gozdarskih kart/0796/
karta ž, pregledna gozdarska karta/0796/ s posebno preglednostjo in
merilom, manjšim kot pri karti gozdne posesti/0797/
parcela ž
sklenjeni del zemeljske površine (meritveno tehnično
razmejen), izkazan s številko in površino na katastrski
karti/2849/ in v zemljiški knjigi/3051/
kataster m, gozdni popis vseh površin v okviru gozdnogospodarske
površine/0818/ določenega območja s podatki o
površinah, lastništvu in namembnosti zemljišč; del
izkaza gozdnih površin/2875/ in uradne posestne
knjige/3053/ gozdne površine
prim.: izkaz družbenih površin/2848/
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589. .11.20
2848

589. .12.20
2849
589. .13.20
2850
589. .14.20
2851
589. .15.20
2852
589. .16.20
2853
589. .17.20
2854

613. .09.80
2855
614 10.60
2856
614. .11.50
2857 1795≈
614. .12.50
2858

614. 13.40
2859

615. .29.20
2860
15. .30.20
2861
615. .31.20
2862

615. .32.40
2863

615. .33.80
2864

prikaz parcel/2846/ v lasti ali posesti deželne gozdne
uprave, države ipd., urejen po občinah, katastrskih
občinah in gozdnih revirjih/0849/; del izkaza gozdnih
površin/2875/
prim.: zemljiška knjiga/3051/
karta ž, katastrska karta določenega ozemlja (v merilu 1:500 do 1:2880), ki
za parcele obsega podatke o geografski legi, mejah,
parcelnih številkah idr.
karta ž, parcelna
karta, ki na osnovi karte gozdne posesti/0797/ in
katastrske karte/2849/ prikazuje lastniške razmere in
podrobni potek meja gozdne posesti/0828/
karta ž
gozdnogospodarska karta/0798/, ki prikazuje razsežnost
poškodovanosti
poškodovanih površin, npr. poškodb od plina/0700/
karta ž,
gozdarska karta/0796/ s prikazom posebnih napotkov za
protipožarna
varstvo gozda pred požarom/1748/, npr. protipožarnih
pasov/0709/
karta ž varstva
gozdarska karta/0796/, ki poleg smeri glavnih vetrov in
pred viharjem
značilnosti sestojev/0253/ podaja ukrepe za zavarovanje
teh sestojev pred poškodbami zaradi viharja/0693/
karta ž funkcij
gozdarska karta/0796/, ki prikazuje gozdove z njihovimi
gozda
različnimi funkcijami/2013/, npr. rekreacijski gozd/1004/,
vodovarovalni gozd/3042/ in naprave, ki služijo oddihu,
npr. parkirišča, zavetišča
obhodnja ž,
srednja vrednost obhodnje/0807/ za večje gospodarske
povprečna
enote, npr. za več gospodarskih razredov/0819/, za
gospodarske razrede borovij celotne dežele
vrsta ž sestoja,
vrsta sestoja/1314/, h kateri se stremi
ciljna
razporeditev ž,
površinski razpored dreves v porasti/0175/
prostorska
zgradba ž,
vrsta zgradbe sestoja/1313/, ki nastane pri izkoriščanju
prebiralna
gozdov/0994/ brez golosekov/0558/ in se kaže s
površinsko neizrazito razmejeno obnovo gozda/0302/,
npr. v prebiralnem gozdu/0236/
površina ž, mala
majhna, ekološko in gospodarsko manj pomembna
površina, ki je običajno porasla z drugimi drevesnimi
vrstami kot temeljni sestoj/1336/, npr. površina šopa
dreves/0249/, površina ozke proge/1857/
mreža ž
sistem oddelkov/0815/ kot oblika delitve gozdov
oddelkov
oznaka ž oddelka obeležje, znak za oddelek/0815/, npr. številke, črke in
drugo
seznam m
spisek vseh oddelkov/0815/ gozdnogospodarske enote
oddelkov; izkaz m (večinoma gozdnega revirja/0849/) s podatkom o njihovi
oddelkov
skupni velikosti, ločeno za lesnoproizvodno
površino/0826/, lesnoneproizvodno/0825/ in negozdno
površino/1855/; del izkaza gozdnih površin/2875/
prim.: izkaz površin/1853/
površina ž
celotna upravna površina gozdnogospodarskega
gozdnopodjetja/0859/; sestoji se iz gospodarske gozdne
gospodarskega
površine/0818/ in negozdne površine gozdnega
podjetja, skupna
obrata/1855/
velikost ž podjetja skupna gospodarska površina/2863/
gozdnogospodarskega podjetja/0859/ (v ha)
izkaz m
(družbenih)
površin
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615. .34.20
2865

615. .35.20
2866
615. .36.40
2867

615. .37.40
2868 4195≈
615. .38.40
2869
615. .39.60
2870
615. .40.60
2871
619. .02.20
2872
19. .03.50
2873
619. .04.60
2874
62 . .06.20
2875

62 . .07.20
2876
62 . .08.80
2877
622. .18.20
2878

gozd, ki zaradi svoje skromne možnosti za proizvodnjo
lesa/2144/ ali zaradi drugih razlogov (npr. varovalne
vloge/3038/, naravovarstvene vloge/3039/) ni primeren
kot gospodarski gozd/0194/
porast ž,
porast (drevja)/0175/, ki ne daje lesnega donosa/0855/
nedonosna
prim.: izločena površina/0823/
vrzel ž
vsaka neporasla/≈2353/ površina (do 0,5 ha) v
porasti/0175/, npr. vrzel v nasadu/0410/, vrzel v
sestoju/0824/
prim.: gozdna jasa/2868/
jasa ž, gozdna
skoraj povsem neporasla gozdna/0177/ površina,
običajno dlje časa zatravljena in uporabljena kot pašnik
prim.: vrzel/2867/
površina ž,
del skupne gospodarske površine/2863/, dostopen
dostopna gozdna obiskovalcem (javnosti)
razred m, idealni
gospodarski razred/0819/, ki ne združuje stvarnih
gospodarski
sestojev/0253/, temveč idealno mešane sestoje/1873/
prim.: dejanski gospodarski razred/2871/
razred m, dejanski gospodarski razred/0819/, ki računsko združuje
gospodarski
dejansko obstoječe sestoje
prim.: idealni gospodarski razred/2870/
navodilo s,
navodilo za izvajanje del pri urejanju gozdov/0800/
ureditveno
varnost ž
varnost gospodarjenja z gozdom v sestoju ali večjem
gospodarjenja
gozdnem predelu glede na biotske in abiotske škodljive
dejavnike
red m, časovni
sistem načrtovanega časovnega poteka proizvodnje, ki
ima za cilj večje materialne, krajinsko kulturne in
gospodarske rezultate v časovni enoti
izkaz m gozdnih
dokumentacija o površinah gozdnogospodarskega
površin
podjetja/0859/; del ureditvenega načrta/0830/, ki obsega
izkaz površin/1853/ in oddelkov/2862/ ter kataster poti in
voda/2879/
izkaz m
del izkaza gozdnih površin/2875/, v katerem so zbrane
lesnoproizvodlesnoproizvodne površine/0826/, urejene po gozdarskih
nih površin
teritorialnih enotah
leto s, ureditveno leto, v katerem poteka glavnina ureditvenih/0800/ del v
gozdnogospodarskem podjetju/0859/
prikaz m, tabelarni tabelarni zbirnik rezultatov inventure in načrtovanja pri
urejanju gozdov/0800/ za ureditveno enoto, npr. za
gozdno upravo/1917/, gozdni obrat/1916/, gozdni
revir/0849/
gozd m,
negospodarski

622. .19.20
2879

kataster m poti in
voda

622. .20.20
2880

opis m gozda

622. .21.70
2881 5736≈

opis m sestoja

prikaz obstoječih gozdnih poti/1684/ in gozdnih
cest/1686/ z njihovo širino itd. kot tudi voda z njihovimi
pretoki itd. za gozdni revir/0849/
opis porasti (drevja)/0175/ po natančno opredeljenih
značilnostih gozdne inventure/0768/
prim.: opis sestoja/2881/
besedni in številčni prikaz stanja sestoja/0253/ po
opredeljenih taksacijskih/0766/ značilnostih
prim.: opis gozda/2880/
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622. .22.20
2882
622. .23.40
2883

622. .24.40
2884

622. .25.60
2885 5736
622. .26.60
2886 87

622. .27.60
2887
622. .28.60
2888

622. .30.70
2889
622. .31.70
2890
622. .32.70
2891
622. .33.60
2892
622. .34.60
2893
622. .35.60
2894
622. .36.60
2895 3713≈
622. .37.60
2896
624. .10.60
2897

seznam gozdnih posesti vseh oblik lastništva za upravno
območje, npr. občino
prim.: izkaz površin/1853/
površina ž, delna najmanjša površinska enota gozda (večinoma pod 0,5
ha), ki ni označena na terenu in pogosto ni prikazana na
karti; vrstica v gospodarski knjigi/0831/
prim.: dejanska delna površina/2884/, idealna mešanost
po površini/1873/
površina ž,
del površine ureditvene enote/0813/ (navadno delna
dejanska delna
površina odseka/0827/) z drugačno zgradbo
gozda/0252/ kot jo ima glavni del porasti
prim.: idealna mešanost po površini/1873/
struktura ž,
pregled števila dreves v sestoju/0253/, ločeno po
debelinska
drevesnih vrstah in debelinskih razredih/0742/, npr. v
obliki relativne frekvenčne porazdelitve
stopnja ž,
kategorija za razvrščanje sestojev/0253/ po starosti pri
starostna
gospodarjenju s skupinsko raznodobnim
semenovcem/0211/ v desetletnih razmakih kot del 20 let
širokega starostnega razreda/0837/
razred m,
več starostnih razredov/0837/ ali starostnih
razširjeni starostni stopenj/2886/ skupaj, npr.: 1 – 40 let, 41 – 80 let
struktura ž,
značilnost porasti (drevja)/0175/, vezana na starostno
starostna
sestavo, značilna za skupinsko raznodobni semenovec,
običajno izražena z odstotnim deležem površin
prim.: porazdelitev starostnih razredov/0835/
razvoj m
razvoj temeljnice/1876/, pri katerem je ravno še
temeljnice, kritični doseženo 95% (90%) maksimalnega volumenskega
prirastka/2818/, ki ga omogoča rastišče/0004/
razvoj m
razvoj temeljice/1876/ k največji temeljnici, ki jo
temeljnice,
omogoča rastišče/0004/
maksimalni
razvoj m
razvoj temeljnice/1876/, ki omogoča rastiščno največji
temeljnice,
volumenski prirastek/2818/ v določenem obdobju
optimalni
priraščanja
stadij m mladovja razvojna stopnja/1878/ mladih sestojev/1341/
izkaz m gozdnih
posesti

stadij m
razvojna stopnja sestoja/0253/ kot drogovnjaka/0288)
drogovnjaka
stadij m debeljaka razvojna stopnja/1878/ sestoja kot debeljaka/0289/
prim.: starost debeljaka/6673/
stadij m sečne
razvojna stopnja porasti (drevja)/0175/, ko doseže sečno
zrelosti
zrelost/0804/
prim.: zrelostna starost/1844/
stadij m starostne življenjsko obdobje v starejšem sestoju/0253/, v katerem
oslabelosti
prirastek/0781/ (močno) upade in se začne fiziološko
staranje
postopek m
metoda urejanja gozdov/0800/, ki na zelo različne načine
urejanja gozdov
omogoča dosegati osnovni gozdnogospodarski cilj:
trajnost/0802/
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624. .11.70
2898

uravnavanje s
proizvodnje

24 . .12.80
2899 6738≈
624. .13.70
2900

obdobje s,
gospodarsko
načrtovanje s,
kratkoročno

624. .14.70
2901

načrtovanje s
gozdnogospodarskih ukrepov

624. .15.60
2902

metoda ž,
predalčna

624. .16.60
2903

metoda ž,
površinska
predalčna

624. .17.60
2904

metoda ž, sečna
predalčna

624. .18.60
2905

metoda ž,
kombinirana
predalčna

624. .19.60
2906

metoda ž,
vrednostna
predalčna

624. .20.60
2907

metoda ž
starostnih
razredov

624. .21.60
2908

primerjava ž
stanja sestojev

del uravnavanja trajnosti/3870/ pri urejanju
gozdov/0800/, ki skrbi za to, da bodo v bodočnosti (v 20
do 40-letnih obdobjih) pridobljeni zadostni lesni
donosi/0855/ in nematerialne koristi gozda/0999/;
vsebuje podrobno načrtovanje/1893/ in načrtovanje
prostorskega reda/0810/
prim.: uravnavanje donosa/1882/
število let, po katerem se v gozdarski upravni enoti
ponovi izdelava gozdnogospodarskega načrta
določitev ukrepov za obdobje enega leta (do nekaj let),
ki omogoča napovedi z večjo zanesljivostjo, kot so letni
načrti del, proizvodnje, gospodarjenja in sečni
načrt/0838/
dolgoročno/1885/ in srednjeročno/1886/ načrtovanje
proizvodnje in rabe surovin ter nematerialnih koristi
gozda/0999/ po količini, kraju in času glede na tehnične,
gojitvene in gospodarske cilje gozdnogospodarskega
podjetja/0859/; del urejanja gozdov/0800/
prim.: načrt ukrepov gospodarjenja z gozdom/1899/
gozdnoureditvena metoda/≈2897/ (19. stol.), ki stremi k
trajnosti, stalnosti in enakomernosti lesnih
donosov/0855/ pa tudi proizvodnje lesa/2144/; vnaprej
določena obhodnja/0807/ se razdeli v obdobja z enakimi
deleži sestojev/0253/, kar omogoča izbor sečišč/0557/ v
vsakem obdobju
gozdnoureditvena metoda/≈2897/ (19. stol.), pri kateri
imajo obdobja po predalčni metodi/2902/ enake
površinske deleže
zgodovinsko prva gozdnoureditvena predalčna
metoda/2902/, pri kateri so bile za posamezna obdobja
predvidene čim bolj enake sečne količine/0770/
gozdnoureditvena metoda/≈2897/ (19. stol.), ki združuje
prednosti sečne/2904/ in površinske predalčne
metode/2903/; postopek stremi k čim enakomernejši
površinski porazdelitvi po obdobjih, popravljeni z
izravnavo lesnih zalog/0996/ za prva obdobja
gozdnoureditvena predalčna metoda/2902/, pri kateri so
v posameznih obdobjih vključeni sestoji/0253/ za
sečnjo/0214/ z ugodnimi in tudi z neugodnimi
proizvodnimi razmerami in razdaljami odvoza/0603/, da
bi se s tem preprečilo prenagljeno sečnjo v sestojih
vrednejšega/0522/ in debelega lesa/1616/ na lahko
dostopnih legah
postopek uravnavanja donosa/1882/ pri urejanju
gozdov/0800/ za deduktivno določanje etata/0839/, pri
čemer sta površina in starost sestojev/0253/ kazalnika
etata/2911/
metoda urejanja gozdov/0800/; s primerjavo različnih
sestojev/0253/ ob istem času ali primerjavo istih sestojev
ob različnem času naj bi se pridobilo vedenje o razvoju
gozda in gozdnogojitvenem ravnanju/0204/
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624. .22.60
2909

metoda ž šestih
dreves, vzorčna

624.1 .08.80
2910

kazalnik m
donosa, računski

624.1 .09.80
2911

kazalnik m etata

624.1 .10.80
2912
624.1 .11.80
2913
624.1 .12.80
2914
624.2 .03.60
2915

etat m, letni

624.2 .04.80
2916
624.2 .05.80
2917

624.3 .03.40
2918

624.3 .04.20
2919
624.3 .05.70
2920
624.9 .04.23
2921

624.9 .05.60
2922

625. .05.70
2923
625. .06.20
2924

etat m glavnega
donosa
sečnja ž,
predvidena
vrsta ž, glavna
gospodarska
drevesna
zaloga ž, fiktivna
lesna
doba ž, izravnalna

postopek urejanja gozdov/0800/ za ugotavljanje
temeljnice sestoja/0748/; enota naključnega vzorca je
vzorčna krožna ploskev/1800/, katere polmer je določen
z oddaljenostjo šestega najbližjega drevesa od središča
kroga
kazalnik etata/2911/, ki daje številčne podatke o donosu
z uporabo metode deduktivnega (računskega)
uravnavanja donosa/1882/
kriterij za izračun etata/0839/, npr. porazdelitev
starostnih razredov/0835/, izkaz lesnih zalog/1868/,
prirastek/0781/ idr.
delež etata/0839/, določen za eno gospodarsko leto
delež etata/0839/, ki se nanaša na končni donos/0857/
od gozdne uprave določena ali potrjena (letna) sečna
količina, ki se lahko razlikuje od etata/0839/
drevesna vrsta, ki pri danih rastiščnih/0004/ razmerah
predstavlja cilj gozdnega gospodarjenja
za določene izračune privzeta lesna zaloga/0996/

načrtovano obdobje za izravnavo primanjkljaja ali
presežka lesne zaloge/0996/ ali drugega strukturnega
elementa za gospodarski razred/0819/ ali večjo gozdno
enoto
delovišče s;
več oddelkov/0815/, v katerih se časovno in prostorsko
enota ž,
koncentrirano izvajajo vsi za gozdni revir/0849/ (ali
obratovalna
gozdni obrat/1916/) načrtovani ukrepi pridobivanja
lesa/0998/, nege/1504/ in obnove gozda/0302/
prim.: negovalna enota/0842/
načrt m nasadov
načrt predvidenih vlaganj v mlade nasade/0294/ (v
gospodarskem letu)
načrtovanje s
določitev sestojev za posek/2417/ v okviru urejanja
končnih sečenj
gozdov/0800/ ali sečnega načrta/0838/ na podlagi
etata/0839/
rezultat m ureditve zbrani podatki o stanju površin in gozdov/1872/ kot tudi o
gozdov, glavni
izkoriščanju gozdov/0994/, negi/1504/ in obnovi
gozdov/0302/; najpomembnejši rezultat urejanja
gozdov/0800/
cilj m, kratkoročni kratkoročno določeni cilj, pretežno za doseganje
proizvodni
sortimentacije pri končni sečnji/0207/ gozdnega
sestoja/0253/
prim.: proizvodni cilj/0843/
izvedba ž
realizacija gozdnogospodarskih ukrepov
gozdarske
dejavnosti
prikaz m izvedbe prikaz rezultatov popisa in urejanja gozdov/0800/ ter tudi
izvedbe (povzet v gospodarski knjigi/0831/) v
posameznem gozdnem sestoju/0253/, ki obsega vsaj
delno površino odseka/0827/
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625. .07.60
2925

metoda ž,
kontrolna

625. .07.60
2926

preverjanje s
uspešnosti

625. .09.70
2927

analiza ž
gospodarjenja

625. .10.70
2928 4600≈

primerjava ž
dosežkov

625.78.01.20
2929

sloj m, nosilni;
ustroj m, spodnji

627.3 .01.40
2930

območje s,
rekreacijsko; (pas
m, zeleni)
enota ž
vrednotenja

629. .02.80
2931
631.58.01.40
2932
64 . .02.70
2933

644.6 .01.70
2934
644.6 .02.70
2935
651.1 .03.60
2936
651.2 .03.60
2937

651.2 .04.80
2938

651.72.01.80
2939

651.72.02.80
2940

metoda urejanja gozdov/0800/ za določanje razvoja
prirastka/0781/ s ponavljajočim se ugotavljanjem lesne
zaloge/0762/ na vzorčnih ploskvah/0792/ ali na krožnih
vzorčnih ploskvah/1800/ v okviru preverjanja
uspešnosti/2926/
metoda urejanja gozdov/0800/ za preverjanje uspeha pri
gospodarnem vodenju gozdnogospodarskega
podjetja/0859/ v materialnem in finančnem oziru
analiza uresničevanja ureditvenih smernic
gozdnogospodarskega načrta/0830/, ugotavljanje
vzrokov odmikov in dajanje navodil za nadaljnje delo
primerjava večjih gospodarskih enot v okviru preverjanja
uspešnosti/2926/; naslanja se na rezultate meritev
sestojev/0765/ in evidenco gospodarjenja/1895/
podlaga obrabnega sloja ceste; sloj iz grušča, kamenja
idr., ki prometno obremenitev porazdeli na material pod
njim
(gozdno) območje/1268/, večinoma ob robu mest, kjer je
poudarjena rekreacijska vloga/3041/

najmanjša enota sestojnih podatkov, ki se statistično
vrednoti (npr. podatki o stanju gozda/1872/ z izračunom
napake pri kontrolni vzorčni taksaciji/2777/)
ledina ž
nepreorano poljedelsko zemljišče
prim.: praha/2126/
vodenje s podjetja odločanje, uveljavljanje in preverjanje bistvenih vprašanj
notranjega in zunanjega delovanja podjetja ter
njegovega gospodarskega, tehniškega, političnega in
socialnega razvoja
delo s, pogodbeno delo, ki ga na podlagi pogodbe opravlja posameznik ali
organizacija (podjetje)
sečnja ž,
sečnja (in spravilo)/0465/, ki jo na podlagi pogodbe
pogodbena
opravlja posameznik ali organizacija po naročilu
gozdnega posestnika/3050/
teorija ž čistega
nauk o čistem zemljiškem donosu/1906/ (renti)
zemljiškega
donosa
teorija ž gozdne
doktrina v evropskem gozdarstvu 19. stol. o odločilni
rente; teorija ž
vlogi čistega gozdnega donosa/0851/ za gospodarjenje z
čistega gozdnega gozdom, ki je pripeljala do osnovanja čistih sestojev
donosa
iglavcev/2398/ na velikih površinah
vrednost ž donosa gotovinska ali kapitalska vrednost (bodočih) donosov
gozdnogospodarskega podjetja/0859/ ali druge
gospodarske enote; ta vrednost ustreza kapitaliziranemu
čistemu gozdnemu donosu/0851/
stroški m mn.
stroški osnovanja mladja/2435/ vključno s
nasada
spopolnjevanjem/0411/, nego/0408/ in varstvom
nasada/3866/
prim.: stroški ogozditve/2940/
stroški m mn.
skupni stroški ogozditve/1478/ od dodatnih stroškov pri
ogozditve
končni sečnji/0207/ do stroškov zagotovitve
pomladka/1347/
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652. .01.80
2941

vrednost ž gozda

652.3 .03.80
2942 871

vrednost ž sestoja

652.3 .04.80
2943

vrednost ž sestoja,
stroškovna

652.3 .05.80
2944

vrednost ž sestoja,
pričakovana

652.3 .06.80
2945

vrednost ž sestoja
ob sečnji

652.4 .02. 8O
2946

vrednost ž donosa
gozda

652.4.03.60
2947

vrednost ž gozda,
pričakovana

66. .01.80
2948
661. .01.70
2949

stroški m mn.
pridobivanja
analiza ž stroškov
in koristi

661. .02.70
2950

analiza ž stroškov
in učinkovitosti

661. .03.70
2951

analiza ž
uporabnosti

671. .04.80
2952

donos m,
povprečni

671. .05.80
2953
671. .06.80
2954

donos m, čisti
lesni
donos m, trajni
lesni

671. .07.80
2955
671. .08.80
2956
681.2 .07.60
2957 2475≈

donos m sečnje

vrednost sestoja/0253/, izračunana iz cene lesnih
sortimentov/0520/ pri sedanji sečnji na golo/0214/ in
cene zemljišča
prim.: vrednost sestoja ob sečnji/2945/
v denarju merjena vrednost sestoja, ocenjena iz sedanje
kapitalizirane vrednosti pri dani obrestni meri, torej
njegov pričakovani neto donos
prim.: pričakovana vrednost sestoja/2944/
vrednost sestoja/0253/, dobljena iz dosedanjih stroškov,
nastalih v sestoju in odštetih dosedanjih prihodkov, ki jih
je sestoj ustvaril
vrednost sestoja/0253/, ki bo predvidoma dosežena pri
sečni zrelosti/0804/; ugotavlja se iz razlike med vsemi
pričakovanimi prihodki in stroški vzgoje sestoja,
diskontirano na leto sečnje na golo
v denarju izražena vrednost sestoja/0253/ ob času
končne sečnje/0207/; ≈ donos končne sečnje/2955/ brez
stroškov pridobivanja lesa
prim.: vrednost gozda/2941/
vrednost gozda, izpeljana iz kapitaliziranega čistega
donosa gozda/0851/ v modelnem gospodarskem
razredu/0819/
vrednost gozda, izpeljana iz vsote vrednosti zemljišča in
pričakovane vrednosti sestoja/2944/
prim.: vrednost sestoja/2942/
stroški pridobivanja/0854/ surovega lesa iz gozda do
predaje prejemniku
postopek preverjanja projektov, pri katerem ni mogoče
ali ni smiselno samo finančno vrednotenje stroškov in
učinkovitosti/2950/
ekonomska analiza projekta ali rezultatov
gozdnogospodarskega podjetja/0859/ na podlagi
primerjave izdatkov in prihodkov
analiza in vrednotenje možnih ukrepov za ugotovitev
dejanskih koristi, npr. postopkov redčenja/0418/ po
različnih (ne vedno z denarjem izraženih) vidikih
prim.: analiza stroškov in učinkovitosti/2950/
povprečni iztržek pri prodaji blaga, npr. surovega lesa, ki
se nanaša na količino ali enoto količine proizvoda v
obdobju gospodarjenja, npr. mesečno, letno
vrednost lesnega donosa/0855/, izračunana iz vrednosti
prodanega lesa z odbitkom stroškov pridobivanja/0854/
lesni donos/0855/, ki ga gozd daje v približno enaki višini
in kakovosti v dolgem obdobju (daljšem od človeškega
življenja)
izkupiček iz končnega donosa/0857/

donos m sečnje,
čisti
enota ž,
gozdnogospodarska
inšpekcija ž,
gozdarska

donos sečnje/2955/, zmanjšan za stroške pridobivanja
lesa
gozdnogospodarsko podjetje/0859/ ali druga ozemeljska
enota v gozdarstvu, ki odvisno od področja nalog
omogoča enovito gospodarjenje
oddelek gozdne uprave/0860/, ki nadzoruje več
gozdnogospodarskih enot/2957/

681.2 .08.60
2958
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681.3 .07.10
2959
686.3 .03.60
2960
686.3 .04.70
2961
686.3 .05.80
2962

686.3 .06.80
2963

686.3 .07.80
2964
72 . .02.80
2965
72 . .03.80
2966 5993≈
72 . .04.40
2967
72 . .05.80
2968
721. .01.70
2969
721.1 .01. 80
2970
721.1 .02.80
2971
75 . .02.50
2972
754. .02.80
2973 4186
8 . .03.23
2974 2484

810. .05.20
2975
811.53.01.20
2976
811.54.01.20
2977
812.11.02.50
2978

vodja m, gozdarski vodja gozdnega obrata/1916/
prim.: gozdarski mojster/0864/
model m odpiranja zgledni način odpiranja gozdov/0869/
gozdov
odprtost ž,
vzpostavitev povezav med gozdnim območjem/1268/ (ali
zunanja
sestojem/0253/) in infrastrukturo okoliške krajine
razmik m
povprečna oddaljenost med sosednjima (gozdnima)
prometnic
potema/1684/
prim.: srednja spravilna razdalja/2585/, transportna
meja/1927/
gostota ž
dolžina prometnic na površinsko enoto, izražena v m/ha
prometnic
ali km/km2 (najmanjše goznogojitvene zahteve v Srednji
Evropi so na povprečnih rastiščih/0004/ pribl. 30-40
m/ha)
dolžina ž
dolžina vseh gozdnih poti/1684/ in gozdnih cest v
prometnic
določenem gozdnem območju/1268/, npr. na ozemlju
gozdnega obrata/1916/
poraba ž lesa
količina lesa/2770/, ki se v deželi ali na določenem
ozemlju uporabi za zadovoljevanje potreb prebivalstva v
določenem obdobju
viri m mn.
(načrtovani) nastanek količine proizvoda, npr. Surovega
preskrbe z
lesa, (ali storitev) v določenem času in območju
dobrinami
območje s virov
ozemlje, kjer nastajajo določene dobrine
preskrbe z
dobrinami
viri m mn.
viri preskrbe/2966/ s surovim lesom
preskrbe z lesom
proizvodnja ž,
pridobivanje (okroglega lesa in lesnih proizvodov) v
domača
lastni deželi
prim.: viri preskrbe z lesom/2968/
potrebe ž mn.,
povpraševanje narodnega gospodarstva po določenem
domače
proizvodu v lastni deželi
ponudba ž,
viri preskrbe z dobrinami/2966/ v lastni deželi
domača
pogoji m mn.,
s trgovskimi običaji, položajem na tržišču ipd. Dane
prodajni
okoliščine, pod katerimi poteka prodaja
količina ž lesa,
količina stoječega/0996/, podrtega/0477/ ali
prodajna
izdelanega/0468/ surovega lesa, ki se prodaja skupaj
dobrine ž mn.,
vsi proizvodi gozdarstva v povezavi z gozdom;
gozdne;
glavni/1931/ in postranski gozdni proizvodi/3011/ skupaj
proizvodi m mn.,
prim.: količina gozdnih proizvodov/0858/, gozdni
gozdni
proizvod/2143/
les m, tropski
les tropske drevesne vrste
les m, juvenilni;
les m, mladostni
les m, adultni;
les m odrasli
modrina ž lesa

les, ki se nahaja v sredini debla okrog stržena/0897/; ta
mladostni les ima celice s širokim lumnom in majhno
nominalno gostoto lesa/1955/
odrasel les, ki ob pojemajoči rasti nastaja na drevesu
barvna napaka lesa, ki jo povzroča modrenje lesa/2994/
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812.31.05.80
2979

gostota ž;
teža ž, specifična

82 . .01.70
2980 6731 ≈
82 . .02.30
2981 3818≈
822.32.01.30
2982

obdelava ž lesa

822.9 .01.30
2983
83 . .07.70
2984

83 . .08.70
2985
83. .09.23
2986
831.8 .02.20
2987 1457
832.18.03.20
2988 5454
832.2 .01.20
2989
832.28.04.20
2990
839.8 .03.20
2991
841.29.01.70
2992
841.3 .01.70
2993
844.1 .03.70
2994 600≈
844.2 .07.20
2995
844.2 .08.70
2996

844.2 .09.70
2997

specifična teža trdne snovi pri poroznih tvarinah, npr.
lesa, tal
prim.: nominalna gostota lesa/1955/
izdelava lesnih polproizvodov/2986/

stroj m za
stroj, s katerim se obdeluje les
obdelavo lesa
jarmenik m; (gater stroj za žaganje, ki v navpični ali vodoravni smeri žaga
m)
les, pri čemer je eden ali več žaginih listov/0580/ vpetih v
okvir (jarem)
stroj m, profilirni
(stabilni) stroj, s katerim se iz kosa okroglega lesa/1610/
izdeluje zaželeni profil, npr. Ostrorobi tram/3941/, les
zunaj profila pa se razsekuje v sekance/0976/
predelava ž
spreminjanje surovin, npr. surovega lesa in drugih
gozdnih proizvodov/2143/, v polproizvode in končne
proizvode
prim.: izdelava/0468/ (sortimentov)
predelava ž lesa
izdelava oplemenitenih proizvodov, npr. oken, vrat iz
lesnih polproizvodov/2986/
prim.: lesnopredelovalna industrija/0927/
polproizvodi
v lesni industriji/0924/ izdelani proizvodi za nadaljnjo
m mn., lesni
predelavo, npr. žagani les/0939/, iverne plošče/0979/
prag m, železniški pod železniškimi tračnicami poprek ležeči leseni nosilec
(npr. iz hrasta, bora), vezni člen med tračnicami in
podlago
krajnik m
del hloda za žago/0936/, ki nastane pri izdelavi
žaganega lesa/0939/ iz zunanjega dela hloda in ima eno
ravno in eno zaobljeno stran
furnirnica ž
obrat, v katerem se furnirski les/0940/ z različnimi
postopki predeluje v furnir/1976/
plošča ž, vezana
lesna plošča, ki je pod pritiskom zlepljena iz več plasti
furnirja/1976/, položenih navzkriž glede na smer vlaken
ostanki m mn.,
v (lesni) industriji/0924/ nastali lesni industrijski
lesni
ostanki/0948/, ki jih v glavnem uporabijo v proizvodnji
lesnih tvoriv/3009/ ali za kurjenje
konzerviranje s,
fizikalni postopek zaščite lesa/0949/ brez vlaženja lesa,
suho
npr. z elektronskim žarčenjem, z ultrazvokom
konzerviranje s,
konzerviranje lesa z vodo, npr. škropljenje/1499/ ali
mokro
skladiščenje lesa v vodi/2998/
modrenje s lesa
modro do temnomodro obarvanje lesa, posebno
iglavcev, zaradi gliv modrivk/0955/
gliva ž, trohnobna vrsta glive, ki se hrani s sestavinami celičnih sten in s
tem postopoma popolnoma razgradi les
piravost ž;
začetna sprememba kakovosti lesa (zmanjšanje gostote
trhljivost ž
zaradi delovanja gliv) pri podrtih listavcih/0107/, zlasti pri
bukovini, skladiščeni v gozdu do toplega letnega
obdobja
prim.: zadušenost/2997/
zadušenost ž
kmalu po podiranju/0477/ listavcev (zlasti bukve) s
porjavitvijo povezano zapiranje lesnih celic s tilami in
odlaganje spremljajočih sestavin lesa/0920/
prim.: piravost/2996/
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848.42.01.70
2998
848.6 .03.30
2999

851. .04.50
3000
852.15.02.50
3001 3500
861. .01.20
3002
861. .02.20
3003 6715≈
861.0 .03.20
3004
861.0 .04.20
3005
861.11.01.20
3006

861.11.02.20
3007 2842

861.12.01.20
3008 914
862. .01.20
3009

862.37.01.20
3010
89 . .02.20
3011

892. .01.20
3012
892.1 .02.70
3013
90 . .02.70
3014 2483≈

skladiščenje s lesa oblika mokrega konzerviranja/2993/ v vodnem lesnem
v vodi
skladišču/0966/ za preprečitev poškodb zaradi
žuželk/1769/ in gliv/2738/
transporter m,
stabilna transportna naprava na lesnem skladišču/1620/
vzdolžni
za premik (posameznih) kosov dolgega surovega lesa v
vzdolžni smeri
prim.: prečni transporter/2679/
kakovost ž lesa
skupek kakovostnih lastnosti lesa glede na zahteve
obdelave in uporabe
sprememba ž,
manjši odmik od naravne barve lesa, ki bistveno ne
barvna
vpliva na vrednost lesa
prim.: barvna napaka/1992/
les m za
les za vlaknine/0977/, iz katerega se z brušenjem
brušenje; les m,
pridobiva lesovino/3007/
brusni
celuloza ž, lesna
na kemični ali kemično-mehanski način iz lesa
pridobljena vlaknina, ki je predvsem iz celuloze
les m za vlaknine les za vlaknine/0977/ samo iz lesa listavcev/0893/
listavcev
les m za vlaknine les za vlaknine/0977/ samo iz lesa iglavcev/0892
iglavcev
prim.: les za vlaknine listavcev/3004/
vlaknina ž, lesna
pretežno z mehanskim razvlaknjenjem pridobljena
vlaknina, ki se uporablja za izdelavo papirja, vlaknenih
plošč/2007/ idr.
prim.: lesovina/3007/
lesovina ž
vlaknena snov, predvsem za izdelavo papirja, ki se
pridobiva z mletjem lesa na vrtečih se kamnitih valjih
tako, da so vlakna ali svežnji vlaken med seboj ločeni,
vendar ostanejo kemično nespremenjeni
celuloza ž
polisaharid, ki je kot ogrodje celičnih sten višjih rastlin
najpogostejše organsko vezivo v naravi
prim.: lesna celuloza/3003/
tvorivo s, lesno
skupni pojem za različne lesne proizvode, ki nastanejo
z razdrobitvijo lesa in naknadnim združevanjem delov
lesa (ob dodajanju drugih snovi), npr. iverna
plošča/0979/, vlaknena plošča/2007/
plošča ž, poltrda
s suhim postopkom izdelana vlaknena plošča/2007/
vlaknena
srednje gostote in večje trdote
proizvod m,
proizvod, ki se poleg glavnega gozdnega
postranski
proizvoda/1931/ pridobiva iz gozda, npr. smola/0992/,
jagodičje
prim.: postranski gozdni donos/0986/
drevo s,
drevo, pri katerem se lahko poleg lesa uporabljajo tudi
mnogostrandrugi deli, npr. listi ali iglice
sko uporabno
osmukanje s iglic samostalnik h glagolu smukati iglice/0988/
politika ž,
gozdarska

celota odnosov, ukrepov in dejavnosti, ki jih je treba
načrtovati in izvesti na področju gozdarstva za splošno
dobro
prim.: gozdarska politologija/3015/
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90 . .03.60
3015

politologija ž,
gozdarska

901. .01.60
3016

tveganje s,
gozdnogospodarsko

901. .02.50
3017

pripravljenost ž
lastnikov na
tveganje
kronika ž revirja

902. .02.20
3018
902. .03.60
3019
903. .02.70
3020
905.1 .02.20
3021

zgodovina ž
gozda
ohranjanje s
gozdov
statistika ž,
gozdarska

905.2 .03.80
3022
905.2 .04.70
3023
905.21.0280
3024 4023
905.21.0280
3025

bilanca ž, lesna

905.21.0480
3026

zaloga ž,
optimalna lesna

905.22.0220
3027
907. .04.70
3028
907. .05.60
3029

viri m mn., gozdni

907. .06.60
3030
907. .07.50
3031

vloga ž gozda,
nelesna
škoda ž, okoljska

907. .08.60
3032

izguba ž, nelesna

907. .09.70
3033

poslabšanje s
okolja

nazadovanje s
gozdov
zaloga ž,
normalna lesna
zaloga ž,
uporabna lesna

vpliv m gozda na
okolje
vloga ž gozda,
socialna

znanost o podmenah in pogojih, pri katerih lahko
gozdarstvo najbolje izpolnjuje družbene in zasebne
gospodarske naloge
prim.: gozdarska politika/3014/
tveganje gozdnega gospodarstva, opredeljeno predvem
s petimi tveganji: spremembe tržišča, družbenopolitične
spremembe, ki se kažejo v strukturni in davčni politiki,
spremembe stroškov plač in sredstev, alternativne
možnosti prodaje, poškodbe proizvodnih sredstev, npr.
poškodbe gozda/1777/, znižanje nivoja podtalnice/2182/
pripravljenost lastnikov gozda, da nosijo posebna
gozdnogospodarska tveganja/3016/
kronološki zapis vseh pomembnih in posebnih
dogodkov v gozdnem revirju/0849/, vir za zbiranje
podlag pri urejanju gozdov/0800/
znanost o naravnem razvoju gozda pred vplivi človeka,
kar marsikje pomeni v predzgodovinskem času
ukrepi za varovanje gozda pred poškodbami,
propadanjem, sečnjo na golo/0214/ ipd.
strnjeni podatki na področju gozdarstva kot podlaga za
gozdarsko politiko/3014/, gospodarjenje z gozdom in
gozdarsko znanost
rezultat primerjave virov preskrbe/2966/ s surovim
lesom in potreb po lesu/0997/
zmanjševanje deleža gozdne površine/1858/ na nekem
ozemlju ali globalno
lesna zaloga/0996/ v normalnem gozdu//0803/
pod določenimi predpostavkami dejansko uporabna
lesna zaloga/0996/ glavnih gospodarskih drevesnih
vrst/2915/
lesna zaloga/0996/, ki je optimalna, npr. za količinski
hektarski donos/0761/, denarni donos ali nego
sestoja/1503/
naravni viri, posebno gozdovi in rastišča/0004/, za
gozdno gospodarstvo
vplivi gozda na okolje/1029/, npr. na podnebje, vodno
bilanco/0036/ in vodni režim/0037/
vloga gozda za splošni družbeni blagor, npr. za oddih in
potrebe posameznika po podrtem lesu/0690/ in gozdnih
sadežih
vloga gozda/2013/ (razen proizvodnje lesa/2144/), kot
npr. podnebna, ekološka in rekreacijska vloga/3041/
zaradi obremenjevanja okolja/1031/ nastala poškodba
okolja/1029/, ki se izraža npr. s spremembo ekološkega
ravnovesja krajine/2067/
izguba, ki jo utrpi gozdnogospodarsko podjetje/0859/
(razen proizvodnje lesa/2144/), npr. izguba pestrosti
vrst, zmanjšanje rekreacijske vrednosti gozdov
dogajanje v okolju/1029/, ki zaradi obremenitev
okolja/1031/ pripelje do neugodne spremembe
življenskih razmer za ljudi idr.
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907. .10. 51
3034
907. .11.72
3035

odvisen, -sna, sno od
onesnaženja
ohranjati gozd

907.1 .03.60
3036

ekologija ž krajine

907.1 .04.60
3037

vloga ž gozda,
krajinsko-ekološka
vloga ž gozda,
varovalna

907.1 .05. 60
3038
907.1 .06.70
3039 1232≈
907.1 .07.40
3040

varstvo s narave

907.2 .04.60
3041
907.32.03.20
3042

vloga ž gozda,
rekreacijska
gozd m,
vodovarovalni

907.32.04.20
3043
907.32.05.20
3044
911. .02.70
3045

gozd m, pred
plazovi varovalni
gozd m, imisijski
varovalni
načrtovanje s,
regionalno

913. .01.80
3046

izguba ž gozdne
površine

914. .02.80
3047

stopnja ž
razgozditve

914. .03.70
3048

uničenje s gozda

92 . .01.60
3049 2458≈

lastnina ž gozda

92 . .02.10
3050
920. .01.20
3051

posestnik m,
gozdni
knjiga ž,
zemljiška

rezervat m,
naravni gozdni

n.n. poslabšanje okolja/3033/, okoljsko škodo/3031/ idr.:
povzročen z obremenitvijo okolja/1031/
varovati gozd na določenem ozemlju, nasprotovati
vsem prizadevanjem za izkrčenje gozda, krčitvam
zaradi onesnaževanja okolja/1031/ in podnebnih
sprememb z doslednim izvajanjem politike ohranjanja
čistega zraka/2061/ ter s prenovo gozda/2395/
znanost o celostnih odnosih v ekosistemih/1146/ ter
med njimi z geografskega in ekološkega vidika; znanost
o sestavi, vlogi in razvoju krajine
vloga gozda/2013/, ki se nanaša na
krajinskoekološke/≈3036/ vplive gozda
posebna vloga gozda/2013/, ki se nanaša na varovanje
vode, tal/1139/, podnebja, narave/3039/ ali kakšno
drugo varovanje
ukrepi za ohranjanje, varovanje in nego naseljene in
nenaseljene narave
zavarovano naravno območje/1000/, v katerem so
pragozdovi oz. sonaravni gozdovi prepuščeni samim
sebi, da bi lahko opazovali njihov naravni razvoj
vloga gozda/2013/, ki se nanaša na človekovo zdravje
in oddih
varovalni gozd/1006/, ki ohranja krajino ob bregovih,
zbirna območja pitne vode in zagotavlja čistost izvirov
pitne vode
gorski gozd/1267/, ki preprečuje nastanek snežnih
plazov oz. varuje pred posledicami snežnih plazov
varovalni gozd/1006/ v okolici velikih virov emisij/1044/,
ki zavira imisije/1045/ oz. jih zmanjšuje
na del prostora nanašajoča se regionalna stopnja
načrtovanja del/1599/ pri urejanju prostora/2027/;
povezava med prostorskim načrtovanjem občin in
države
razlika med velikostjo gozdne površine/1858/ na
začetku in na koncu določenega obdobja, ki nastane
zaradi postavitve stavb, gradnje prometnic itd., kot tudi
v svetovnem merilu zaradi uničevanja pragozdov
velikost površine ali odstotni delež površine, za kolikor
je napredovala razgozditev/1007/ v določenem obdobju
(običajno enem letu) na določenem območju
razgozditev/1007/, ki je pri vsakokratnem stanju
spoznanj in stanju človeške družbe moralno negativno
ovrednotena kot razdejanje
vseobsegajoča pravica posestvovanja, razpolaganja in
uporabe gozdarsko uporabljanega zemljišča na podlagi
privatnega in javnega prava
oseba oz. skupina oseb ali skupnost, ki ima polno
pravico razpolaganja z gozdno parcelo/2846/
uradna knjiga ali register, kjer so vpisana vsa dokazila
in dejstva, ki se tičejo pravnih razmerij pri zemljiščih
prim.: kataster/3052/
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920. .02.20
3052

920. .03.20
3053
922.1 .02.20
3054

934. .01.70
3055
935. .01.70
3056
942.7 .01.70
3057
944. .01.60
3058

uradni seznam vseh parcel/2846/ v državi, ki je podlaga
zemljiške knjige/3051/; oba sestavljata posestno
knjigo/3053/ in katastrske karte/2849/, kataster pa
vsebuje podatke o vrsti rabe/2136/, položaju in velikosti
parcel
knjiga ž, posestna po lastnikih urejeni seznam zemljišč določenega
območja kot del katastra/3052/
prim.: gozdni kataster/2847/
gozd m, družbeni; gozd v „posesti naroda“ (SLP) v socialističnih državah; k
gozd m, javni
tovrstnemu gozdu spada nekdanji državni gozd/1009/,
občinski gozd/1010/, kot tudi razlasčeni zasebni/1013/
in korporacijski/1012/ gozd
prim.: državni gozd/1009/
sanacija ž
utrditev varovalnega gozda/1006/, npr. z nasadom pod
varovalnega
zastorom/0401/
gozda
obhod m gozda
obhod in ogled gozdne posesti/0828/
kataster m

zastavitev ž
gozda
združenje s,
gozdnogospodarsko

945.1 .01.70
3059

svetovanje s,
gozdarsko

945.33.02.70
3060
945.35.02.20
3061
946.3 .01.60
3062

izobraževanje s
gozdnih delavcev
pot ž, učna
gozdna
raziskovalna
ustanova za
gozdarstvo in
lesarstvo, zvezna;
BFH
služba ž,
gozdarska

96 . .06.70
3063
96 . .07.10
3064
962. .03.20
3065 4355≈

vodja m strojne
postaje; vodja m
strojnega dela
tarife ž mn. za
sečnjo

962. .04.20
3066
962. .05.80
3067

tarife ž mn.,
sortimentne
dodatek m za
težavnost

najem kredita (ali posojila), pri čemer je gozd upniku za
jamstvo
združevanje gozdnih posestnikov/4011/ s ciljem skupne
organizacije posameznih dejavnosti, določenih s
statutom združenja, npr. nabave materiala, trženja lesa,
uporabe strojev
svetovanje (in ukrepanje) za gozd s strani
pooblaščenca gozdarskega upravnega organa/4014/ ali
neposredno od gozdnega posestnika/4011/
zadolženega strokovnjaka v gozdnogojitvenem ali
gozdnogospodarskem pogledu, ki ga lastnik potrebuje
ali zahteva
poklicno izobraževanje za gozdarja/1022/
pešpot, ki obiskovalcem gozda s pomočjo tabel nazorno
posreduje znanja o naravi oz. zgodovini območja
raziskovalni inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo v
Hamburgu v Nemčiji; ustanova je neposredno
podrejena zveznemu ministrstvu za prehrano,
kmetijstvo in gozdarstvo
poklicna dejavnost, ki jo izvaja osebje
gozdnogospodarskega podjetja/0859/, gozdne
uprave/0860/ ali gozdarskega upravnega organa/4014/
izkušena oseba v strojni postaji/2573/, ki ureja uporabo
gozdarskih strojev/1572/
tarife zaslužkov po učinku/2037/ ali potrebnih časov
dela/1561/ (akordnih ali normiranih) za izdelavo/0468/
lesnih sortimentov/0520/
tarife za sečnjo/3065/, razčlenjene po drevesnih vrstah
in kakovostnih razredih sortimentov/1966/
nadomestilo delavcu v obliki povečanega potrebnega
časa izdelave/1561/ ali neposredno denarno za določen
vplivni dejavnik dela/1562/
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969. .01.60
3068
972.9 .01.60
3069

podjetje s,
pogodbeno
organizacija ž za
tropski les,
mednarodna;
ITTO

podjetje, ki po pogodbi opravi storitev, npr.
spravilo/0606/, zasaditev mladega nasada/1346/
korporacija mednarodnega prava od 01.04.1985 s
sedežem v Jokohami na Japonskem, ki ima za cilj
omogočati, da bi dežele, proizvajalke tropskega lesa,
ostale dolgoročno sposobne dobavljati les
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PREDGOVOR K SLOVENSKI IZDAJI
Gozdarski slovar IV je prevod 4. dela večjezičnega slovarja Lexicon silvestre, katerega prva
nemška izdaja je izšla leta 2000. Slovenski del je izdelala terminološka komisija Zveze
gozdarskih društev Slovenije pod vodstvom prof. Marjana Lipoglavška in je nadaljevanje
„Gozdarskega slovarja z razlagami I. , II. in III. del“. Pri delu terminološke komisije so
sodelovali še: prof. Martin Čokl, mag. Teja Cvetka Koler, Arne Kozina, dipl.inž., Marjana
Pavle, dipl.inž., Ignacij Pišlar, dipl.inž., mag. Igor Smolej, , Danilo Škulj, p.u.slov.j., Pavel
Vrtovec, dipl. inž., Marja Zorn-Pogorelec, dipl.inž. in Janko Žigon, dipl.inž. Uvodni del
slovarja, v njem je opisana njegova zgradba in način uporabe, je prevod nemške predloge,
zato odseva začetno stanje pri nastajanju slovarja. Doslej je namreč v nemškem jeziku
nastalo že šest delov s po 1000 izrazi, prav tako pa tudi posamezni deli v angleškem,
francoskem, hrvaškem in drugih jezikih.
Medtem ko nemški original vsebuje vse možne izraze (termine, gesla) za v razlagi opisani
gozdarski strokovni pojem, smo v slovenščini na podlagi nemške razlage vedno poiskali le
najustreznejši izraz. Vendar pa se sinonimom - enakoznačnicam nismo povsem izognili.
Kadar smo za isti pojem navedli več izrazov, smo najustreznejšega postavili na prvo mesto.
Redke posamezne izraze smo označili s +, kar pomeni, da je izraz neustrezen oziroma da ga
odsvetujemo. Nemških razlag tudi nismo samo prevajali, ampak tudi poslovenili. Pri iskanju
najustreznejših slovenskih strokovnih izrazov smo upoštevali slovenske razmere – zlasti
drugačne temelje in razvoj slovenskega gozdarstva. Upoštevali smo tudi spremembe v
kasnejših izdajah nemškega slovarja, nekatere razlage gozdarskih pojmov smo tudi
poenostavili. Redki izrazi iz prvih treh zvezkov se nam sedaj ob novih ne zdijo več primerni
in jih v razlagah nismo uporabili, popraviti pa jih seveda ne moremo.
GDK vrstilci, zaporedne številke izrazov, izrazi in razlage so v slovenski izdaji prikazani v
preglednici in niso med seboj ločeni z oglatimi oklepaji, kot je to v nemškem originalu.
Navodila torej ne ustrezajo povsem, vendar jih nismo spreminjali. Razlike in posebnosti, ki se
v slovenskem delu slovarja vendar pojavljajo, so v navodilih zaradi preglednosti zapisane z
ležečo pisavo.
Abecedni seznam - indeks vsebuje številke, preko katerih tudi lahko najdemo zvezo z zvezki
v drugih jezikih. Vanj smo dodali še izraze, ki so nastajali ob drugem delu terminološke
komisije (nimajo zaporednih številk) in izraze iz prvih treh zvezkov slovarja Lexicon silvestre
(Terminološka komisija ZGD 2001, 2006, 2010). Izrazi, ki so pridevniške zveze, so v
seznamu navedeni dvakrat. Tako obsega indeks okrog 6600 izrazov.
Zavedamo se, da je pri sestavljanju slovarja vedno mogoče še kaj izboljšati ali dopolniti.
Morebitne predloge in pripombe k slovenski izdaji lahko pošljete Terminološki komisiji Zveze
gozdarskih društev Slovenije ali M. Lipoglavšku, ki jih bosta z veseljem sprejela.
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Collegium auctorum

Princeps
Dr. Karl-Hermann Simon

Socii operis linguae et rei silvae
Terminologia Komisiono de IFRE: Ingwart Ullrich, Ing.Boris Dimitrov Marinov,
Dr. Karl-Hermann Simon

Fritz Gädicke, Ulrike Hafemann, Natalja Jähning, Prof. Dr. Lothar Jülich,
Ing. Jindrich Moudry. Dr. sc. Karel Mraz, Dr. Sandor Oroszi, Johann Andreas Pachter, Stefan
Panka, Marianne Reimann, Jürgen Schleif, Ingeborg Simon, Dr. Horst Weckwerth

Consiliarii rei silvae
Dr. Werner Achterberg, Dr.sc. Siegfried Anders, Dr.Dr.h.c. Otto Dittmar, Dr. Klaus Dreiner,
Prof. Dr. Peter Dressel, Prof. Dr. Heinz Frommhold, Dr. Hans Grüneberg, Prof. Dr. Klaus
Günther-Dieng, Wilfried Häussler, Dr. Paul Heydeck, Dr. Heinz Hoffman, Prof. Dr. sc.
Gerhard Hofmann, Dr. Egon Hoppe, Dr. Waldfried Keßler, Dr. Horst Kirk, Dr. Eugen Knapp,
Dr. Rudi Knappe, Prof. Dr. Norbert Kohlstock, Dr. habil. Dietrich Kopp, Dr. Siegfried Kopp,
Prof. Dr. Karl-Willi Lockow, Dr. Rudolf Lützke, Prof. Dr. Kurt Majunke, Dr. Jürgen Müller, Dr.
Meinhard Ott, Prof. Dr. Dr. Wilfried Perlwitz, Jürgen Peters, Elsbeth Pluquet, Prof. Dr. A.
Roloff, Prof. Dr. Harald Schill, Prof. Dr. Rolf Schmidt, Dr. Dagmar Schneck, Volker Schneck,
Dr. Johannes Schubert, Dr. Peter Schumacher, Dr. Eckehard Schwatz, Prof. Dr. Gerhard
Stephan, Dietmar Stoyan, Dr. Björn Strohbach, Prof. Dr. Christoph Stubbe, Prof. Dr. Harald
Thomasius, Dr. Siegfried Uhlig, Dozent Dr. H. Uibrig, Dr. Wiebke Unger.

Socii operis computatrix
Anette Henze, Friedel Hohnke, Ingeborg Morgenstern, Ute Müller, Klaus-Peter Weidner

Socius operis picturae
Katrin Knuth
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PREDGOVOR K NEMŠKI IZDAJI
Cilj vseh preudarkov za razvoj slovarja Lexicon silvestre je bil prispevati k sporazumevanju
med gozdarskimi strokovnjaki in strokovnjaki sosednjih področij, ki govorijo različne jezike.
Uporabniku naj bi bilo za različne namene dostopno čim več informacij.
Povod za izdelavo slovarja Lexicon silvestre je bila potreba po gozdarskem slovarju v
esperantu. V 70-ih letih so jo začutili gozdarji različnih jezikovnih področij. Pridružilo se je še
nezadovoljstvo uporabnikov gozdarskih slovarjev, ki ob večpomenskosti mnogih gozdarskih
izrazov (terminov) niso mogli najti primernega prevoda, saj v večjezičnih slovarjih večinoma
ni razlag (definicij).
Leta 1981 je mednarodna skupina gozdarjev začela izdelovati večjezični gozdarski slovar na
podlagi definiranih pojmov. Delovni jezik je bil tedaj samo že prej načrtovani esperanto.
Sedaj pa so izdelane razlage za prvi, drugi, tretji in četrti del Lexicon silvestre v več jezikih in
njim ustrezni izrazi v podatkovni bazi v več kot dvajsetih jezikih. Da bi uporabnike lahko
informirali o vseh strokovnih izrazih, ki jih najdemo v literaturi, so navedeni tudi ne povsem
ustrezni in nepriporočeni izrazi. Ker izrazi v drugih jezikih še manjkajo, avtorji upajo, da bodo
v bodoče sodelovali še drugi gozdarski strokovnjaki. Opozorila na napake bodo hvaležno
sprejeta. Delo pri projektu prinaša vedno nova spoznanja, ki bodo privzeta v podatkovno
bazo in upoštevana pri naslednjih izdajah posameznega zvezka.
V pripravi je izdaja naslednjih zvezkov slovarja Lexicon silvestre s po 1000 pojmi. Glede na
številnost doslej zbranih gozdarskih pojmov bo celotno delo obsegalo več kot prvotno
predvidenih 6 zvezkov. Mnogim sodelavcem, ki podpirajo izdelavo dela večinoma brez
plačila, velja na tem mestu posebna zahvala. To velja za imenovane kot tudi za
neimenovane strokovnjake, ki so izdajatelju deloma ostali neznani po imenu. Delo pri
slovarju je med leti 1991 in 1994 finančno podpiral »Urad za delo Eberswalde«.
Avtorji prosijo za kritiko in predloge, ki bi lahko pomagali pri izdelavi slovarja in jih pričakujejo
na naslovu:

Förderverein »Lexicon silvestre« e. V.
Dr. Karl-Hermann Simon
c/o Fachhochschule Eberswalde Bibliothek Schicklerstr. 3 - 5
D - 16225 Eberswalde
Tel.: 03334/6570 Fax: 03334/657125
E-mail: khsimon@fh-eberswalde.de

Eberswalde, junija 2000

Karl - Hermann Simon
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NAVODILA UPORABNIKOM:
1. »Lexicon silvestre« je zaenkrat narejen v obliki enojezičnih zvezkov. Vsak zvezek je
razdeljen na glavni del in na abecedni seznam gesel (indeks). „Prima pars“ vsebuje
izraze do št. 1025, „Secunda pars“ od 1026 do 2038, »Tertia pars« od 2039 do 3069,
»Quarta pars« pa od 3070 do 4056. Vsaka naslednja izdaja upošteva popravke, ki so bili
privzeti v podatkovno bazo.
2. Za iskanje izrazov uporabljajte seznam. Tam najdete tekočo številko pojma1), pod katero
najdete v glavnem delu razlago, npr. 0001. Puščica »» za geslom pokaže izraz, ki mu
glavni del daje prednost za poimenovanje določenega pojma2) . Tekoča številka v
seznamu gesel omogoča tudi, da v drugojezičnem zvezku slovarja »Lexicon silvestre«
najdete primeren izraz v tistem jeziku.
3. V okrogli oklepaj »( )« postavljeno pojasnilo vam pomaga izbrati pravo številko pojma.
4. Če je za izrazom1) v seznamu poseben znak (, , , , , - glej pregl. 2), pomeni to, da
izraz ne ustreza popolnoma številki pojma, ali da je izraz za ta pojem zastarel oziroma ni
priporočljiv.
5. Podatek v oglatem oklepaju » » ob izrazu pove, da se tisti izraz v glavnem uporablja le
na določenem jezikovnem območju 2).
6. Pri izbiri izraza znotraj pojma (določene številke v glavnem delu zvezka) naj vam pomaga
zaporedje izrazov. Priporočeni izrazi so na začetku. V literaturi uporabljene kratice za
izraze so razvrščene za njimi.
7. Slovnični podatki o izrazih so v glavnem delu zapisani poševno.
8. Razlaga v glavnem delu se začenja za izrazi v novi vrstici in je postavljena v oglati
oklepaj » ». Daje vam bistveno vsebino pojma. V slovenskem zvezku so razlage
zapisane v tretjem stolpcu. Dodatne informacije so v okroglih oklepajih »( )«, na primer:
(zeleno) ovejeni del drevesa, (razen drugotnih, vodnih poganjkov).
9. Pomen kratic, na primer v razlagah pogosto uporabljenih znakov »n.n.« in »prim.:«,
opisujejo pojasnila v preglednici 2.
10. V razlagah uporabljenim izrazom pogosto sledi številka med dvema črtama»/
/». Ta
številka je enaka ustrezni številki v glavnem delu zvezka. Razlaga, ki se nanaša na to
številko, ni vedno skladna s slovnično obliko izraza.
11. Opisi v razlagah, kot so: »glagol k....« ali »samostalnik k....«, se nanašajo na pojem, ki je
poimenovan z eno- ali večbesednim izrazom. Pod »pridevnik k...« se razumejo tudi
deležniki.
12. Za ponavljajoče se besede je uporabljena tilda »» kot znak ponavljanja. Ponavlja n-to
besedo predhodnega izraza ali gesla. Pri naštevanju besed deluje vezaj »» kot
presledek med dvema besedama. Slovnični podatek ne šteje kot beseda. Vezaji, ki
slučajno pridejo na konec vrstice, se ponovijo na začetku naslednje vrstice, da bi jih ločili
od črtice, ki pomeni deljenje besede.
13. Če želite ugotoviti navezavo pojma na »Gozdarsko decimalno klasifikacijo« ali na število
URN - v Terminology of Forest Science( FORD-ROBERTSON, 1971), uporabite
pojasnila v odstavkih 4 in 6 naslednjega poglavja.
14. Novi nemški pravopis, ki je stopil v veljavo 1. avgusta 1998 je bil že upoštevan. Pri izrazih
sta bila upoštevana dosedanji in novi način pisanja. Pri razlagah pa je uporabljen samo
novi način pisave.

1) glej preglednico 1
2) v slovenskem zvezku tega ni, glej slovenski predgovor

196

Lipoglavšek, M. in sod. Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars, Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2013
_____________________________________________________________________________________________________

ZGRADBA SLOVARJA LEXICON SILVESTRE
1. Slovar zajema z vseh področij gozdarstva. Izvzeti so za sedaj tisti pojmi1), ki so
mednarodno razumljivi z znanstvenimi poimenovanji, torej za živali in rastline.
2. Slovar Lexicon silvestre bo izhajal v zaporednih delih po okrog 1000 pojmov. Pri izbiri
pojmov prvega dela je veljalo pravilo: upoštevati pomembne in razširjene pojme. Ker v
gozdarski terminologiji niso bili znani rezultati raziskav o pogostosti uporabe izrazov, so
avtorji, izhajajoč iz pojmovnega sveta srednjeevropskega gozdarstva, izbirali pojme
subjektivno.
3. Temeljno izhodišče za izbiro izraza1) je pojem za stvar, za stanje stvari, za dejavnost itd.
Razlaga pove vsebino pojma. V slovarju Lexicon silvestre izrazi torej niso pojasnjevani,
kot je to v Terminology of Forest Science (FORD-ROBERTSON 1971), ampak so izrazi
pripisani (dodeljeni) razlagam pojmov. Ker ni bilo na razpolago ustreznih materialov
delovnih skupin IUFRO, so bile za izdelavo razlag uporabljene razpoložljive
terminologije, norme in geslovniki, kot tudi podatki strokovnih svetovalcev in
jezikoslovcev.
4. Za zaporedje pojmov je bil uporabljen predlog SIMONA in sodelavcev (1990). Izhaja iz
gozdarske decimalne klasifikacije (GDK). Ta klasifikacija ali tudi splošna decimalna
klasifikacija sta uporabljeni do 5. mesta v vrstilcih (vrstilci, označeni z zvezdico »*«,
imajo le interno, ne pa mednarodne veljave). Dve sledeči številki v kodi pojma sta bili
uporabljeni za tekoče oštevilčenje pojmov znotraj vrstilca GDK. Osma številka pove
pripadnost kategoriji osnovnih pojmov, deveta pa določa vrsto besede ali slovnično
število (numerus).
Ključ za 8. številko

Ključ za 9. številko

1
2
3
4
5
6
7
8

0
1
2
3

oseba
predmet
orodje, instrument, stroj
kraj, prostor, površina
lastnost, stanje
abstraktni pojem
ravnanje, postopek
podatek o meri, vrednosti, količini

samostalnik
pridevnik
glagol
množina

Tako dobi npr. pojem, opisan s tehničnim izrazom (terminus tehnicus1) - »gozdni opad« ,
naslednji GDKE - vrstilec (GDK vrstilec z eberswaldskim dopolnilom):
»114.35.03.20«
GDK vrstilec
tretji pojem v 114.35
predmet
samostalnik
Zadnji dve številki imata torej nekakšno redundanco k vsebini razlage.

1) glej preglednico 1
2) v slovenskem zvezku tega ni, glej slovenski predgovor
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5. V prvi vrstici vsakega članka o pojmu stoji za GDKE vrstilcem še ena številka: poudarjena
(mastno tiskana) štirimestna tekoča številka znotraj slovarja Lexicon silvestre. Rabi za
povezavo glavnega dela in seznama gesel in za povezavo med posameznimi zvezki
slovarja Lexicon silvestre v različnih jezikih.
6. Za tekočo številko najdemo v prvem stolpcu nekaterih člankov še število(a) UNR
(Universal Reference Numbers), iz dela Terminology of Forest science (FORD
ROBERTSON, 1971) in drugih jezikovnih različic iz METRO (1975) in BERNETTI
(1980). Če vsebina pojasnil v »Terminology« ni povsem skladna z vsebino razlage v
slovarju Lexicon silvestre, je to označeno s posebnim znakom, ki sledi številu (glej
preglednico 2). Število UNR je postavljeno v oklepaj »( )«, kadar se razlaga v slovarju
Lexicon silvestre nanaša na drugačno vrsto besede.
7. Razlage so vedno postavljene v oglati oklepaj (v slovenskem zvezku so razlage zapisane
v tretjem stolpcu). V okroglem oklepaju so tisti deli razlage, ki niso neobhodni sestavni
del vsebine pojma. Število med poševnimi črtami za izrazom pove tisto tekočo številko v
slovarju Lexicon silvestre, pod katero ustrezna razlaga pomaga razumeti ta izraz. V
obdobju nastajanja slovarja, ko še niso izdani vsi njegovi deli (zvezki), so se avtorji,
razen pri navedbah z uporabo »prim.:«, izogibali navezav na pojme iz tistih delov, ki jih
še ni.
8. Kot slovnična oblika izrazov je pri samostalnikih v splošnem izbrana ednina. V jezikih, kjer
je slovnični spol pomemben, je za temeljno besedo izraza dodana ustrezna skrajšana
oznaka (glej preglednico 2). Glagoli so zapisani tako, kot je običajno v splošnih slovarjih
večine srednjeevropskih jezikov, torej v nedoločniku. Kjer je potrebno, je dodana oznaka
za prehodne in neprehodne glagole (glej preglednico 2). V slovenskem zvezku so glagoli
večinoma v nedovršni obliki, pridevniki pa v določni obliki, razen v besednih zvezah, kjer
se stalno ali pogosteje uporabljajo v dovršni oziroma nedoločni obliki.
9. Izrazi za posamezne pojme so zapisani v takem zaporedju, da tisti, ki jih najbolj
priporočamo, stoje pred manj primernimi. Dokler v posameznih jezikih ni obvezujočih
terminoloških norm za gozdarstvo, vsebuje to zaporedje tudi subjektivno vrednotenje.
Izrazi so med seboj ločeni s podpičjem. Za besede s posebnimi znaki velja naslednje
zaporedje: , , , ,  (glej preglednico 2).
10. Izraze, ki jih sestavlja več besed, lahko najdemo v abecednem seznamu pod več gesli.
Tiste besede, ki stoje v običajnem besednem redu pred geslom, so navedene na koncu
večbesednega izraza (termina) in so ločene od njega z vejico, na primer: »zasekano
drevo« najdemo pod »drevo, zasekano« (v slovenskem zvezku oboje).
11. Ozemeljska (teritorialna) razširjenost izraza2) - če je znana - je zapisana v oglatem
oklepaju. Za imena dežel je uporabljena tričrkovna koda (»alfa - 3 koda«) po
mednarodnem standardu ISO 3166:1988 (glej preglednico 3).
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Preglednica 1: RAZLAGA TERMINOLOŠKIH IZRAZOV
(na podlagi mednarodnega standarda ISO 1087 »Terminološki slovar« in »Terminologia
vortaro« 1986)
concept
Unit of thought constituted by those
characteristics which are attributed to an
object or to a class of objects
Note: Concepts are not bound to a
particular language
connotation; intension of a concept
Totality of characteristics forming a
concept
term
Designation of a concept by a linguistic
expression
tehnical terms
Term conventional between experts
working in a special branch
(standardized term)
Standardized technical term for a concept

pojem
Miselna enota, ki jo določajo značilnosti,
pripisane predmetu (stvari) ali skupini
predmetov
Opomba: pojmi niso vezani na posamezne
jezike
vsebina pojma
Skupek vseh značilnosti, ki sestavljajo
pojem
izraz (termin)
Poimenovanje pojma z besedami v
posameznem jeziku
tehnični izraz (terminus tehnicus)
Izraz, čigar raba in pomen sta omejena na
strokovnjake določenega področja
standardni izraz
Standardizirani tehnični izraz za pojem
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Preglednica 2: SLOVNIČNE KRATICE IN POSEBNE OZNAKE
ženski spol
moški spol
srednji spol
približno
primerjaj proti
to pomeni
vključno
nanašajoč se na

<
>
+
!

(...)
...
/.../
*

/5.../

ž
m
s
pribl.
prim.
t.p.
vkl.
n.n.

množina
prehodni
neprehodni
in drugo, med drugim
in podobno
in temu podobno
in tako dalje
na primer

mn.
preh.
nepreh.
idr.
ipd.
ipd.
itd.
npr.

izraz je samo približno sinonim k razlagi
izraz se uporablja v širšem smislu kot razlaga
izraz se uporablja v ožjem smislu kot razlaga
zastarel ali starajoči se izraz
izrazu naj bi se izogibali
tilda za ponavljajočo se besedo
oklepaji za pojasnilo
oklepaji za razlago ali za območje uporabe
poševni črti za tekočo številko, kjer lahko najdemo pomoč pri razumevanju
zvezdica za interni GDK vrstilec
premer
glej peti zvezek

Preglednica 3: KRATICE ZA TERITORIALNA OBMOČJA

(skladno z mednarodnim standardom ISO 3166 »Kode za predstavitev imen dežel«
in sTerminology of Forest Science (FORD-ROBERTSON1971)
Am
ARG
AUS
AUT
BEL
BRA
BUR
CAs
CAN
CEY
CHE
CHL
COL

Amerika
Argentina
Avstralija
Avstrija
Belgija
Brazilija
Burma, Myanmar
Srednja Azija
Kanada
Cejlon
Švica
Čile
Kolumbija

CUB
Cw

Kuba
približno Britanski Commonwealth
z Irsko in Južnoafriško republiko
Nemška demokratična republika
Nemčija
Vzhodna Afrika
Španija
Finska
Francija
Velika Britanija
Grčija
Madžarska

DDR
DEU
EAfr
ESP
FIN
FRA
GBR
GRC
HUN
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IND
IRL
ITA
KEN
LAm
LBR
LIE
MDG
MEX
MOZ
MYS
NAm
NIU
NLD
NZL
PHL

Indija
Irska
Italija
Kenija
Latinska Amerika
Liberija
Lihtenštajn
Madagaskar
Mehika
Mozambik
Malezija
Severna Amerika
Nigerija
Nizozemska
Nova Zelandija
Filipini

PRI
SWE
THA
TUR
USA
WEu
Wind
ZWE
part

Portoriko
Švedska
Tajska
Turčija
Združene države Amerike
Zahodna Evropa
Zahodna Indija
Južna Afrika
deloma (del.)
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SLOVAR
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*002.3 .01. 20
3070
*003.8 .01. 60
3071
*330.11.01.60
3072
*330.11.02.70
3073
*330.13.03.80
3074
*331.01.01.70
3075
*331.01.02.51
3076
*331.01.03.70
3077 6747≈
6748≈

*331.01.04.60
3078 6751 ≈
*331.01.05.70
3079

*331.01.06.70
3080

*331.01.07.60
3081

*331.01.08.70
3082

*331.01.09.70
3083

surovina ž,
obnovljiva
vloga ž, koristna

surovina, npr. les, ki je zaradi svojega naravnega
obnavljanja vedno znova na razpolago
načrtovano delovanje ekosistema, stroja itd. v
človekovo korist, npr. vloga gozda/2013/
odnosi m mn.,
odnosi med ljudmi, ki izhajajo iz njihovih različnih
lastniški
lastninskih pravic, še posebej pravice do zemljiške
posesti in drugih proizvodnih sredstev
zadovoljevanje s zadovoljevanje(iz gozdarstva) povpraševanja
potreb
porabnikov in proizvajalcev z nakupom ali rabo
potrošnih dobrin, storitev in proizvodnih sredstev
izkoristek m
izplen/3876/ v odnosu do vložka
prim.: odstotek izplena/3877/
izboljšanje s dela; zmanjšanje obsega dela s spremembo
racionalizacija ž organiziranosti dela, tehnologije, delovnih sredstev
dela
idr.
delovno
pridevnik k samostalniku izboljšanje dela/3075/
varčevalen,
-lna, -lno
raziskovanje s
sistematično proučevanje součinkovanja različnih
dela
proizvodnih dejavnikov za izboljšanje delovnih
razmer in zvečanje gospodarnosti obrata; praktični
postopek študije dela/3082/ v obratu
prim.: časovno proučevanje dela/1560/
element m dela del delovnega postopka, ki se ga pri časovnem
proučevanju dela/1560/ lahko opiše in izmeri
analiza ž dela
raziskovanje posameznih elementov dela/3078/ pri
izvrševanju delovne naloge in določevanje (njihovih)
bistvenih dejavnikov za učinkovito oblikovanje dela
in za merjenje delovnega časa
potek m dela
zaporedje in prepletanje posameznih povezanih del
(delovnih operacij/3084/, delovnih opravil/3085/) za
izpolnitev delovne naloge
prim.: napredovanje dela/3527/
znanost ž
znanost o oblikovanju dela z upoštevanjem
o delu
človeških zmogljivosti za optimalni skupni učinek
delavca/≈3090/, delovnega sredstva in predmeta
dela
študij m dela
pridobivanje spoznanj in dokazil o dejanskem stanju
ter vplivnih količinah, ki določajo skupno in
medsebojno delovanje delovne moči/3090/,
delovnega sredstva in predmeta dela ali iz njih
izhajajo
prim.: raziskovanje dela/3077/, študij delovnega
časa/1560/
proces m,
proces ustvarjanja uporabnih dobrin in izvajanja
delovni
storitev; sestavljajo ga delo, predmet dela, delovno
sredstvo
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*331.01.10.60
3084

operacija ž,
delovna

*331.01.11.70
3085

opravilo s,
delovno

*331.01.12.80
3086

normativ m,
časovni

*331.01.13.60
3087

red m, delovni

*331.01.14.60
3088
*331.01.15.20
3089

načrt m, delovni

*331.02.01.50
3090

vse umske in fizične moči človeka, ki jih vlaga za
ustvarjanje izdelkov
prim.: delovna sila = oseba (gozdni delavec/1021/)
zahtevnost ž
potrebne osebne zmogljivosti, ki jih mora človek pri
dela
vsakokratnih delovnih pogojih imeti za uspešno
obvladovanje delovne naloge
težavnost ž dela; učinek delovne obremenitve na posamezno osebo v
napornost ž,
odvisnosti od njenih osebnih lastnosti in sposobnosti
dela
prim.: zahtevnost dela/3091/
dninar m
delavec, ki se ga (zaposli in) plača za vsak dan
posebej
svet m, obratni
demokratično izvoljeno zastopstvo zaposlenih v
podjetju, ki skrbi za njihove (gospodarske) interese
razmere ž mn.,
notranji dejavniki, ki vplivajo na človekovo dejavnost
delovne
v obratu: vsebina dela, plačilo, delovni postopek,
delovno mesto in njegovo delovno okolje, delovni
čas
prim.: vplivni dejavnik dela/1562/
olajšanje s dela zmanjšanje fizične oz. psihične delovne obremenitve

*331.02.02.60
3091
*331.02.03.60
3092
*331.11.01.10
3093
*331.15.01.10
3094
*331.82.01.60
3095

*331.82.02.60
3096
*332.37.03.70
3097
*332.37.04.70
3098

dnevnik m,
delovni;
delovodnik m
moč ž, delovna

samostojni del tehnološkega procesa, ki ga
sestavljajo neposredno sledeča si dela, ki na
(določenem) delovnem mestu potekajo na enem in
istem predmetu dela
glede na namen različno obsežni del delovne
operacije/3084/; predmet časovnega
normativa/3086/
analitično-eksperimentalno ali analitično-računsko
ugotovljena, tehnološko potrebna (in obvezujoče
določena) poraba časa za izvedbo določenega
delovnega opravila/3085/, vključno z njegovimi
kakovostnimi znaki
prim.: tehnični normativ/1561/
predpisano vodilo za organizacijo in potek dela pa
tudi za obnašanje vseh v delovnem procesu
udeleženih oseb
načrt za izvedbo določenega dela (po etapah dela z
določitvijo odgovornosti)
dnevnik, v katerega se dnevno zapisuje delovni čas
(in delovne uspehe/3125/) za enega ali več delavcev

politika ž varstva k varstvu okolja/2056/ usmerjeni (državni) ukrepi za
okolja
doseganje gospodarskih, družbenopolitičnih in
ekoloških ciljev
skrb ž za okolje izogibanje poškodbam okolja/1029/ s
prosvetljevanjem, propagiranjem ter s tehničnimi,
biotehničnimi in zakonskimi ukrepi
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*338.43.01.60
3099

kmetijstvo s

*347.26.01.60
3100 2492≈
*347.74.01.80
3101
*347.75.01.60
3102
*349.2 .01.60
3103
*349.22.01.60
3104

služnost ž;
servitut m
predujem m

del narodnega gospodarstva, ki obsega kmetijsko
gospodarjenje/3127/, kmetijsko pridelavo/3120/ in
posebne pridelave, kot so sadjarstvo, vrtnarstvo,
vinogradništvo ter pripadajoče kmetijske dejavnosti
za pridelovanje prehrambenih proizvodov in surovin
stvarna pravica uporabe lastnine tujega lastnika
prim.: služnostna pravica/1016/
delno plačilo celotne vrednosti, plačano ob sklenitvi
pogodbe
(pisni) sporazum ob sklenitvi delovnega razmerja

pogodba ž
o delu
pravo s, delovno državne pravne norme za urejanje delovnih
razmerij/4049/
razmerje s,
pravno pravnomočno razmerje med delodajalcem in
delovnopravno
delojemalcem za obojestranski prevzem pravic in
dolžnosti v delovnem procesu, pri čemer
delojemalec opravlja plačljive usluge
prim.: delovno razmerje/4049/
*502.6 .02.70 raba ž tal
raba krajine/3345/, posebej tal, v kmetijstvu in
3105
gozdarstvu
prim.: raba zemljišča/5..../, vrsta rabe/2136/
*502.6 .03.70 nega ž krajine
načrtno oblikovanje in varovanje ali obnavljanje
3106
krajine/3345/ oz. delov krajine z biološkimi in
tehničnimi sredstvi
*504.64.01.70 nadzor m,
stalno opazovanje in analiza razpoložljivih naravnih
3107
biološki;
oz. posebej postavljenih bioindikatorjev/1147/ v
biomonitoring m prostoru, kjer je nadzor potreben
prim.: ugotavljanje (stanja) poškodovanosti
gozda/2016/
*531.73.01.80 gostota ž nasutja; navidezna specifična teža nasutega materiala, npr.
teža ž nasutja,
3108
materiala tal (in situ), sekancev/0976/
specifična
*551.43.03.20 tok m, drobirski; hudourniški tok mešanice vode, različno velikih
3109
delcev tal/2187/ in kamnitega materiala, ki se
mura ž
premika iz višjih gorskih leg v dolino
*551.58.01.70 sprememba ž
sprememba klime zaradi delovanja človeka, zlasti
3110
klime zaradi
zaradi spreminjanja naravne talne odeje, npr.
človeka;
zmanjšanja gozdne površine, ustvarjanja
sprememba ž
zajezitvenih jezer, onesnaženja zraka/1046/ oz.
klime,
povečanja učinka tople grede/1052/, razgradnje
antropogena
ozonske plasti
*552.12.01.20 zemljina ž,
mineralni del zemeljske skorje, ki se še ni sprijel v
3111
(prhka)
plasti, npr. prah, vulkanski pepel, ali iz trdnih kamnin
z erozijo razgrajen v drobnejše delce;
*556.18. 01.70 gospodarstvo s, del narodnega gospodarstva, ki zadeva rabo vode, s
3112
vodno
ciljem trajno urediti človekove vplive na nadzemne in
podzemne vodne vire/5.../ glede na količino,
kakovost in biologijo
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*57.08.01.60
3113

biotehnologija ž

*574.2 .03.20
3114

snov ž,
škodljiva

*574.2 .04.20
3115

snov ž, tuja

*614.8 .01.70
3116

nezgoda ž
pri delu

*624.13.02.70
3117
*624.13.03.20
3118

izdelava ž
brežine
izkop m

*628.19.01.70
3119

*63 . .01.70
3120

*631. .01.20
3121

*631.5 .01.70
3122

*631.53.01.20
3123
*65.07.01.20
3124
*658.3 .01.60
3125
*711.12.01.70
3126
*711.14.02.60
3127

veda o metodah in postopkih za tehnično
izkoriščanje bioloških procesov, npr. pri
vegetativnem razmnoževanju/1211/ lesnatih rastlin
v okolju prisotna snov, ki je v obstoječi koncentraciji
za posamezne osebke oz. ekosistem/1146/
dokazljivo škodljiva
prim.: tuja snov/3115/
v okolje umetno (antropogeno) vnesena snov, ki se
tam razširja (z daljinskim transportom)
prim.: škodljiva snov/3114/
nenaden škodljiv dogodek, ki je vzročno povezan z
delom in katerega posledica so telesne poškodbe
med zaposlenimi ali celo posledice s smrtnim izidom
izdelava predvidenega nagiba/0008/ brežine/2107/

pri zemeljskih delih/5.../ iz zemeljske skorje izkopani,
transportirani, obdelani oz. odloženi deli trdne
kamnine oz. (prhke) zemljine/3111/
varstvo s voda
ukrepi za varstvo nadzemnih in podzemnih vodnih
virov pred neugodnimi vplivi z vidika varstva
narave/3039/, varstva okolja/2056/ in vodnega
gospodarstva/3112/
pridelava ž,
načrtna raba tal z gojenjem, žetvijo in uporabo
kmetijska
njivskih kulturnih rastlin in travinja/5.../ (vključno z
rejo živali)
prim.: poljedelstvo/3122/
pokritje s
skupen izraz za mnogotere vrste pokrivanja, npr.
vrhnja plast tal/1087/, pritalno rastlinje/0189/,
zastori/2403/ setvenih gred/1420/, pokrivanje tal za
zavarovanje vznika/1217/, zastirka/3486/
poljedelstvo s
sistematično pridelovanje enoletnih ali večletnih
kulturnih rastlin na tleh, kjer se sloj največje
prekoreninjenosti/3179/ redno obdeluje
prim.: kmetijska pridelava/3120/
presajenka ž
rastlina, namenjena presajanju
prim.: sadika/0368/
enota ž obrata;
del obrata s samostojnimi nalogami, vendar pravno
(revir m)
in upravno podrejen obratu
uspeh m,
rezultat dela v obliki proizvoda ali storitve; lahko se
delovni
vrednoti z razmerjem količine na časovno enoto
odpiranje s
opremljanje površine s prometnicami (izdelava
površine
infrastrukture)
prim.: odpiranje gozdov/1924/
gospodarjenje s, metode in sistemi rabe zemljišč/5.../ za doseganje
kmetijsko
donosov (naturalnih oz. denarnih) z upoštevanjem
ekonomskih zakonitosti in ekoloških posledic
prim.: gospodarjenje s tlemi/3482/
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*711.14.03.60
3128

*712. .01.70
3129
*712.25.01.40
3130

*911.53.01.40
3131
0 . .15.70
3132

101. .08.72
3133
11 . .01.41
3134
11 . .02.80
3135
111.0 .01.20
3136
111.74.05.20
3137

111.74.06.20
3138
111.74.07.51
3139
111.74.08.70
3140
111.77.02.20
3141 4536≈
111.77.03.20
3142

ekstenziviranje s zmanjšanje uporabe obratnih sredstev oz. dela po
rabe tal
površinski enoti (═ omejitev ali opustitev rabe) pri
rabi tal/3105/
prim.: ekstenziviranje v gozdarstvu/4001/
načrtovanje s,
ekološko oblikovalski proces načrtovanja za
krajinsko
uresničitev ciljev varstva narave/3039/ in nege
krajine/2069/ v naseljeni in nenaseljeni krajini
območje s za
del krajine, ki je zaradi naravnih in umetno
oddih
ustvarjenih danosti, zaradi lege, odprtosti in
opremljenosti prednostno namenjen oddihu, npr.
naravni park/1002/ s prevladujočo rabo za rekreacijo
prim.: rekreacijsko območje (zeleni pas)/2930/
krajina ž,
pretežno z antropogenimi ekosistemi (vključno z
kulturna
naselji) oblikovana krajina/≈3345/
gospodarjenje s, gozdno gospodarjenje, pri katerem je osnovna enota
sestojno
gospodarjenja sestoj, kot je to pri gospodarjenju s
semenovcem/0210/ ali pri panjevskem
gospodarjenju/1311/
prim.: drevesno gospodarjenje/3354/, Judeichovo
sestojno gospodarjenje/5.../
določiti rastiščne omejiti, označiti in kartirati rastiščne enote/2148/ v
enote
pokrajini
rastiščen,
pridevnik k samostalniku rastišče/0004/
-čna, -o
količina ž, emisije; količina emitiranih/1044/ snovi ali energije
količina ž izpusta
mreža ž za
po določenem ozemlju razporejena mreža merilnih
padavine,
mest za merjenje količine padavin/3141/ (in
meritvena
njihovega poteka)
usedlina ž
iz plinastega (vodne pare) v tekoče ali trdno stanje
(zračne vlage)
spremenjena voda na površju zemlje (kamenju,
rastlinah idr.), npr. rosa, slana
prim.: zapadla padavina/3142/
sneg m, polzeči sneg na nagibih nad 25º (40º), ki skoraj neopazno
drsi in pri tem lahko znatno poškoduje pogozditve na
visokih legah
pokrit, -a, -o
obložen/≈0007/ z ivjem/5.../
z ivjem
odlaganje s
odlaganje/1050/ kislin, ki povzroča zakisovanje
kislin
tal/2201/
padavina ž
voda, ki se v ozračju iz plinastega stanja (vodne
pare) spreminja v tekoče ali trdno stanje in pada (na
površje)
padavina ž,
trdna padavina/3141/, npr. toča, sneg, ki je pokrila
zapadla
zemeljsko površje (kamenje, rastline idr.)
prim.: snežna in ledena obloga/0006/,
usedlina/3137/
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111.83.02.70
3143

111.84.01.50
3144

113.3 .11.72
3145
113.4 .04.60
3146
113.4 .05.40
3147
113.4 .06.41
3148

114. .06.50
3149
114.12.20.20
3150
114.12.21.50
3151
114.12.22.70
3152
114.12.23.80
3153
114.12.24.70
3154
114.13.03.20
3155
114.15.12.70
3156
114.15.13. 70
3157
114.15.14.50
3158

114.15.15.20
3159

sprememba ž,
podnebna;
sprememba ž,
klimatska
klima ž,
sestojna

dolgoročna sprememba srednjih vrednosti
pomembnih vremenskih podatkov in poteka
vremenskih pojavov, npr. v ledenih dobah
pleistocena
posebna klima, ki nastane v gozdnih/0253/ in drugih
rastlinskih sestojih/2355/ v primerjavi s klimo v
zračni plasti nad neporaslimi tlemi
prim.: gozdna klima/6.../
spuščati se
n.n. značilnost zemljišča, nagnjenega navzdol:
zniževati višino
model m
računalniško podprt model pokrajine na digitalni
pokrajine, digitalni osnovi
greben m
zemljišče na hrbtu gore (ali gorovja)
prim.: grebenski položaj/1055/
montanski, -a,-o; n.n. višinsko stopnjo v zmernem pasu med 1000 in
gorski, -a, -o
1300 m, v tropih med 2000 in 3000 m: pridevniški
izraz za to stopnjo
prim.: kolinski/6.../
stanje s tal;
stanje tal v fizikalnem, kemičnem oz. biološkem
razmere ž mn.,
pogledu
talne
voda ž, vezana
litosferska voda/1065/, ki jo zadržujejo adsorpcijske
in ozmotske sile (adsorpcijska voda) ter je vezana v
finih porah zaradi kapilarnosti (kapilarna voda)
prepustnost ž
lastnost nečesa, npr. tal, rastlinskega tkiva, da je
za vodo
prepustno za vodo
shranjevanje s
vezava vezane vode/3150/ in prehodno zadrževanje
vode v tleh
ponikajoče odcedne vode/4012/ v litosferi
prim.: litosferska voda/1065/
kapaciteta ž tal
količina vode, ki jo tla še vsebujejo po polni
za vodo
navlažitvi in po 2- do 3-dnevnem neoviranem
ponikanju/1073/
odtok m,
odtekanje litosferske vode/1065/ ustrezno
podzemni
prepustnosti tal/1070/ oz. naklonu nivoja
podtalnice/1068/
zrak m v tleh
v tleh prisoten zrak, na splošno z več ogljikovega
dioksida in običajno tudi z več vlage kot v ozračju
analiza ž,
del analize tal/2177/, pri kateri se delce ≥ 0,063 mm
presejalna;
Ø z (mokrim) sejanjem loči po velikosti delcev/2187/
presejanje s tal
prim.: izpiranje tal/3157/
izpiranje s tal
del analize tal/2177/, pri kateri se z večkratnim
izpiranjem (mulja) drobne delce < 0,063 mm Ø loči
po velikosti delcev tal/2187/
zrnatost ž
značilnost talnega gradiva glede na utežne deleže
posameznih velikosti delcev tal/2187/, predstavljiva
npr. v obliki frekvenčne porazdelitve v teksturnem
trikotniku/5.../
diagram m
grafični prikaz porazdelitve zrnatosti/3158/ s
zrnatosti
kumulativno krivuljo
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114.19.03.30
3160
114.19.04.50
3161
114.19.05.80
3162
114.19.06. 80
3163
114.19.07.20
3164
114.23.07.80
3165
114.23.08.80
3166

114.23.09.23
3167

114.25.01.50
3168

114.25.02.80
3169
114.25.03.80
3170
114.25.04.80
3171

114.26.01.70
3172
114.31.06.40
3173
114.35.18.20
3174

sonda ž,
pedološka

naprava v obliki jeklenega votlega valja z ostrim
robom za jemanje nespremenjenega talnega vzorca
s (točno) določenim volumnom, npr. 100 cm3
adhezija ž tal;
s trenjem med voziščem in kolesom vozila
oprijemljivost ž, povzročen prijem, ki omogoča pogon, zaviranje in
tal
upravljanje koles
odpor m zemljine sila, s katero se tla zaradi notranjega trenja upirajo
premiku navpičnega predmeta, npr. lemeža; pri
prekoračenju te sile se talno telo prelomi
faktor m
kazalnik za merilo nosilnosti tal/2198/
nosilnosti tal
tla s mn.,
izbeljena, bleda tla, kot je npr. pri podzolu/0031/
izprana
kislost ž tal,
del izmenjalne kapacitete/1080/, ki obsega le
izmenjalna
vodikove, aluminijeve, železove in manganove ione
(H-,AL-, Fe- in Mn- ione)
kapaciteta ž,
del izmenjalne kapacitete/1080/, ki zadeva samo
kationska
katione; mera, pri kateri je sorpcijski kompleks/1076/
izmenjalna
nasičen z izmenljivimi kationi
prim.: nasičenost z bazami/1081/
izmenjevalci m. mineralni ali organski talni delci, ki so zaradi svoje
mn.
velike specifične površine sposobni adsorpcije ionov
iz talne vode/1064/ pri izmenjavi že prej adsorbiranih
ionov
kislost ž
lastnost kemične spojine, da se njene molekule v
vodni raztopini razgradijo v ione in s pomočjo kislih
kationov povzroče kislo reakcijo
prim.: pH vrednost/0017/, izmenjalna kislost
tal/3165/
stopnja ž
mera kislosti/3168/ medija, npr. talne raztopine;
kislosti
lahko je podana s pH vrednostjo/0017/ ali s količino
kisline, določene s titracijo s kislino ali lugom
kislost ž tal,
del celokupne kislosti tal/3171/, ki zadeva le v talni
aktivna
vodi/1064/ prisotne vodikove (H-) ione in je lahko
podana s pH vrednostjo/0017/
kislost ž tal,
vsota prostih in v tleh izmenljivih vodikovih,
celokupna
aluminijevih, manganovih in železovih (H-, Al-, Mnin Fe-) ionov; vsota aktivne/3170/ in izmenjalne
kislosti tal/3165/
obogatitev ž tal
povečanje vsebnosti dušika z gnojenjem/1360/ ali z
z dušikom
(nenamernim) vnosom snovi v tla iz zraka oz. vode,
tudi zaradi sukcesij/1244/
območje s
ozemlje kot del enega ali več vodozbirnih
izpiranja
območij/0040/, na katerem se dogaja prav posebno
izpiranje tal/1084/, npr. tujih snovi/3115/
humus m,
humus/0021/, ki je na gozdnih tleh
gozdni
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114.35.19.20
3175

114.35.20.20
3176
114.36.11.20
3177

114.36.12.40
3178
114.36.13.40
3179
114.39.04.70
3180

114.39.05.70
3181
114.41.03.70
3182
114.52.09.72
3183
114.52.10.71
3184
114.52.12.80
3186
114. 52.13.51
3187
114.6 .05.70
3188 3831
114.6 .05. 72
3189 (3831)
114.7 .04.70
3190
114. 7 .05.70
3191

opad m, sestojni odpadlo listje in igličje, odpadle vejice, sečni
ostanki/0559/ idr. v porasti/0175/, ki so na gozdnih
tleh osnova za tvorbo gozdnega humusa/3174/
prim.: stelja/0023/, gozdni opad/2296/
vejnik m
nastil za živino, ki se ga je (v preteklosti) pogosto
za steljo
pridobilo z obvejevanjem/3544/
prim.: stelja/0023/
horizont m,
mineralni talni horizont/1082/, ki ima spremenjeno
iluvialni;
barvo in nabor snovi iz matične podlage zaradi
horizont m B
akumulacije snovi, izpranih iz prsti/1097/ oz.
preperevanja/1086/ tam nastalih kamninskih
ostankov
prim.: horizont B/1091/
prostor m,
prostor v tleh, ki ga zavzemajo korenine posamezne
koreninski
rastline ali skupine rastlin
prim.: koreninski sloj/0028/
sloj m največje
koreninski sloj/0028/, v katerem je pretežen del
prekoreninjenosti korenin in je npr. v poljedelstvu/3122/ redno obdelan
zatesnitev ž tal
od človeka povzročeno prekritje tal, npr. zaradi
stavb, cest, ki v celoti ali delno prepreči pomembno
delovanje tal, kot npr. shranjevanje
padavinske/3141/ vode in polnjenje podtalnice/1067/
nastajanje s
oblika degradacije tal/2242/, ki se dogaja večinoma
puščav
zaradi človekove prekomerne rabe ekosistemov in
se končuje s puščavo
klasifikacija ž
sistematična razvrstitev tal po določenem načelu,
tal
npr. po načinu tvorbe tal/2204/
izpirati
glagol k izrazu: izpiranje hranil/2239/
izpran, -a, -o
zaloga ž
hranilnih snovi
hranljiv, -a, -o,
zelo; evtrofen, fna, -fno
mineralizacija ž

mineralizirati
(se)
nadzor m tal;
monitoring m
tal
ugotavljanje s
stanja tal

n.n. hranilne snovi, npr. v tleh, rastlinskih delih:
zaradi (čiste) vode izlužen
prim.: izpiranje hranil/2239/
količina razpoložljivih snovi v hranilnem okolju/6…/,
npr. t/ha do globine 60 cm
n.n. tla ali vode: bogat s hranilnimi snovmi/3277/
prim.: reven/0033/
pretvorba organskih snovi v anorganske sestavine,
npr. C02, H20, NO3, ki jih lahko sprejemajo rastline
prim.: mineralizacija humusa/2246/
glagol k samostalniku mineralizacija/3188/
snemanje in zapisovanje talnih lastnosti in
poškodb/3192/
prim.: ugotavljanje stanja tal/3191/
ugotavljanje (z naključnimi vzorci) in dokumentiranje
stanja tal/3149/ (za gozdno površino/1858/) v vsej
državi; s periodičnimi ponovitvami je mogoče
ugotoviti spremembo stanja zaradi tujih snovi
prim.: nadzor tal/3190/
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114.9 .03.70
3192

poškodba ž tal

116. .06.50
3193
116.2 .08.80
3194 5029≈
5030≈
116.29.01.70
3195
116.4 .01.72
3196

vsebnost ž
vode
odtok m

116.6 .09.20
3197

material m,
odneseni

116.6 .10.80
3198

tla s mn.,
odnesena

116.6 .11.40
3199

območje s,
erozijsko;
območje s
odnašanja
obložiti z rušo

116.6 .12. 72
3200
116.7 .01.70
3201

zastajanje s
vode
spihati

zajezitev ž
vodotoka

116.7.02.72
3202
116.9 .01.70
3203

zajeziti

116.9 .02.70
3204
12 . .18.80
3205

preskrba ž
z vodo
potrebe ž mn.
po vlagi

12. . 19. 70
3206

asimilacija ž;
prilikovanje s

ohranjanje s tal

zmanjšanje uporabnih lastnosti tal zaradi biotskih in
abiotskih dejavnikov, npr. zaradi odvzemanja
hranilnih snovi, prekomernega gnojenja,
uporabljanja pesticidov, odlaganja odpadkov,
uporabljanja strojev, zložbe zemljišč/2032/ in
določenega kultiviranja ter kasnejše erozije
tal/1137/, obremenjevanja zaradi onesnaženja
zraka/1046/ in s tem zakisovanja tal/2201/
količina vode v drugem mediju, npr. zraku, tleh, lesu
prim.: vlažnost tal/1069/, vlažnost lesa/0916/
voda, del padavin, ki po površju ali pod njim odteče
z določenega ozemlja; neizhlapele padavine (v
daljšem obdobju)
zbiranje vode pred oviro, npr. nepropustnim talnim
horizontom/1082/, pregrado na vodotoku
z vetrom, zlasti na vetru izpostavljenih mestih, npr.
pobočju, grebenu, gozdnem robu/1547/, odnesti
talno vodo/1064/ iz humusa, mineralnih tal/1115/
prim.: raznašanje listja/0019/
snov, kot npr. talni material, gnojilo, opad/0023/,
odnesena (s pobočij) zaradi erozije
prim.: odnesena tla/3198/
zaradi erozije tal/1137/ nastala izguba, izražena ali s
skrajšanjem talnega profila/1083/ (v mm) ali z izgubo
snovi (v t) na površinsko ali časovno enoto ali glede
na posamezen dogodek
območje, na katerem se oblika površja spreminja
zlasti zaradi erozije/2087/
prim.: erozija tal/1137/
n.n. golo površino: za ozelenitev/1141/ obložiti s
travno rušo/5…/
oviranje odtekanja vode v vodotoku bodisi namerno
(npr. s klavžami/0648/) ali nenamerno zaradi
kamenja, prevrnjenih dreves idr.
glagol k izrazu: zajezitev vodotoka/3201/
vsi ukrepi za varovanje/1139/ in preprečevanje
degradacije/2242/ tal, npr zaradi
premočenosti/0018/, znižanja nivoja
podtalnice/2182/
zadovoljevanje potreb po vodi/0119/ rastlin idr.
za določen namen, npr. kalitev/0128/, potrebna
vlažnost zraka ali podlage
prim.: potrebe po vodi/0119/
tvorba telesu lastnih snovi ob porabi energije iz
sprejetih snovi od zunaj (pri rastlinah posebno iz
anorganskih snovi)
prim.: asimilacija CO2/3231/
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12 . .20.72.
3207
12. . 21.70
3208

12 . .22.51
3209

12 . .23.60
3210

2 . .24.50
3211
12 . .25.20
3212

13. . 01.51
3213
133. _ 06. 70
3214
133. .08.20
3215
135. .01.80
3216
151. .01.20
3217
151.1 .01.40
3218
151.3 .03.70
3219
51.3 .04.70
3220

asimilirati

glagol k samostalniku asimilacija/3206/

rast ž

nepovraten življenjski pojav v organizmih, odvisen
od dednih zasnov, razmer v okolju, razvojnega
stadija in voden z delovanjem hormonov (naraščanje
mase)
domač, -a, -e
n.n. (rastlinske) vrste: v določenem življenjskem
rastišču
prostoru naravno razširjen ter v preteklosti prisoten
več generacij
prim.: avtohton/3273/
skupina ž,
v biocenozi/1145/ ali ekosistemu/1146/ več
vrstna
rastlinskih (ali živalskih) vrst zaradi določenih
vzrokov, združenih v skupino, npr. sociološka ali
ekološka
maloštevilnost ž, označba biocenoze/1145/ s skromno pestrostjo vrst
vrstna
zajedalec m;
organizem, ki občasno ali trajno živi v gostitelju
parazit m
(organizmu druge vrste) ali na njem, ne da bi mu
koristil in dobiva od njega snovi (ali se le
razmnožuje)
izležen, -a, -o,
pravkar izležen/0056/ iz jajca
sveže
izleganje s
samostalnik h glagolu izleči se/0056/ iz jajca
iz jajca
žerka ž
ličinka/2267/ brez nog in brez glave ali z nejasno
razvito glavo, npr pri dlakavi mušici
ciklus m,
povprečno obdobje med rojstvom staršev in
generacijski
rojstvom potomcev v populaciji/1030/
mravljišče s
kup, ki ga naredijo mravlje, zlasti rdeče gozdne
mravlje
brlog m
naravno ali izkopano podzemno bivališče sesalca,
npr. lisice
paša ž
samostalnik h glagolu pasti/1149/
paša ž, obzirna

151.3 .05.70
3221 4280
151.3 .06.70
3222 4996
156.2 .05.70
3223

paša ž,
sezonska
paša ž s
kolobarjenjem
upravljanje s z
divjadjo

156.3.02.40
3224 5699≈

preža ž

156.5.11.40
3225

površina ž,
pašna; pasišče s

paša/3219/, pri kateri ostane biotop/1247/ v glavnem
ohranjen, npr. z določitvijo časa, omejitvijo trajanja,
omejitvijo števila živali
paša/3219/ samo v določenem letnem času
paša/3219/, pri kateri se posamezni deli pašnika
uporabljajo periodično v določenem zaporedju
ravnanje s staležem divjih živali/2268/ z
upoštevanjem vsestranskih interesov
prim.: gospodarjenje z divjadjo/2283/
mesto pri posamičnem lovu/5.../, kjer lovec skrit in z
upoštevanjem smeri vetra (sede) čaka divjad/2274/
prim.: stojišče/6.../
površina, kjer je porast primerna za pašo/1152/
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156.5 .12.40
3226

160.2 .01.20
3227

površina ž za
divjad, pašna;
pasišče s za
divjad
vzorec m, listni

161.11.01.7
3228
161.11.02.70
3229

vsrkavanje s
hranil
vnos m (snovi)
iz ozračja

161.16.02.72
3230
161.3 .01.70
3231

transpirirati

161.32.03.20
3232
161.4 .04.70
3233
161.4 .05.70
3234

161.4 .06.70
3235
161.4 .07.70
3236
161.4 .08.51
3237
161.42.01.70
3238
161.42.02.70
3239
161.43.03.70
3240
161.43.04.72
3241
164. .01.20
3242
164.3.19.20
3243
164.3 .20.51
3244

površina, namenjena divjim živalim/2268/, zlasti
divjadi/2274/, kot pašna površina/3225/, npr. krmna
njiva/0066/, travnik, praha/5.../, ki odvrača živali od
kultur, da jih ne bi poškodovale
z (žive) rastline odvzeti značilni listni rastlinski
organ/2303/, navadno v več primerkih, namenjen
raziskavi
odvzem hranilnih snovi iz vodne raztopine v
hranilnem okolju/6.../ rastline
vnos odloženih/1050/snovi v snovno ravnovesje
ekosistema
prim.: vnos škodljivih snovi/3782/
glagol k samostalniku transpiracija/1161/

asimilacija ž CO2 pretvorba ogljikovega dioksida in vode v ogljikove
hidrate in prosti kisik s pomočjo fotosinteze/2294/
(ali kemosinteze)
zrno s, klorofilno; strukturirana sestavina rastlinskih celic, ki je zaradi
kloroplast m
klorofila/1162/ zeleno obarvana in deluje
fotosintetsko/2294/
rast ž,
rast/3208/ rastlin; vse življenje je povezana z
rastlinska
gradnjo organske snovi
rast ž,
rast rastlin, ki se odraža v povečanju (stebelnega)
debelinska
premera; izvorno poteka s povečevanjem in delitvijo
celic v povezavi z dolžinsko rastjo/3235/,
sekundarno in odločilno pa z delovanjem
kambija/1936/ pri golosemenkah in dvokaličnicah
rast ž, dolžinska rast rastlin(skih) (delov)v dolžino, ki poteka z
iztezanjem oz. delitvijo celic
prim.: debelinska rast/3234/
rast ž, višinska
rast rastlin v višino
prim.: višinski prirastek/0782/
brsteč, -a, -e,
n.n. lastnost lesnatih rastlin/1192/: z razmeroma
pozno
poznim brstenjem/2295/
okoreninjenje s
samostalnik h glagolu okoreniniti se/0072/
prekoreninjenje s pojav pri rastlinah, ki omogoča koreninam dostop do
vode in hranil/~3228/
prim.: prekoreninjenost/2199/
odpadanje s
odpadanje listja/0073/, ki se nanaša zgolj na iglice
iglic
ozeleneti (se)
tvoriti nove listne rastlinske organe/2303/ in
poganjke/0081/ na začetku rastnega obdobja/1245/
prim.: olistati(se)/3267/
vršiček m,
konica poganjka/0081/ ali korenine z zarodnimi
rastni
celicami
korenina ž,
korenina, ki raste stran od glavne korenine/1168/
stranska
koreninjen,
n.n. rastlino: s strnjenim koreninjem/1164/ blizu
-a, -o, plitvo
talnega površja
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164.4 .17.20
3245
164.4 .18.20
3246
164.4 .19.20
3247

164.4 .20.70
3248

poganjek m,
klični
poganjek m,
stranski
poganjek m,
adventivni;
poganjek m,
drugotni
razvejitev ž,
stranska

164.4 .21.20
3249
164.4 .22.51
3250
164.5 .14.20
3251

vejevje s,
zeleno
vrhat, -a, -o,
pravilno
listje s

164.5 .15.50
3252

olistanost ž

164.5 .15.51
3253
164.5 .16.51
3254
164.5 .17.50
3255

olistan, -a, -o

164.5 .18.20
3256
164.5 .19.20
3257

poganjek/0081/, ki pri klitju/0128/ zraste iz semena
poganjek/0081/, ki raste stran od debla/0084/ ali
veje/0086/ nižjega reda
poganjek/0081/, ki zraste iz adventivnega
popka/1181/, npr. poganjek iz korenine/0127/

razvejitev/0142/, pri kateri nastajajo nadaljnji deli
rastline (veje) stransko od centralnega poganjka,
npr. stebla
prim.: oblika razvejanosti/2085/
vejevje drevesa/0087/, ki zajema le žive veje in
vejice
z dobro oblikovanim vrhom drevesa/0088/
prim.: s pravilno krošnjo/0145/
vsi listni rastlinski organi/2303/ listnatih lesnatih
rastlin/1192/ ne glede na to, ali so listi še na
rastlini/~1176/ ali pa so že odpadli
lastnost rastline, drevesa, da ima listne rastlinske
organe/2303/
prim.: olistanje/3312/
pridevnik k samostalniku olistanost/3252/

obrasel, -sla, -slo n.n. iglavec: z iglicami
z iglicami
oblika ž lista
oblika lista, kot jo sestavljajo listna ploskev/3256/,
listni pecelj in listno dno, npr. celoroba oblika,
pernatodelna oblika
ploskev ž, listna razširjeni, večinoma ploščati del lista
ožilje s, listno

164.6 .01.20
3258

popek m; brst m

165.4 .02.20
3259

viri m mn.,
gozdarski
genski

165.59.01.60
3260

tip m, rastni

165.7 .01.20
3261

križanec m;
hibrid m

prevodno omrežje žil v listu, ki različno razvejano
(npr. vzporedno, mrežasto ali vilasto) oblikuje
ogrodje lista/5…/
z luskami obdana zasnova nerazvitega lista ali vrh
poganjka/0081/, v katerem je rastni vršiček/3242/ ali
cvetna zasnova
(registrirani) genetsko pomembni sestoji/0253/ in
posamezni primerki gozdnih drevesnih in grmovnih
vrst, od njih pridobljeni razmnoževalni
material/3425/, prav tako tudi varstvene semenske
plantaže in sestoji, v katerih se za gozdarstvo
ohranja genski sklad/2048/
genetsko pogojeni rastni tip drevesne vrste, ki na
enakem rastišču/0004/ in v enakem rastnem
prostoru/1201/ kaže drugačno rast kot drugi tip iste
drevesne vrste, npr. tipa a in b pri rdečem boru
potomec dveh osebkov z bistveno različno dedno
zasnovo/5…/
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165.7 .02.70
3262
165.87.01.51
3263

172.9 .01.20
3264
174. .06.20
3265
174. .07.51
3266
174. .08.72
3267

175.2 .01.20
3268
181. .06.50
3269

181. .07.51
3270
181. .08.51
3271
181. .09.20
3272
181.1 .05.51
3273
181.21.10.80
3274 5267≈

181.21.11.51
3275
181.23.02.50
3276

križanje s

ustvarjanje križancev

občutljiv, -a, -o
na pozebo

n.n. rastline, rastlinske dele: posebno občutljiv za
poškodbe zaradi pozebe (zlasti zgodnje/1047/ ali
pozne pozebe/1048/)
prim.: izpostavljen pozebi/0010/
lišaj m
na zunaj enovit organizem, ki ga sestavljata gliva in
alga, živeči v simbiozi
rastlina ž,
osebek drevesne vrste, ne glede na to ali je že
drevesna
zrasel v drevo/4103/
prim.: lesnata rastlina/1192/
gradeč, -a, -e
n.n. lastnost drevesne vrste/0102/: ki tvori
sestoj
sestoj/0253/
olistati se
n.n. listopadne/0104/ rastline: na začetku rastnega
obdobja/1245/ pognati nove listne rastlinske
organe/2303/
prim.: ozeleneti/3241/
bambus m
rodovi večletnih tropskih trav, katerih do 30 m visoke
in do 60 cm debele bilke po enem letu
olesenijo/0074/
ustreznost ž za
primernost drevesne vrste za pogozditev/0311/ na
pogozdovanje
določenem rastišču/0004/, ki se jo ugotavlja z
vrednotenjem gozdno zgodovinskih/3019/ spoznanj,
provenienčnih poizkusov/1381/ idr.
nezahteven,-vna, n.n. drevesno vrsto: z majhnimi rastiščnimi
-vno; skromen, - zahtevami/1200/
mna, -mno
zahteven, -vna, - n.n. drevesno vrsto: z velikimi rastiščnimi
vno
zahtevami/1200/
vrsta ž, zahtevna zahtevna/3271/ drevesna vrsta/0102/
drevesna
prvobiten, -tna,
n.n. (rastlinsko) vrsto: izvirajoč in genetsko določen
-tno;
na istem ozemlju, v istem življenjskem prostoru
avtohton, -a, -o
prim.: rastišču domač/3209/
stopnja ž
razmerje med količino svetlobe, ki jo streha
zasenčenosti
krošenj/0261/ zadrži, in količino svetlobe, ki doseže
streho krošenj
prim.: zastrtost/0774/, gostota krošnje/1813/
zdržljiv ,-a, -o
n.n. mlado rastlino, npr. tiso, jelko: sposoben
za (močno)
prenašati močno zasenčenost
zasenčenost
prim.: sencovzdržen/1206/
odpornost ž
lastnost dreves oz. sestoja/0253/ zoperstaviti se
na veter
delovanju vetra brez poškodb oz. izgube prirastka; z
izbiro rastišču ustreznih drevesnih vrst/2400/ in
mešanosti drevesnih vrst se lahko zmanjša
neugodno delovanje vetra
prim.: odpornost proti vetru/0118/
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181.3 .01.20
3277

181.35.03.20
3278

181.4.05.80
3279

181.4 .06.70
3280
181. 4 .07. 40
3281

181.51.07.70
3282
181.51.08.51
3283
181.51.09.50
3284
181.51.10.50
3285
181.51.11.20
3286

181.52.21.50
3287
181.52.22.72
3288
181.52.23.70
3289
181.52.24.70
3290
181.52.25.72
3291
181.52.26.70
3292
181.52 .26.72
3293

hranivo s;
snov ž, hranilna

anorganska snov, ki jo rastline in mikroorganizmi
potrebujejo za zgraditev svojih teles in za
vzdrževanje življenjskih funkcij, npr. ogljik, dušik,
kalcij
gomoljčki m mn., na koreninah (pretežno metuljnic) vidni vozliči, ki jih
koreninski;
povzroči vrsta bakterij in v simbiozi z rastlino
gomoljčki m mn., gostiteljico/1763/ vežejo dušik iz zraka
bakterijski
kapaciteta ž,
obseg obremenitve/2332/ z vnosom dušikovega
obremenilna;
oksida iz zraka (kg/ha), s številom obiskovalcev ipd.,
zmogljivost ž,
ki ga lahko prenese samouravnalni sistem brez
obremenilna
trajnih poškodb
prim.: obremenilna sposobnost/3329/
obremenitev ž s obremenitev/2332/ ekosistema/1146/ z vnosom
škodljivo snovjo škodljive snovi/3782/
območje s
območje, kjer je zaradi velike oddaljenosti od
čistega zraka
emisijskih/1044/ virov (in zaradi posebnih podnebnih
razmer) imisija/1045/ majhna in rabi zato kot
referenčno za določanje obremenitve s škodljivo
snovjo/3280/
poganjanje s
nastajanje poganjkov iz korenine/0127/
iz korenine
poganjajoč, -a, -e n.n. lastnost nekaterih rastlinskih vrst: da tvori
pritlike
pritlike
sposobnost ž
sposobnost skoraj vseh vrst listavcev/0107/ in
odganjanja
nekaterih iglavcev/0106/, da lahko odganjajo/1212/
(iz panja)
moč ž
sposobnost odganjanja/3284/ pod vplivom okolja,
odganjanja
predvsem vlažnosti tal/1069/ in toplote
grebenica ž
stranski poganjek lesnate rastline/1192/, zakopan
poleg nje v pribl. 20 cm globoki jami, tako da konec
poganjka gleda navzgor; ko se ukorenini, se ga loči
od matične rastline
prim.: grebenica/0124/
sposobnost ž
sposobnost rastline, da tvori seme in se
semenitve
nasemeni/3295/
oprašiti
nanesti pelod na ženske razmnoževalne organe
rastline
oprašitev ž
samostalnik h glagolu oprašiti/3288/
oprašitev ž,
umetna
izpadati

oprašitev/3289/ z umetnim nanašanjem peloda

razsipanje s
semen
razsipati seme

sprostitev semen iz zrelih plodov ali soplodja v
okolico
glagol k razsipanju semen/3292/

n.n. semena: ločevati se iz plodnice
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181.52.27.70
3294

samonasemenitev ž

181.52.28.72
3295

nasemeniti se

181.52.29.80
3296
181.62.09.70
3297

odstotek m
vznika
vrh m,
bajonetni

181.62.10.51
3298
181.62.11.20
3299

z bajonetnim
vrhom
drevo s z
nadomestnim
vrhom
brez vej

181.63.08.51
3300
181.63.09.51
3301
181.63.10.80
3302
181.63.11.20
3303
181.63.12.80
3304 1489
181.64.05.51
3305
181.64.12.20
3306
181.65.09.20
3307
181.69.02.72
3308
181.69.03.51
3309
181.69.04.70
3310
181.69.05.50
3311

181.8 .03.70
3312

nastanek rastline ali porasti/0175/ z naravnim
sejanjem brez človekovega delovanja
prim.: naravna nasemenitev/0305/
glagol k samostalniku samonasemenitev/3294/
prim.: okoreniniti se/0072/, naravna
nasemenitev/0305/, naleteti/0306/
število vzniklih/1217/ rastlin na 100 posejanih semen
prim.: odstotni izplen sejank/1433/
nadomestni vrh pri iglavcih/0106/, ki nastane po
lomu vrha/0689/ ali poškodbi vršnega popka/0083/,
ko se veja iz zadnjega ohranjenega vejnega
venca/0090/ vzravna v obliki bajoneta
n.n. poškodovan iglavec/0106/: z nadomestnim
vrhom, nastalim z rastjo/3297/ v obliki bajoneta
(iglasto) drevo z vzravnanim stranskim poganjkom
po obglavitvi/1490/ ali poškodbi krošnje

n.n. deblo: brez vej/0086/
prim.: čist grč/3972/
z vejami
n.n. drevo idr.: z vejami/0086/ (in vejicami)
prim.: vejat/0148/
razdalja ž med
oddaljenost med dvema vejnima vencema/0090/ ali
vejami
dvema vejama ene nad drugo na deblu; lahko je
pomembna za uporabnost lesa
rogovila ž
del drevesa, na katerem se veja//0086/ oddvoji od
debla ali se veja razveji; (hlače)
prim.: rogovila/2339/
dolžina ž krošnje, n.n.stoječe drevo: razmerje med dolžino
relativna; stopnja krošnje/1808/ in višino drevesa/0750/
ž vejnatosti
prim.: velikostno razmerje krošnje/2795/
sabljasto rasel,
pridevnik k samostalniku sabljasta rast/0158/
-la, -lo
drevo s, vilasto
rogovilasto drevo/0159/, razraslo le v dva kraka;
prim.: rogovila/2339/
drevo s,
drevo s šibko rastjo/2341/, npr. zaradi utesnjevanja
zaostalo
korenin/3455/ pri sajenju, katerega višinski razvoj
zaostaja za okoliškimi drevesi iste vrste
pojaviti se
glagol k samostalniku začetek pomlajevanja/1236/
(pomladek)
ukoreninjen,
n.n. sadiko: zakoreniniti se/0165/
-a, -o
izločanje s,
izločanje členov sestoja, (ki se dogaja) zaradi
naravno; selekcija naravne sposobnosti izločanja/3311/
ž, naravna
prim.: naravna presvetlitev/0273/
sposobnost ž
lastnost porasti/0175/, da ob preveliki gostoti/6.../ z
izločanja,
odmiranjem/4675/ posameznih členov v tekmovanju
naravna;
za svetlobo, vodo in hranila izloči šibke člene in tako
preostalim členom omogoči boljše rastne pogoje
listanje s;
nastajanje listja po vzbrstenju
razvoj m listja
prim.: olistanje/0167/, olistanost/1176, 3252/
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čas m listanja

razdobje, v katerem se dogaja olistanje/0167/
ležeče odmrlo/0677/ drevo
prim.: sušica/0105/, podrtice/0690/
veda in nauk, ki se ukvarja s sestavo, razširjenostjo
in pojavljanjem rastlin na zemeljskem površju

182.2 .02.70
3316

drevo s, podrto
odmrlo
geografija ž,
rastlinska;
fítogeografíja ž
nastajanje s
porasti

182.2 .03.70
3317 5727

razvoj m
sestoja

182.21.01.51
3318
182.21.08.72
3319

zatravljen,
-a, -o
prerasti

181.8 .04.80
3313
181.9 .02.20
3314
182. .06.60
3315

182.21.09.70
3320
182.21.09.72
3321
182.22.02.20
3322

182.28.04.50
3323
182.3 .02.72
3324

182. 3 .14. 51
3325
182.3 .15.20
3326
182.3 .16.40
3327
182.3 .17.20
3328
182.4 .07.50
3329
182.44.02.20
3330
182.47.04.23
3331

naravno pojavljanje porasti (drevja)/0175/, kot se
lahko dogaja pri naravni samonasemenitvi/3294/
prim.: osnovanje sestoja/0301/, naravna
nasemenitev/0305/
razvoj sestoja, ki glede na gozdnogojitveno
obliko/0206/ poteka preko različnih razvojnih
stopenj/1878/
ko je zatravljanje/2343/ končano

n.n. površino: prekriti (se) z rastjem/2354/
prim.: zatraviti se/0172/, ozelenitev/1141/,
zatravljanje/2343/
samoogozditev ž samostalnik h glagolu ogozditi se/3321/
prim.: gozdnatost/0176/, ogozditev/3470/
ogozditi se
n.n. površino, območje: prekriti se z gozdom
prim.: ogozditi/3471/
združba ž,
razvojna stopnja rastlinske združbe/0174/ , pri kateri
končna;
je bilo v razvojnem zaporedju/1244/ doseženo
združba ž,
ekološko ravnovesje/1143/, v katerem so
trajna
spremembe komaj zaznavne, dokler se ne začne
končni razpad zaradi staranja in motenj
prim.: klimaks/0173/
mirovanje s
stanje listopadnih trajnic/6.../ v obdobju
vegetacije
mirovanja/1246/
pogozditi
n.n. površino, območje: zasejati ali posaditi z
drevesnimi/3265/ oz. drugimi lesnatimi
rastlinami/1192/
prim.: ogozditev/1478/
ogozden, -a, -o
n.n. površino: pokrit z gozdom
prim.: gozdnat/0177/
porast ž,
porast/0175/, ki jo sestavljajo le drevesa
drevesna
prim.: sestoj/0253/
biotop m,
biotop, za katerega je značilen gozd
gozdni
goščava ž
gost, težko prehoden (mlad) gozd
prim.: goščavje/0180/
obremenljivost ž lastnost sistema, da ima določeno obremenilno
zmogljivost/3279/; zdrži določeno obremenjevanje
lišaji m.mn,
skupni pojem za lišaje/3264/, ki rastejo na drevju
drevesni
jagodičje s
skupni pojem za nizke polgrme/2315/ v pritalnem
rastlinju/0189/, ki imajo jagode
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182.47.05.20
3332
182.49.03.20
3333
187. .09.20
3334

pokrov m
jagodičja
spremljevalka ž

187. .10.20
3335

gozd m
v oblakih

187.1 .04.20
3336
187.1 .05.20
3337

gozd m,
večnamenski
gozd m,
proizvodni

187.11.02.40
3338

pas m iglastega
gozda, borealni

187.19.08.20
3339
187.19.09.20
3340

gozd m, kržljavi

187.9 .02.20
3341

gozd m
na barju

187.9 .03.40
3342

barje s, šotno

187.9 .04.40
3343

močvirje s

189. .01.50
3344

stabilnost ž;
stojnost ž

formacija ž,
rastlinska

makija ž

pritalno rastlinje/0189/, v katerem prevladuje
jagodičje/3331/
ena od rastlin spremljevalk/2361/
prim.: rastlinski indikator tal/1125/
ureditveni pojem rastlinske geografije/3315/ za
označitev empirično prepoznanih vegetacijskih enot
glede na njihove življenjske oblike ne da bi bila
vzpostavljena neposredna povezava z rastlinskimi
združbami/0174/, npr. barje, resava, gozd
tip gozda/0190/ v zgornjem montanskem/3148/
višinskem pasu/1054/, zlasti na gorskih masivih, kjer
v 80 % dni zaradi dviganja zraka nastaja plast
oblakov, ki ovija streho krošenj/0261/
prim.: obalni tropski gozd/1259/
gozd z večnamensko rabo/2142/
gozd, osnovan in negovan za tržno pridobivanje
tehničnega lesa/0547/ na komercialni osnovi prim.:
gospodarski gozd/0194/
pas gozda na severni polobli med zmerno hladnim
pasom mešanega gozda in subpolarno arktično
tundro, sestavljen v glavnem iz iglavcev/0106/
(rahlo/2407/ sklenjeni) gozd kržljavih dreves in
grmov, pogosto nad drevesno mejo/0114/
gosto zaraščeno grmišče/0181/ ali grmasti
gozd/0198/ v območju sredozemskega podnebja iz
grčavih/5…/ grmov in nizkih dreves s pretežno
trdimi, vedno zelenimi listi
gozd na rastišču s presežkom vlage in raznovrstnih
hranilnih snovi; v Srednji Evropi je na rastiščih, ki so
bogata s hranilnimi snovmi, glavna gospodarska
drevesna vrsta/2915/ jelša, na revnejših pa sta rdeči
bor in breza
biotop/1247/ na šoti/1108/ (debelina šotne plasti >
30 cm) na za vodo slabo prepustnih tleh z bogato
(atmosfersko) preskrbo z vodo/3204/, z vrstno revno
rastlinsko združbo/0174/, porasel z malo drevja
biotop (brez drevja, bogat z grmovjem) na zelo
mokrih ali menjajoče se mokrih močvirnih tleh
(debelina šotne plasti < 30 cm) ali na mineralnih
mokrih tleh z občasno visoko gladino
podtalnice/1068/ ali na poplavljenih tleh; rastlinski
deli se spreminjajo pretežno v humus/0021/ in
mineralne snovi
prim.: barjanski gozd/0442/,gozd na barju/3341/,
šotno barje/3342/
lastnost dreves oz. sestojev/0253/, da kljubujejo
naravnim silam, kot so vihar, padavine,
spodkopavanje
prim.: odpornost proti vetru/0118/
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19 . .02.40
3345

pokrajina ž;
krajina ž

19 . .03.60
3346

dejavnik m,
ekološko
krajinski

2 . .01.61
3347
2 . .03.61
3348
2 . .10.60
3349

gozdnogojitven, –a, -o
gozdnogojitveno
tehničen,
-čna, -čno
zahteve ž mn.,
gozdnogojitvene

2 . .11.70
3350

gojenje s gozdov,
ekološko

2 . .12.60
3351
2 . .13. 70
3352
2 . .14.70
3353
22 . .09.70
3354

gospodarjenje s
z borom
gospodarjenje s
s plemenitimi
listavci
gospodarjenje s s
kmečkim gozdom
gospodarjenje s,
drevesno

22 . .10.20
3355

sestoj m za
sečnjo, bodoči

221.0.06.70
3356 5265

sečnja ž,
pasovna

221.01.07.70
3357
221.03.02.72
3358
221.09.11.72
3359
221.09.12.70
3360

načenjanje s
sestoja
sekati
gozdni rob
izbirati
izbiranje s

del zemeljskega površja, ki ga označuje posebna
razporeditev njegovih elementov (topografija,
podnebje, tla, biogeografske razmere, antropogeni
vplivi) in se zato razlikuje od drugih delov
faktor, ki z vidika ekologije krajine/3036/ določa
sestavo delovanja in odvisnosti različnih krajinskih
komponent in elementov, npr. oskrba z vodo/3204/,
imisija/1045/
pridevnik k samostalniku gojenje gozdov/1272/
pridevnik k samostalniku gozdnogojitvena
tehnika/0205/
n.n. drevesno vrsto ali skupino drevesnih vrst/1874/:
zahteve po gozdnogojitvenem ravnanju/0204/, ki jih
narekujejo njihove gozdnogojitvene lastnosti/2369/
gojenje gozdov/1272/ po naravoslovno-ekoloških
zakonitostih, ki si prizadeva za trajno/0802/
delovanje gozdnega ekosistema/0111/ in stalnost
njegovega delovanja na vsaki posamezni površini
gojenje bora na velikih površinah, gospodarjenje z
njim, vključno s trženjem proizvodov
gojenje gozdov/1272/, razmeroma redkih, vendar
ekološko in ekonomsko zelo vrednih drevesnih vrst
plemenitih listavcev/0109/ v Srednji Evropi
gojenje gozdov/1272/, ki se nanaša na kmečki
gozd/2031/
gospodarjenje z gozdom/1036/, pri katerem je
osnovna enota gospodarjenja posamezno drevo,
npr. pri prebiralnem gospodarjenju in pri
gospodarjenju s panjevsko semenskim
gozdom/1308/
prim.: sestojno gospodarjenje/3132/
enodoben sestoj/0291/, ki se približuje sečni
zrelosti/0804/
prim.: odrasli sestoj/3401/
skupni izraz za zastorne sečnje/0217/ v pasovih, kot
so sečnja robnih dreves/0436/, sprostitvena robna
sečnja/1288/, robna sečnja/1295/
prim.: sečnja ob trasah/2383/, sečnja v progah/2384/
potek sečnje/1619/ na širokem čelu goloseka/1622/
(proti smeri glavnega vetra)
glagol k samostalniku robna sečnja/1285/
jemati drevesa iz porasti ne da bi vplivali na nego in
pomladek kot pri prebiralnem gozdu/0236/
samostalnik h glagolu izbirati/3359/
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221.09.13.70
3361
221.22.08.60
3362
221.51.04.70
3363
221.51.05.70
3364
221.51.06.70
3365
222.1 .Ofi.70
3366

222.1 .07.72
3367

222.2 .03.20
3368

222.2 .04.70
3369
222.2 .05.70
3370
222.3 .03.72
3371
226. .07.70
3372
228. .24.51
3373
228. .25.51
3374
228. .26.50
3375
228. .27.20
3376
228. .28.20
3377 5199

sečnja ž za
sortimente

sečnja samo takšnih dreves v porasti/0175/, ki pri
izdelavi/0468/ dajo določene kakovostne razrede
sortimentov/1966/
gospodarjenje s, oblika robne sečnje/0233/, ki občasno uporablja
zastorno
zastorne sečnje/0217/
izbira ž
izbira dreves v sestoju/0253/ za prihranjence/0238/
prihranjencev
sečnja ž
izsekavanje/0494/ prihranjencev/0238/
prihranjencev
pospravljanje s
končna sečnja/0221/ prihranjencev
prihranjencev
sečnja ž v
izsekanje/0494/ v panjevskosemenskem
panjevsko
gozdu/0224/ v spodnjem/0239/ in gornjem
semenskem
sloju/1310/ gozda
gozdu, izbiralna
označiti
pri gospodarjenju s panjevsko semenskim
panjevske
gozdom/1308/ izbrati panjevske prihranjence in jih
prihranjence
označiti (z barvnim obročem), da bi jih obvarovali
pred sečnjo/0213/
prihranjenec m v mlado drevo iz semenca/0364/, poganjka iz
panjevskem
panja/0125/ ali iz korenine/0127/, ki pri panjevskem
gozdu
gospodarjenju/1311/ ob golosečnji/0214/ostane za
naslednjo obhodnjo/0807/, da bi vzgojili debelejše
drevo
prim.: panjevski prihranjenec/0240/, gospodarjenje s
panjevsko semenskim gozdom/1308/
sečnja ž v
izsekavanje/0494/ posameznih dreves v
panjevcu,
panjevcu/0241/
izbiralna
sečnja ž
izsekavanje/0494/ dreves z najdebelejšimi debli v
najdebelejših
panjevcu/0241/
dreves v panjevcu prim.: sečnja najboljših dreves/0222/
obrezati
n.n. gospodarjenje z vejnikovci/0243/: odrezati
poganjke vsakih 1-8 let v višini 1-4 m
premena ž
premena/0245/ sestoja/0253/
sestoja
utesnjen, -a, -o
n.n. stanje drevesa, primešane drevesne
vrste/1335/: bistveno oviran od konkurentov
prim.: tesen/1328/
zrasel, -sla, -slo v n.n. drevo: zrasel v sestoju
sestoju
prim.: zrasel na odprtem/3410/
zgradba ž sestoja, zgradba sestoja/0250/, ki kaže stopnjevito/1325/
stopničasta
razporeditev slojev krošenj/0262/
sestoj m,
hitrorastoči/0045/ sestoj/0253/
hitrorastoči
semenovec m
sestoj/0253/ iz semencev/0364/
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228. .29.50
3378

oblika ž,
sestojna

228. .30.50
3379

zaporedje s,
sestojno

228. .31.20
3380

sestoj m,
sledeči;
sestoj m, novi
značilnica ž
sestoja
drevesna
skupina ž,
stabilna

228. .32.20
3381
228. .33.20
3382

228. .34.20
3383

drevesna
skupina ž,
nestabilna

228. .35.20
3384

drevesna
skupina ž,
dinamična

228.1 .10.20
3385
228.11.26.20
3386
228.11.27.20
3387
228.11.28.50
3388
228.11.29.80
3389
228.11.30.50
3390
228.11.31.50
3391

gozd m, gost;
gozd m, strnjen
sestoj m,
vrzelast
zastor m,
sestojni
sklep m sestoja,
vertikalni
stopnja ž
zastrtosti sestoja
zarast ž,
normalna
zarast ž,
premajhna

oblika zgradbe sestoja/0253/ glede na porazdelitev
višin dreves/0750/; lahko je enoslojna/0182/ ali
večslojna/2358/
prim.: zgradba sestoja/0250/
skupni pojem za prostorsko ali časovno zaporedje
sestojev/0253/, npr. sečni niz/1846/, sukcesija/1244/
sestojev
sestoj/0253/, ki nadomesti predhodni sestoj na isti
površini
prim.: predhodna porast/1274/
drevo ali druga lesnata rastlina/1192/, ki označuje
sestoj/0253/
več enako debelih dreves bolj ali manj enakih višin
(Kraftovi drevesni razredi/1321/ 1 in 2) z dolgimi in
kakovostnimi krošnjami ter večjo kakovostjo
debel/2792/ z medsebojno razdaljo manj kot 5 do 6
m, ki sestavljajo sociološko enoto
prim.: dinamična drevesna skupina/3384/
več pretežno manj debelih dreves z bolj ali manj
velikimi razlikami med premeri, s kratkimi slabimi
krošnjami, z neugodnim razmerjem med višino in
debelino/3822/ ali nižjo kakovostjo debla/2792/
(Kraftovi drevesni razredi/1321/ 1 do 4), z
medsebojno razdaljo manj kot 5 do 6 m, ki
sestavljajo sociološko enoto
prim.: dinamična drevesna skupina/3384/
več neenako debelih dreves v gornjem drevesnem
sloju sestoja (Kraftovi drevesni razredi/1321/ 1 do 2
in 3), s splošno dobrim razmerjem višine in
debeline/3822/ in veliko kakovostjo debla/2792/, z
medsebojno razdaljo manj kot 5 do 6 m, ki
sestavljajo sociološko enoto
prim.: stabilna drevesna skupina/3382/
gozd z zastrtostjo/0774/ 0,8 in več
prim.: redek gozd/1324/
sestoj/0253/, poln vrzeli/1329/
(zrahljana/0426/) streha krošenj/0261/ sestoja/0253/,
ki deluje kot zastor/2403/
vertikalni sklep/1327/ sestoja/0253/
stopnja zastrtosti/0774/ sestoja/0253/
zarast/0775/ 1,0 v tablici donosov/0793/
zarast/0775/, ki je toliko pod normalno zarastjo
1,0/3390/, da je proizvodna sposobnost/0777/
občutno zmanjšana
prim.: prevelika zarast/3392/
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228.11.32.50
3392

zarast ž,
prevelika

228.12.15.20
3393

sestoj m,
celokupni

228.12.16.20
3394
228.12.17.72
3395

drevo m,
vmesno
vladati;
obvladovati

228.12.18.60
3396
228.3 .12.20
3397
228.5 .26.20
3398
228.5 .27.20
3399
228.5 .28.20
3400
228.5 .29.20
3401
228.6 .05.51
3402 125
228.7 .05.20
3403
228.81.03.20
3404 6553≈
228.9 .05.40
3405
228.9 .06.72
3406
23 . .14.80
3407
23 . .15.70
3408
23 . .16.51
3409
23 . .17.51
3410

230. .04.70
3411

zarast/0775/, ki je toliko nad normalno zarastjo 1,0
/3390/, da lahko nastopijo občutni zastoji rasti/0071/
prim.: premajhna zarast/3391/
po sečnji ostali sestoj/0275/ in del sestoja za
izsek/0276/ skupaj
prim.: celotni sestoj/1331/
vmes rastoče/2410/ drevo

n.n. na drevo v sestoju/0253/: prekašati tekmujoča
drevesa s primerljivo hitrejšim višinskim prirastkom
(s krošnjo v zgornjem sloju krošenj/0262/)
drevesni
drevesni razredi/1320/ za razvrščanje dreves po
razredi m mn.,
socialnem položaju v porasti, npr. Kraftovi drevesni
socialni
razredi/1321/
primes ž
nekaj, kar je primešano/0407/, npr. primešana
drevesna vrsta/1335/ v mešani porasti/1334/
sestoj m,
sestoj/0253/ v začetni dobi razvoja, približno v
novoosnovani
prvem letu po osnovanju sestoja/0301/
pomladitev ž,
z naravno nasemenitvijo/0305/ nastalo mladje/0293/
naravna
oz. mladovje/0286/
pomladitev ž,
pomladek/1347/, ki ne terja več nobene nadaljnje
zagotovljena
spopolnitve naravnega mladja/1379/ ali
spopolnitve/0412/ in nege nasada/0408/
prirastnik m
enodobni sestoj/0291/ v obdobju največjega
višinskega priraščanja/0782/, torej med stadijem
gošče in srednjega debeljaka/1339/
raznodoben,
n.n. gozd, sestoj/0253/: v katerem so vsi ali skoraj
-bna, -bno
vsi starostni razredi/0837/
pomladek m
umetno ali naravno osnovana mlada porast/0175/
prim.: ogozditev/1478/, pomladek/1347/
gozd m, prvotni; pragozd, pojmovno razločno razmejen z drugotnim
gozd m, primarni gozdom/1355/
rob m, zunanji
zunanji del sestojnega roba/0298/ (v katerem
sestojni
napreduje obnova gozda/0302/)
razdreti gozdni
z napačnimi sečnimi/0213/ ukrepi oslabiti vlogo
rob
gozdnega roba/0299/
rok m za
čas, do kdaj se mora opraviti ogozditev/1478/
ogozditev
osnovanje s
osnovanje sestoja/0253/ s setvijo ali sajenjem
sestoja,
prim.: osnovanje sestoja/0301/, umetna
umetno
obnova/0310/
sestoj m,
sestoj/0253/, ko je končano osnovanje/0301/ sestoja
osnovani
zrasel, -sla, -slo n.n. rastline, zlasti na pozebo občutljive/3263/
na odprtem
drevesne vrste/0102/ v stadiju mladovja/2892/, kot je
bukev, pri kateri to ni običajno: zrasel na goli
površini/0821/
nasemenitev ž
obnova pod zastorom/1364/ s pomočjo naravne
pod zastorom
nasemenitve/0305/
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230.2 .02.20
3412

jedro s,
pomladitveno

231. .11.51
3413
231. .12.51
3414
231. .13.72
3415
232. .05.40
3416

nasemenjen,
-a, -o
naleten, -a, -o

232. . 06.40
3417
232. .07.70
3418
232.1 .01. 50
3419
232.1 .01. 51
3420

232.11.02.70
3421

232.11.03.20
3422
232.12.13.70
3423

232.21.19.70
3424 5159
232.3.01.20
3425
232.31.43.70
3426

232.31.44.70
3427

pomladek/1347/ na majhni površini (pribl. 0,01 – 0,1
ha), ki nastane npr. pri skupinsko postopni
sečnji/0218/
n.n. naravno mladje/1369/, samonasemenitev/3294/:
nastal iz semena
n.n. seme, ki lahko leti: naravno priletel na tla

n.n. težko seme (dreves), ki ne more leteti: naravno
se nasemeniti
površina ž,
površina, na kateri poteka saditev/~0311/ (določene
saditvena
rastlinske vrste)
prim.: saditveno območje/3417/
območje s,
območje, na katerem se sadi določeno rastlinsko
saditveno
vrsto
prim.: saditvena površina/3416/
mikrorazmnovegetativno razmnoževanje/1211/ gozdnih drevesnih
ževanje s gozdnih vrst/1191/ in vitro iz tkivnih delov
drevesnih vrst
primernost ž za samostalnik k pridevniku primeren za saditev/3420/
saditev
primeren, -rna,
n.n. drevesno vrsto ali raso: primeren za
-rno za saditev; pogozdovanje/3269/ in hkrati ugoden z ekološkega,
vreden, -dna, - finančnega ali drugih vidikov
dno saditve
preizkus m,
poskusna saditev/~0311/ ene ali več drevesnih
saditveni
vrst/0102/ oz. ras, ene ali več provenienc/2310/ ali
posebnih potomstev za preizkus primernosti za
pogozdovanje/3269/ na danem rastišču/0004/ ali z
njo povezane posebne saditvene metode
vrsta ž, prinesena drevesna vrsta, ki se na določenem območju
drevesna;
pojavlja kot tuja drevesna vrsta/1380/
eksota ž
preizkus m
saditveni preizkus za medsebojno primerjavo
potomstva
potomstva različnih starševskih dreves (katerega
zasnova omogoča matematično-statistično
vrednotenje)
odstranitev ž
način ogolitve površine/0312/, pri katerem se na
talne odeje
predvidenem mestu sajenja/1458/ z motiko skupaj s
koreninami odstrani pritalno rastlinje/0189/
material m,
skupni izraz za semena, sadike in rastlinske dele, ki
razmnoževalni
se jih uporablja za razmnoževanje
pridobivanje s
nabiranje in priprava semen, npr. luščenje
semena;
storžev/0323/ in čiščenje
pridobivanje s
prim.: nabiranje semena/0321/
semenskega
materiala
skladiščenje s
skladiščenje (in konzerviranje) semena, posebej
semena
gozdnega semena z vrstam prilagojenimi metodami
pasti (na tla)
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232.31.45.60
3428

232.31.46.72
3429
232.31.47.72
3430 (4969)

232.32.60.72
3431
232.32.61.70
3432

232.32.62.20
3433
232.32.63.40
3434
232.32.64.80
3435
232.32.65.80
3436

232.32.66.70
3437
232.32.67.70
3438

232.32.68.30
3439
232.32.69.70
3440
232.32.70. 51
3441
232.32.71.51
3442
232.32.72.72
3443
232.32.73.20
3444

nemški zakon iz leta 1934, ki zavezuje gozdne
posestnike/3050/ in upravičence za rabo gozdov, da
izločijo rasno manjvredne sestoje/0253/ in
posamezna drevesa ter uporabijo za vzgojo
določenih drevesnih vrst samo semenski material iz
atestiranih semenskih sestojev/2445/
atestirati;
n.n. atestiranje semena/1402/, atestiranje
priznati
semenskih sestojev/2444/ idr.: potrditi s strani
pooblaščene ustanove
izločati
sistematično izbrati in odstraniti iz populacije
osebke, ki so za razmnoževanje te populacije
nezaželjeni, npr. v semenskem sestoju/1400/, v
drevesnici/0336/
prim.: izsortirati/3578/
izravnati
n.n. osnovanje drevesnice/0336/, plantaže
zemljišče
drevja/1500/ idr.: pripraviti površino predvidenega
zemljišča, da je čim bolj gladko oz. ravno/2166/
setev ž
setvena metoda, pri kateri se na široko nanese
na sneg
seme (npr. breze) na svežo snežno odejo, npr. s
setvijo iz letala/1437/; ob taljenju snega bo seme
naneseno na zgornji talni sloj
podlaga ž,
tla ali druga podlaga kot kalilna podlaga/0343/ in
setvena
hranilno okolje za posevek/5.../
prim.: setvena greda/1420/
žlebič m,
brazdasta poglobitev (5 – 30 mm globoka) na
setveni
setveni podlagi/3433/ za setev v brazde/1440/
globina ž
globina, do katere se pri setvi vnašajo semena v tla
sejanja
prim.: pokrivna globina/3436/
globina ž,
globina (talnega) sloja, ki je nanesen na posejana
pokrivna
semena ali jih pokriva, pogosto določen že z globino
setvenega žlebiča/3434/
prim.: globina sejanja/3435/
setev ž v lokaste sejanje/0344/ v setvene grede/1420/ v obliki lokov,
grede
da bi se zmanjšala nevarnost erozije
setev ž,
kombinirani način setve v brazde/1440/ in setve na
gnezdasta
krpice/0361/, pri katerem se ročno ali z nastavljivim
setvenim strojem/3439/ vnaša v tla več semen
skupaj v vrste na enakih razdaljah (5 - 62,5 cm)
stroj m, nastavljivi priključeni ali vgrajeni setveni stroj, ki daje kupčke
setveni
semena v tla v presledkih, ki jih je mogoče nastaviti
valjanje s
površinsko tlačenje setvenih gred/1420/ z valjem za
gredic
izboljšanje razmer za kalitev/0128/
posejan, -a, -o
ko je setev/0345/ končana
zakon m
o vrstah,
gozdarski

sejan, -a, -o
spomladi
pleti
sadika ž,
senčena

n.n. stanje semen: sejan kot pomladanski
posevek/5..../
ročno ali z ročnim orodjem odstranjevati plevel/0721/
iz tal
pod mrežo za senčenje vzgojena gozdna sadika,
npr. na pozebo občutljive bukove sadike
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232.32.74.20
3445

mreža ž za
senčenje

232.32.75.20
3446
232.32.76.70
3447 3518≈
(6333≈)
232.32.77.20
3448

drevo s,
varovalno
vzgoja ž
presajenk

232.41.30.20
3449
232.41.31.30
3450
232.41.32.30
3451

sadika ž,
izvržena
izkopalnik m
sadik z grudo
izkopalnik m,
valjasti

232.41.33.30
3452
232. 41.34.51
3453
232.41.35.70
3454

izkopalnik m,
polcilindrični
pakiran, -a, -o
v balah
grebeničenje s

232.41.36.70
3455

utesnjevanje s
korenin

232.42.03.70
3456
232.42.05.72
3457
232.42.41.72
3458 5899≈
232.42.42.72
3459

osipavanje s

232.42.43.70
3460
232.42.44.30
3461
232.42.45.72
3462
232.42.46.70
3463
232.42.47.70
3464

saditev ž;
sajenje s
lopata ž,
sadilna
prepojiti; obilno
zaliti
saditev ž,
ročnomotorna
saditev ž
potaknjencev

rastlina ž,
matična

zasaditi
potakniti
potaknjenec
saditi

mreža, ki se v gozdnih drevesnicah/0337/ napne
preko gred za varovanje gozdnih sadik/0365/ pred
vplivom močnih sončnih žarkov, zmrzaljo oz. ptiči
drevo, ki ima posebno varovalno vlogo, npr. kot
zastor/2403/ v lokalni drevesnici/0338/
delovni proces/1554/ pri presajanju/0351/
rastlina, npr. topol na matičnjaku/0356/, s katerega
se redno pridobivajo rastlinski deli za vegetativno
razmnoževanje
prim.: matično drevo/1398/
sadika, ki je bila pri razvrščanju gozdnih sadik/1449/
izsortirana/3578/, ker ni izpolnila kakovostnih zahtev
naprava za izkop/1447/, dvigovanje sadik z
grudo/0372/, npr. valjasti izkopalnik/3451/
izkopalnik sadikj z grudo/3450/ z vzdolžno deljenim
votlim valjem (z ostrim spodnjim robom), katerega
polovici se lahko škarjasto odpirata in zapirata
prim.: polcilindrični izkopalnik/3452/
lopatast izkopalnik sadik z grudo/3450/ s
polcilindričnim listom
n.n. stanje sadik: v večjem številu pakirane za
prevoz
vlaganje poganjkov/0081/ matične rastline v
približno 20 cm globoke jame v tleh za
razmnoževanje z grebenicami/3286/
n.n. sajenje: v nasprotju z naravno rastjo korenin
nehoteno fiksiranje korenin z ukrivljanjem (in
uvijanjem)
samostalnik h glagolu osipavati/0379/
glagol k samostalniku zasaditev/0381/
prim.: vsaditi/3459/
potaknjenec/0374/ vtakniti v tla ali drugo hranljivo
okolje, da bi zrasla nova rastlina
sadiko/0365/, npr. potaknjenec/0374/, vnesti v tla za
osnovanje sestoja/0301/
prim.: zasaditi/3457/
samostalnik h glagolu saditi/3459/
prim.: zasaditev/0381/
lopatasto ročno orodje, zlasti za sajenje v
zasek/0386/
pri vkopavanju sadik/0373/ ali pri sajenju (v zelo
sušnih razmerah) tla okrog korenine napojiti z vodo
saditev/3460/ z ročno-motornim/2569/ načinom
dela/1554/
saditev drevesc iz potaknjencev/0370/
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232.42.48.72
3465 {569~
232.43.10.80
3466

233. .06.20
3467

233. .07.51
3468
233. .08.70
3469

233. .09.70
3470
233. .09.72
3471
236.1 .02.30
3472
236.2 03.72
3473 (4642)
236.5.04.72
3475
236.5 .05.70
3476
237. .06.70
3477

rastline pritrditi na opornike, npr. proti prevračanju
zaradi vetra oz. da bi imele ravno rast
razmik m sadik; razdalja med sosednjima presajenkama/3123/ po
razdalja ž med
saditvi ali med dvema sosednjima drevescema pri
drevesci
naravni pomladitvi/3399/)
prim.: sadilni razmik/0396/, razdalja med
sadikami/2472/
program m
pisni izdelek za deželo ali regijo, v katerem so
ogozditve
prikazani dolgoročni cilji povečanja gozdnega
bogastva/0995/ oz. spreminjanja gozdnatosti/0176/ z
ogozditvijo/1478/
primeren, -rna,
n.n. površino, zemljišče: primeren za
-rno za ogozditev ogozditev/1478/
saditev ž z
način sajenja v jame/0387/ na posebnih
bagrom
rastiščih/0004/, kot so požarišča/1755/, ali zaradi
imisij poškodovane površine/3784/, pri čemer
globoke sadilne jame/0387/ za drevesca iz
potaknjencev/0370/ izkoplje bager (ali drug stroj) s
sadilnim klinom
ogozditev ž
samostalnik h glagolu ogozditi/3471/
prim.: samoogozditev/3320/
ogozditi
v nekem območju (v daljšem časovnem okviru)
zagotoviti gozdnatost/0176/
prim.: ogozditi se/3321/
kosa ž za reso
posebna kosa za košnjo rese in drugih rastlin
pritrditi na kole

obvejiti,
predhodno
dosaditi

glagol k samostalniku predhodno obvejevanje/2483/

zasajanje s
vrzeli
obdelovanje s
tal

izpopolnjevanje vrzeli/0411/ s sajenjem/0381/

237. .07.70
3478

melioracija ž

237. .08.70
3479

sanacija ž tal

237. .09.51
3480

negovalen,
-lna, -lno za tla

237. .10.70
3481

bogatitev ž
opada

s sajenjem/0381/ spopolniti/0412/

redni kmetijsko pridelovalni/3120/ in občasni
obdelovalno tehnični/5…/ ukrepi za nego in trajno
izboljševanje kmetijske in gozdno gospodarske rabe
tal
skupni pojem za ukrepe za stabilizacijo ali
izboljšanje stanja ekološko krajinskih
dejavnikov/3346/
prim.: izboljševanje tal/1493/
uporaba kemičnih, fizikalnih oz. bioloških metod za
odpravo poškodb tal/3192/, nastalih zaradi
zakisovanja tal/2201/, zbijanja tal/1061/ idr.
n.n. delovni proces, zlasti pri uporabi strojev: ki
ohranja tla v dobrem stanju, npr. z obdelavo
tal/1375/ brez pluga
povečevanje količine opada/0023/ s preprečevanjem
steljarjenja/0987/ in z gozdnogojitvenimi ukrepi, kot
sta npr. podsaditev/0400/ oz. gnojenje/1360/
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237.1 .03.70
3482

gospodarjenje s
s tlemi

237.1 .04.70
3483

ravnanje s
s tlemi,
negovalno
frezanje s tal

237.1 .05.70
3484
237.2 .01.20
3485 1542≈

237.3 .02.20
3486
237.4 .03.70
3487
24 . .09.70
3488
24 . .10.70
3489 6223≈

242. .14.70
3490

243. .09.70
3491
245.1 .05.70
3492
245.14.01.70
3493 729Fr
245.14.01.72
3494
26 . .02.40
3495 6363
261. .04.70
3496

265. .01.20
3497

jarek m, odtočni

mulč m;
zastirka ž
gnojenje s,
tekočinsko
ukrep m nege
sestoja
boljšanje s
sestoja

metode in sistemi rabe tal/3105/, npr. obdelava
tal/1375/, gnojenje/1360/, za doseganje trajnih
donosov ob upoštevanju ekonomskih načel (in
ekoloških učinkov)
prim.: obdelovanje tal/3477, 5…/, kmetijsko
gospodarjenje/3127/
gospodarjenje s tlemi/3482/, ki z upoštevanjem
ekoloških učinkov zagotavlja rodovitnost tal/2237/ in
s tem trajnost/0802/
rahlanje tal z rotacijskim prekopalnikom/2539/
jarek, ki odvaja (na zemljišču) stekajočo se vodo in
ščiti objekte, npr. ceste
prim.: drenažni jarek/5…/, jarek za
odvodnjavanje/5…/
(organski) material za mulčenje/1495/

gnojenje/1360/ z vodno raztopino ali suspenzijo
gnojila
ukrep za izvedbo nege sestoja/1503/, kot je
obglavitev/1490/, redčenje/0418/
izvajanje negovalne sečnje/0424/ (in drugih ukrepov
nege sestoja/1503/, kot je obvejevanje/0431/), da bi
se izboljšala zgradba/0250/ in prirastek/0781/
sestoja/0253/
redčenje s,
redčenje, s katerim se bo v skupinah/2399/ zdravih,
skupinsko
vitalnih in debelih dreves dobilo več ciljnih in kasneje
pospeševanih izbranih dreves/0274/
prim.: izbiralno redčenje/1514/
poseg m,
izvajanje negovalnih sečenj/0424/ oz. izločanje
negovalni
neželenih sestojnih členov za dosego negovalnega
cilja/1501/ v sečno nezrelem/~0804/ sestoju
obvejevanje s
obvejevanje/1536/ izbranih dreves, npr. obetavnih
izbrancev
dreves/0274/ v sestoju/0253/
odstranjevanje s samostalnik h glagolu odstranjevati popke/3494/
popkov
odstranjevati
odstranjevati stranske popke na glavnem poganjku
popke
(mladega) drevesa, da bi se preprečil razvoj
stranskih poganjkov/3246/
posest ž za
posestvo, na katerem lastnik (v skladu z gozdnodrevesne
poljskim gospodarjenjem/0437/) gospodari z
plantaže
drevesnimi plantažami/1541/
pridelava ž,
pridelava/~3120/ lesnatih rastlin/1192/ (in drugih
gozdarska;
rastlin v okviru gozdno-poljskega
pridelava ž v
gospodarjenja/0437/) na gozdni posesti/0828/
gozdu
drevo s
drevo, ki raste v živi meji
v živi meji
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267. .03.40
3498

rob m, sestojni

284. .01.72
3499

ranjavati;
navrtati

284. .02.72
3500
284.1 .20.51
3501
284.1 .21.72
3502
284.1 .22.30
3503
287. .01.20
3504

točiti sok

29 . .03.60
3505
301. .03.60
3506
302. .02.80
3507 6743
302. .03.50
3508

302. .04.50
3509

302. .05.51
3510

302. .06.51
3511
304. .06.20
3512
304. .07.20
3513

zarezan, -a, -o
za smolo
počasi iztekati

mejno območje sestoja/0253/, ki ima lahko na
temelju različnih kriterijev, kot je vrsta sosednjega
sestoja oz. vrsta rabe zemljišča ali nebesna stran
poteka meje, znatno drugačne rastne razmere kot
notranjost sestoja
prim.: gozdni rob/1547/, gozdni rob/0299/
iz rastline pridobivati njen izloček, npr. smolo/0992/,
mleček ali rastlinski sok, npr. brezov sok
prim.: smolariti/0454/
pridobivati drevesni sok, npr. brezov
prim.: smolariti/0454/
n.n. smolarjeno drevo: opremljen s smolino/0451/

n.n. smolo/0992/: počasi se izločati iz rane na
drevesu
pobiralnik m
vedro s konično navzgor usmerjeno strgalko za
smole
pobiranje smole/0459/ iz lončkov
gozd m,
rastlinska združba, za katero so pretežno značilne
bambusov
rastline bambusa/3268/ in tvori v tropih goste gozdu
podobne rastlinske sestoje/2355/
estetika ž,
znanost in nauk o lepoti gozda, njenem pomenu,
gozdna
vzdrževanju, negi in morebitni vnovični vzpostavitvi
poskus m,
postopek pri študiju dela/3082/ za eksperimentalno
delovni
določanje vpliva posameznih veličin in izsledkov
splošnih razmerij v ponovljivih razmerah
čas m, potrebni čas, ki ga delavec potrebuje za izpolnitev delovne
delovni
naloge, vključno s pripravljalnim in zaključnim časom
ter z dodatnim časom za počitek, odvisnim od dela
prizadevnost s
značilnost dela, ki jo je mogoče določiti z vloženim
pri delu;
telesnim in duševnim delom v časovni enoti
intenzivnost ž
delovnega procesa in ki označuje fizično in psihično
dela
obremenitev delavca
nesposobnost ž zavarovalno-pravno določeno stanje, v katerem
za delo
zaradi bolezni ali poškodbe oz. nevarnosti, da bi se
mu stanje poslabšalo, človek ni več sposoben
opravljati svojega dotedanjega dela
prim.: pridobitna nezmožnost/5.../, poklicna
nezmožnost/5.../
nesposoben,
pridevnik k samostalniku nesposobnost za
-bna, -bno
delo/3509/
za delo
prim.: sposoben za delo/3511/, pridobitno
nesposoben
sposoben, -bna, - n.n. človeka: duševno in telesno (v okviru zakonskih
bno za delo
normativov) zmožen delati
nakolenka ž;
varovalno sredstvo, ki se priveže okrog kolena, npr.
varovalo s kolen pri sekačih/1020/ za dela v klečečem položaju
veja ž, viseča
nalomljena ali odlomljena veja, ki še visi na drevesu
in predstavlja nevarnost
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305. .05.60
3514

fiziologija ž
dela

305. .O6.70
3515

učinek m,
delovni

305. .07.50
3516
305. .08.80
3517

tempo m,
delovni
normativ m
(dela),
predhodni
obdobje s,
delovno
dan m, delovni

305. .09.80
3518
305. .10.80
3519
305. .11.80
3520 5721

čas m, čisti
delovni;
čas m, osnovni

delati na akord

čas, med katerim se, kot zahteva delovni nalog,
spreminja predmet dela, vključno s časom, ko se
brez prekinitve tehnološkega procesa predmet dela
obrača ali dopolnjuje, npr. pri redčenju v vrstah; ta
čas se nanaša brez omejitve na enoto količine
odstotni ali absolutni dodatki ali odbitki normiranega
potrebnega časa dela/1561/ za upoštevanje
dejavnikov, ki ovirajo ali pospešujejo normalni potek
dela
podlaga za izračun zaslužka, ki temelji na plačilu po
proizvedeni enoti
prim.: plačilo po učinku/2037/
preglednica s podatki o količini denarja ali delovnega
časa po enoti pri sorodnih delih, npr. pri
izdelavi/0468/ različnih vrst lesa za kurjavo/0929/
prim.: plačilo po učinku/2037/
iz preglednice akordnih postavk/3523/ določiti
postavko kot podlago za plačilo po učinku/2037/
izvajati delo, ki se plačuje po učinku/2037/

delo s na akord

samostalnik h glagolu delati na akord/3525/

napredovanje s
dela

napredovanje dela, odvisno od delovne sile, ali od
predmeta dela
prim.: potek dela/3080/
nadzor oz. vodenje dela
prim.: kontrola dela/3529/
kontrola poteka dela/3080/ in delovnega
uspeha/3125/
premišljen ukrep za enostavnejše oz. hitrejše
opravljanje določenega dela; ukrep za povečanje
produktivnosti dela
prostor, opremljen z delovnimi sredstvi ipd., kjer delo
opravlja eden ali več delavcev

305. .12.83
3521

popravki m.mn.
normiranega
časa

305. .13.60
3522

akord m

305. .14.20
3523

tarife ž mn.,
akordne;
postavke ž mn.,
akordne
določiti akord

305. .15.72
3524
305. .16.72
3525
305. .17.70
3526
305. .18.60
3527

znanost, ki se ukvarja z najboljšo možno
prilagoditvijo delovnih razmer/3095/ biološkim
danostim človeškega telesa
prim.: ergonomija/1559/
poraba delovne moči/3090/ za proizvodnjo
uporabnih proizvodov ali opravljanje koristnih
storitev
hitrost dela, za katero je značilna hitrost gibov in
odzivov osebe, ki dela
predhodno določena poraba časa za določeno
delovno nalogo kot predhodnik tehničnega
normativa časa/1561/
obdobje, v katerem se dokonča določena delovna
naloga
koledarski dan, ko se opravlja vsakodnevno delo

305. .19.70
3528
305. .20.70
3529
305. .21.70
3530

nadzorovanje s
dela
kontrola ž dela

306. .02.40
3531

mesto s,
delovno

racionalizacija ž
dela

229

Lipoglavšek, M. in sod. Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars, Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2013
_____________________________________________________________________________________________________

307. .49.20
3532
307. .50.20
3533

sredstva s mn.,
mehanična
delovna
orodje s,
delovno

307. .51.80
3534

čas m, strojni

307. .52.80
3535
308. .06.70
3536

hitrost ž
sekanja
navodilo s,
delovno;
nalog m, delovni
potreba ž po
delavcih

308. .07.80
3537

delitev ž dela
308. .08.70
3538
31 . .01.72
sekati (les)
3539 (1556>)
(3562>) (3564≈)
sečnja ž,
31 . .08.60
3540
popolnoma
mehanizirana

skupni izraz za orodja, stroje ali naprave, ki so
potrebne za izvedbo določenega dela
prim.: gozdna tehnika/1598/
oprema (gozdnega) delavca za določena dela, npr.
sekaška sekira/0584/, motorna verižna žaga/0576/
prim.: gozdarsko orodje/0463/
čas, ko se stroj uporablja, vključno s pripravljalnim in
zaključnim časom ter časom tehničnega
vzdrževanja/2574/
prim.: strojna ura/2120/
število udarcev s sekiro v minuti
pisna ali ustna opredelitev delovne naloge glede
načina, kraja, časa, pogojev in pričakovanega
učinka
načrtovano število oseb z določeno usposobljenostjo
za izvedbo določene delovne naloge
prim.: uporabljeno število delavcev/5.../
načrt, kako se določena opravila (krajevno, časovno)
izvede z enim ali več delavci
glagol k samostalniku sečnja/0465/
prim.: podirati/0478/

32 . .04.60
3541

sečnja ž, delno
mehanizirana

32 . .05.70
3542
32 . .06.80
3543

redčenje s,
ročnomotorno
čas m sečnje
drevesa

32 . .07.70
3544 3618

obvejevanje s

32 . .08.72
3545
32 . .09.72
3546
321. .01.70
3547
321. .02.70
3548

tesati prag

način dela/1554/ pri sečnji/0465/, pri katerem so vse
delovne operacije/3084/ popolnoma mehanizirane,
npr. z uporabo stroja za sečnjo/1591/
prim.: delno mehanizirana sečnja/3541/
način dela/1554/ pri sečnji/0465/, pri katerem je ena
ali več delovnih operacij/3084/ popolnoma
mehaniziranih, npr. z uporabo stroja za
sečnjo/1591/, ena ali več delovnih operacij/3084/ pa
se še izvaja ročno oz. ročnomotorno/2569/
prim.: popolnoma mehanizirana sečnja/3540/
redčenje z uporabo ročnomotornega/2569/ načina
dela/1554/
(normirani) čas za podiranje/0477/ (in izdelavo
sortimentov/0468/) drevesa
prim.: sečno obdobje/5.../
odstranjevanje ene ali več vej s stoječega,
posekanega ali podrtega drevesa
prim.:obvejevati/0431/, klestiti/0497/
s sekiro izdelovati/0468/ železniški prag/2987/

tesati,
štiristransko
odkazilo s

s sekiro (tesarko) izdelovati/0468/ deblo/0534/ ali
hlod/0548/ v tram/3948/
samostalnik h glagolu odkazati/0469/

označitev ž

samostalnik h glagolu označiti/0470/
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321. .03.70
3549 558
321. .05.51
3550
321. .06.20
3551
321. .08.70
3553
322. .02.20
3554
322.5 .02.70
3555

zatesovanje s

samostalnik h glagolu zatesovati/0472)

označen, -a, -o

n.n. drevo za posek ali ohranitev: po dokončanem
izboru
sestoj/0253/, v katerem so označena/3550/ drevesa
za odvzem
odkazovanje z uporabo barve

322.5 .03.72
3556 (3446≈)

obsekati

322.6 .01 72
3557 454

pripraviti mesto
padca drevesa

323. .05.70
3558

skladiščenje s,
živo

323.1 .16.70
3559
323.1 .20.70
3560

izsek m

323.1 .21.71
3561 (1556)
323.1 .22.70
3562

posekan, -a, -o

323.1 .23.20
3563

sestoj m,
odstranjeni

323.13.02.30
3564

stroj za sečnjo
in izdelavo
sekancev

323.2 .02.80
3565
323.3 .02.72
3566 (3447)

stroški m mn.
kleščenja
krojiti,
dolžinsko

sestoj m,
odkazani
odkazovanje s z
barvo
sestoj m za
sečnjo na golo
obvejitev ž,
predhodna

izsek m iz tal

redčenje s,
izločilno

sestoj/0253/, namenjen za sečnjo na golo/0214/
odstranitev spodnjih vej v dosegu na stoječem
drevesu pred podiranjem drevesa/0477/
prim.: predhodno obvejevanje/2483/
s sekaško sekiro/0584/ odstraniti koreninski
nastavek/0076/ na stoječem (ali podrtem) deblu
prim.: obdelava korenovca/0473/, obsekati
koreničnik/3625/
pripraviti mesto podiranja/5.../, tako da se izravna
površino tal, npr. z vejevjem/2012/, da bi se pri
podiranju drevesa/0477/ preprečilo poškodbe
tehničnega lesa/0547/
n.n. obsežne poškodbe zaradi viharja/0693/: ukrep
za omejitev ekonomske škode; podrta/1724/
drevesa, katerih korenine še lahko ohranjajo
določene življenjske funkcije, sprva ostanejo na tleh,
dokler polomljena/0694/ drevesa niso izdelana
samostalnik h glagolu izsekati/0494/
podiranje drevesa/0477/, pri katerem ločevanje
drevesa od panja s koreninami/0078/ poteka pod
površino tal
n.n. drevo, porast/0175/: podrt/0478/
izsek/3559/ za rabo lesa komaj uporabnih dreves
prim.: sečnja slabših dreves/0428/, sanitarna
sečnja/0223/
sestoj/0253/, ki je bil podrt/0478/ in odpeljan/0604/
ali odstranjen
prim.: del sestoja za izsek/0276/
samohodni delovni stroj, ki mehanizirano opravlja
vse delovne operacije od podiranja drevesa/0477/
do zbiranja sekancev/0976/, z agregatom za
sečnjo/1592/, sekalno napravo/8867/, lahko
kombiniran z lupilno napravo/5.../ in kontejnerjem za
sekance/5…/
stroški za kleščenje/0497/
glagol k samostalniku dolžinsko krojenje/0499/
prim.: razžagovati/0501/
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323.3 .03.20
3567
323.4 .06.72
3568

oznaka ž
dolžine
odžagati

323.4 .07.70
3569
323.5 .03.70
3570
323.6 .01.70
3571
323.7 .01.51
3572
323.9 .03.70
3573 4880

prerez m,
prečni
odrzanje s

z žaginim rezom ločiti del podrtega/0477/ drevesa
prim.: odžagati do zdravega/0505/, odžaganje
vrha/0502/
žagin rez prečno na os debla, ki se ga naredi pri
razžagovanju/0506/
samostalnik h glagolu odrzati/0509/

obsekovanje s

samostalnik h glagolu obsekovati/0512/

obsekati

dokončati obsekovanje/0512/

izdelava ž,
naknadna

324. .03.70
3574 (759<)
(5683≈)
324. .09.20
3575

zlaganje s

izdelava sortimentov/0468/ iz preostalega lesa po
pridobivanju lesa/0466/ v sečišču/0557/, zlasti za
pridobivanje lesnih sortimentov/0520/ iz tankega
lesa/2609/
prim.: izdelava sečnih ostankov/3592/
samostalnik h glagolu zlagati/0516/

324. .10.20
3576

sidro s, vejno

324. .11.51
3577
325. .53.72
3578 (1510)

zložen, -a, -o

325. .54.20
3579
325. .55.20
3580

les m,
neobdelani
odrezek m
kakovosti D

325. .56.20
3581

les m,
nadmerski

325. .57.60
3582
325. .58.60
3583
325. .59.20
3584
326. .04.70
3585

sortiment m
iglavcev
sortiment m
listavcev
les m listavcev,
industrijski
delo s,
skupinsko

skladovnica ž,
križna

izsortirati

oznaka, ki se jo naredi pri dolžinskem krojenju/0499/

zložaj oblovine/2602/, v katerem ležijo hlodi/0548/,
zlasti furnirski/1974/, prekrižano po plasteh
prim.: skladovnica na križ/2601/
pripomoček za utrditev skladovnice lesa/0514/ iz
vilaste veje, položene okrog opornika in v zložaj,
tako da je veja zaradi teže zloženih kosov lesa
fiksirana
po dokončanem zlaganju/0516/
iz skupine proizvodov, npr. odrezkov/0526/, gozdnih
sadik/0365/, izbrati in izločiti kose, ki nimajo
ustrezne kakovosti
prim.: izločati/3430/
surovi les, ki (še) ni dostavljen za obdelavo/2980/ ali
predelavo lesa/2985/
odrezek/0526/ tehničnega lesa/0547/, ki ima glede
na pravila za razvrščanje/0519/ lesno
trohnobo/0958/ (ali drugo napako)
tehnični les, ki je zaradi dodane dolžine k najmanjši
meri odrezka debla puščen na njem
prim.: nadmera/3823/
lesni sortiment/0520/ iglastih drevesnih vrst/0106/
lesni sortiment/0520/ listnatih drevesnih vrst/0107/
industrijski les/0523/ listnatih drevesnih vrst/0107/
delo, ki ga opravi skupina/1618/
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326. .05.10
3586

skupina ž,
posebna
delovna

331.1 .05.60
3588

metoda ž,
drevesna

331.1 .06.20
3589

drevo s
brez vrha

332. .08.20
3591 3617

veje ž mn. in
vrhač m

332. .09.70
3592

obdelava ž
sečnih
ostankov

332. .10.70
3593 4363

kopičenje s in
požig m sečnih
ostankov
ostanki m mn.,
težko gorljivi
krčiti

332. .11.20
3594
332. .12.72
3595
332. .13.72
3596

izkrčiti površino

332.1 .02.72
3597
362. .02.30
3598
362.9 .03.30
3599

nasekati dračje

363.1 .03.30
3600
363.1 .04.30
3601
363.1 .05.30
3602

sekira ž za
kleščenje
sekira ž,
zatesovalna
glava ž sekire

363.1 .06.30
3603
363.1 .07.30
3604
363.1 .08.30
3605
363.1 .09.30
3606

ohišje s sekire

žaga ž,
drevesna
veriga ž žage

teme s sekire

skupina delavcev, sestavljena glede na
proizvodnotehnične vidike; značilna zanjo je delitev
dela, pri kateri se izrazi tudi specializacija delavcev
prim.: delovna skupina/1618/
delovni proces/1554/ pri drevesnem načinu
pridobivanja lesa/1625/ (npr. pospravilu tankega
lesa iglavcev/2610/), pri katerem gredo v predelavo
celotna neokleščena drevesa
celotno drevo/2624/, ki je po odžaganju vrha/0504/
predvideno za nadaljnjo (strojno) izdelavo
(sortimentov)/0468/
skupni izraz za odsekane veje in vrh krošnje/0089/
podrtega/0477/ ali prevrnjenega drevesa
prim.: sečni ostanki/0559/, sečni ostanki iz vej/0567/
obdelava sečnih ostankov/0559/, tako da nastanejo
uporabne dobrine, npr. tanka vejevina/0539/,
sekanci za kurjavo/5…/; tako se tudi odstrani sečne
ostanke/0562/.
zbiranje sečnih ostankov/0559/ na kup in takojšnje
nadzorovano požiganje/1757/
prim.: pospravljanje sečišča/0564/
sečni ostanki/0559/, ki se težko sežgejo, npr. zaradi
večje vlažnosti, nesnage ali drugih vzrokov
glagol k samostalniku krčenje/2627/
površino s krčenjem/2627/ očistiti lesnatih
rastlin/1192/
prim.: krčiti panje/0561/
pridobiti lesno netivo/3934/ iz vejevine/0543/
skupni izraz za žage za delo na drevesu
krožeča, sklenjena veriga s posebno oblikovanimi
členi, ki skupaj sestavljajo rezilno orodje motorne
verižne žage/0576/
lahka sekaška sekira/0584/ za kleščenje/0497/
majhna enoročna sekira za zatesovanje/0472/ (pri
odkazilu)
jekleni del sekaške sekire/0584/, ki ga sestavljata list
sekire/3606/ z rezilom in ohišje sekire/3603/ z
ušesom sekire/3609/
del glave sekire/3602/, ki obdaja uho sekire/3609/

peta ž sekire

del glave sekire/3602/ nasproti lista sekire/3606/, ki
je na zgornji strani oblikovan v peto sekire/3605/
kladivasta udarna ploskev na temenu sekire/3604/

list m sekire

klinasti/0589/ del glave sekire/3602/ z rezilom
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363.1 .10.30
3607

odebelitev ž
lista sekire

363.1 .11.30
3608
363.1 .12.40
3609
363.1 .13.30
3610
363.1 .14.30
3611
363.1 .15.30
3612
363.1 .16.30
3613
363.1 .17.30
3614
363.2 .05.30
3615

del m sekire,
brušeni
uho s sekire

363.2.06.30
3616
363.2 .07.30
3617

363.2 .08.30
3618
363.8 .01.70
3619
363.8 .02.30
3620
364.7 .03.30
3621

369. .01.30
3622
37 . .07.72
3623 (4033)

37 . .08.51
3624 (4033)
37 . .09.72
3625 790≈

izbočena odebelitev lista sekire/3606/ nad rezilom
na prehodu v brušeni del sekire/3608/, ki pri sekanju
povzroči boljšo odcepitev/0511/ iveri
del lista sekire/3606/ nad rezilom (in odebelitvijo
lista/3607/)
luknja v glavi/3602/ sekaške sekire/0584/, v katero je
vstavljeno toporišče sekire/3610/
(lesen) približno kot roka dolg ročaj, učvrščen v uho
sekire/3609/
neukrivljeno toporišče sekire/3610/

toporišče s
sekire
toporišče s
sekire, ravno
toporišče s sekire, toporišče sekire/3610/ z enojno krivino
enkrat ukrivljeno
toporišče s sekire, dvakrat ukrivljeno (v obliki črke S) toporišče
dvakrat ukrivljeno sekire/3610/ z glavičem na koncu
zagozda ž
majhna zagozda/0589/ za učvrstitev toporišča/3610/
toporišča
v ušesu sekire/3609/
odrezovalnik m
agregat za odrezovanje neželenega grmišča/0181/,
grmovja
pritrjen (spredaj) na traktor
prim.: krožna žaga za nego/1638/
škarje ž mn. za
škarje za obvejevanje/0431/ (in drugo odrezovanje
obvejevanje
vej)
prim.: vejne škarje/3617/, škarje za nego/1639/
škarje ž mn.,
enoročne škarje za odrezovanje tanjših vej (do
vejne
premera 25 mm)
prim.: škarje za nego/1639/, škarje za
obvejevanje/3616/
vejnik m za
poseben, na drog nataknjen vejnik/0586/ za
obvejevanje
obvejevanje/0431/
pobrušenje s
(ročno) pobrušenje rezila z drobnozrnatim brusnim
kamnom
kamen m,
brusni kamen za brušenje ali fino brušenje
(ročni) brusni
sekaške/0584/ ali druge sekire
vzvod m za
ročno orodje v obliki lomilke, ki se ga po
naganjanje,
podžagovalnem rezu/0479/ vstavi v rez in s
(kratki)
pritiskanjem nanj povzroči padec drevesa
prim.: vzvod za naganjanje/1641/
lestev ž,
posebna lestev (iz sestavljivih delov) za vzpenjanje
drevesna
na drevje
obrobiti
poševno odrezati rob rezne ploskve
(izdelanega/0468/) kosa oblovine/0525/, da bi se
olajšalo spravilo/0606/ po tleh
prim.: obsekati koreničnik/3625/
robljen, -a, -o
po opravljenem obrobljenju/3623/
obsekati
koreničnik

na močnejšem koreničniku/1614/ odstraniti
koreninska rebra/0076/ idr.
prim.: obrobiti/3623/, obsekovati/0512/

234

Lipoglavšek, M. in sod. Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars, Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2013
_____________________________________________________________________________________________________

37 . .10.70
3626

dovoz m

37 . .11.10
3627
371. .04.40
3628
371. .05.70
3629 3544>
371. .06.72
3630
373.2 .04.70
3631
373.2 .05.40
3632
373.2 .06.20
3633

prevoznik m

375.1 .07.72
3634
375.12.08.72
3635
377. .04.30
3636

razvlačiti
žično vrv
namestiti
kolesca
stroj m
za spravilo

377.22.07.30
3637

vitel m,
drevesni

377.22.08.30
3638
377.4 .12.30
3639

vitel m, zadnji
enobobenski
voziček m za
spravilo;
(ciza ž)

377.9 .04.51
3640
378. .01.72
3641
378.1 .01.72
3642
378.3 .01.70
3643
378.3 .04.70
3644 (2399)
378.3 .04.72
3645 2399
378.3.05.60
3646

povsem zvožen,
-a, -o
naplaviti

nakladališče s
nakladanje s
kamiona
naložiti drva
sestavljanje s
riže
iztek m drče
odbijač m
(hlod)

dostava gozdnih proizvodov v kraj obdelave ali
nadaljnje predelave z daljinskimi transportnimi
sredstvi
oseba, ki samostojno in odgovorno (z lastnim
vozilom) izvaja naloge odvoza/0603/
kraj, kjer se na vozila nalaga tovor, npr. les
nakladanje tovornjaka, npr. z nakladalnikom/1658/
naložiti transportno sredstvo (žival, vozilo) z
drvmi/0929/
polaganje delov lesene riže/0614/ na prečne nosilce
območje na koncu drče/0612/, kjer se spravljani kosi
lesa ustavijo
v drčo/0612/ vgrajeno deblo/0534/ ali debelni
odrezek/0529/, ki premikajoče se kose lesa usmerja
in jih odvrača od preprek
polagati žično vrv na traso za postavitev
žičnice/0622/ ali žične drče/0613/
n.n. žičnice: vstaviti kolesca
skupni izraz za spravilne/0607/ stroje, npr. zgibni
polpriklopnik/1588/, gozdarski traktor/1656/ z žičnimi
vitli/0626/
žični vitel/0626/ z ročnim ali motornim pogonom za
premikanje dreves, posebej pri podiranju/0477/,
krčenju/2627/ ali odstranjevanju debelih vej
enobobenski vitel/2655/, nameščen na zadnjo stran
traktorja ali drugega vozila
ročni potisni voziček z enim ali dvema (z zrakom
napolnjenima) kolesoma za ročno
predspravilo/2643/ ali tudi za spravilo/0606/ kratkih
kosov prostorninskega lesa/0535/
prim.: spravilni voziček/1673/
n.n. stanje gozdne poti/1684/: preobremenjen, kar
se kaže z nastankom izrazitih kolesnic/2695/
spraviti k bregu plavni les/0635/

plavljenje s

splaviti/3645/ les do določenega mesta, npr.
žagarskega obrata/0935/
samostalnik h glagolu plaviti/0634/

splavljanje s

samostalnik h glagolu splavljati/3645/

splavljati

skupen izraz za splavariti/0636/ in plaviti/0634/

splavarstvo s

skupek vseh dejavnosti, povezanih s
splavljanjem/3644/

priplaviti
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378.3 .06.70
3647
378.3 .07.20
3648 630

naplavljanje s

samostalnik h glagolu naplaviti/3641/

veriga ž
oblovine

378.3 .08.20
3649

splav m, krožni
verižni

378.45.01.70
3650

splav m za
pobiranje
(potonjenega
lesa)
jez m, odbojni

na vodi oblikovana veriga kosov dolgega lesa/0528/
ali debel/0534/, ki so z vrvmi ali verigami tako
povezana, da držijo skupaj oz. vodijo
splavljani/3645/ les, npr. pri transportu v krožnih
verižnih splavih/3649/
večja količina plavnega lesa/0635/, ki jo drži skupaj
veriga oblovine/3648/ in se lahko tako transportira
les brez izgub tudi na stoječih vodah
splav/0637/ ali splavu podobno plovilo, s katerim se
lahko na (stoječih) vodah pobira potonjeni les/0638/

378.7.01.20
3651 1602≈
378.7 .02.20
3652

grablje ž mn.,
odbojne

38 . .02.60
3653
38 . .03.72
3654

gradbeništvo s,
gozdarsko
zakoličiti

38 . .04.51
3655
38 . .05.20
3656
38 . .06.72
3657
38 . .07.40
3658

zakoličen, -a, -o

38 . .08.72
3659
382.3 .03.20
3660

linija ž,
zakoličena
nasuti

na terenu zakoličena/3654/ linija

berma ž;
terasa ž
v brežini
priostriti

ozek, približno vodoraven pas ob brežini/2107/ oz. v
njej, ki se pri višjih brežinah lahko stopničasto
ponavlja
n.n. kol, količek: izdelati konico (na enem koncu),
npr. s sekiro
(začasna) nastanitev za večje število (gozdnih)
delavcev
prim.: zavetišče za gozdne delavce/0639/
zgradba, namenjena protipožarni straži/0711/ samo
za zavetje
prim.: protipožarna opazovalna koča/3756/
del omrežja gozdnih prometnic/1683/, ki obsega le
mrežo gozdnih cest
prim.: sekundarna mreža prometnic/3663/
del omrežja gozdnih prometnic/1683/, ki osega
potrebne dostope za fino odpiranje gozdov s
sekundarnimi prometnicami/1923/
prim.: primarna mreža prometnic/3662/
razširjeno vozišče na (ozki) cesti, ki omogoča
izogibanje vozil pri dvosmernem prometu

naselje s,
delavsko

382.3 .04.20
3661 3601

zavetišče s,
protipožarno

383. .06.20
3662

mreža ž
prometnic,
primarna
mreža ž
prometnic,
sekundarna

383. .07.20
3663

383. .08.40
3664 3442

na tekočih vodah zgrajen jez za odvračanje
plavnega lesa/0635/ in za varovanje drugih zgradb
sidrana (plavajoča) lesena pregrada na tekoči vodi,
ki plavni/0635/ in tudi potonjeni/0638/ les usmerja v
željeno smer
skupek dejavnosti, ki se nanašajo na
gozdarske/0193/ gradnje
označiti črto ali točko na terenu s trasirkami/0794/ ali
označevalnimi količki/0795/
prim.: zakoličenje poti/0641/
n.n. stanje trase, gradbišča: označen s količki/0795/

izogibališče s

zgraditi nasip iz zemljine/3111/, npr. kot podlago poti
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383. .09.70
3665

izravnava ž
zemljin

383. .10.72
3666
383. .11.70
3667

izravnavati
višine
nasipanje s
zemlje

383. .12.20
3668 2265

nasutje s

383. .13.20
3669

utrjevalnik m tal;
stabilizator m tal

383.1 .03.80
3670
383.1 .04.20
3671
383.1 .05.40
3672
383.2 .04.40
3673
383.3.02.40
3674
383.3.03.20
3675
383.4 .07.40
3676
383.4 .08.30
3677
383.4 .09.70
3678
383.4 .09.72
3679
383.4 .11.20
3680

naklon m,
vzdolžni
material m za
posteljico ceste
cesta ž,
betonska
prometnica ž,
spravilna
posteljica ž

383.6 .06.20
3681

odvodnica ž,
lesena; zdražnik
m, leseni
zabijač m

383.7 .10.30
3682
383.8 .02.40
3683
385. .01.72
3684

telo s posteljice
bankina ž
posnemalnik m
bankine
nasipanje s
gramoza
posuti cesto
sloj m, nosilni

odvodnica ž;
zdražnik m
izkopati jarek

izravnalno uravnoteženje odkopnih in nasipnih
zemeljskih mas trdnega kamenja in prhke
zemljine/3111/ pri načrtovanju gradnje (gozdnih)
prometnic/1685/, da bi minimalizirali gradbene
stroške
izravnavati višinske razlike pri gradnji (gozdnih)
prometnic/1685/
zapolnitev s (pripeljano) prhko zemljino/3111/, npr.
za gradnjo gozdnih prometnic/1685/, za sajenje na
nasip/0389/ v ozke grede
prim.: nasutje/3668/
material, s katerim se napolni posteljica ceste do
predvidene višine
prim.: nasipanje zemlje/3667/
snov, ki se primeša prhki zemljini/3111/, da bi
vzdrževala oz. izboljšala njeno odpornost proti
erozijskim vplivom ali strukturo tal/2186/
naklon poti ali ceste v smeri vožnje
material za spodnji ustroj pri gradnji ceste, pogosto
iz gramoza/5.../
gozdna cesta/1686/, katere pokrivni/5.../ in nosilni
sloj sta iz betona
skupen izraz za vlake/0643/ in spravilne linije/0642/
prim.: strojna pot/1925/
izkopana in poravnana poglobitev za oblikovanje
temeljnega planuma/2686/
spodnji sloj ceste na kamnitem ustroju/2688/
(utrjeni) robni pas na obeh straneh vozišča
prim.: terasa v brežini/3658/
stroj za nižanje bankine/3676/ na prvotni nivo
prekritje planuma/2686/ ali spodnjega ustroja/1687/
z gramozom/5.../
glagol k samostalniku nasipanje gramoza/3678/
podlaga za obrabni sloj ceste; sloj gramoza,
kamenja idr., ki porazdeli pritisk prometne obtežbe
na spodaj ležeči material
prečna odvodnica/3683/ iz lesa
n.n.ovne (zabijala): težak bat za zabijanje kolov
(pilotov)
odprt (ozek) žlebič za odvajanje (padavinske) vode,
vgrajen prečno ali poševno na cestno os
n.n. hidromelioracijo (gozdnega zemljišča)/0413/:
izkopati jarek
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385. .02.30
3685
385.9 .02.72
3686
386. .02.20
3687
39 . .01.20
3688

39 . .02.30
3689
4 . .07.50
3690
4 . . 08. 50
3691
4 . .09.60
3692
4 . .10.51
3693 2078
2079<
4 . .11.70
3694
4 4.. . .12.10
3695
4 . .13.70
3696
4 . .14.20
3697
4 1 . .09.51
3698
411. .03.70
3699

411. .04.50
3700
411. .05.80
3701

413. .01.70
3702

bager m
za jarke
čistiti jarek

bager, namenjen za kopanje jarkov in za to
opremljen s posebno žlico (zajemalko)
glagol k samostalniku čiščenje jarkov/2704/

zapornica ž
klavž

vratom podobna naprava na klavžah/0648/, ki se jo
lahko odpre, da zajezena voda odplavi plavni
les/0635/
preizkus m,
preizkušanje strojev, agregatov/1563/, naprav/1573/,
gozdarski
orodja, opreme in postopkov, predvidenih za
tehnični
uporabo v gozdarstvu s strani pristojne institucije, s
tehničnega, ergonomskega in okoljskega vidika,
naprava ž,
ročno gnana, dvokolesu podobna naprava, s katero
drevesna
se človek lahko pomika po deblu/0084/ navzgor
plezalna
prim.: plezalka/1582/
stanje s gozdov, stanje, ki zadeva zdravje gozdov; del stanja varstva
zdravstveno
gozdov/0649/
stanje s dreves, stanje dreves glede uravnovešenosti z vplivom
zdravstveno
okolja, z obremenitvijo zaradi škodljivcev/2709/ idr.
dejavnik m,
povzročitelj biotskih poškodb/1698/, npr. živali, glive,
biotski škodljivi
bakterije
epidemičen, -čna, n.n. populacijo/1030/ živali, rastlin in virusov:
-čno; pojavljajoč, razmnoževajoč se (zelo) hitro na nenormalno velik, v
-a, -e se množično splošnem škodljiv obseg
ukrep m,
posebno delovanje pri zatiranju škodljivcev/2708/ ali
zatiralni
gašenju gozdnih požarov/1751/, npr. alarmiranje
moštva za zatiranje/3695/
moštvo s za
moštvo, ki se bori proti povzročitelju poškodb
zatiranje
prim.: gasilsko moštvo/0715/
napad m na
napad škodljivcev/2705/ na stoječe drevje
stoječe drevje
škodljivec m v
škodljivec v mladih nasadih, npr. osip borovih iglic,
nasadu
ličinke/2267/ majskega hrošča
ustrezen, -zna,
n.n. škodljivca/2709/: primeren za racionalno
-zno za zatiranje zatiranje/2708/, primerno teritorialni razširjenosti,
številčnosti osebkov itd.
varstvo s
varstvo gozdov/0649/ z biološkimi ukrepi, v ožjem
gozdov,
smislu, npr. z zaščito in gojenjem žužkojedih ptičev,
biološko
mravelj in gozdnih netopirjev, v širšem smislu pa z
uporabo biogenih proizvodov in kemično ali fizikalno
spremenjenih živali
smrtnost ž
stanje populacije škodljivcev/2709/ z ozirom na
zaradi zaprašitve stopnjo smrtnosti/3701/ po prašitvi s strupom/3709/
stopnja ž
delež organizmov populacije/1030/, odmrlih v
smrtnosti
določenem obdobju, npr. kmalu po prašitvi s
strupom/3709/
prim.: smrtnost zaradi zaprašitve/3700/
zatiranje s,
ukrepanje proti škodljivim organizmom/2708/ z
mehansko
mehanskimi postopki, npr. metoda s pastmi, metoda
z lepljivimi obroči/3703/
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413.1 .04.20
3703
413.2 .02.72
3704

obroč m,
lepljivi
obirati gosenice

413.5 .03.72
3705

varovalno
vzgojiti

414.1 .07.20
3706

sredstvo s,
zapraševalno

414.21.02.30
3707
414.21.03.70
3708
414.21.03.72
3709
414.21.04.70
3710
414.22.02.72
3711
414.22.03.72
3712
414.22.04.70
3713
414.24.01.20
3714
414.25.02.70
3715
414.25.03.70
3716
416. .08.72
3717
416. .09.20
3718

prašilnik m

416. .10.20
3719
416. .11.70
3720

luknjica ž za
zračenje
ožig m (drevja)

416.15.02.60
3721 6785≈
416.16.05.20
3722
416.3 .01.20
3723

stopnja ž
porumenelosti
drevo s,
suhovršno
drevo s,
korenasto

prašenje s s
strupom
prašiti
s strupom
zapraševanje s
listja
škropiti
oškropiti
škropljenje s,
zimsko
vosek m,
drevesni
zapraševanje s
z letalom
zapraševanje s
s tal
navrtati
izvrtina ž

okrog debla/0084/ nanesen pas posebne lepljive
snovi, ki zadrži tekajoče in plazeče se žuželke
odstranjevati gosenice/0051/ z rastlin, npr. z
obiranjem, otresanjem
prim.: obirati žuželke/0655/
z varovalnimi ukrepi vzgojiti mlad sestoj v varovano
porast/1704/
prim.: ogozditev/1478/
sredstvo za zatiranje škodljivcev/1707/, ki se ga
nanese z zapraševanjem/5…/ (ali s
prašenjem/1712/)
naprava za prašenje/1712/ (in prašitev strupa/3709/)
prim.: zapraševalnik/5…/
samostalnik h glagolu prašiti s strupom/3709/
s prašilnikom/3707/ nanašati zapraševalno
sredstvo/3706/ na objekt - rastline
zapraševanje olistanosti/1176/ s strupom/3708/
glagol k samostalniku škropljenje/1714/
n.n. objekt: (delno) prekriti s škropljenjem/1714/
kakega sredstva
škropljenje/1714/ rastlin z rastlinskimi varovalnimi
sredstvi v obdobju mirovanja vegetacije/1246/
posebni vosek za zapiranje drevesnih ran
zapraševanje s strupom/3709/ z letalom
zapraševanje s strupom/3709/ z napravami, ki so na
tleh
n.n. žuželke: na rastlinskih delih z zunanje strani
narediti izvrtino/3718/
okrogla ali ovalna odprtin(ic)a na rastlinskih organih
(zlasti na lubju/0910/ in popkih), nastala zaradi
izjedanja žuželk
prim.: hodnik/0666/
luknjica v lubju/0910/ v izjedini/0665/
podlubnika/2269/, namenjena zračenju
skupni izraz za bolezni, ki (zaradi gliv) povzročijo
poškodbe na površini dreves, podobne poškodbam
od požara
stadij porumenelosti/6…/ listov rastline zaradi
pomanjkanja hranil/2731/ ali okužbe/2706/
drevo z odmrlim vrhom/0674/
prim.: drevo z odmrlo krošnjo/3728/
drevo z lijakasto odebeljenim korenovcem/0091/,
n.pr. pri orjaškem kleku ali zaradi rdeče
trohnobe/0686/, zlasti pri navadni smreki
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416.4 .11.20
3724
416.4 .12.50
3725
416.51.03.70
3726
416.9 .05.70
3727
416.9 .06.20
3728
416.9 .07.20
3729
42 . .07.60
3730

42 . .08.20
3731
42 . .09.20
3732
42 . .10.50
3733
42 . .11.20
3734

421.1 .05.51
3735
421.1 .06.50
3736
421.1 .07.70
3737
422.1 .08.72
3738
422.13.02.51
3739
422.13.03.50
3740
423.6 .01.60
3741
424.7 .04.50
3742
43 . .03.70
3743

sestoj/0253/, ki je močno poškodovan zaradi
lupljenja/0680/
poškodba lubja na sosednjem drevesu zaradi
sečnje/1770/
lesna trohnoba/0958/ na živem drevesu, ki izvira iz
grče/1174/ ali na grčo omejena okužba
odlom krošnje/0089/ zaradi delovanja naravnih sil
prim.: lom vrhov/0689/
drevo s z odmrlo drevo, ki ima odmrlo krošnjo, vendar še lahlo
krošnjo
odganja/1212/
prim.: sušica/0105/
drevo s,
obglavljeno/1490/ drevo
obglavljeno
dejavnik m,
neživi rastiščni dejavnik/1041/, npr. temperatura,
škodljivi
vodni režim/0037/, onesnaženje zraka/1046/, ki
abiotski
zaradi dolgotrajnega prekoračevanja dopustnih meja
povzroča poškodbe ekosistema/1146/
drevo s,
izruvano/0692/ drevo
izruvano
podrtnina ž
les dreves, izruvanih zaradi nasilnega vplivanja
(zlasti naravnih sil)
prim.: podrtina/0690/, polomnina/0691/
poškodba ž
poškodba porasti zaradi izruvanja/0692/, pogosto
zaradi podrtja
zaradi vetrnega podrtja/1724/
drevesa s mn.,
drevesa v gozdu, ki jih je zaradi visoke starosti,
odmrla;
trohnobe ipd. pogosto podrl vihar in so neobdelana
les m, mrtev
obležala; značilna za pragozd/0297/
prim.: podrtice/0690/, sušice/0566/
izpostavljen,
n.n. porast/0175/, rastišče/0004/: ki se nahaja na
-a, -o viharju
mestu, kjer je vpliv viharjev pogost
poškodba ž pri
poškodba zaradi viharja/0693/ pri vetrnem
podrtju
podrtju/1724/
ujma ž
vetrno podrtje/1724/ s hudimi posledicami
s podrtjem
(ujma/0730/)
povzročati
povzročati poškodbe zaradi zmrzali/1725/
zmrzlinske
poškodbe
zmrznjen, -a, -o n.n. stanje mlade rastline: odmrl/0675/ zaradi
zmrzovanja, zlasti zaradi pogostega dvigovanja tal
zaradi zmrzali/1726/
poškodba ž,
poškodba rastlin, poti idr., ki nastane zaradi
zmrzlinska
delovanja zmrzali/0695/
poškodba ž
poškodba koristnih rastlin zaradi toče
zaradi toče
pomanjkanje s
pomanjkanje hranil/2731/, ki se nanaša na magnezij
magnezija
gorenje s
gorenje samo posameznega drevesa , npr. zaradi
drevesa
strele (kot začetek gozdnega požara/0702/)
sestoj m,
lupljeni
udarnina ž na
drevesu
trohnoba ž grče;
slepica ž
lom m krošnje
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431.1 .02.80
3744
431.5.05.60
3745 772

431.5 .06.60
3746

431.5 .07.80
3747

stopnja ž
svarila
pred požarom
indeks m
gorljivosti

stopnja ž
nevarnosti
gozdnega
požara
indeks m
nevarnosti
gozdnega
požara

kategorija pri razvrščanju nevarnosti gozdnega
požara/0703/ od I do IV, ki se jo določa na podlagi
meteoroloških podatkov
število, določeno na podlagi vlažnosti gorljivega
materiala, hitrosti vetra in drugih dejavnikov, ki
vplivajo na pogoje gorenja ; število služi za
predvidevanje nastanka in razvoja požarov
prim.: merilo požarne ogroženosti/2088/
stopnja požarne ogroženosti/1737/ za območja
pogostejših gozdnih požarov/0703/; malodonosni
čisti sestoji/0282/ bora so npr. bolj ogroženi kot
sosednji sestoji jelše
indeks za določanje nevarnosti gozdnega
požara/0703/ po BAUMGARTNERJU idr., ki sloni
predvsem na razliki med količino padavin/8.../ in
količino možnega izhlapevanja/6.../
prim.: indeks požarne ogroženosti/1739/
pripomoček, s katerim se določa organizacijsko
stopnjo preprečevanja gozdnih požarov/1747/ z
upoštevanjem različnih kazalnikov, povezanih z
gozdnimi požari/0702/, npr. indeksa gorljivosti/3745/
prim.: merilnik požarne ogroženosti/2090/
požarišče/1755/, za katero je značilen posebno
močan oz. trdovraten požar
prim.: izhodišče požara/3751/
nastajanje gozdnega požara/0702/

431.5 .08.20
3748 4555

merilnik m
pripravljenosti

431.6 .11.20
3749

žarišče s
požara

431.9 .02.70
3750
431.9 .03.40
3751

nastanek m
gozdnega požara
izhodišče s
točka (na terenu), v kateri je imel gozdni požar/0702/
požara
svoj izvor
prim.: žarišče požara/3749/, vnetišče/5…/
načrt m,
predvideni potek posredovanja ter organizacije sil in
protipožarni
opreme pri gašenju gozdnega požara/1751/, kot je v
rabi za poseben požar ali za določene tipe požarov
opazovalnica ž
razgledna točka, pogosto požarni stolp/0712/, za
optično odkrivanje gozdnega požara/2733/ idr.
opazovalnica ž, opazovalnica, ki je le občasno zasedena
občasna
čas m, alarmni
trajanje od odkritja gozdnega požara/0702/ do
uvedbe protipožarnih ukrepov
koča ž,
zgradba na stolpu ali vzpetini, ki protipožarni
opazovalna
straži/0711/ omogoča neoviran razgled in ji nudi tudi
zavetje
prim.: protipožarno zavetišče/3661/,
požarni opazovalni stolp/0712/
hitrost ž
čas od nastanka požara do prihoda prvega člana
(protipožarnega) gasilskega moštva/0715/ na požarišče/1755/
ukrepanja
prim.: alarmni čas/3755/
ukrep m,
prvi izvedeni ukrep s tal ali iz zraka za gašenje
začetni
gozdnega požara/1751/

432. .02.60
3752 4415
432.2 .04.40
3753
432.2 .05.40
3754 3600≈
432.2 .06.80
3755 4888
432.21.02.20
3756 3605

432.3 .03.80
3757 5601
432.3 .04.70
3758

241

Lipoglavšek, M. in sod. Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars, Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2013
_____________________________________________________________________________________________________

432.3 .05.80
3759 5884

jakost ž
posredovanja;
obseg m
posredovanja
širjenje s
požara, silovito

število ljudi oz. količina strojev in (gasilnih) sredstev,
s katerimi se posreduje pri gozdnem požaru/0702/
(ali drugem škodljivem povzročitelju)

nenadno povečanje jakosti požara/0702/ in hitrosti
širjenja požara/1734/, tako da se lahko izgubi nadzor
nad požarom
čas
m,
odzivni
432.31.01.80
čas od poziva h gašenju požara/1750/ do odhoda
3761 2706
prvega gasilskega moštva/0715/
čas
m,
nastopni
432.31.02.80
čas od odhoda prvega gasilskega moštva/0715/ do
3762 6350
začetka gašenja požara/1750/
432.33.04.70 gašenje s,
gašenje gozdnega požara/1751/ s posredovanjem
3763 3193≈
individualno
posameznih oseb na določenih odsekih čela
požara/0708/
432.33.05.60 gašenje s,
metoda gašenja gozdnega požara/1751/, kjer
3764 (4607≈) (neprekinjeno)
vsakdo izvaja eno ali več opravil z določenim
linijsko
orodjem in se na ukaz premika za določeno razdaljo
v liniji naprej, da ga lahko sledeči nadomestijo
432.33.06.70 gašenje s,
gašenje gozdnega požara/1751/ z boka
3765 2378≈
bočno
požara/1740/, da se omeji čelo požara/0708/
432.36.02.10 četa ž,
skupina dveh ali več oseb, ki je redno ali v kritičnih
3766 5999
strateška
razmerah nameščena na strateški točki za začetno
gasilna
gašenje gozdnega požara/1751/
432.37.02.70 pospravljanje s
dokončna ugasitev gozdnega požara/0702/ s
3767 3889
pogorišča
pomočjo več ukrepov, kot npr. popolna pogasitev
žarišča požara/3749/, odstranitev gorljivega
materiala, naprava protipožarnih ovir/1749/ na robu
požarišča/1755/
osmoditev ž
435.3 .01.70
poškodba površinskih delov rastlin, npr. lubja/0910/,
3768
zaradi ekstremne vročine pri gozdnem požaru
prim.: obžigati/0953/
požiganje s,
436. .04.70
namensko uničevanje gorljivega materiala na celotni
3769 696 695≈ površinsko
površini
prim.: nadzorovano požiganje/1757/
požiganje s v
436. .05.70
nadzorovano požiganje/1757/ v pasu, kar omogoča
3770
pasovih
omejitev širjenja ognja
prim.: površinsko požiganje/3769/
požiganje s,
436. .06.70
nadzorovano požiganje/1757/ s pospeševanjem
3771
pospešeno
gorenja
nadzorovanje s nadzor nad pojavom škodljivcev/2709/, npr. z
440. .02.70
3772
škodljivcev
vzorčenjem/3791/ in kontrolo letanja metuljev/3773/,
kot to poteka pri službi za varstvo gozdov/0731/
kontrola ž
440. .03.70
preštevanje metuljev (škodljivih žuželk/3780/) za
3773
letanja metuljev ugotavljanje gostote populacije/2272/, npr. v
svetlobnih ali feromonskih pasteh/2711/
plesen ž,
443. .03.70
bolezen, ki jo povzročajo glive reda Pepelarji
(Erysiphales), prepoznavna po svetlo sivi oblogi
3774
pepelasta;
pepelovka ž
micelija gliv na površini, zlasti mladih listov
443. .04.51
prizadet,-a,-o od n.n. površino rastlinskih delov: ki jih je napadel/0650/
3775
pepelaste plesni povzročitelj pepelaste plesni/3774/
432.3 .06.70
3760 599
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443. .05.51
3776
451.1 .01.60
3777
451.2 .03.72
3778

baktericiden,
-dna, -dno
poškodba ž
od živine
obglodati

451.4 .04.20
3779
453. .04.20
3780
453. .05.51
3781

lesa ž

46 . .02.70
3782

vnos m
škodljive snovi

48 . .14.50
3783
48 . .15.40
3784

poškodba ž,
imisijska
površina ž,
imisijsko
poškodovana
napad m, sveži

48 . .16.50
3785

žuželka ž,
škodljiva
napaden, -a, -o
od rilčkarjev

48 . .17.50
3786 4826≈

napad m, stari

48 . .18.70
3787

napad m,
(prostorsko)
omejeni
popis m
poškodovanosti
gozda s tal
klasifikacija ž
poškodovanosti
tal
kontrola ž,
gozdnovarstvena;
monitoring m,
gozdnovarstveni

481. .05.70
3788
481. .06.70
3789
49 . .02.70
3790

49 . .03.70
3791

vzorčenje s
škodljivcev

n.n. lastnost snovi: ki uničuje bakterije
poškodba (gozdnih) rastlin, ki jo povzroča živina
prim.: poškodba zaradi stopanja živine/1765/
n.n. divje živali/2268/, zlasti glodalce: z zobmi s
strganjem odgrizovati trdne rastlinske dele, npr.
lubje, les
vratom podoben element ograje/0726/
škodljivec/2709/ iz razreda žuželk
n.n. stanje lubja/0910/, lesa in drugih podzemnih in
nadzemnih drevesnih delov: napaden/0650/ od
ličink/2267/ in hroščev iz družine rilčkarjev
odlaganje/1050/ oz. vnašanje škodljive snovi/3114/,
ki lahko z onesnaženjem idr. povzroči poškodbe v
snovnem ravnovesju ekosistema
poškodba rastlinja, tal, zgradb idr., nastala zaradi
imisije/1045/
površina, na kateri se pojavi imisijska
poškodba/3783/
stanje drevesa ali sestoja/0253/ z znaki nedavnega
napada škodljivcev/2705/, npr. rumene iglice v vrhu
drevesa/0088/ pri rdečem boru
prim.: stari napad/3786/
stanje drevesa ali sestoja/0253/ z znaki napada
škodljivcev/2705/ v preteklih rastnih obdobjih ali pred
mnogimi leti ali s poškodbami od plina/0700/,
nakazano npr. z rdečkastimi iglicami v vrhu
drevesa/0088/ pri rdečem boru
prim.: sveži napad/3785/
napad škodljivcev/2705/, ki se pojavi le na zelo
omejeni površini porasti (drevja)/0175/
popis poškodb gozda/2749/ s tal
razvrščanje poškodb tal/3192/ v razrede
poškodovanosti
stalno opazovanje stanja varstva gozdov/0649/ z
analizo škodljivih dejavnikov in s predlogi ukrepov za
njihovo zmanjšanje ali odpravo v nasprotju s
splošnim sistemom nadzora zdravstvenega stanja
gozdov/3690/ službe za varstvo gozdov/0731/
prim.: nadzorovanje škodljivcev/3772/
štetje škodljivcev/2709/ na določenih vzorčnih
ploskvah za ugotavljanje gostote populacije/2272/
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49 . .04.20
3792
49 . .05.51
3793
49 . .06.51
3794
5 . .01.70
3795
5 . .02.60
3796
52 . .03.70
3797
521.1 .07.80
3798
521.22.02.70
3799
522. .01.50
3800
524.12.08.80
3801

524.12.09.80
3802
524.12.10.80
3803
524.12.11.80
3804
524.12.12.80
3805
524.14.06.80
3806

524.14.07.80
3807

524.14.08.20
3808
524.14.09.72
3809

stalež m
škodljivcev,
preostali
bolan, -lna, -lno
bolehen, -hna,
-hno
popis m;
snemanje s
rezultat m ocene;
rezultat m popisa
merjenje s

populacija/1030/ škodljivca/2709/, ki ostane po
nazadujočem množičnem razmnoževanju/0062/ oz.
zatiranju/2708/
n.n. organizem: oslabljen zaradi delovanja
škodljivca/2709/ ali drugega stresa/2333/
rahlo bolan/3793/
ugotavljanje in zbiranje dejstev, vzorcev in meritev

rezultat ugotavljanja, ki temelji na ocenjevanju, npr.
pri ugotavljanju lesne zaloge sestojev/0766/
ugotavljanje mere/0732/
prim.: dendrometrija/0739/
premer m debla premer debla/0084/, običajno določen kot prsni
premer/0743/
preštevanje m v štetje vseh členov sestoja/3381/ (posameznih
sestoju
dreves) v povezavi s celotno meritvijo/2759/
debelnost ž
splošna lastnost stoječega (ali podrtega)
debla/0534/, npr. kratkodebelnost/0157/,
ravnodebelnost/1230/, pad premera/0758/ idr.
število s, sestojno količnik med volumnom sestoja/0253/
oblikovno
(debeljadi/0546/, drevnine/2799/ ali deblovine/0530/)
in zmnožkom hektarske gostote temeljnice
sestoja/0748/ s srednjo temeljnično višino/2766/
prim.: nepravo oblikovno število/0755/
število s drevnine, oblikovno število drevnine/2774/ sestoja/0253/
sestojno
oblikovno
število s debeljadi, oblikovno število deblovine/1793/ sestoja/0253/
sestojno
oblikovno
število s, sestojno nepravo oblikovno število/1795/ sestoja/0253/
nepravo oblikovno
višina ž, sestojna zmnožek sestojnega oblikovnega števila/3801/ in
oblikovna
srednje višine sestoja/2767/
zaporedje s
zaporedje oblikovnih količnikov/0757/ za celotno
oblikovnih
deblo na enakih relativnih razmakih glede na
količnikov,
drevesno višino, npr. na desetinah drevesne višine,
pravo
upoštevaje premer pri 1/10 višine
prim.: nepravo zaporedje oblikovnih količnikov/3807/
zaporedje s
zaporedje oblikovnih količnikov/0757/ za celotno
oblikovnih
deblo na enakih absolutnih razmakih, npr. vsaka 2
količnikov,
metra, upoštevaje prsni premer/0743/
nepravo
prim.: pravo zaporedje oblikovnih količnikov/3806/
krivulja ž,
krivuljni prikaz srednjega premera debla pri različnih
debelna
višinah (reprezentativnega) drevesa
prim.: izboklost debla/0756/
upadati;
n.n. lastnost stebla ali debla/0534/ glede na
tanjšati se
korenovec/0091/: kazati manjšanje premera,
predstavljati pad premera/0758/
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524.3 .04.70
3810
524.31.04.20
3811

524.31.05.20
3812

524.31.06.60
3813
524.34.01.80
3814
524.38.01.70
3815

524.63.08.60
3816
524.68.06.60
3817
524.68.07.10
3818
524.9 .04.20
3819

525.5 .02.80
3820
526.2 .05.30
3821
529. .05.80
3822
529. .06.80
3823
533. .04.80
3824

534.1 .02.51
3825 1832≈

določitev ž lesne
zaloge sestoja
tablica ž
koničnosti;
preglednica ž
pada premera
tarifa ž , sestojna
višinska

sistem m
višinskih tarif
po Kräuterju
vrednost ž,
srednja sestojna
cenitev ž,
okularna

ugotavljanje lesne zaloge/0762/ sestoja/0253/
razpredelnica pada premera stebla ali debla/0534/ k
tanjšemu koncu
deblovnica/1798/ za enodobne čiste sestoje/0282/ z
razdelitvijo na 14 starostnih stopenj/2886/ (starost
25 do 150); za vsako stopnjo je z naraščajočim
premerom privzeto predpostavljeno razmerje med
višino in premerom (h/d)
prim.: enotna tarifa/5.../, sistem višinskih tarif po
Kräuterju/3813/
sistem višinskih sestojnih tarif, kot ga je razvil
Kräuter v Eberswaldu

srednja vrednost značilnosti sestoja, npr. prsnega
premera/0743/, kakovostnega razreda debel/2793/
metoda za ugotavljanje dejanskega stanja, npr.
lesne zaloge/0996/ sestoja/0253/, pri kateri se
(številčno) stanje določa na oko (s pomočjo
ocenjevalnih formul ali pomožnih številk)
prim.: cenitev s krožnimi vzorčnimi ploskvami/0767/
linija ž, vzorčenja linija, vzdolž katere poteka snemanje/3795/, npr.
linijska vzorčna taksacija/2778/
postopek m
delovni postopek pri inventuri gozdov/0768/
inventure gozda
cenilec m
(od države) pooblaščena oseba za (vrednostno)
gozdov
cenitev lesne zaloge/0996/
drevo s,
(idealno) drevo, ki ga zaradi enega ali več
srednje
dejavnikov (ki oblikujejo sestojno lesno
sestojno
zalogo/3985/) lahko imamo za tipično za ves sestoj
ali debelinski/0742/ oz. višinski razred/0751/;
pogosto je to srednje temeljnično drevo/0749/
izguba ž pri
razlika med volumnom debla/0534/ in volumnom iz
krojenju
debla izdelanih/0468/ kosov okroglega lesa/1610/
( v m3 )
ksilometer m
naprava za merjenje volumna nepravilno oblikovanih
lesnih teles z izpodrivanjem tekočine v posodi
razmerje s med merski odnos med višino drevesa/0750/ in prsnim
višino in
premerom/0743/ v m/m
premerom
nadmera ž
dodatna mera/5..../ pri sortimentih (v cm ali kg)
prim.: nadmerski les/3581/
površina ž,
talna površina, ki je zastirana/0409/; je večja od
zastirana
površine navpične projekcije strehe krošenj/0261/
na vodoravno podlago
prim.: zastrtost/0774/
obvladan, -a, -o n.n. obvladano drevo/1814/: pridevniški izraz za
njegovo značilnost
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55 . .01.70
3826

560. .03.70
3827
561.2 .02.80
3828
561.2 .03.80
3829
565. .07.72
3830
565. .08.40
3831

568. .03.20
3832
581. .01.70
3833
581. .01.72
3834
584. .06.30
3835

586. .02.40
3836
586. .03.40
3837
587. .04.60
3838
587.1 .01.30
3839
587.3 .01.70
3840
587.3 .02.70
3841
587.3.03.50
3842
587.3.04.20
3843 6192
587.3 .05.80
3844

ugotavljanje s
starosti

ugotavljanje starosti posameznih dreves ali
sestojev/0253/ na podlagi podatkov iz listin in tudi
neposredno s štetjem branik/0901/ ali letnih
poganjkov/6…./
vrtanje s
s prirastnim svedrom/0784/ vrtati deblo/0084/ zaradi
prirastka
odvzema izvrtkov/0785/
velikost ž rasti
številčni podatek o rasti/3208/, nanašajoč se na
količino, prostornino idr. v (daljšem) časovnem
razdobju; določljiv npr. kot vsota prirastkov/0781/
rast ž,
velikost rasti/3828/ glede na polmer debla kot
debelinska
rezultat debelinske rasti/3234/
izbrati opazovalno določiti opazovalno ploskev/1832/ s preizkusom
ploskev
njene primernosti
ploskev ž ,
poskusna ploskev/1039/, na kateri se izvaja
trajna
gozdnogojitvene/3347/, prirastoslovne/0780/ in
poskusna
druge raziskave v življenjski dobi sestoja (in še dlje)
prim.: trajna opazovalna ploskev/1832/
profil m sestoja; s pomočjo vzporedne pravokotne projekcije dobljena
naris m sestoja
stranska slika sestoja/0253/
snemanje s
topografsko zajemanje terena s tal ali iz zraka,
terena
vključno s kartiranjem
snemati teren
glagol k samostalniku snemanje terena/3833/
Abneyev instrument za niveliranje, zakoličenje
poti/0641/ in za merjenje drevesnih višin/0750/;
sestavljen je iz vodne tehtnice z ogledali in
stopinjskega merila
smer ž poleta
predviden potek letenja pri snemanju posnetkov iz
zraka/2837/ ali drugih letalskih intervencijah v
kmetijstvu in gozdarstvu
pas m poleta
terenski pas vzdolž ene ali več smeri poleta/3836/, ki
se ga fotografsko ali letalsko-tehnično obravnava
aerofotografotogrametrija/2070/, ki uporablja fotografske
metrija ž
posnetke iz zraka/2837/
aeroprojektor m priprava za prikazovanje in opazovanje posnetkov iz
zraka/2837/
aeroniveliranje s kartiranje terenskih višinskih razlik pri obdelavi
posnetkov iz zraka/2837/
povezava ž
povezava dveh (prekrivajočih se) (delov) kart ali
(kart)
posnetkov iz zraka/2837/, da se iz njiju sestavi
skupna karta ali posnetek
smer ž
smer, v kateri mora potekati povezava/3841/ dveh
povezave
sosednjih (delov) kart ali posnetkov iz zraka/2837/
točka ž
ista točka na prekrivajočih se posnetkih iz
povezave
zraka/2837/ kot pomagalo za sestavo skupne
podobe z enovitim merilom
kot m
kot, pod katerim mora potekati povezava/3841/ dveh
povezave
sosednjih (delov) kart ali posnetkov iz zraka/2837/
instrument m,
Abneyev
merilni
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589. .18.20
3845

karta ž,
sestojna

589. .20.20
3847
59 . .02.70
3848

karta ž
gozdnatosti
analiza ž,
sestojna

59 . .03.70
3849
61 . .03.20
3850

diagnoza ž,
sestojna
načrt m,
obratovalni

613. .01.51
3851
613. .10.80
3852

sečnozrel,
-a, -o
obhodnja ž,
kratka

613. .11.80
3853

615. .41.80
3854
619. .05.60
3855
619. .06.60
3856
619. .07.70
3857
622. .39.20
3859
622. .40.20
3860
622. .41.50
3861
622. .42.70
3862

gozdnogospodarska karta/0798/ z (barvnim)
prikazom sestave po drevesnih vrstah/1870/ in
porazdelitve starostnih razredov/0835/ v
sestoju/0253/
karta področja, ki prikazuje gozdnatost/0176/
ocena členov sestoja po biološko-dinamičnih vidikih
(slojevitost, vitalnost, razvojna težnja) in po statičnih
značilnostih oblikovanja (gozdno-gojitveno/0203/
vrednotenje, kakovost debla/2792/, dolžina
krošnje/1808/), narejena pri negi sestoja/1503/ po
IUFRO klasifikaciji
določitev potrebnih gozdnogojitvenih ravnanj/0204/ v
sestoju/0253/ na podlagi sestojne analize/3848/
močno poenostavljen gozdnogospodarski
načrt/0830/ za majhno gozdnogospodarsko
podjetje/0859/ (< 50 ha velikosti podjetja/2864/)
pridevnik k samostalniku sečna zrelost/0804/

obhodnja/0807/, znatno krajša kot običajno pri
gozdnih drevesnih vrstah/1191/, npr. 5 do 10 let, pri
gojenju božičnih drevesc/0447/
doba ž sestoja,
n.n. skupinsko raznodobni semenovec/0211/:
generacijska
obdobje od osnovanja sestoja/0301/ do poseka (na
golo)/0214/ oz. obnove/0302/ sestoja/0253/
prim.: sečna starost/0805/, obhodnja/0807/,
sestojna generacija/6…/
odstotek m
delež gozdne površine/1858/ glede na celotno
gozdnatosti
površino določenega predela, izražen v odstotkih
zaporedje s,
starostno zaporedje sestojev/0253/ v sečnem
starostno
nizu/1846/
niz m po razredih, starostno zaporedje/3855/ po starostnih
starostni
razredih/0837/
popisovanje s
popisovanje mreže gozdnih prometnic/0868/,
prometnic
vključno z izdelovanjem ali popravljanjem
seznama/3869/ in karte prometnic/1840/
rezultat m
rezultat popisa/3795/ dejanskega stanja, npr.
popisovanja
poročilo popisa/3860/
poročilo s
pisni dokument o popisu dejanskega stanja, npr.
popisa
kartiranje rastišč/1837/, meritev sestoja/0765/
prim.: opis gozda/2880/, opis sestoja/2881/
mešanost ž
sestojna/0253/ sestava po drevesnih vrstah
sestoja
prim.: zgradba sestoja/0250/ po drevesnih
vrstah/1870/
razvrščanje s
razvrščanje starosti sestoja/1877/ ali starosti
po starosti
drevesa/1237/ v skupine, npr. starostne
razrede/0837/, starostne stopnje/2886/
prim.: starostno zaporedje/3855/, starostni niz po
razredih/3856/
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622. .43.80
3863 90
622. .44.80
3864
622. .45.50
3865
622. .46.60
3866
622. .47.60
3867
622. .48.60
3868
622. .49.20
3869

širina ž
starostnega
razreda
vrednost ž
starostne
sestave, merska
mešanost ž,
začetna
stadij m mladega
nasada
stadij m
odraščajočega
mladja
stadij m
starejšega
debeljaka
seznam m poti

624. .23.70
3870

načrtovanje s,
trajnostno

624. .24.60
3871

metoda ž
razmika

624.1 .13.70
3872
624.3 .06.60
3873
624.9 .06.60
3874

izračun m etata

631.58.02.40
3875

načrt m,
ogozditveni
odmik m
(od linije
vzorčenja)
ledina ž,
družbena

64 . .03.80
3876

izplen m

64 . .04.80
3877
643. .05.70
3878

odstotek m
izplena
obratovanje s s
prekinitvami

število let v starostnem razredu/0837/
številčni podatki o razmerju med ciljno lesno
zalogo/0840/ in normalno lesno zalogo/3024/, (lesno
zalogo normalnega gozda/0803/)
sestava po drevesnih vrstah/1870/ v začasni
mešanosti/0256/ na začetku obstoja
življenjsko obdobje sestoja/0253/ mladi nasad/0294/
razvojna stopnja/1878/ odraščajoče mladje
razvojna stopnja/1878/ starejši debeljak/1340/

seznam (vseh) gozdnih poti/1684/ in cest/1686/ v
določenem gozdnem območju/1268/, npr. gozdnem
revirju/0849/, s podatki o nosilnosti/6…/ itd.
prim.: kataster poti in voda/2879/
srednjeročno načrtovanje/1886/, ki z uravnavanjem
donosov/1882/ in proizvodnje/2898/ upošteva vse
zahteve trajnosti/0802/
prim.: naturalno načrtovanje/1884/
skupni pojem za metode, s katerimi se oceni število
drevja na podlagi razmerja med hektarskim številom
dreves/1816/ in rastno površino/1817/ preko
medsebojne oddaljenosti dreves, npr. metoda šestih
dreves/2909/
(izvedenski) izračun načrtovanega donosa/0839/ pri
urejanju gozdov/0800/
podroben pregled ogozditvenih/1478/ nalog v
načrtovalnem obdobju
odmik vzdolž (meritvene) linije vzorčenja/3816/, kjer
se glede na določeno metodo razmika/3871/
prešteje drevesa
iz gospodarskih razlogov dlje nerabljena kmetijska
površina
prim.: ledina/2932/, praha/2126/
količina (volumen) proizvodov iz določene količine
uporabljenih surovin, npr. žaganega lesa/0939/ iz
lesa za žago/0937/
prim.: izkoristek/3074/
izplen/3876/ v odstotkih količine izhodiščnega
materiala
gospodarjenje z gozdom/1036/, pri katerem je zaradi
premajhne površine ali premajhne lesne
zaloge/0996/ možen le nereden ali občasen lesni
donos/0855/
prim.: občasno gospodarjenje/3879/
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643. .06.70
3879
651.1 .04.80
3880

gospodarjenje s,
občasno
moč ž,
uporabljena
delovna

651.1 .05.20
3881

sestoj m,
finančno
(sečno)zreli
vrednost ž
neobrasle
površine
vrednost ž tal

652.2 .01.80
3882
652.2.02.60
3883

652.3 .07.80
3884

vrednost ž
sestoja

652.54.01.80
3885
662. .01.60
3886

škoda ž zaradi
dvigovanja tal
mesto s,
stroškovno

3887
663. .01.60
3888
663. .02.80
3889

vrsta ž stroškov
izdatki m mn.,
obratovalni

671. .09.80
3890

prihodki m mn.,
obratovalni

671. .10.80
3891

izkupiček m
od lesa

68 . .02.60
3892

položaj m,
službeni

obratovanje s prekinitvami/3878/, kjer se lesni
donos/0855/ dobiva občasno
za izvedbo določene naloge uporabljena delovna
moč/3090/, v glavnem izražena s številom oseb z
določeno usposobljenostjo
prim.: potreba po delavcih/3537/
sestoj, ki z vidika sečne zrelosti/0804/ obeta največji
čisti donos/0850/
prim.: sečnozrel sestoj/0208/
vrednost (neobrasle) talne površine, izražena z
denarjem
prim.: vrednost tal/3883/
vrednost tal na mestu izvora (in situ) v odvisnosti od
teksture tal/1109/, geološkega nastanka in stopnje
razvoja/5.../, (prikazana s številom vrednosti tal/5.../)
prim.: vrednost neobrasle površine/3882/
vrednost sestoja/0253/(v denarju) brez vrednosti
neobrasle površine/3882/; lahko je določena z
vrednostjo sečno zrelega/0804/ sestoja ob sečnji
/2945/, s pričakovano vrednostjo sestoja/2944/, ali
stroškovno vrednostjo sestoja/2943/
gospodarska škoda, npr. v gozdni drevesnici/0337/,
povzročena z dvigovanjem tal zaradi zmrzali/1726/
n.n. knjigovodstvo: mesto, delovno področje, kjer
nastajajo stroški, npr. oddelek, revir, obrat, delovno
mesto
manjka v originalu
vrsta stroškov po njihovem nastanku, npr.
amortizacija/2131/, poraba materiala, plače
vsi finančni izdatki v določenem obdobju za plače,
material, opremo, najemnine, tuje usluge ipd., ki jih
povzroča gospodarjenje, npr. gospodarjenje z
gozdom/1036/, neodvisno od tega, ali jih je mogoče
pripisati določenemu obdobju
prim.: obratni stroški/5.../
vsi finančni prihodki in prihodki, ki jih je mogoče
finančno ovrednotiti in jih gospodarjenje v
določenem obdobju, npr. gospodarjenje z
gozdom/1036/, dobi s prodajo, storitvami,
najemninami pa tudi z darovi in lastno izdelavo
opreme
finančni prihodek gozdarstva ali
gozdnogospodarskega podjetja/0859/ od prodaje
surovega lesa
prim.: čisti lesni donos/2953/
položaj v delovnem kolektivu podjetja, urada idr.,
npr. položaj direktorja, gozdarskega delovodje/1922/
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681.2 .09.40
3893

okoliš m

681.2.10.60
3894

uprava ž,
enovita
gozdna

681.2 .11.60
3895

uprava ž,
nadzorna
gozdna

681.3 .08.10
3896
681.4 .02.20
3897
686.3 .08.40
3898
686.3 .09.70
3899
686.3 .10.70
3900

ekonomist m,
gozdarski
vodstvo s,
revirno
območje s za
odprtje
načrtovanje s
odpiranja
odprtost ž,
notranja

711. .01.70
3901
713. .01.40
3902

študija ž
lesnega trga
tržišče s

714. .01.10
3903
717. .01.60
3904
75 . .03.50
3905

75 . .04.60
3906
751. .03.70
3907
751. .04.51
3908

del gozdnega obrata/1916/ ali gozdne uprave/1917/,
ki je odrejen gozdarju za uresničevanje vseh
njegovih nalog
prim.: gozdni revir/0849/
oblika gozdne uprave/1917/ v štiridesetih letih 20.
stol. v Nemčiji ; najnižja, pravno nesamostojna
gozdarska oblast z gospodarsko samostojnostjo;
naloga uprave je bilo gospodarjenje z javno gozdno
posestjo kot tudi nadzorovanje in svetovanje v
zasebnem gozdu/1013/
nadzorni urad (v strukturi gozdne uprave/1917/) za
gozdne uprave določenega območja
prim.: gozdna direkcija/1918/, gozdarska
inšpekcija/2958/
oseba z izobrazbo iz gozdarskega
obratovanja/0846/
sedež revirnega gozdarja/0862/
(gozdno) območje, ki ga je treba s prometnicami
narediti dostopnega
načrtovanje ukrepov za odprtje območja/3898/
del odprtosti gozda/0869/, ki je urejen s prometnimi
objekti znotraj gozda
prim.: zunanja odprtost/2961/, odpiranje gozdov s
sekundarnimi prometnicami/1923/
analiza lesnega trga/0872/

območje, npr. del dežele, državno ozemlje, v
katerem se lahko preko podjetja prodaja določen
izdelek, npr. drva/0929/, jamski les/0930/
kupec m lesa
(pravna) oseba, ki kupuje les bodisi za
obdelavo/2980/, predelavo lesa/2985/ ali za
nadaljnjo prodajo
razmere ž mn.,
razmere na trgu glede na povpraševanje, cene,
prodajne
konkurenco idr., ki se jih mora upoštevati pri prodaji
izdelka
razmere ž mn.
okoliščine, v katerih poteka prodaja lesa/3907/;
pri prodaji lesa
poleg splošnih poslovnih pogojev so pri načinu
oblikovanja cen, oddaji lesa in plačilnih pogojih v
navadi posebne prodajne oblike: oddaja lesa v
gozdu/6…/, dražba lesa/0877/, prosta prodaja
lesa/3910/
pogodba ž
pogodba, ki ureja prodajo lesa/3907/ po vrsti, ceni,
za les, prodajna dobavi, plačilnih pogojih idr.
prodaja ž lesa
prodaja surovega (neobdelanega) lesa od
raziskovanja tržišča do razpečavanja
prodajen, -jna,
primeren za prodajo (na trgu)
-jno;
tržen, -žna,-žno
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753. .02.10
3909
753. .03.70
3910

skupina ž
ponudnikov
prodaja ž lesa,
prosta

756. .01.70
3911
756. .01.72
3912
756. .02.51
3913
811.64.01.50
3914
811.67.01.20
3915

dodelitev ž

811.79.02.70
3916
812.14.02.20
3917
812.7.01.80
3918

luščenje s
skorje
energija ž lesa

812.74.01.5
3919
812.74.02.70
3920

trdnost ž,
strižna
zlom m, strižni

813.11.01.20
3921

lignin m

813.12.01.20
3922
813.14.01.20
3923
813.2 .01.20
3924
82 . .03.50
3925
82 . .03.51
3926
822.34.01.30
3927

holoceluloza ž

dodeliti
dodeljen, -a, -o
potek m vlaken
maroga ž

trdnost ž lesa

hemiceluloza ž
betulin m
obdelavnost ž
obdelaven,
-vna, -vno
žaga ž, tračna

skupina kupcev lesa/3903/, ki na dražbi lesa/0877/
da ponudbo
prodaja surovega (neobdelanega) lesa izbranemu
kupcu brez dolgoročne pogodbene obveznosti glede
količin, ponudbe in cen
prikaz oddaje prodanega lesa (ali drugih gozdnih
proizvodov) upravičenim prevzemnikom
glagol k samostalniku dodelitev/3911/
n.n. prodani les ali druge gozdne proizvode:
izvršena dodelitev/3911/
značilnost smeri lesnih vlaken/0895/ vzdolž debla,
npr. ravna, valovita, zavita
zaradi učinkovanja spečih popkov/1182/ nepravilno
oblikovana tvorba v lesu, ki na prerezu kaže živahno
teksturo lesa/0908/, npr. pri trepetliki
prim.: rakasta bula/0688/
odpadanje delcev skorje zaradi vremenskih vplivov
oz. rasti
energija, ki je nakopičena v drevesih, zlasti v lesu
oznaka trdnosti lesa/1959/; velikost napetosti (v
MPa), pri kateri glede na vrsto mehanične
obremenitve pride do zloma
odpornost (lesnega) telesa proti strižni obremenitvi
zlom (lesnega) telesa pri prekoračitvi kritične strižne
trdnosti/3919/; zaradi anizotropije je pri lesu strižna
trdnost v prečni smeri približno dvakrat tolikšna kot
vzdolž vlaken
skupni pojem za visokomolekularne raznoliko
vezane fenilpropanske spojine, ki jih je v lesni snovi
15 - 35 %
vsi v vodi netopni polisaharidi lesa: celuloze/3008/ in
hemiceluloze/3923/
polisaharid z relativno nizko molekularno maso, ki se
nahaja v rastlinskih tkivih skupaj s celulozo/3008/
triterpenski alkohol, ki ga vsebujejo beli deli brezove
skorje v deležih do 25 % mase
samostalnik k pridevniku obdelaven/3926/
n.n. na material, npr. surovi les/0521/: primeren za
obdelavo
žaga za obdelavo in predelavo/2984/ lesa za
žago/0937/ z brezkončnim jeklenim
ozobljenim/0922/ trakom, ki teče preko dveh velikih
kolutov, med katerima se nahaja delovna miza
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822.8 .02.20
3928
822.8 .03.20
3929
822.8 .04.70
3930
827.1 .01.20
3931 .472

829.12.01.72
3932
831. .03.51
3933
831.1 .02.20
3934
831.1 .03.20
3935 1645≈
831.4 .06.20
3936
831.5 .01.20
3937

831.51.01.20
3938
832. .01.20
3939
832.18.01.51
3940 6471 ≈
832.18.04.20
3941
832.18.05.20
3942
832.18.06.20
3943
832.18.07.20
3944

ozobljenje žage/0922/ z enakimi zobmi, npr. z zobmi
trikotne oblike/5.../
prim.: kombinirano ozobljenje žage/3929/
ozobljenje žage/0922/ z zobmi različnih oblik, npr.
pri žagi s skobelnimi M zobmi/5.../
prim.: enostavno ozobljenje žage/3928/
(neznatno) krajšanje zob žage tako, da so vsi enako
visoki; prva delovna operacija/3084/ pri ročnem
brušenju ročnih žag
les m
les, ki se ga s krivljenjem v plastičnem stanju
za krivljenje
(povzročenim z vlažno vročino ali drugim vplivom)
spravi v želeno obliko, ki potem s hlajenjem in
sušenjem obstane
lužiti
izpostaviti les primernim kemikalijam z vsebnostjo
naravnih ali sintetičnih strojil (z dodatkom barvil), s
čimer se doseže barvni odtenek površine
z lubjem
n.n. kos neobdelanega (surovega) lesa: prekrit z
lubjem/0910/
prim.: neolupljen/2753/
netivo s, lesno
les za kurjavo/0929/, ki je zaradi dimenzije in majhne
vlažnosti/0916/ primeren za netenje ognja (v peči)
les m, nagniti
neobdelan (surovi) les, ki je zaradi razkroja
lesa/3960/ manjvreden; pogosto primeren le kot les
za kurjavo/0929/
drog m za
opora za telefonske, električne in druge vode,
napeljavo;
narejen z obdelavo lesnega sortimenta/0520/ lesa
drog m
za drogove/0931/
ograja ž,
ograja iz letev ali vzdolžno razpolovljenih
škarjasta
okroglic/0531/, pri kateri so te razporejene v obliki
razprtih škarij tako, da nastanejo pravilne vrzeli v
obliki romba
kol m, drevesni
lesen kol (iglavca) (dolžine 2-3 m, debeline 4-6 cm)
kot opora mladim drevesom (pri sadjarstvu in gradnji
cest)
obrat m, lesno
(pravno samostojna) gospodarska enota
obdelovalni
lesnoobdelovalne industrije/0925/
prim.: lesnopredelovalni obrat/0928/
nerobljen ,-a, -o; n.n. žagani les/0939/: z obličastim robom/0938/
obličast, -a, -o
les m, robljeni
žagani les/0939/ kvadratnega ali pravokotnega
prereza, debeline najmanj 60 mm; večja stranica
prereza je največ trikrat tolikšna kot manjša
les m iglavcev,
žagani les/0939/ iz sortimentov iglavcev/3582/
žagani
prim.: žagani les listavcev/3943/
les m listavcev,
žagani les/0939/ iz sortimentov listavcev/3583/
žagani
prim.: žagani les iglavcev/3942/
les m za palete
žagani les/0939/ (slabše kakovosti in manjših mer),
ki je še primeren za izdelavo palet/5.../
prim.: paletni les/5.../
ozobljenje s
žage,
enostavno
ozobljenje s
žage,
kombinirano
izravnava ž
žagnih zob
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832.18.08.20
3945
832.20.07.2
3946
832.28.05.20
3947
833.12.01.20
3948
835.5 .02.20
3949
84 . .03.70
3950

84 . .04.72
3951
84 . .05.70
3952
84 . .06.70
3953 6367

žagani les/0939/, pretežno trdih listavcev/1199/, npr.
hrasta in bukve, primeren za izdelavo parketnih
elementov
les m
furnirski les/0940/, zlasti topolov, primeren za
za vžigalice
izdelavo vžigalic
furnir m, žagani furnir/1976/, izdelan z žaganjem
prim.: rezani furnir/0944/
tram m; nosilec m, robljeni (žagani) kos dolgega lesa/0528/ večjega
leseni
prereza (>8 x 20 cm), ki se pri gradnji z lesom
uporablja kot nosilni element
les m, resonančni posebni resonančni les/1977/ za izdelovanje
resonančnega dna glasbenih instrumentov
razkroj m lesa,
močneje razširjeni razkroj lesa/3960/
napredujoči;
trohnoba ž lesa,
napredujoča;
gniloba ž lesa,
napredujoča
namazati
n.n. zaščiteni vgrajeni les: namazati z zaščitnim
z zaščitnim
sredstvom/0951/ za les
sredstvom (za les)
katranirati
namazati lesne ali druge površine s katranom
les m za parket

injiciranje s
drevesa

vnašanje vodne raztopine (soli) v tok sokov živega
drevesa za dosego določenega cilja, npr. uničiti
drevo, obarvati les, ločiti lubje/0910/, zatreti bolezni
obrat za impregnacijo lesa/0952/

841.2 .02.20
3954
841.21.01.70
3955
841.26.01.60
3956
841.26.02.20
3957

impregnirnica ž

841.9 .01.70
3958
844.2.01.50
3959 1639≈
844.2 .10.70
3960

obžiganje s

(globinska) impregnacija lesa/0952/ po Bethellu v
tlačnih kotlih s kreozotnim oljem
postopek zaščite lesa/0949/, zlasti drogov/3936/, z
ovojem/3957/ na prehodu med zemljo in zrakom
z difuzijskimi zaščitnimi sredstvi/0951/ za les
prepojen trak iz tekstila, lepenke ipd. za trajno
zaščito, npr. na drogu/3936/ na prehodu med zemljo
in zrakom, kjer je izpostavljen lesni trohnobi/0958/
samostalnik h glagolu obžigati/0953/

nagnitost ž

samostalnik k pridevniku nagnit/0957/

844.2 .11.70
3961 3662

postopek m,
Bethellov
bandažiranje s
ovoj m;
bandaža ž

razkroj m lesa;
zmanjševanje tehničnih lastnosti surovega lesa, kot
trohnenje s lesa; so trdnost/3918/, trdota/0917/ in tudi kurilne
gnitje s lesa
vrednosti/1951/, zaradi lesne trohnobe/0958/
prim.: nagniti les/3935/
razkroj m lesa,
začetno trohnenje lesa/0958/, ki se pogosto pojavi
začetni; trohnoba kot obarvanost, povezana z močneje nagnitim
ž, začetna;
lesom, ali nakazuje začetek bolezni
piravost ž
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844.2 .13.51
3963

satast, -a, -o

845.2 .01.51
3964

napaden, -a, -o
od ličink;
črviv, -a, -o
delavec m
pri bazenu
skladišče s,
mokro
skladišče s
žaganega lesa

848.42.02.10
3965
848.43.01.40
3966
848.5 .01.40
3967

848.5 .02.10
3968
852.11.01.51
3969
852.11.02.20
3970
852.12.07.50
3971
852.12.07.51
3972
852.12.08.20
3973
852.12.09.20
3974
852.12.10.20
3975
852.18.04.40
3976
861. .03.60
3977
862. .02.20
3978
867.3 . .20
3979
89 . .03.20
3980
892.9 .09.20
3981

krivina ž

n.n. kos lesa: v notranjosti razkrojen zaradi
delovanja gliv, pri čemer so vlakna ločena vzdolž
strženovih trakov; napadena mesta so videti kot
satje
n.n. stanje lesa, lubja idr.: napaden od žuželk,
katerih žerke/3215/ živijo ali so živele v lesu, lubju ali
kambiju/1936/
delavec (v žagarskem obratu/0935/), zaposlen na
vodnem lesnem skladišču/0966/
lesno skladišče/0965/, kjer se s škropljenjem/1499/
mokro konzervira/2993/ les
površina (v žagarskem obratu/0935/), na kateri se
žagani les/0939/ (sortira), zlaga in skladišči
prim.: mehanizirano lesno skladišče/1620/, lesno
skladišče/0965/
delavec (v žagarskem obratu/0935/), ki dela na
skladišču žaganega lesa/3967/
n.n. deblo/0534/, odrezek/0526/: brez vejnih
bul/0973/ (površinskih slepic/3975/)
del drevesa, ki ga označuje krivost/1234/

čistost ž grč

samostalnik k pridevniku čist grč/3972/

čist ,-a, -o grč;
brez grč
grča ž,
dvostranska
grča ž, zarasla;
slepica ž
bula ž; slepica ž,
površinska
razpoka ž,
obodna; razpoka,
ž površinska
razklop m,
kemični

n.n. surovi les: brez grč/1174/
prim.: brez vej/3300/
dve nasproti ležeči grči/1174/ istega vejnega
venca/0090/; navidez ena veja predira ves kos lesa
(večja) grča, ki ni vidna na površini lubja, ampak jo
nakazuje vejna bradavica/0972/ ali vejna bula/0973/
večja grča/1174/, ki je povzročila precejšnjo vejno
bulo/0973/
razpoka/2002/, vidna na površini okroglega/0525/ ali
žaganega lesa/0939/, ki lahko sega do prečnih
prerezov
delovni proces/1554/ za kemično razgradnjo
vlaknastih surovin, npr. lesa za vlaknine/0977/, pri
proizvodnji papirja, celuloze idr.
obrat, v katerem se izdeluje iverne plošče/0979/,
vlaknene plošče/2007/ oz. druge plošče iz lesnega
tvoriva/3009/
plin, ki nastaja pri uplinjanju lesa/0983/, predvsem
CO2, CO, CH4
gozdni proizvod, ki ni iz lesa
prim.: postranski proizvod/3011/
posebno vejevje/2012/ (brez) za izdelavo metel

skladiščnik m
žaganega lesa
brez bul

obrat m za
proizvodnjo
plošč
plin m, lesni
proizvod m,
nelesni
metličje s
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kronika ž,
sestojna

trdno določeno dokumentiranje pomembnih
dogodkov v življenju sestoja, kot so predhodna
porast/1274/, osnovanje sestoja/0301/, ukrepi nege
sestoja/3488/, poškodbe zaradi viharja/0693/
gospodarjenje s, gospodarjenje s pretirano rabo (gozda)
903. .03.60
3983
izkoriščevalsko;
gospodarjenje s,
eksploatacijsko
905.21.05.80 zaloga ž
lesna zaloga/0996/ tehničnega lesa/0547/ v gozdu
3984
tehničnega
ali sestoju/0253/
lesa, lesna
iiii905.21.06.80 zaloga ž,
lesna zaloga/0996/ sestoja/0253/
3985
sestojna lesna
pridobivanje s
906. .02.70
pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov/0998/ mimo
3986
lesa, izredno
sečnega načrta/0838/, kar lahko prizadene
trajnost/0802/
rezervat m
907.1 .08.40
velikopovršinsko od UNESCA priznano območje,
3987
biosfere
namenjeno vzdrževanju, razvoju in proučevanju
ekosistemov naravne/2137/ in kulturne
krajine/3131/; lahko obsega osrednje območje, ki je
popolni rezervat/1001/, robno cono/3990/ in
prehodno cono
prim.: zavarovano naravno območje/1000/
rezervat m, strogi naravni gozdni rezervat/3040/ s statusom popolnega
907.1 .09.40
3988
naravni gozdni
rezervata/1001/
območje s,
907.1 .10.40
rezervat/1001/, ki je zaradi visokega varstvenega
3989
osrednje
statusa obdan z naravnim zavarovanim območjem
ali drugo robno cono/3990/
cona ž, robna
907.1 .11.40
površina (z določenimi omejitvami rabe) na robu
3990
varovanega območja, ki naj varuje pred
ogroženostjo zaradi rabe v okolici in zaradi
obremenitev s tako rabo
nega ž
907.1 .12.70
skupni izraz za varstvo narave/3039/ in nego
3991
pokrajine
krajine/2020/, vključno z urejanjem zelenih
površin/3992/
urejanje s
907.1 .13.70
ukrepi nege pokrajine/3991/ v mestih in vaseh kot
3992
zelenih površin
naloge skupnosti
907.19.01.20 gozd m, obcestni varovalni gozd/1006/, ki varuje vozne poti, npr. pred
3993
varovalni
vetrom, in povečuje prometno varnost
907.19.02.20 gozd m,
pas gozda ustrezne višine in sklenjenosti, ki zakriva
3994
zastiralni
moteče objekte v pokrajini oz. varuje objekte pred
varovalni
neželenimi pogledi
predel m,
907.2 .05.40
za obiskovalce privlačen del pokrajine z
3995
izletniški
znamenitostmi oz. možnostmi za oddih, npr. gozdno
območje/1268/, območje jezer
prim.: izletniški kraj/3996/
kraj m,
907.2 .06.40
za obiskovalce privlačen kraj z znamenitostjo oz.
3996
izletniški
možnostjo za oddih, npr. jezero, primestni
gozd/2023/
prim.: izletniški predel/3995/
902. .04.20
3982
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907.32.06.20
3997
907.32.07.20
3998

907.32.08.20
3999

909. .01.80
4000

91 . .03.60
4001

913. .02.40
4002

914. .04.72
4003
915. .02.70
4004
915. .03.20
4005
920. .04.40
4006
922.2 .04.20
4007
923.3 .01.20
4008
928. .02.70
4009
928. .03.50
4010

929. .01.10
4011

gozd m,
varovani
gozd m za
varovanje tal

varovalni gozd/1006/, ki je zaradi svojega pomena
za skupnost posebej (zakonsko) zavarovan
varovalni gozd/1006/, ki ohranja rastišče/0004/ in
sosednje površine pred posledicami erozije tal/1137/
ter pred izčrpanjem/0034/ tal, padajočim kamenjem,
plazenjem in polzenjem tal/1085/
prim.: drevesna vrsta za varovanje tal/1486/
gozd m za
varovalni gozd/1006/, ki vpliva na mezoklimo/2155/
varovanje
bivališč, rekreacijskih objektov, posebnih nasadov
klime
itd. z blaženjem skrajnosti (temperature, vlažnosti
zraka), z ustvarjanjem svežega zraka (O2, O3),
preprečevanjem neugodnega vpliva vetra idr.
izguba ž lesa,
razlika med količino v gospodarskih gozdovih/0194/
narodno
zraslega in v celotnem narodnem gospodarstvu
gospodarska
izkoriščenega lesa; vzroki za razlike so lahko
politične odločitve o rabi naravnih virov, motnje v
gospodarjenju z gozdom/1036/, npr. pri izdelavi in
prevozu sortimentov, pri gozdnih požarih idr.
ekstenziviranje s ekstenziviranje rabe tal/3128/, posebej z vidika
v gozdarsvu
gozdarstva; sem spada večja izraba zastonjskih
naravnih sil/5…/, omejevanje proizvodnje surovin v
prid drugih gozdnih funkcij
površina ž
kmetijska ali gozdna površina, na kateri se pri
z mejnim
določeni obliki gospodarjenja prihodek izravna s
donosom
proizvodnimi stroški
prim.: rastišče z mejnim donosom/2808/
uničevati gozd
glagol k samostalniku uničevanje gozda/3048/
sajenje s dreves
zunaj gozda
rastline ž mn.
zunaj gozda,
lesnate
površina ž,
(na)kupna
gozd m
skupnosti

gojenje dreves (z varovalno vlogo) zunaj gozda
prim.: vzgoja dreves na negozdnih površinah/1008/
lesnate rastline/1192/ zunaj gozda, ki so primerne za
pridobivanje lesa, nego krajine/2069/, varovanje
pred vetrom oz. za druge namene
gozdna posest/0828/, predvidena za nakup, ali ki je
bila kupljena
gozd v lasti vaške skupnosti; tovrstni gozdovi
posamez še obstoje v Evropi na podlagi
zgodovinske oblike lastnine
gozd m, veliki
zasebni gozd/1013/, ki obsega večje zemljišče – nad
zasebni
1000 ha gozdne površine
prim.: mali zasebni gozd/5.../
drobljenje s
delitev zemljiške posesti na več lastnikov
posesti
prim.: posestna razdrobljenost/4010/
razdrobljenost ž, stanje površine (gozdne posesti/0828/), za katerega
posestna
je značilna razdelitev na parcele/2846/ različnih
lastnikov
prim.: drobljenje posesti/4009/
posestnik m,
oseba, ki ima pravico za gospodarjenje z gozdom
gozdni
kot lastnik gozda, zakupnik, zaupnik
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deli družbenega gozda/3054/ (npr. v nekdanji NDR),
ki se jih upravlja zaupniško
oseba, ki ima določeno pravico, npr. kot uživalec
služnostne pravice/1016/ gozdne posesti, kot
pooblaščenec kupca
državni organ (ali samostojni nosilec upravljanja), ki
prevzame naloge javne uprave glede gozdarstva
prim.: gozdna uprava/0860/
glagol k samostalniku prenehanje (služnostne)
pravice/1017/

929. .02.20
4012
931. . 02.10
4013

gozd m,
zaupniški
upravičenec m;
zastopnik m

932. .01.60
4014

urad m,
gozdarski

933. .02.72
4015 (1161)

odpraviti
služnostno
pravico
obremenjen,
n.n. gozd kot lastnino: obremenjen s služnostno
-a, -o s servitutom pravico/1016/
odprava ž
prenehanje služnostne pravice/1017/ s prenosom
služnostne
lastninskih pravic na upravičenca(e) na delih dotične
pravice, deželna parcele/2846/
(splošna)
prim.: poravnava z gozdnim zemljiščem/4018/
poravnava ž z
prenehanje (služnostne) pravice/1017/ s prenosom
gozdnim
lastništva gozdne posesti/0828/
zemljiščem
prim.: deželna (splošna) odprava služnostne
pravice/4017/
obveznost ž
(v zakonu o gozdovih/1015/ določena) obveznost
pogozditve
gozdnega posestnika/4011/, da na površini
goloseka/0558/ obnovi gozd/0302/
prim.: obveznost ponovne ogozditve/4026/
nadzor m
nadzorovanje tehničnega vodenja gospodarjenja in
obratovanja,
obratovanja v občinskih/1010/ in zasebnih
tehnični
gozdovih/1013/ za doseganje ciljev
gospodarjenja/0853/
gospodarjenje s n.n. gozdove nedržavne oblike lastništva: s pravnimi
z gozdom,
normami določeno vodenje podjetja/2933/ (in
obvezno
izvedbe gozdarske dejavnosti/2923/) ,ki ga izvajajo
uslužbenci državne gozdne uprave/0860/
gospodariti
glagol k samostalniku obvezno gospodarjenje z
z gozdom,
gozdom/4021/
obvezno
prispevek m
finančno povračilo, ki ga mora gozdni
za obvezno
posestnik/4011/ plačati za obvezno gospodarjenje z
gospodarjenje
gozdom/4021/
z gozdom
predpisi m mn.
smernice za gospodarjenje z gozdom/1036/, ki
za
ustrezajo zakonskim predpisom in cilju
gospodarjenje
gospodarjenja/0853/
pravica ž do
koncesija za sečnjo/0879/ kot služnostna
gradbenega lesa pravica/1016/ na gozdni posesti ali enkratna
(za domačo
podpora (kmetom), da smejo sekati/0213/ za
porabo)
pridobivanje gradbenega lesa/0946/

933. .03.51
4016
933. .04.70
4017 860≈

933. .05.70
4018

935. .02.60
4019

935. .03.60
4020

935. .04.70
4021

935. .04.72
4022
935. .05.80
4023

935.1 .01.60
4024
935.5 .01.60
4025
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939. .01.60
4026

941. .01.80
4027
943. .01.60
4028
944. .02.60
4029

945. .01.51
4030
945.1 .02.60
4031
945.1 .03.10
4032
945.15.01.20
4033
945.2 .01.20
4034
945.27.01.80
4035
945.27.02.70
4036
945.3 .01.60
4037
945.3.02.10
4038
945.3 .03.60
4039
945.33.03.70
4040
945.33.04.70
4041
945.4 .01.70
4042
946.1 .01.60
4043

obveznost ž
ponovne
ogozditve

zakonsko predpisana zahteva do lastnika
gozda/4011/, da v določenih okoliščinah, kot po
sečnji na golo/0214/, v določenem obdobju površino
znova pogozdi/0303/
prim.: obveznost pogozditve/4019/
prispevek m
odobrena denarna sredstva (iz proračuna) kot
za ogozditev
podpora za ogozditev/1478/
zavarovanje s
zavarovanje za škodo zaradi gozdnega
gozda, požarno požara/0702/
skupnost ž,
združitev posameznih gozdnih posestnikov/4011/ v
gozdarska
skupnost, da bi skupno gospodarili z gozdnimi
gospodarska
površinami/1858/
prim.: gozdarsko združenje/4043/
ozaveščen, -a, -o n.n. zavest ljudi, politike: zavedajoč se pomena
o pomenu dreves dreves (in gozda) za obstoj človeštva
služba ž,
svetovanje o gozdarskih zadevah, organizirano kot
gozdarska
služba
svetovalna
svetovalec m,
gozdarski strokovnjak, ki opravlja svetovalno
gozdarski
funkcijo
knjižnica ž,
knjižnica, ki hrani pisne vire in druge nosilce
gozdarska
podatkov, predvsem o gozdarstvu, in jih daje na
razpolago uporabnikom na vpogled (in v izposojo)
poročilo s
poročilo vlade o popisu poškodb gozda/2749/,
o stanju gozdov (vzrokih poškodb) in izvedenih ukrepih
dan m drevesa
dan, posvečen sajenju in ohranjanju dreves
prim.: dnevi gozda/4036/
dnevi m mn.
slovesnost, ko je sajenje in ohranjanje dreves v
gozda
središču pozornosti
prim.: dan drevesa/4035/
uprava ž,
gozdna uprava/1917/, kjer se poleg gospodarjenja z
izobraževalna
gozdom/1036/ opravlja posebne naloge
gozdna
gozdarskega izobraževanja (visokošolcev)
osebje s,
skupina oseb, ki izvaja (gozdarsko) izobraževanje
izobraževalno
(npr. učencev v gospodarstvu za poklic
gozdarja/1018/)
izpit m v
izpit na koncu izobraževanja na strokovni in visoki
gozdarstvu,
gozdarski šoli ali na gozdarski fakulteti univerze
zaključni
izobraževanje s, pouk in vzgoja za pridobitev potrebnih znanj in
gozdarsko
sposobnosti za bodoči poklic na področju
poklicno
gozdarstva
pouk m v gozdu, praktično poklicno gozdarsko izobraževanje v gozdu
praktični
raziskovanje s
raziskovanje, ki se nanaša na gozd
gozda
združenje s,
združenje gozdnih posestnikov/3050/ (različnih oblik
gozdarsko
lastništva), ki imajo pri skupnem ali istovrstnem
obveznem gospodarjenju z gozdom/4021/ enak
interes
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946.1 .02.60
4044
95 . .01.70
4045

kuratorij m za
gozdno delo in
tehniko; KWF
obdavčenje s
gozda

96 . .07.10
4046
96 . .08.10
4047
96 . .09.10
4048
961. .01.60
4049

delavec m,
akordni
krojilec m

962. .06.72
4050
963. .01.10
4051
963. .02.10
4052

oddati delo
na akord
delavec m,
stalni
delavec m,
sezonski

964. .01.60
4053
967. .01.60
4054
969. .02.10
4055
969. .03.10
4056

ustanova v Nemčiji, ki preizkuša gozdarske stroje in
orodja ter delovna sredstva za gozdno delo
določitev davkov od lastništva gozda in
gospodarjenja z njim, kot so davek od prihodka,
davek od premoženja, zemljiški davek
delavec, ki dela na akord/3525/
oseba, ki poklicno izvaja razžagovanje/0506/

drevesničar m

delavec, zaposlen pri vzgoji gozdnih sadik/0335/

razmerje s,
delovno

razmerje v različnih oblikah lastništva proizvodnih
sredstev, ki zadeva uporabo delovne moči/3090/
človeka v delovnem procesu
prim.: delovnopravno razmerje/3104/
oddati delo za plačilo po učinku/2037/

delavec, ki je stalno zaposlen v istem podjetju
prim.: sezonski delavec/4052/
delavec, ki je zaposlen samo določen del leta v
kmetijstvu/3099/ ali gozdnem gospodarstvu/0003/,
npr. za zimsko sečnjo (in spravilo)/0465/
prim.: stalni delavec/4051/
zavarovanje s za zakonsko urejeno obvezno zavarovanje
brezposelnost
delojemalcev za finančno podporo ob brezposelnosti
sindikat m,
organizacija delavcev za uveljavljanje njihovih
delavski
skupnih interesov
podjetnik m,
(pravna) oseba, ki samostojno in na lastno
gozdarski
odgovornost vodi podjetje (firmo) za izvajanje
delovnih naročil pretežno na področju gozdarstva
podjetnik m za
gozdarski podjetnik/4055/, ki prevzema dela pri
sečnjo
sečnji (in spravilu)/0465/, jih daje v izvedbo, ali jih
(in spravilo)
sam izvaja
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STROKOVNO IZRAZJE - DODATEK

114.15
D001
114.15
D002
114.15
D003
156.2
D004
164.4
D005

tekstura ž, fina

181.63
D006

poganjek m,
vodni +

182.21
D007
228.5
D008

uspevati
(združba)
drogovnjak m,
starejši

228.5
D009

debeljak m, tanjši

228.5
D010

debeljak m,
debelejši

228.7
D011

sonaraven, -vna,
-vno

23
D012
231.31
D013
231.31
D014

pomlajanec m

231.31
D015
231.31
D016
231.31
D017
232.311.2
D018

sklep m, rahli

232.427
D019

tekstura ž, groba
tekstura ž,
srednje fina
odstrel m
steblo s

sklep m
sklep m, popolni

sklep m, tesni
sklep m, vrzelasti
enota ž,
semenska
(neprim.)
saditev ž, strojna

n.n. tla: tekstura tal/1109/ z velikim deležem melja in
gline (> 25 %), kot ga imajo težka tla
n.n. tla: tekstura tal/1109/ z majhnim deležem melja in
gline (< 15 %), kot ga imajo lahka tla
n.n. tla: tekstura tal/1109/ s srednjim deležem melja in
gline (15 – 25 %), kot ga imajo srednje težka tla
število divjadi/2274/, ki se jo odstrani (odstreli) iz
lovišča, zlasti zaradi uravnavanja številčnosti divjadi
osrednji, nadzemni del rastline (stebelnice), ki nosi
liste, cvetove in plodove
prim.: deblo/0084/, /0534/
poganjek/0081/, ki odžene iz sekundarnega popka (na
deblu ali panju); sin.: drugotni poganjek/0151/, /3247/
prim.:adventivni popek/1181/
n.n. življenjsko združbo: rasti in se razvijati proti
klimaksnemu stanju
razvojna stopnja sestoja/0253/ s srednjim prsnim
premerom/0743/ od 20 do okrog 30 cm
prim.: drogovnjak/0288/, mlajši drogovnjak/1344/
razvojna stopnja sestoja/0253/, mlajši debeljak/1338/ s
srednjim prsnim premerom/0743/ 21 – 35 cm
prim.: debeljak/0289/
razvojna stopnja sestoja/0253/, starejši debeljak/1340/
s srednjim prsnim premerom/0743/ nad 50 cm
prim.: debeljak/0289/, sečnozreli sestoj/0290/
skladen z naravo; tak, ki poudarja razumno ravnanje
človeka z naravnim okoljem/2138/, npr. gozdom, ob
upoštevanju njegovih naravnih zakonitosti
prim.: sonaravni gozd/2423/, sonaravno gojenje
gozdov/2370/
razvojna stopnja/1878/ starega sestoja/0253/, ko
razmere že omogočajo začetek pomlajevanja/2426/
gibljiv stik drevesnih krošenj/0089/, gojitvena
značilnost sestoja/0253/
sklep, ko so krošnje/0089/ dreves/0103/
sklenjene/0266/ in se vejice v strehi krošenj/0261/
dotikajo, npr. v stadiju gošče/0834/; sin.: polni
sklep/2405/
sklep, ko se krošnje/0089/ dreves/0103/ (v rahlem
vetru) komaj dotikajo
sklep, ko se krošnje/0089/ dreves/0103/ tesno stikajo
sklep, ko so med krošnjami/0089/ dreves/0103/ vrzeli
(velikosti povprečne krošnje)
provenienčno območje; semensko proizvodno
območje podobnih rastiščnih in vegetacijskih razmer
sin. semenarski rajon
saditev/3460/ s stroji, običajno s strojnimi
priključki/2543/ univerzalnih traktorjev/2660/
prim.: ročnomotorna saditev/3463/, saditev z
bagrom/3469/
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negovalni poseg v polni sklep/2405/ krošenj/0089/, da
bi se sproščenim osebkom povečal rastni
prostor/1201/ in pospešila rast
les/0890/ spodnjega dela debla/0084/, na katerem so
bile odstranjene veje/0086/
prim.: obvejevati/0431/
prostor, poraščen z gozdom/0191/

243
D020

rahljanje s

245.1
D021

les m, obvejeni

261
D022
323.13
D023

prostor m gozdni

323.3
D024
323.3
D025
323.4
D026
323.4
D027
323.7
D028
325
D029
325
D030

mesto s žaganja

sečnja/0465/ s samohodnimi (tudi vgrajenimi) stroji za
podiranje/0477/, kleščenje/0497/, izdelavo/1604/ in
zlaganje/3574/ sortimentov; prim.: popolnoma
mehanizirana sečnja/3540/, delno mehanizirana
sečnja/3541/
n.n. podrto deblo: mesto, določeno za prežagovanje

mesto s žaganja,
teoretično
prežagovanje s

možno mesto za prežagovanje podrtega debla,
določeno s krojenjem/0498/ po normativih
samostalnik h glagolu prežagovati

prežagovati

325
D031
325
D032
325
D033

kos m, prvi

z žaganjem deliti posekano drevo na posamezne kose
(sortimente)
obsekani ali obžagani rob na čelu hloda/0548/, da se
hlod pri spravilu ne zatika in ne poškoduje
konec kosa okroglega lesa/1610/ z manjšim prečnim
prerezom; sin.: tanjši konec/2606/
skupen izraz za debla/0534/ in dele debel dolžine
nad 4 (5) m, potem ko sta izločena prostorninski
les/0535/ in drva/0929/, sin.: dolgi les/0528/;
prim.: oblovina/0525/, okrogli les/0525/
lesni sortiment/0520/, odžagan od spodnjega dela
debla (prvi nad panjem)
lesni sortiment/0520/, odžagan iz srednjega dela debla

332.1
D034
360
D035

360
D036

sečnja ž, strojna

obrobek m
konec m kosa,
tanjši
les m, dolgi
okrogli

kos m, srednji
sortiment m
okroglega lesa,
posebni
vrhač m
stroj m za
dodelavo

360
D037

stroj m za
podiranje in
zbiranje
stroj m za sečnjo,
dvoglavi

360
D038

stroj m za sečnjo,
enoglavi

sortiment/0520/ posebnih dimenzij, kakovosti in
uporabe, npr. okrogli les za ostrešja
odžagani vrhnji del debla (manj primeren za gozdni
proizvod, običajno sečni ostanek)
stroj za dodelavo surovega lesa/0251/ na dodelavnem
skladišču/0556/ (ob kamionski cesti), npr. za
razžagovanje/0506/ dreves na sortimente,
sekalnik/0593/ ipd.; sin.: dodelovalni stroj
stroj za podiranje/0477/ drevja in zlaganje/3574/ v kupe
ob sečni poti/1925/ (angl.: feller-buncher);
prim.: stroj za kleščenje in zlaganje/1590/
stroj za sečnjo/1591/ s sečno/1592/ in izdelovalno
glavo/1594/ (angl.: double grip harvester)
sin.: dvoprijemni stroj za sečnjo/2551/
stroj za sečnjo/1591/ z eno sečno glavo/1592/ (angl.:
single grip harvester)
sin.: enoprijemni stroj m za sečnjo/2562/
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360
D039

glava ž za
izdelavo

360
D040
360
D041
362
D042
362
D043
362 + 822.8
D044
362.7
D045
362.7
D046

stroj m,
izdelovalni
stroj m, klestilni

362.7
D047
362.7
D048
362.7
D049
362.7
D050

žaga ž, motorna
drevesna
žaga ž, prenosna
verižna
žaga ž, sabljasta
motorna
žaga ž, sabljasta
verižna motorna

362.7
D051

veriga ž

362.7
D052
362.7
D053
362.7
D054
362.7
D055
362.7
D056
362.7
D057
362.7
D058
362.7
D059
362.7
D060
362.7
D061

ročaj m, nosilni

dolžina ž reza
žagati
žag m +
obvejevalka ž,
motorna
žaga ž za nego,
motorna

ročaj m, objemni
ročaj m, ogrevani
ročaj m, vodilni
položaj m verižne
žage
ostroga ž
pokrov m
gonilnega vretena
korak m verige
vreteno s z utori,
gonilno
vreteno s, zobato
gonilno

običajno na hidravlični roki/2119/ stroja za
izdelavo/1593/ nameščena naprava, ki izdeluje
sortimente (procesorska glava);
sin.: izdelovalna glava/1594/
stroj za izdelavo sortimentov/1593/ (procesor);
prim.: stroj za kleščenje in zlaganje/1590/
stroj za kleščenje/0464/ podrtih dreves
(angl.: delimber)
dolžina, ki jo je mogoče prežagati z določeno dolžino
žage
z žago kaj (npr. deblo, hlod) deliti v dva ali več kosov
poteg žaginega lista ali posamezni prerez z motorno
žago
motorna žaga za obvejevanje/0573/ (odstranjevanje
vej na stoječem drevju/0431/)
lahka verižna motorna žaga/0576/ za izvajanje nege v
mlajših sestojih/0253/
prim.: krožna žaga za nego/1638/
lahka verižna motorna žaga/0576/ za delo na drevesu
prim.: drevesna žaga/3598/, motorna žaga za nego
verižna motorna žaga/0576/, ki jo je možno prenašati
prim.: enoročna motorna žaga (motorka)/0577/
motorna žaga/0575/, pri kateri veriga žage/3599/ teče
po sablji ali enostransko vpeti letvi/0579/
verižna motorna žaga/0576/, pri kateri veriga
žage/3599/ teče po sablji ali enostransko vpeti
letvi/0579/
rezilno orodje verižne motorne žage/0576/ iz med
seboj spetih posebno oblikovanih členov; sin.: veriga
žage/3599/
prim.: kolesna veriga/2669/, veriga za
povezovanje/2675/
prednji ročaj motorne žage/0575/, s katerim strojnik
nosi motorno žago
nosilni ročaj motorne žage/0575/, ki poteka okrog
večjega dela okrova, večinoma pravokotno na letev
ročaj motorne žage/0575/, ogrevan električno ali z
izpušnimi plini motorja
ročaj na zadnjem delu motorne žage/0575/, s katerim
strojnik vodi žago
lega (letve) motorne verižne žage/0576/ v prostoru:
navpična, vodoravna ali pod kotom (poševna)
del motorne žage/0575/, s katerim se žago naslanja na
drevo ali deblo (lahko je snemljiv)
varovalni pokrov nad gonilnim vretenom in sklopko
motorne žage/0575/
polovična srednja razdalja med prvo in tretjo kovico na
verigi žage/3599/
pogonsko vreteno z utori na prstanu, v katerega sedajo
gonilni členi verige žage/3599/
zobato vreteno, ki poganja gonilne člene verige
žage/3599/
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362.7
D062
362.7
D063

napenjalnik m
verige
zavora ž verige

362.7
D064

udarec m,
povratni

362.7
D065
362.7
D066
362.7
D067

varovalo s konca
letve
ščitnik m verige

362.7
D068

ščitnik m za levo
roko

362.7
D069
362.7
D070

vodilo s verige

362.7
D071
362.7
D072
362.7
D073
362.7
D074
362.7
D075
362.7
D076

rega ž, žagina

362.7
D077
362.7
D078

zapora ž stikala

362.7
D079

stikalo s toka

362.7
D080
362.7
D081
362.7
D082
362.7
D083

stikalo s vžiga

ščitnik m za
desno roko

tir m, žagin

dušilnik m ropota
lovilnik m isker
lovilnik m verige
petelin m za plin
zapora ž petelina
za plin

zaskočka ž lopute
za plin

ventil m za
dekompresijo
črpalka ž za
vbrizganje goriva
črpalka ž, ročna
oljna

naprava za napenjanje verige motorne žage/0575/,
običajno v obliki vijaka za premikanje letve/0579/
naprava za zaustavljanje in blokiranje verige
žage/3599/, ki se sproža ročno ali avtomatično (pri
povratnem udarcu)
odskok letve sabljaste motorne žage/0575/ navzgor oz.
nazaj, kadar veriga žage/3599/ na koncu letve zadene
v oviro
varovalna naprava, nameščena na koncu letve, da
prepreči povratne udarce motorne žage/0575/
snemljivi pokrov, ki prekriva letev in verigo žage/3599/,
kadar se žage ne uporablja
ščitnik na spodnjem delu vodilnega ročaja motorne
žage/0575/, ki varuje roko pred odrgninami in
poškodbami, kadar se veriga žage/3599/ strga ali
sname
ščitnik pred nosilnim ročajem motorne žage/0575/, ki
varuje roko pred poškodbami, kadar zdrsne z ročaja;
pogosto se uporablja za ročno sprožitev zavore verige
naprava (običajno iz dveh ploščic), ki vodi verigo
žage/3599/ z gonilnega vretena na letev
vodilo (greben ali utor) na letvi motorne verižne
žage/0576/, po katerem tečejo gonilni členi verige
žage/3599/
prazen prostor v lesu, ki ga naredi žaga
naprava, ki duši jakost ropota izpušnih plinov motorne
žage/0575/ in jih usmerja stran od strojnika
varovalna naprava na izpušnem loncu, ki lovi iskre v
izpušnih plinih motorne žage/0575/
varovalna naprava, okrog katere se navije del verige
žage/3599/, kadar se strga ali sname
vzvod mehanizma, s katerim strojnik uravnava število
vrtljajev motorja
varovalna naprava, običajno gumb, ki preprečuje
delovanje petelina za plin, dokler ga strojnik ne sprosti
oz. dokler ne drži vodilnega ročaja trdno v roki
varovalna naprava, ki preprečuje vključitev stikala za
vžig, dokler strojnik zapore ne sprosti
naprava za začasno zaustavitev lopute za plin v delno
odprtem položaju za lažje zaganjanje motorne
žage/0575/
naprava za izklapljanje električnega toka ob vodilnem
ročaju motorne žage/0575/ za takojšnjo zaustavitev
delovanja motorja
naprava za odpiranje ventila za dekompresijo pri
zaganjanju hladne motorne žage/0575/
naprava, ki zmanjša kompresijo v valju motorja in s
tem olajša zaganjanje motorne žage/0575/
naprava za vbrizgavanje goriva, ki olajša zaganjanje
motorne žage/0575/
ročna črpalka za mazanje verige žage/3599/ z oljem
(pritisk na gumb potisne olje na letev verižne motorne
žage/0576/)
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362.7
D084
362.7
D085
362.7
D086
362.7
D087
362.7
D088
365
D089
37
D090
37
D091

nastavitev ž
mazanja verige
zožitev ž
nastavitev ž
prostega teka,
mehanična
nastavitev ž
zmesi za prosti
tek
nastavitev ž
zmesi pri polnem
plinu
oznaka ž smeri
podiranja
transport m
transportirati

373
D092

dričati

373.2
D093

rižanje s

373.2
D094

riža ž, plastična

373.3
D095
375.1
D096

drča ž, lesena

375.7 + 375.1
D097
414.21
D098
416
D099
43
D100
433
D101
451.4
D102
48
D103

spuščalka ž, tirna

51
D104
517
D105

mera ž,
celoštevilska
prostornina ž

spuščalka ž

prašiti
izrastek m
požar m, debelni
les m, ožgani
ograja ž nasada
kalamiteta ž

nastavitev pretoka olja skozi avtomatično črpalko za
mazanje letve in verige žage/3599/
n.n. vplinjač motorne žage/0575/: zmanjšanje preseka
kanala za povečanje hitrosti pretoka zraka
uravnavanje lopute vplinjača na prosti tek motorne
žage/0575/, ko veriga miruje, običajno z vijakom
uravnavanje dotoka goriva v vplinjač na prosti tek
motorne žage/0575/, običajno z vijakom
uravnavanje dotoka goriva pri polno odprti loputi
vplinjača, ko ima motorna žaga/0575/ največjo moč,
običajno z vijakom
oznaka na deblu/0084/ ali okrovu verižne motorne
žage/D050/, ki določa smer podiranja/0482/ drevesa
samostalnik h glagolu transportirati
prim.: spravilo lesa/0606/, prevoz/0603/
s spravilnimi in prevoznimi sredstvi premikati gozdne
proizvode iz gozda do porabnika
prim.: spravilo lesa/0606/, prevoz/0603/
premikati les, navadno po gladki podlagi; spuščati les
po pobočju ali drči
prim.: drča/0612/
spuščanje lesa po riži
prim.: spravilo lesa/0606/, lesena riža/0614/,
dričati/D092/
plastični žleb za samotežno spravljanje/0607/
drobnega lesa
prim.: lesena riža/0614/
drča/0612/, zgrajena v celoti iz lesa; sin.: lesena
riža/0614/
samotežna žičnica/0622/ za nadzorovano spuščanje
lesa
prim.: žična drča/0613/
samotežna žična naprava z vrvjo za nadzorovano
spuščanje lesa po tiru
nanašati prašivo na rastline, jih posipati s prahom (npr.
s sredstvom za zatiranje škodljivcev/2709/)
kar bolezensko, nenormalno zraste na drevesu, npr.
bula, vražji grmiček
gozdni požar/0702/, ki nastane, ko pritalni požar/0706/
ožge tudi debla dreves/0084/
z ognjem obdelan les; les s požarišča/1755/
naprava, ki varuje mladi nasad /0294/ (pred
divjadjo/2274/)
škodljiv pojav zaradi naravnih ujm/0730/ ali
čezmernega razmnoževanja/0062/ organizmov, zlasti
žuželk/3780/
razsežnost česa, npr. lesa, izražena kot celo število
razsežnost prostora, v katerem se kaj nahaja (npr.
prostorninski les/0535/)
prim.: volumen, telesnina/0733/
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518
D106
52
D107
521
D108

teža ž

521
D109
521
D110

premer m na
tanjšem koncu
premer m, zgornji

521.2
D111

premer m, srednji

522
D112
524.2
D113

dolžina ž

525.9
D114
585
D115

masa ž, lesna

587.2
D116
587.2
D117
612 + 644.2
D118
615
D119
643
D120

slika ž, popačena

644.2 + 324
D121
686.39
D122

754 + 516.15
D123
811/ 812
D124
814.7
D125

dogovor m o
merjenju
premer m

volumen m
drevesa

zaznavanje s v
gozdarstvu,
daljinsko

slika ž, uravnana
gmota ž +, lesna
prostor m,
gozdnati
enota ž (Zavoda
za gozdove),
območna
masa ž

n.n. les: količina lesa, ki se meri s tehtanjem in izrazi z
utežnimi enotami (npr.: atro teža, lutro teža)
dogovor med prodajalcem in kupcem lesa o načinu
merjenja količine lesa
premer preseka okroglega lesa (običajno izmerjen
navzkriž)ali premer drevesa oz. debla (izmerjen 130
cm od tal na zgornji strani)
prim.: prsni premer/0743/, premer v prsni višini/0743/
premer na tanjšem koncu debla/0534/, dolgega
lesa/0528/ ali odrezka/0526/; sin.: tanjši premer/1780/
1. premer zgornjega čela odrezka/0526/; premer čelne
ploskve na tanjšem koncu kosa/2606/
prim.: premer na tanjšem koncu/D109/
2. prsni premer dreves pri zgornji višini sestoja/0752/
premer na sredini/0745/ oz. na polovici dolžine
debla/0534/ ali kosa okroglega lesa
prim.: srednji premer sestoja/0744/
n.n. sortiment: skupna dolžina sortimenta/0520/ in
nadmere /2790/(ali zaščite čela)
volumen nadzemnega in podzemnega lesa drevesa
skupaj
prim.: debeljad/0546/, drobnjad/0545/
količina stoječega ali posekanega lesa/0890/
prim.: sečna masa/0770/
vse vrste snemanj iz zraka in tehnike za interpretacijo
posnetkov; sin.: gozdarsko daljinsko zbiranje
podatkov/2835/
prim.: gozdarsko daljinsko pridobivanje podatkov/1841/
slika (aerofotoposnetek) zemeljskega površja, ki je
narejen v centralni projekciji in zato popačen
slika (aerofotoposnetek), transformirana v ortogonalno
projekcijo
velika količina lesa
prostor, kjer prevladuje gozd/0191/

gozdnogospodarska enota/2957/ Zavoda za gozdove
Slovenije za upravljanje gozdnogospodarskega
območja
n.n. les: količina stoječega lesa (lesna zaloga/0996/) ali
posekanega lesa (sečna masa/0770/)
pot ž za sečnjo
za samohodne gozdarske stroje/1572/ za sečnjo/0213/
in izdelavo/0468/ načrtovana prehodna trasa v
sestoju/0253/, ki jo naredijo stroji sami pri odpiranju
gozdov s sekundarnimi prometnicami/1923/;
sin.: sečna pot, strojna pot/1925/
dolžina ž, tržna
n.n. sortiment: dolžina, ki jo določajo tržni pogoji (npr.
brez nadmere)
značilnost ž (lesa) lastnost lesa, ki je značilna predvsem ali samo za les
(tudi lesni sortiment)
les m,
les/0890/, ki nastaja na drevesu v pozni starosti/1237/,
senescentni; les
predvsem na spodnjem in zunanjem delu debla/0084/
m, starostni
prim.: juvenilni (mladostni) les/2976/, adultni (zreli)
les/2977/
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82
D126

stroj m za
obdelavo

852.11
D127
852.11
D128

ekscentričnost ž

852.11
D129
852.11
D130
852.11
D131
852.11
D132
852.12
D133
852.12
D134
852.13
D135
852.15
D136
852.15
D137
852.15
D138

krivost ž, enojna

852.17
D139

luknja ž od
ščetine

852.18
D140

poklina ž

852.18
D141
852.18
D142
852.18
D143
852.18
D144

razpoka ž zaradi
podiranja
razpoka ž, čelna

852.18
D145
852.18
D146

razpoka ž, prečna

852.19
D147

poškodba ž lubja

koničnost ž

krivost ž, dvojna
krivost ž,
večkratna
ovalnost ž
venec m grč
grča ž, nezarasla
skorja ž, vrasla
beljava ž, dvojna
marogavost ž
zveriženost ž

razpoka ž, križna
razpoka ž,
zvezdasta

razpoka ž,
vzdolžna

stroj, s katerim se obdeluje/2980/ les, npr. žaganje
desk, tesanje tramov; sin.: stroj za obdelavo
lesa/2981/, obdelovalni stroj
odmik stržena/0897/ od središča debelnega prereza
oblikovanost debla/0084/ ali sortimenta/0520/ zaradi
padca premera/0758/ po dolžini
prim.: velika koničnost/1792/
krivost/1234/ lesnega sortimenta/0520/, pri katerem je
vzdolžna os enkrat ukrivljena
krivost/1234/ lesnega sortimenta/0520/, pri katerem je
vzdolžna os dvakrat ukrivljena
krivost/1234/ lesnega sortimenta/0520/, pri katerem je
vzdolžna os večkrat ukrivljena
značilnost/D124/ debla/0084/ ali lesnega
sortimenta/0520/, da ima ovalno obliko
skupina grč/1174/, razporejena v pasu (širine 15 cm)
okrog debla/0084/ (iglavcev/0106/)
grča (zdrava/1988/, nagnita/1980/ ali slepica/2003/), ki
je les debla še ni prerasel
skorja/0911/, ki jo je deloma prerasel les
prim.: žlebatost/1232/
poleg beljave/0906/ na obodu še v črnjavo/1995/
vrinjen kolobar beljave
lisasta obarvanost/2078/ lesa
skrivenčen potek lesnih vlaken/0895/; nepravilna
struktura lesa/1935/ ni vedno le napaka lesa/0970/,
ampak je lahko tudi zaželena značilnost furnirskih
hlodov, npr. pri javorju rebrašu ali pri ptičjem javorju
vdolbina v deblu/0084/ ali sortimentu/0520/, ki nastane,
kadar se pri podiranju/0477/ izpulijo neprežagana
lesna vlakna/0895/ ščetine/0488/
plitva površinska razpoka/2002/ v smeri lesnih
vlaken/0895/ iglavcev/0106/, ki nastane zaradi sušenja
lesa/2160/
razpoka/2002/ na spodnjem delu debla/0084/, ki
nastane pri (napačnem) podiranju/0477/
razpoka/2002/ na čelu lesnega sortimenta/0520/
dvojna (ali večkratna) razpoka/2002/ v obliki križa na
čelu lesnega sortimenta/0520/
razpoka/2002/ na čelu sortimenta/0520/ zvezdaste
oblike, ki sega do oboda
prim.: srčna razpoka
razpoka/2002/ na čelu lesnega sortimenta/0520/, ki
poteka prečno na presek
razpoka/2002/ vzdolž debla/0084/ ali lesnega
sortimenta/0520/, običajno le na obodu
prim.: mrazna razpoka/2001/
poškodba, ki jo različne dejavnosti povzročijo na
lubju/0910/ drevesa, npr. poškodba zaradi
spravila/1771/
prim.: poškodba zaradi lupljenja/0680/
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852.19
D148
852.34
D149
852.34
D150

razpoka ž od
strele
razpoka ž, srčna

852..5
D151
852.5
D152
91
D153

luknja ž od žolne

kolesivost ž

poškodba ž od
živali
raba ž gozda

razpoka/2002/ vzdolž debla/0084/, ki jo povzroči strela
prim.: poškodba od strele/0701/
razpoka/2002/ v osrednjem delu debla/0084/ ali
sortimenta/0520/, ki ne sega do oboda
krožna razpoka/2002/ v jedru/1944/ okroglega lesa;
običajno poteka po letnici (enojna, dvojna, delna ali
popolna kolesivost)
luknja, ki jo v deblu/0084/ izdolbe žolna
poškodba na drevju ali lesu, ki jo povzročajo živali, npr.
divje živali /2268/
raba danosti, kot jih omogočajo funkcije gozda/2013/
prim.: večnamenska raba/2142/
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Abecedni seznam gozdarskega slovarja
(indeks)
1., 2., 3. in 4. zvezek ter dodatek
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abiotska poškodba ž
Abneyev merilni instrument, m
absolutna višinska boniteta ž
adhezija ž tal
adultni les m
adventivni poganjek m
adventivni popek m
aerofotogrametrija ž
aeroniveliranje s
aeroprojektor m
agregat m
agregat m za izdelavo
(sortimentov)
agregat m za sečnjo
akord m
akordne postavke ž mn.
akordne tarife ž mn.
akordni delavec m
aktivna kislost ž tal
alarmni čas m
aluvialna tla s mn.
amortizacija ž
amortizacija ž
amortizacijska doba ž
amortizacijski sklad m
analiza ž branik
analiza ž dela
analiza ž gospodarjenja
analiza ž stroškov in koristi
analiza ž stroškov in učinkovitosti
analiza ž tal
analiza ž uporabnosti
analiza ž, debelna
analiza ž, drevesna
analiza ž, pelodna
analiza ž, presejalna
analiza ž, sestojna
anorgansko gnojilo s
antropogena obremenitev ž
antropogena sprememba ž klime
apnena tla s mn.
apnenje s
apnenje s,izravnalno
areal m
asfalt m
asimilacija ž
asimilacija ž CO2
asimilacijski organ m

1697
3835
2806
3161
2977
3247
1181
3838
3840
3839
1563
1594

asimilirati
atestirani semenski sestoj m
atestiranje s semena
atestiranje s semenskega sestoja
atestirati
atlas m, gozdarski
autoekologija ž
avtohton, -a, -o
avtohtona drevesna vrsta ž
avtohtona provenienca ž
avtomat m
bager m za jarke
bager m za jarke
bajonetni vrh m
baktericiden, -dna, -dno
bakterijski gomoljčki m mn.
balon m, signalni
bambus m
bambusov gozd m
bandaža ž
bandažiranje s
bankina ž
barjanska tla s mn.
barjanski gozd m
barje s, šotno
barva ž lesa
barvna napaka ž
barvna sprememba ž
bat m, cepilni
bavarsko skupinskopostopno
gospodarjenje s
baze ž mn., zamenljive
bela gniloba ž
beliti
beliti v soku
beljava ž
beljava ž, dvojna
berma ž
Bethellov postopek m
betonska cesta ž
betulin m
bičasto drevo s
bilanca ž, lesna
bilanca ž, lesna
bilanca ž, vmesna
bilanca ž, vodna
biocenoza ž
biogeocenoza ž

1592
3522
3523
3523
4046
3170
3755
1102
2050
2131
2132
2051
2816
3079
2927
2949
2950
2177
2951
1828
1828
1242
3156
3848
1359
2742
3110
1111
2488
2489
0171
2691
3206
3231
2302
269

3207
2445
1402
2444
3429
2841
2081
3273
1202
2311
2048
2559
3685
3297
3776
3278
2135
3268
3504
3957
3956
3676
1106
0442
3342
0915
1992
3001
0588
1298
2200
1979
0507
0448
0906
D136
3658
3955
3672
3924
0144
2017
3022
2133
0036
1145
1146
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biogeosfera ž
bioindikator m
biološka pretvorba tal
biološki kazalnik m
biološki nadzor m
biološko razgradljiv -a, -o
biološko varstvo s gozdov
biološko zatiranje s
biomasa ž
biomasa ž drevesa
biomasa ž sestoja
biomasa ž, celotna
biomasa ž, rastlinska
biomonitoring m
biosfera ž
biotehniški ukrep m
biotehniško urejanje s hudournikov
biotehnologija ž
biotop m
biotop m
biotop m, gozdni
biotska poškodba ž
biotski škodljivi dejavnik m
Bitterlihova metoda ž
bitumenska plast ž
bivališče s
blazina ž za podiranje
bližnja imisija ž
boben m, lupilni
bočno gašenje s
bočno nakladanje s (z vitlom)
bodoči sestoj m za sečnjo
bogastvo s, gozdno
bogatitev ž opada
bok m požara
boks m, sortirni
bolan, -lna, -lno
bolehen, -hna, -hno
bolezen ž (brestov), holandska
bolezen ž, drevesna
boljšanje s sestoja
boniteta ž rastišča
boniteta ž sestoja
boniteta ž tal
boniteta ž, absolutna višinska
boniteta ž, relativna višinska
boniteta ž, višinska
bonitetni razred m sestoja

bonitiranje s
bonitirati
borealni pas m iglastega gozda
božično drevesce s
brada ž
bradavica ž slepice
bradavica ž, vejna
brana ž, krožna
branika ž
branike ž mn., široke
brazda ž
brazdasta erozija ž
brez bul
brez grč
brez lubja
brez vej
brežina ž
brki m mn., kitajski
brlog m
brst m
brst m
brsteč, -a, -e, pozno
brstenje s
brusilnica ž lesa
brusni les m
brušeni del m sekire
bruto kubični meter m lesa
buba ž
bula ž
bula ž, rakasta
bula ž, vejna
buldozer m
butara ž protja
celokupna kislost ž tal
celokupni sestoj m
celopovršinska obdelava ž tal
celostno načrtovanje s
celoštevilska mera ž
celotna biomasa ž
celotna lesna proizvodnja ž
celotna meritev ž
celotni donos m
celotni sestoj m
celotno drevo s
celovit furnirski hlod m
celuloza ž
celuloza ž, lesna
cena ž lesa

2349
1147
2206
1147
3107
2247
3699
0653
1156
2624
1157
2292
2291
3107
2351
1693
1695
3113
1247
2350
3327
1698
3692
1784
2691
1248
2631
2157
1633
3765
0609
3355
0995
3481
1740
2620
3793
3794
2748
1699
3489
0776
0779
2238
2806
2807
2805
1823
270

2802
0778
3338
0446
0493
1999
0972
2438
0901
1940
0314
1134
3969
3972
2791
3300
2107
1950
3218
0081
3258
3237
2295
0978
3002
3608
0736
0052
3975
0688
0973
1688
0993
3171
3393
2487
1866
D104
2292
1829
2759
0856
1331
2624
1975
3008
3003
0873
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cenilec m gozdov
cenitev ž s krožnimi vzorčnimi
ploskvami
cenitev ž, okularna
centralno temeljnično drevo s
cepanice ž mn.
cepič m
cepilni bat m
cepilni stroj m
cepilno orodje s
cepin m
cepinček m
cepiti
cepiti
cepljenec m
cepljeni les m
cepljenje s
cepljenje s tal
cepljenka ž
cepljivost ž
cerkveni gozd m
cesta ž
cesta ž, betonska
cesta ž, gozdna
cesta ž, odvozna
cestni valjar m
cev ž, setvena
ciklus m sukcesije gozda
ciklus m, generacijski
cilj m gospodarjenja
cilj m obnove
cilj m, gospodarski
cilj m, kratkoročni proizvodni
cilj m, negovalni
cilj m, proizvodni
ciljna lesna zaloga ž
ciljna porast ž
ciljna vrsta ž sestoja
ciljni premer m
ciljni sestoj m
ciljni sestojni tip m
ciljni tip m gospodarjenja
ciljno drevo s
(ciza ž)
cona ž, robna
cvetenje s, spodbujeno
čas m dela, potrebni
čas m listanja

čas m sečnje drevesa
čas m setve
čas m širjenja požara
čas m za oddih
čas m, alarmni
čas m, čisti delovni
čas m, dodatni
čas m, nastopni
čas m, odvozni
čas m, odzivni
čas m, osnovni
čas m, potrebni delovni
čas m, strojni
časovni normativ m
časovni red m
časovno preučevanje s dela
čeljustni nakladalnik m
čeljustnik m
čelna razpoka ž
čelo s goloseka
čelo s požara
čelo s sečnje
černozjom m
četa ž, strateška gasilna
čezkabinski nakladalnik m
čist ,-a, -o grč
čisti delovni čas m
čisti donos m
čisti donos m sečnje
čisti gozdni donos m
čisti lesni donos m
čisti nasad m
čisti sestoj m
čisti zemljiški donos m
čistiti jarek
čistost ž grč
čiščenje s
čiščenje s jarkov
čiščenje s od vej, naravno
čiščenje s trase
čiščenje s v vrstah
členitev ž gozda
členitev ž rastišč
čreslovina ž
črnjava ž
črnjava ž, neprava
črnjava ž, temno obrobljena
črpalka ž za vbrizganje goriva

3818
0767
3815
0747
0541
0358
0588
0592
2635
1640
2644
0359
0510
0360
0541
2451
1426
0360
1960
1011
2108
3672
1686
0640
2110
1436
2347
3216
0853
1358
1913
2922
1501
0843
0840
0844
2856
0841
0844
1880
1912
0274
3639
3990
2335
1561
3313
271

3543
1434
1746
2533
3755
3520
2533
3762
0884
3761
3520
3507
3534
3086
2874
1560
1659
1659
D142
1622
0708
1621
0032
3766
1662
3972
3520
0850
2956
0851
2953
0283
0282
1906
3686
3971
0417
2704
0152
2589
1522
1848
2147
2008
1995
1994
1996
D082
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črpalka ž, ročna oljna
črta ž, obrambna
črviv, -a, -o
črvojedina ž
daljinsko vodenje s
daljinsko zaznavanje s v
gozdarstvu
dan m drevesa
dan m, delovni
dansko redčenje s
davek m na dodano vrednost
davitelj m, drevesni
debelejša ranta ž
debelejši debeljak m
debeli les m
debelina ž tal
debelinska rast ž
debelinska stopnja ž
debelinska struktura ž
debelinski prirastek m
debelinski razred m
debeljad ž
debeljad ž, debelna
debeljad ž, drevesna
debeljad ž, vejna
debeljak m
debeljak m, debelejši
debeljak m, mlajši
debeljak m, srednji
debeljak m, starejši
debeljak m, tanjši
debelna analiza ž
debelna debeljad ž
debelna krivulja ž
debelna metoda ž
debelni požar m
debelni prostor m
debelnost ž
debelo drevje s mn.
debelovejnat, -a, -o
deblo s
deblo s
deblomer m
deblovina ž
deblovina ž
deblovina ž iglavcev
deblovina ž listavcev
deblovnica ž

degradacija ž tal
degradiran, -a, -o
dejanska delna površina ž
dejanska storilnost ž
dejanski gospodarski razred m
dejanski učinek m
dejavnik m dela, vplivni
dejavnik m, biotski škodljivi
dejavnik m, ekološko krajinski
dejavnik m, okoljski
dejavnik m, rastiščni
dejavnik m, škodljivi abiotski
dejavniki m mn. krajine
del m sekire, brušeni
del m sestoja za izsek
del m sestoja, spodnji
delati na akord
delavec m pri bazenu
delavec m z motorko
delavec m, akordni
delavec m, gozdni
delavec m, sezonski
delavec m, stalni
delavec m, šolani gozdni
delavski sindikat m
delavsko naselje s
delež m (organizmov)
delež m drevesne vrste
delež m površine, vzorčni
delež m v zmesi
delitev ž dela
delitev ž gozda
delitvena sečnja ž
delna meritev ž s premerko
delna površina ž
delna površina ž (odseka)
delni obrod m
delno furnirski hlod m
delno klupiranje s
delno mehanizirana sečnja ž
delo s na akord
delo s, gozdno
delo s, izmensko
delo s, pogodbeno
delo s, skupinsko
delovanje s gozda, zadrževalno
delovanje s puferno
delovišče s

D083
1753
3964
0668
1696
D115
4035
3519
1515
2058
1760
1968
D010
1616
2218
3234
0740
2885
0783
0742
0546
2613
2611
2612
0289
D010
1338
1339
1340
D009
1828
2613
3808
2584
D100
1225
3800
1348
0149
0084
0534
1807
0530
1615
2615
2614
1798
272

2242
2243
2884
2039
2871
2039
1562
3692
3346
1041
1041
3730
2068
3608
0276
0184
3525
3965
1019
4046
1021
4052
4051
1022
4054
3660
1243
1835
1802
2414
3538
1862
1280
2758
2883
0827
0132
0941
2758
3541
3526
2526
2055
2934
3585
2019
1079
2918
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delovna moč ž
delovna operacija ž
delovna roka ž nakladalnika
delovna skupina ž
delovna ureditvena karta ž
delovne razmere ž mn.
delovni dan m
delovni dnevnik m
delovni načrt m
delovni nalog m
delovni poskus m
delovni proces m
delovni proces m
delovni red m
delovni tempo m
delovni učinek m
delovni učinek m
delovni učinek m
delovni uspeh m
delovno mesto s
delovno navodilo s
delovno obdobje s
delovno opravilo s
delovno orodje s
delovno pravo s
delovno razmerje s
delovnopravno razmerje s
delovodja m, gozdarski
delovodnik m
dendrokronologija ž
dendrologija ž
dendromasa ž
dendrometer m
dendrometrija ž
deputatni les m
deska ž, prednja rampalna
deska ž, rampalna
deska ž, zadnja rampalna
detajlno načrtovanje s
devastiran, -a, -o
dezinfekcija ž semena
dezinfekcija ž tal
dež m, kisli
deželna (splošna) odprava ž
služnostne
pravice
deželna gozdna uprava ž
deželna gozdna uprava ž

deževni gozd m
diagnoza ž, sestojna
diagram m zrnatosti
digitalni model m pokrajine
dihalna korenina ž
dihanje s tal
dinamična drevesna skupina ž
diplomirani gozdarski inženir m
diplomirani lesarski inženir m
direkcija ž, gozdna
divjad ž
divjad ž, dlakava
divjad ž, parkljasta
divjad ž, pernata
divje živali ž mn.
divji prašiči m mn.
dlakava divjad ž
dnevi m mn. gozda
dnevnik m, delovni
dninar m
dnišče s debla
dno s zaseka
doba ž premene
doba ž sestoja, generacijska
doba ž, amortizacijska
doba ž, izravnalna
doba ž, proizvodna
doba ž, vegetacijska
dobavnica ž
dobni prirastek m
dobrine ž mn., gozdne
dodatek m za težavnost
dodatni čas m
dodelava ž semena
dodelavno skladišče s
dodelitev ž
dodeliti
dodeljen, -a, -o
dodelovalni stroj m
dogovor m o merjenju
dokončani mladi nasad m
dolga mehanska roka ž
dolgi les m
dolgi okrogli les m
dolgi potaknjenec m
dolgi tanki les m
dolgoročno načrtovanje s
določitev ž lesne zaloge sestoja

3090
3084
2119
1618
2842
3095
3519
3089
3088
3536
3506
1554
3083
3087
3516
1027
1555
3515
3125
3531
3536
3518
3085
3533
3103
4049
3104
1922
3089
0786
0100
1791
1807
0739
1023
2671
1663
2672
1893
1123
0328
0341
1051
4017

1919
1920
273

0197
3849
3159
3146
1171
0014
3384
0863
0888
1918
2274
2277
2278
2282
2268
2281
2277
4036
3089
3093
0091
0485
2396
3853
2132
2917
0808
1245
0874
2827
2974
3067
2533
1396
0556
3911
3912
3913
D035
D107
1342
2550
0528
D030
0397
1611
1885
3810
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določiti akord
določiti rastiščne enote
dolžina ž
dolžina ž krošnje
dolžina ž krošnje, relativna
dolžina ž prometnic
dolžina ž reza
dolžina ž, tržna
dolžinska nadmera ž
dolžinska rast ž
dolžinsko krojenje s
dolžinsko krojiti
domač, -a, -e rastišču
domača ponudba ž
domača proizvodnja ž
donos m nabiranja semena
donos m sečnje
donos m sečnje, čisti
donos m, celotni
donos m, čisti
donos m, čisti gozdni
donos m, čisti lesni
donos m, čisti zemljiški
donos m, gozdni
donos m, količinski (hektarski)
donos m, končni
donos m, lesni
donos m, načrtovani
donos m, postranski gozdni
donos m, povprečni
donos m, skupni
donos m, trajni lesni
donos m, vmesni
donosnost ž
dormanca ž
dosaditi
dostopna gozdna površina ž
dostopnost ž gozda
dotikalni strup m
dovoljenje s, odvozno
dovoz m
dovzetnost ž
dražba ž lesa
drča ž
drča ž, ledena
drča ž, lesena
drča ž, zemeljska
drča ž, žična

drenažnost ž
drevesa s mn., odmrla
drevesce s iz potaknjenca
drevesce s, božično
drevesce s, novoletno
drevesna analiza ž
drevesna bolezen ž
drevesna debeljad ž
drevesna goba ž
drevesna lestev ž
drevesna meja ž
drevesna metoda ž
drevesna metoda ž z vitlom
drevesna plezalna naprava ž
drevesna porast ž
drevesna rastlina ž
drevesna skupina ž, dinamična
drevesna skupina ž, nestabilna
drevesna skupina ž, stabilna
drevesna vrsta ž
drevesna vrsta ž brez jedrovine
drevesna vrsta ž s svetlo jedrovino
drevesna vrsta ž z obarvano
jedrovino
drevesna vrsta ž za varovanje tal
drevesna združba ž
drevesna žaga ž
drevesna žaga ž, motorna
drevesni davitelj m
drevesni kol m
drevesni koren m
drevesni lišaji m mn.
drevesni način m pridobivanja lesa
drevesni rak m
drevesni razred m
drevesni razredi m mn., socialni
drevesni sestoj m
drevesni vitel m
drevesni vosek m
drevesni vzorec m
drevesnica ž
drevesnica ž, gozdna
drevesnica ž, lokalna
drevesnica ž, setvena
drevesnica ž, stalna
drevesnica ž, začasna
drevesničar m
drevesnina ž

3524
3133
D112
1808
3304
2964
D042
D123
2790
3235
0499
3566
3209
2971
2969
2448
2955
2956
0856
0850
0851
2953
1906
0858
0761
0857
0855
0839
0986
2952
0856
2954
0420
2052
1218
3475
2869
2534
0659
0885
3626
2334
0877
0612
0616
D095
0615
0613
274

2703
3734
0370
0446
0446
1828
1699
2611
0101
3622
0114
3588
2587
3689
3326
3265
3384
3383
3382
0102
1197
1189
1190
1486
2356
3598
D047
1760
3938
0091
3330
1625
1761
1320
3396
0255
3637
3714
2779
0336
0337
0338
1421
0339
0340
4048
1791
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drevesno gospodarjenje s
drevesno gospodarjenje s
drevje s mn., debelo
drevje s mn., odmrlo
drevje s mn., poškodovano
drevnina ž
drevnina ž
drevo m, vmesno
drevo s
drevo s brez vrha
drevo s v živi meji
drevo s z nadomestnim vrhom
drevo s z odmrlo krošnjo
drevo s, bičasto
drevo s, celotno
drevo s, centralno temeljnično
drevo s, ciljno
drevo s, elitno
drevo s, izbrano
drevo s, izruvano
drevo s, korenasto
drevo s, košato
drevo s, kržljavo
drevo s, lovno
drevo s, manj uporabno
drevo s, matično
drevo s, mnogostransko uporabno
drevo s, nadraslo
drevo s, nadstojno
drevo s, nadvladujoče
drevo s, naslonjeno
drevo s, obetavno
drevo s, obglavljeno
drevo s, obviselo
drevo s, obvladano
drevo s, obvladano
drevo s, okrasno
drevo s, plus
drevo s, podraslo
drevo s, podrto odmrlo
drevo s, podstojno
drevo s, podstojno
drevo s, preverjeno plus
drevo s, robno
drevo s, rogovilasto
drevo s, semensko
drevo s, sovladajoče
drevo s, srednje sestojno

drevo s, srednje temeljnično
drevo s, suhovršno
drevo s, šibasto
drevo s, varovalno
drevo s, vilasto
drevo s, vladajoče
drevo s, vzorčno
drevo s, zaostalo
drgnjenje s (rogovja)
dričati
drobilnik m
drobilnik m, rotacijski
drobirski tok m
drobljenje s posesti
drobni les m
drobnosemenski, -a, -o
drobnovejnat, -a, -o
drog m
drog m za napeljavo
drogovnjak m
drogovnjak m
drogovnjak m, mlajši
drogovnjak m, starejši
drsna sklopka ž
drugotni gozd m
drugotni kulturni gozd m
drugotni poganjek m
drugotni poganjek m
drugotni popek m
drugotni pragozd m
drugotni škodljivec m
družbena ledina ž
družbeni gozd m
družbeno ekonomsko okolje s
drva s mn.
drzanje s
državni gozd m
državni gozdni obrat m
državni popis m gozdov
dušilnik m ropota
dvakrat ukrivljeno toporišče s
sekire
dvigovanje s sejank
dvigovanje s tal zaradi zmrzali
dvobobenski vitel m
dvoglavi stroj m za sečnjo
dvojna beljava ž
dvojna krivost ž

2386
3354
1348
0566
1628
1791
2799
3394
0103
3589
3497
3299
3728
0144
2624
0747
0274
0318
0274
3731
3723
0137
0160
0654
0108
1398
3012
0278
0278
0278
0489
0274
3729
0489
0279
1814
2010
0320
0279
3314
0279
1814
0318
1235
0159
1399
1815
3819
275

0749
3722
0144
3446
3306
0280
1842
3307
1151
D092
2697
1385
3109
4009
2608
0096
0150
3936
3936
0288
1345
1344
D008
2099
1355
2422
0151
3247
1181
1352
1773
3875
3054
1875
0929
1609
1009
0867
2782
D072
3613
1425
1726
2656
D037
D136
D130
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energija ž, kalilna
enkrat ukrivljeno toporišče s sekire
enobobenski vitel m
enodoben sestoj m
enodobnost ž
enoglavi stroj m za sečnjo
enojna krivost ž
enoklonski, -a, -o
enomeren sestoj m
enoosna prikolica ž
enoprijemni stroj m za celovito
sečnjo
enoprijemni stroj m za izdelavo
enoprijemni stroj m za sečnjo
enoročna motorna žaga ž
enoslojen sestoj m
enoslojni, -a, -o
enostavno ozobljenje s žage
enota ž (Zavoda za gozdove),
območna
enota ž obrata
enota ž vrednotenja
enota ž, gozdnogospodarska
enota ž, načrtovalna
enota ž, negovalna
enota ž, obratovalna
enota ž, rastiščna
enota ž, semenska
enota ž, ureditvena
enovita gozdna uprava ž
epidemičen, -čna, -čno
ergonomija ž
erozija ž
erozija ž tal
erozija ž, brazdasta
erozija ž, površinska
erozija ž, žlebičasta
erozijsko območje s
estetika ž, gozdna
etat m
etat m glavnega donosa
etat m vmesnih donosov
etat m, izravnalni
etat m, letni
etat m, trajnostni
etiolirati
evapo-transpiracija ž
evidenca ž gospodarjenja

dvojno srce s
1993
dvoprijemni stroj m za izdelavo
2552
dvoprijemni stroj m za sečnjo
2551
dvoročna motorna žaga ž
0578
dvoročna žaga ž
0574
dvostranska grča ž
3973
edafon m
2244
ekologija ž
2080
ekologija ž drevesnih vrst
2321
ekologija ž krajine
3036
ekologija ž, gozdna
0170
ekološka kontrola ž poškodb gozda 2750
ekološke in socialne funkcije ž mn. 0999
gozda
ekološko gojenje s gozdov
3350
ekološko krajinski dejavnik m
3346
ekološko ravnovesje s
1143
ekološko ravnovesje s krajine
2067
ekonomika ž gozdarskega
1902
poslovanja
ekonomist m, gozdarski
3896
ekosfera ž
2349
ekosistem m
1146
ekosistem m krajine
2066
ekosistem m vzgajanega gozda
1037
ekosistem m, gozdni
0111
ekotip m
1270
ekotop m
2350
ekscentričnost ž
D127
ekskurzija ž, gozdarska
2036
eksota ž
1380
eksota ž
3422
eksploatacija ž (gozda)
0847
eksploatacijsko gospodarjenje s
3983
ekspozicija ž
1056
ekstenziviranje s rabe tal
3128
ekstenziviranje s v gozdarsvu
4001
električna motorna žaga ž
1635
element m dela
2528
element m dela
3078
elitni semenski sestoj m
2443
elitni sestoj m
0319
elitno drevo s
0318
eluvialni horizont m
1089
emisija ž
1044
enakorasel, -sla, -slo
2416
energetski les m
1965
energija ž lesa
3917
276

1221
3612
2655
0291
1871
D038
D129
2082
0292
1678
2562
2563
2562
0577
0292
0182
3928
D120
3124
2931
2957
1894
0842
2918
2148
D018
0813
3894
3693
1559
2087
1137
1134
2259
1136
3199
3505
0839
2913
1892
1888
2912
1890
0672
1049
1895

Lipoglavšek, M. in sod. Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars, Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2013
_____________________________________________________________________________________________________

evidenca ž ukrepov
evtrofen, -fna, -fno
evtrofikacija ž
faktor m nosilnosti tal
faktor m za prostorninski les,
pretvorni
fašina ž
favna ž, talna
fenologija ž
fenotip m
feromon m
feromonska past ž
fiktivna lesna zaloga ž
fina tekstura ž
finančno (sečno)zreli sestoj m
fitocenologija ž
fitocenološko kartiranje s
fitocenoza ž
fítogeografíja ž
fizika ž lesa
fiziologija ž dela
flora ž
foliarno gnojenje s
fondi m mn., gozdni
formacija ž, rastlinska
fotogrametrija ž
fotosinteza ž
francosko redčenje s
fratarjenje s
frezanje s tal
fungicid m
funkcija ž gozda
funkcije ž mn. gozda, ekološke in
socialne
funkcijska skupina ž sestojev
furnir m
furnir m, luščeni
furnir m, rezani
furnir m, žagani
furnirnica ž
furnirski hlod m
furnirski les m
gaj m
gasilna naprava ž
gasilno orodje s
gasilsko moštvo s
gasilsko vozilo s cisterna
gašenje s gozdnega požara

gašenje s požara
1750
gašenje s, (neprekinjeno) linijsko 3764
gašenje s, bočno
3765
gašenje s, individualno
3763
(gater m)
2982
generacijska doba ž sestoja
3853
generacijski ciklus m
3216
genetika ž, gozdna
1184
genetska pestrost ž
2261
genfska konvencija ž o ohranjanju 2062
čistosti zraka
genotip m
0049
genski sklad m
2084
geografija ž, rastlinska
3315
(geodetska) izmera ž gozdov
2832
gladina ž podtalnice
1068
glava ž sekire
3602
glava ž za izdelavo
D039
glava ž za kleščenje
1570
glava ž za podiranje
1571
glava ž, izdelovalna
1594
glava ž, klestilna
1570
glava ž, sečna
1592
glavna drevesna vrsta ž
0285
glavna gospodarska drevesna vrsta 2915
ž
glavna korenina ž
0079
glavna korenina ž
1168
glavna prometnica ž
2684
glavni gozdni proizvod m
1931
glavni rezultat m ureditve gozdov 2921
glavni sestoj m
0277
glavnikasta smreka ž
1195
glavnikasto vejnata smreka ž
1195
glavno izkoriščanje s
0207
glavno načrtovanje s
1883
glej m
1104
glina ž
2188
glinast, -a, -o
2230
glinasta tla s mn.
1121
gliva ž modrivka
0955
gliva ž, trohnobna
2995
globina ž sajenja
2470
globina ž sejanja
3435
globina ž tal
0030
globina ž, pokrivna
3436
globok, -a, -o
1092
globok, -a, -o, srednje
2219

1895
3187
1043
3163
1806
0993
2271
1238
0047
2266
2711
2916
D001
3881
1239
1254
0178
3315
0914
3514
2086
1496
2018
3334
2070
2294
1516
2512
3484
1708
2013
0999
0848
1976
0945
0944
3947
2989
1974
0940
0179
0717
0717
0715
2091
1751
277
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gluho seme s
gmota ž +, lesna
gnezdast lom m
gnezdast vrh m
gnezdasta obnova ž
gnezdasta prebiralna zgradba ž
gnezdasta setev ž
gnezdasto sajenje s
gnezdo s dreves
gnezdo s, vražje
gnila grča ž
gnilo jedro s
gniloba ž beljave
gniloba ž debla
gniloba ž jedra
gniloba ž lesa, napredujoča
gniloba ž zaradi rane
gniloba ž, bela
gniloba ž, lesna
gniloba ž, obodna
gniloba ž, rdeča
gniloba ž, suha
gniloba ž, vlažna
gnitje s lesa
gnojenje s
gnojenje s, foliarno
gnojenje s, letalsko
gnojenje s, listno
gnojenje s, tekočinsko
gnojenje s, zeleno
gnojilo s, anorgansko
gnojilo s, mineralno
gnojilo s, organsko
gnojilo s, zeleno
goba ž, drevesna
goba ž, lesna
godnost ž tal
gojeni gozd m
gojenje s božičnih drevesc
gojenje s gozda, poljedelsko
gojenje s gozdov
gojenje s gozdov, ekološko
gojenje s gozdov, sonaravno
gojenje s novoletnih drevesc
gojitev ž divjadi
gojitev ž divjadi v obori
gojitev ž drevja
gojiti gozdove

gola površina ž
0821
gola sadika ž
1446
goličava ž
1367
golobrst m
0670
golosečnja ž
0214
golosečnja ž v ozkih progah
1291
golosečnja ž v pasovih
2377
golosečnja ž v progah
1282
golosečnja ž v širokih progah
2385
golosek m
0558
gomoljčki m mn., bakterijski
3278
gomoljčki m mn., koreninski
3278
gonilna gred ž
2095
gonilno vreteno s z utori
D060
gorenje s drevesa
3743
gornji drevesni sloj m
0183
gornji sloj m panjevsko
1310
semenskega
gozda
gornji ustroj m
2690
gorski gozd m
1267
gorski, -a, -o
3148
gosenica ž
0051
gosenice ž mn. na leglu
0060
goseničar m za prekladanje
2666
gospodariti z gozdom, obvezno
4022
gospodarjenje s brez golosečenj 2372
gospodarjenje s s
0211
skupinskoraznodobnim
semenovcem
gospodarjenje s s klinasto zastorno 1293
sečnjo
gospodarjenje s s kmečkim
3353
gozdom
gospodarjenje s s kulisno sečnjo 1294
gospodarjenje s s panjevsko
1308
semenskim gozdom
gospodarjenje s s plemenitimi
3352
listavci
gospodarjenje s s povodjem
1132
gospodarjenje s s prihranjenci
1301
gospodarjenje s s semenci
1279
gospodarjenje s s semenovcem
0210
gospodarjenje s skladno z naravo, 2392
gozdno
gospodarjenje s z borom
3351
gospodarjenje s z divjadjo
2283
gospodarjenje s z drevesnimi
1541
plantažami, gozdno-poljsko

1397
D118
1721
2337
1365
2388
3438
2469
0254
1716
2003
2005
1983
2006
1982
3950
0685
1979
0958
1981
0686
0959
0960
3960
1360
1496
2490
1496
3487
1429
1359
1359
1412
0342
0101
0961
1122
0192
0447
1394
1272
3350
2370
0447
2284
2290
0300
2368
278
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gospodarjenje s z dvoslojnim
1303
semenovcem
gospodarjenje s z golosečnjo
0225
gospodarjenje s z gozdom
1036
gospodarjenje s z gozdom,
4021
obvezno
gospodarjenje s z gozdom,
1307
trajnostno
gospodarjenje s z obvejevanjem
2505
gospodarjenje s z varovalnim
2254
območjem
za pitno vodo
gospodarjenje s z vejnikovci
0243
gospodarjenje s z zastorno sečnjo 0232
gospodarjenje s z zastorno sečnjo 1292
v
tropskem gozdu
gospodarjenje s z zastorno sečnjo, 0230
velikopovršinsko
gospodarjenje s za
1312
čreslo,panjevsko
gospodarjenje s za pospešeno rast 1305
gospodarjenje s za visoko lesno
1277
zalogo in prirastek
gospodarjenje s, bavarsko
1298
skupinsko
postopno
gospodarjenje s, drevesno
2386
gospodarjenje s, drevesno
3354
gospodarjenje s, eksploatacijsko 3983
gospodarjenje s, gozdnopašno
2514
gospodarjenje s, gozdno-poljsko 0437
gospodarjenje s, izkoriščevalsko 3983
gospodarjenje s, kmetijsko
3127
gospodarjenje s, lovno
2283
gospodarjenje s, občasno
3879
gospodarjenje s, panjevsko
1311
gospodarjenje s, plantažno
0415
gospodarjenje s, površinsko
0228
gospodarjenje s, prebiralno
0237
gospodarjenje s, selitveno
1542
gozdno-poljsko
gospodarjenje s, sestojno
3132
gospodarjenje s, trajnostno
1843
gospodarjenje s, zastorno
3362
gospodarjenje s, zastorno
1299
skupinsko
postopno
gospodarjenje s,malopovršinsko
0461

gospodarjenje s,skupinsko
postopno
gospodarska gozdna površina ž
gospodarska knjiga ž
gospodarska obhodnja ž
gospodarska starost ž
gospodarska učinkovitost ž
gospodarska uspešnost ž
gospodarski cilj m
gospodarski gozd m
gospodarski načrt m
gospodarski razred m
gospodarsko obdobje s
gospodarstvo s, gozdno
gospodarstvo s, lesno
gospodarstvo s, svetovno gozdno
gospodarstvo s, vodno
gost gozd m
gostitelj m, vmesni
gosto grmovje s
gostota ž
gostota ž
gostota ž krošnje
gostota ž lesa, nominalna
gostota ž nasutja
gostota ž populacije
gostota ž prometnic
gostota ž sestoja
gostota ž svežega lesa
gostota ž tal
gostota ž tal, navidezna
gostota ž temeljnice sestoja,
hektarska
gostota ž vlažne snovi
gošča ž
goščava ž
goščavje s
gozd m
gozd m kratke obhodnje
gozd m mangrove
gozd m na barju
gozd m na peščini
gozd m na pobočju
gozd m s starostnimi razredi
gozd m skupnosti
gozd m skupnosti
gozd m v globeli
gozd m v oblakih
279

0235
0818
0831
1845
0806
2129
1026
1913
0194
1900
0819
2899
0003
0923
1025
3112
3385
0043
0180
1958
2979
1813
1955
3108
2272
2963
0259
1956
1063
1063
0748
2178
0287
3328
0180
0191
2373
1258
3341
2364
0200
2389
1014
4007
0201
3335
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gozd m za lubje
gozd m za varovanje klime
gozd m za varovanje tal
gozd m, bambusov
gozd m, barjanski
gozd m, cerkveni
gozd m, deževni
gozd m, drugotni
gozd m, drugotni kulturni
gozd m, družbeni
gozd m, državni
gozd m, gojeni
gozd m, gorski
gozd m, gospodarski
gozd m, gost
gozd m, grmast
gozd m, iglasti
gozd m, imisijski varovalni
gozd m, izločeni
gozd m, javni
gozd m, klimaksni
gozd m, kmečki
gozd m, korporacijski
gozd m, kržljavi
gozd m, kulturni
gozd m, listnati
gozd m, listopadni tropski
gozd m, mestni
gozd m, mešani listnati
gozd m, modelni
gozd m, monsunski
gozd m, naravni
gozd m, negospodarski
gozd m, nizki +
gozd m, normalni
gozd m, obalni
gozd m, obalni tropski
gozd m, obcestni varovalni
gozd m, občasno poplavljeni
gozd m, občinski
gozd m, obrečni
gozd m, obrežni
gozd m, panjevskosemenski
gozd m, pašni
gozd m, pionirski
gozd m, pobočni
gozd m, poplavni
gozd m, prebiralni

gozd m, pred plazovi varovalni
3043
gozd m, primarni
3404
gozd m, primestni
2023
gozd m, proizvodni
3337
gozd m, prvotni
3404
gozd m, prvotni kulturni
2421
gozd m, redek
1324
gozd m, rekreacijski
1004
gozd m, sonaravni
2423
gozd m, srednji +
0224
gozd m, strnjen
3385
gozd m, sušni tropski
1260
gozd m, tropski
1256
gozd m, učni
2034
gozd m, varovalni
1006
gozd m, varovani
3997
gozd m, večnamenski
3336
gozd m, vedno zeleni tropski
1261
gozd m, veliki zasebni
4008
gozd m, visoki +
0209
gozd m, vlažni
2365
gozd m, vodovarovalni
3042
gozd m, vzgajani
0192
gozd m, z naravo skladen
1278
gospodarski
gozd m, zasebni
1013
gozd m, zastiralni varovalni
3994
gozd m, zaupniški
4012
gozd m, zreli
1354
gozdar m
0865
gozdar m
1022
gozdar m, revirni
0862
gozdarska ekskurzija ž
2036
gozdarska gospodarska skupnost ž 4029
gozdarska hiša ž
0866
gozdarska inšpekcija ž
2958
gozdarska karta ž
0796
gozdarska knjižnica ž
4033
gozdarska koča ž
1682
gozdarska melioracija ž
1494
gozdarska oprema ž traktorja
2667
gozdarska politika ž
3014
gozdarska politologija ž
3015
gozdarska pridelava ž
3496
gozdarska služba ž
3063
gozdarska statistika ž
2015
gozdarska statistika ž
3021
gozdarska svetovalna služba ž
4031

1549
3999
3998
3504
0442
1011
0197
1355
2422
3054
1009
0192
1267
0194
3385
0198
0195
3044
0823
3054
1354
2031
1012
3339
1273
0196
1263
2030
1262
0803
1264
1353
2865
0241
0803
1257
1259
3993
0440
1010
2363
0199
0224
0444
1482
0200
0439
0236
280
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gozdarska znanost ž
0002
gozdarski atlas m
2841
gozdarski delovodja m
1922
gozdarski ekonomist m
3896
gozdarski genski viri m mn.
3259
gozdarski inženir m
0861
gozdarski mojster m
0864
gozdarski podjetnik m
4055
gozdarski stroj m
1572
gozdarski strokovnjak m
0865
gozdarski svetovalec m
4032
gozdarski tehnični preizkus m
3688
gozdarski traktor m
1656
gozdarski učenec m
1018
gozdarski urad m
4014
gozdarski vodja m
2959
gozdarski zakon m o vrstah
3428
gozdarski, -a, -o
0193
gozdarski, -a, -o
1035
gozdarsko daljinsko pridobivanje s 1841
podatkov
gozdarsko daljinsko zbiranje s
2835
podatkov
gozdarsko gradbeništvo s
3653
gozdarsko inženirstvo s
1681
gozdarsko kartiranje s rastišč
2146
gozdarsko kladivo s
0597
gozdarsko letališče s
2836
gozdarsko opremljen, -a, -o
2565
gozdarsko orodje s
0463
gozdarsko poklicno izobraževanje s4040
gozdarsko prostorsko načrtovanje s2026
gozdarsko svetovanje s
3059
gozdarsko združenje s
4043
gozdarstvo s
0001
gozdarstvo s, urejeno
2139
gozdič m
0179
gozdna cesta ž
1686
gozdna direkcija ž
1918
gozdna drevesna vrsta ž
1191
gozdna drevesnica ž
0337
gozdna ekologija ž
0170
gozdna estetika ž
3505
gozdna genetika ž
1184
gozdna hidrologija ž
1130
gozdna jasa ž
0822
gozdna jasa ž
2868
gozdna klimatologija ž
2153

gozdna krajina ž, razčlenjena
gozdna meja ž
gozdna paša ž
gozdna policija ž
gozdna posest ž
gozdna pot ž
gozdna površina ž
gozdna proga ž, varovalna
gozdna proizvodnja ž
gozdna renta ž
gozdna sadika ž
gozdna stelja ž
gozdna stepa ž
gozdna tehnika ž
gozdna tehnika ž
gozdna uprava ž
gozdna uprava ž
gozdna združba ž
gozdna železnica ž
gozdnat, -a, -o
gozdnati prostor m
gozdnatost ž
gozdne dobrine ž mn.
gozdni biotop m
gozdni delavec m
gozdni donos m
gozdni ekosistem m
gozdni fondi m mn.
gozdni humus m
gozdni kataster m
gozdni obrat m
gozdni opad m
gozdni pas m, varovalni
gozdni plevel m
gozdni posestnik m
gozdni posestnik m
gozdni požar m
gozdni predel m
gozdni proizvod m
gozdni proizvod m, glavni
gozdni proizvod m, nelesni
gozdni proizvodi m mn.
gozdni prostor m
gozdni revir m
gozdni rob m
gozdni rob m
gozdni sestoj m
gozdni viri m mn.
281

1269
0113
0445
2033
0828
1684
1858
1005
2141
0851
0365
2296
0202
1598
2536
0860
1917
1266
0632
0177
D119
0176
2974
3327
1021
0858
0111
2018
3174
2847
1916
2296
1005
0720
3050
4011
0702
1854
2143
1931
0986
2974
D022
0849
0299
1547
0253
3027
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gozdni, -a, -o
gozdno bogastvo s
gozdno delo s
gozdno gospodarjenje s skladno z
naravo
gozdno gospodarstvo s
gozdno mladovje s
gozdno območje s
gozdno seme s
gozdno semenarstvo s
gozdno varstvena kontrola ž
gozdno varstveni monitoring m
gozdnogojitven -a, -o
gozdnogojitvena lastnost ž
gozdnogojitvena oblika ž
gozdnogojitvena oblika ž
gozdnogojitvena smernica ž
gozdnogojitvena tehnika ž
gozdnogojitvene zahteve ž mn.,
gozdnogojitveni način m
gozdnogojitveno ravnanje s
gozdnogojitveno tehničen,-čna, čno
gozdnogospodarska enota ž
gozdnogospodarska karta ž
gozdnogospodarski načrt m
gozdnogospodarsko podjetje s
gozdnogospodarsko tveganje s
gozdnogospodarsko združenje s
gozdnopašno gospodarjenje s
gozdno-poljska kultura ž
gozdno-poljsko gospodarjenje s
gozdno-poljsko gospodarjenje s z
drevesnimi plantažami
gozdu prizanesljiv, -a, -o
grabež m
grabilnik m
grablje ž mn. za pospravljanje
grablje ž mn., odbojne
gradacija ž
gradbena podlaga ž
gradbeni les m
gradbeni obrat
gradbeništvo s, gozdarsko
gradeč, -a, -e sestoj
gradnja ž gozdnih poti
gradnja ž gozdnih prometnic
gramoz m

gravitacijsko območje s lesnega
skladišča
gravitacijsko območje s poti
gravitacijsko žično spravilo s
grča ž
grča ž, dvostranska
grča ž, gnila
grča ž, nagnita
grča ž, nezarasla
grča ž, nezrasla
grča ž, vidna
grča ž, zarasla
grča ž, zdrava
grča ž, zrasla
grčav, -a, -o
grčavost ž
greben m
grebenica ž
grebenica ž
grebeničenje s
grebenski položaj m
gred ž, gonilna
gred ž, kardanska
gred ž, zadnja gonilna
gred ž, zgibna
greda ž
greda ž potaknjencev
greda ž za presajenke
greda ž za vzgojo sadik
greda ž, setvena
greda ž, setvena
greder m
grm m
grmast gozd m
grmič m
grmiček m, vražji
grmišče s
grmovje s, gosto
grmovni požar m
grmovni sloj m
groba tekstura ž
groblja ž, ledeniška
grobo porozen, -zna, -zno
gručasto sajenje s
gruda ž
grudica ž iztrebka
grudičasta struktura ž tal
grušč m

0193
0995
2526
2392
0003
2418
1268
0326
1395
3790
3790
3347
2369
0206
1271
1881
0205
3349
0206
0204
3348
2957
0798
0830
0859
3016
3058
2514
2510
0437
1541
2570
1660
2673
2673
3652
0063
2701
0946
1691
3653
3266
2693
1685
2195
282

1643
2586
1649
1174
3973
2003
1980
D134
1990
1989
3974
1988
1987
0971
1991
3147
0124
3286
3454
1055
2095
2094
2098
2097
2453
1419
0350
1418
0348
1420
0644
0140
0198
1226
1716
0181
0180
1741
2359
D002
2076
0894
0383
0369
2265
0015
2193

Lipoglavšek, M. in sod. Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars, Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2013
_____________________________________________________________________________________________________

gruščnat, -a, -o
2194
gruščnati ustroj m
2689
guba ž lubja
1229
guljenje s (rogovja)
1151
guma ž, široka
2114
habitat m
1248
heilbronsko sortiranje s
2605
hektarska gostota ž temeljnice
0748
sestoja
hektarsko število s dreves
1816
helikoptersko spravilo s
2653
hemiceluloza ž
3923
herbicid m
0661
hibrid m
3261
hidravlična verižna žaga ž
2634
hidroliza ž lesa
0980
hidrologija ž, gozdna
1130
hidrološka karta ž
2524
hidromelioracija ž gozdnega
0413
zemljišča
hidromorfna tla s mn.
1099
hiša ž, gozdarska
0866
hitrorastoč, -a, -o
0045
hitrorastoča drevesna vrsta ž
2492
hitrorastoča plantaža m
2493
hitrost ž (protipožarnega) ukrepanja3757
hitrost ž kalitve
1221
hitrost ž sekanja
3535
hitrost ž širjenja požara
1734
hlod m
0548
hlod m za luščenje
0943
hlod m za prage
0933
hlod m za žago
0936
hlod m, celovit furnirski
1975
hlod m, delno furnirski
0941
hlod m, furnirski
1974
hlodi m mn.
0527
hlodovina ž
0527
hodnik m
0666
hoduljasta korenina ž
1169
holandska bolezen ž (brestov)
2748
holoceluloza ž
3922
horizont m B
1091
horizont m B
3177
horizont m C
2213
horizont m izpiranja
1089
horizont m, eluvialni
1089
horizont m, humusni
0027

horizont m, humusni
2209
horizont m, iluvialni
1091
horizont m, iluvialni
3177
horizont m, talni
1082
horizontalni sklep m
0270
hormon m, rastni
1163
hranilna podlaga ž
1414
hranilna snov ž
3277
hranivo s
3277
hranljiv, -a, -o, zelo
3187
hrastov panjevec m za čreslo
0449
hrastovo lubje s za tanin
0990
huminske snovi ž mn.
2202
humozen, -zna, -zno
2210
humozna tla s mn.
1110
humus m
0021
humus m, gozdni
3174
humus m, surovi
0022
humusni horizont m
0027
humusni horizont m
2209
humusno karbonatna tla s mn.
2227
idealna mešanost ž po površini
1873
idealni gospodarski razred m
2870
iglasta drevesna vrsta ž
2316
iglasti gozd m
0195
iglavci m mn.
1194
iglavec m
0106
iglica ž
2305
igličje s
2306
iglični opad m
2208
ilovica ž
2197
ilovnat, -a. –o
2233
ilovnat, -a. –o, malo
2232
ilovnata tla s mn.
1113
iluvialni horizont m
1091
iluvialni horizont m
3177
imago m
1148
ime s gozda, ledinsko
1854
imisija ž
1045
imisija ž, bližnja
2157
imisijska hranilna snov ž
2163
imisijska občutljivost ž
1142
imisijska obremenitev ž gozda
2746
imisijska poškodba ž
3783
imisijski varovalni gozd m
3044
imisijsko poškodovana površina ž 3784
impregnacija ž lesa
0952
impregnacijsko sredstvo s
0951
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impregnirnica ž
indeks m gorljivosti
indeks m listne površine
indeks m nevarnosti gozdnega
požara
indeks m požarne ogroženosti
indeks m, mokrotni
indeks m, poletni vlažnostni
indikator m tal, rastlinski
individualno gašenje s
industrija ž, lesna
industrija ž, lesnoobdelovalna
industrija ž, lesnopredelovalna
industrija ž, žagarska
industrijski les m
industrijski les m listavcev
industrijski lesni ostanki m mn.
infrardeči posnetek m iz zraka
injiciranje s drevesa
insekticid m
instrument m, Abneyev merilni
inšpekcija ž, gozdarska
intenzivnost ž dela
intenzivnost ž redčenja
intenzivnost ž sečnje
inventura ž gozdov
inženir m, diplomirani gozdarski
inženir m, diplomirani lesarski
inženir m, gozdarski
inženirstvo s, gozdarsko
iverka ž
iverna plošča ž
ivje s
izbira ž prihranjencev
izbira ž rastišču ustrezne drevesne
vrste
izbira ž, negativna
izbira ž, pozitivna
izbiralna sečnja ž v panjevcu
izbiralna sečnja ž v panjevsko
semenskem gozdu
izbiralno redčenje s
izbiranje s
Izbirati
izboklost ž debla
izboljšanje s dela
izboljševanje s tal
izbor m drevesnih vrst

izbor m, posamični
izbran,-a, -o
izbranec m
izbrani semenski sestoj m
izbrani sestoj m
izbrano drevo s
izbrati opazovalno ploskev
izčrpanost ž tal
izčrpati se
izdatki m mn., obratovalni
izdelava ž (sortimentov)
izdelava ž brežine
izdelava ž kotnega zaseka
izdelava ž lehe
izdelava ž lesa po ujmi
izdelava ž polomije
izdelava ž poškodovanega drevja
izdelava ž, naknadna
izdelki m mn., lesni
izdelovalna glava ž
izdelovalni stroj m
izdelovati (sortimente)
izguba ž gozdne površine
izguba ž lesa zaradi dolžinske
nadmere
izguba ž lesa, narodno
gospodarska
izguba ž pri izdelavi
izguba ž pri krojenju
izguba ž pri razžagovanju
izguba ž pri sečnji
izguba ž pri sečnji
izguba ž prirastka
izguba ž, nelesna
izgubljati liste, predčasno
izhlapevanje s
izhodišče s požara
izhodiščni material m
izjedati hodnike
izjedina ž
izkaz m (družbenih) površin
izkaz m gozdnih posesti
izkaz m gozdnih površin
izkaz m lesnih zalog
izkaz m lesnoproizvodnih površin
izkaz m oddelkov
izkaz m površin
izkaz m prirastkov

3954
3745
1812
3747
1739
2252
2253
1125
3763
0924
0925
0927
0934
0523
3584
0948
2838
3953
0662
3835
2958
3508
2499
1891
0768
0863
0888
0861
1681
0979
0979
2161
3363
2400
1509
1511
3369
3366
1514
3360
3359
0756
3075
1493
1851
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1185
1186
0274
2442
2441
0274
3830
1124
0034
3889
1604
3117
2467
2439
2592
2593
2629
3573
0926
1594
D040
0468
3046
1803
4000
2622
3820
2621
0769
2623
1915
3032
0669
1042
3751
2214
0667
0665
2848
2882
2875
1868
2876
2862
1853
1869
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izkaz m sprememb površin
izkop m
izkop m sadik
izkop m talnega profila
izkopalnik m
izkopalnik m sadik z grudo
izkopalnik m, polcilindrični
izkopalnik m, valjasti
izkopati jarek
izkoristek m
izkoristek m lesa
izkoristek m, svetlobni
izkoriščanje s gozdov
izkoriščanje s, glavno
izkoriščati gozd, prekomerno
izkoriščevalsko gospodarjenje s
izkrčenje s gozda
izkrčiti gozd
izkrčiti površino
izkupiček m od lesa
izleči se
izleganje s iz jajca
izlesti iz zapredka
izletna odprtina ž
izletniški kraj m
izletniški predel m
izležen, -a, -o, sveže
izločanje s
izločanje s smole
izločanje s, naravno
izločati
izločena površina ž
izločeni gozd m
izločilno redčenje s
izločitev ž sestojev
izmenjalna kapaciteta ž
izmenjalna kislost ž tal
izmenjava ž baz
izmenjevalci m mn.
izmensko delo s
izmera ž gozdov, (geodetska)
izmera ž lesa na tleh
izmera ž ležečega lesa
izmeriti les
izobraževalna gozdna uprava ž
izobraževalno osebje s
izobraževanje s gozdnih delavcev
izobraževanje s, gozdarsko

1865
3118
1447
1129
2544
3450
3452
3451
3684
3074
1624
2327
0994
0207
0729
3983
2028
1007
3596
3891
0056
3214
0054
1768
3996
3995
3213
2371
0681
3310
3430
0823
0823
3562
0812
1080
3165
1078
3167
2055
2832
1805
1805
0771
4037
4038
3060
4040

poklicno
izogibališče s
izostanek m nege
izpadanje s semen
izpadati
izpiranje s hranil
izpiranje s tal
izpiranje s tal
izpirati
izpit m v gozdarstvu, zaključni
izplen m
izplen m sejank
izplen m sejank, odstotni
izplen m semen
Izpodriniti
izpopolnjevanje s vrzeli
izpostavljen, -a, -o pozebi
izpostavljen, -a, -o viharju
izpran, -a, -o
izprana tla s mn.
izračun m etata
izrastek m
izravnalna doba ž
izravnalni etat m
izravnalno apnenje s
izravnati zemljišče
izravnava ž zemljin
izravnava ž žagnih zob
izravnavanje s reakcije tal
izravnavati višine
izredno pridobivanje s lesa
izrinjana drevesna vrsta ž
izruvano drevo s
Izruvati
izsek m
izsek m iz tal
Izsekati
izsmolarjen, -a, -o
izsortirati
iztek m drče
izvajanje s sečenj
izvedba ž gozdarske dejavnosti
izvesti premeno
izvor m
izvor m semena
izvor m, prvotni
izvorno območje s
izvrtek m
285

3664
1540
0135
3291
2239
1084
3157
3183
4039
3876
0334
1433
1405
0122
0411
0010
3735
3184
3164
3872
D099
2917
1888
2489
3431
3665
3930
1079
3666
3986
2415
3731
0692
3559
3560
0494
2523
3578
3632
0467
2923
0246
2311
0327
1188
2312
0785
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izvrtina ž
izvrtina ž
izvržena sadika ž
jagodičje s
jakost ž posredovanja
jakost ž redčenja
jakost ž sečnje
jalovo seme s
jama ž, pedološka
jama ž, sadilna
jamica ž, sadilna
jamski les m
jarek m, odtočni
jarek m, odtočni
jarmenik m
jarovizacija ž
jasa ž, gozdna
jasa ž, gozdna
javni gozd m
jedro s
jedro s, gnilo
jedro s, mokro
jedro s, pomladitveno
jedro s, trhlo
jedro s, votlo
jedrovina ž
jedrovina ž, obarvana
jelenjad ž
jelševje s
(jermenica ž)
jesenska setev ž
jesensko sajenje s
jez m, odbojni
juvenilni les m
kakovost ž debla
kakovost ž krošnje
kakovost ž lesa
kakovost ž tal
kakovostni razred m
kakovostni razred m debla
kakovostni razred m krošenj
kakovostni razred m sadik
kakovostni razred m sortimenta
kalamiteta ž
kalani les m
kalati
kalilna energija ž
kalilna podlaga ž

0668
3718
3449
3331
3759
1528
1527
1397
1129
0382
0382
0930
2112
3485
2982
1404
0822
2868
3054
1944
2005
1945
3412
2005
2004
0907
1995
2279
0441
2095
1477
1475
3651
2976
2792
2800
3000
2238
0967
2793
2801
0367
1966
D103
0541
0510
1221
0343

kaliti
kalitveno mirovanje s
kalivost ž
kalivost ž
kalus m
kambij m
kamen m, (ročni) brusni
kamen m, oddelčni
kamenje s
kamnina ž, matična
kamnit, -a, -o
kamnita tla s mn.
kamniti ustroj m
kanal m, smolni
kandidat m
kapa ž, spravilna
kapaciteta ž tal za vodo
kapaciteta ž tal za vodo
kapaciteta ž, izmenjalna
kapaciteta ž, kationska izmenjalna
kapaciteta ž, obremenilna
kapaciteta ž, proizvodna
kapaciteta ž, puferska
karbonatna tla s mn.
kardanska gred ž
kardanski zgib m
(kardanski zglob m)
karta ž funkcij gozda
karta ž gozdnatosti
karta ž gozdne posesti
karta ž poškodovanosti
karta ž prometnic
karta ž varstva pred viharjem
karta ž voda
karta ž, delovna ureditvena
karta ž, gozdarska
karta ž, gozdnogospodarska
karta ž, hidrološka
karta ž, katastrska
karta ž, parcelna
karta ž, pregledna
karta ž, protipožarna
karta ž, rastiščna
karta ž, revirna
karta ž, sestojna
karta ž, topografska
kartiranje s gozdnih rastišč
kartiranje s rastišč
286

0128
1218
0129
0333
0683
1936
3620
0817
2196
2215
2235
2229
2688
1938
1224
1671
1074
3153
1080
3166
3279
2815
2075
1112
2094
2096
2096
2854
3847
0797
2851
1840
2853
2524
2842
0796
0798
2524
2849
2850
2845
2852
1839
1838
3845
2844
0833
1837
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kartiranje s rastišč, gozdarsko
kartiranje s vegetacije
kartiranje s, fitocenološko
kartirati
kasni les m
kataster m
kataster m poti in voda
kataster m, gozdni
katastrofalni gozdni požar m
katastrska karta ž
kategorija ž prevoznosti
kategorija ž terena, tehnološka
kategorija ž viharne ogroženosti
kationi m mn., zamenljivi
kationska izmenjalna kapaciteta ž
katranirati
kavelj m na poveznici
kazalnik m donosa, računski
kazalnik m etata
kazalnik m, biološki
kemični razklop m
kemično letalsko zatiranje s
kemično zatiranje s
kemija ž lesa
(kiper m)
kisli dež m
kislost ž
kislost ž tal, aktivna
kislost ž tal, celokupna
kislost ž tal, izmenjalna
kitajski brki m mn.
klada ž
kladivo s, gozdarsko
kladivo s, številčno
klasificiranje s lesa
klasifikacija ž poškodovanosti tal
klasifikacija ž tal
klavže ž mn.
klestilna glava ž
klestilni stroj
klestiti
klešče ž mn., spravilne
kleščenje s
klica ž
klični list m
klični poganjek m
klima ž, sestojna
klimaks m

klimaksni gozd m
klimatologija ž, gozdna
klimatska rasa ž
klimatska sprememba ž
klimatski pas m
klin m
klin m za cepljenje
klin m za podiranje
klin m, sadilni
klinati
klirens m
kliti
klon m
klorofil m
klorofilno zrno s
kloroplast m
kloroza ž
klupa ž
klupa ž, registrirna
klupiranje s, delno
(klupirati)
kmečki gozd m
kmetijska pridelava ž
kmetijska raba ž v nasadu drevja
kmetijsko gospodarjenje s
kmetijstvo s
knjiga ž, gospodarska
knjiga ž, posestna
knjiga ž, zemljiška
knjižnica ž, gozdarska
koča ž, gozdarska
koča ž, opazovalna
koeficient m prirastka
kokon m
kol m, drevesni
kolarski les m
kolesivost ž
kolesna veriga ž
kolesnica ž
količek m, označevalni
količina ž gozdnih proizvodov
količina ž izpusta
količina ž lesa
količina ž lesa, prodajna
količina ž, emisije
količina ž, sečna
količinski (hektarski) donos m
količnik m listne površine

2146
1254
1254
2833
0904
3052
2879
2847
2732
2849
2682
2535
2725
2200
3166
3952
2678
2910
2911
1147
3977
2715
0656
0919
2102
1051
3168
3170
3171
3165
1950
0537
0597
0598
0517
3789
3182
0648
1570
D041
0497
0633
1607
1214
1178
3245
3144
0173
287

1354
2153
0099
3143
2164
0589
0591
0595
1455
0590
2117
0128
0098
1162
3232
3232
1732
0599
0600
2758
2754
2031
3120
2511
3127
3099
0831
3053
3051
4033
1682
3756
2820
2270
3938
0947
D150
2669
2695
0795
0858
3135
2770
2973
3135
0770
0761
1812
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količnik m, oblikovni
kolobar m debla
koloid m, talni
kolutni plug m
komasacija ž
kombinacija ž naprav
kombinirana predalčna metoda ž
kombinirani pomladitveni postopek
m
kombinirano ozobljenje s žage
kombinirano redčenje s
kompleks m, sorpcijski
kompresijski les m
koncesija ž za sečnjo
končna sečnja ž
končna sečnja ž
končna sečnja ž
končna združba ž
končni donos m
končni sestoj m
konec m kosa, tanjši
konec m, tanjši
koničasto krošnjat, -a, -o
koničen, -čna, -čno
koničnost ž
koničnost ž, velika
konj m za spravilo
konkurenca ž
konkurenca ž, koreninska
konkurenca ž, rastlinska
kontaktni strup m
kontejnerska sadika ž
kontejnerska vzgoja ž sadik
kontrola ž dela
kontrola ž letanja metuljev
kontrola ž poškodb gozda,
ekološka
kontrola ž, gozdno varstvena
kontrolna metoda ž
kontrolna metoda ž
kontrolna vzorčna taksacija ž
konvencija ž o ohranjanju čistosti
zraka,
genfska
konzerviranje s, mokro
konzerviranje s, suho
kopa ž, oglarska
kopičenje s in požig m sečnih

0757
1827
1077
1386
2032
1574
2905
1363

ostankov
korak m verige
koren m, drevesni
korenasto drevo s
koreničnik
korenika ž
korenina ž
korenina ž, dihalna
korenina ž, glavna
korenina ž, glavna
korenina ž, hoduljasta
korenina ž, oporna
korenina ž, ovijalna
korenina ž, ploščata
korenina ž, srčna
korenina ž, stranska
korenina ž, zračna
korenina ž, zračna
koreninica ž
koreninje s
koreninjen, -a, -o, plitvo
koreninska konkurenca ž
koreninski gomoljčki m mn.
koreninski lasek m
koreninski nastavek m
koreninski nastavek m, ploščati
koreninski pletež m, plitev
koreninski potaknjenec m
koreninski prostor m
koreninski sistem m
koreninski sloj m
koreninski vrat m
koreninsko rebro s
korenovec m
koristi ž mn. gozda, nematerialne
koristna vloga ž
kos m divjadi
kos m okroglega lesa
kos m, prvi
kos m, srednji
kosa ž
kosa ž za reso
koš m
košato drevo s
kot m povezave
kot m razvejitve
kot m žlebičev
kot m, vejni

3929
1519
1076
0900
0879
0207
0220
0221
3322
0857
1911
D029
2606
2338
0759
D128
1792
2645
2320
0121
1209
0659
1411
1431
3529
3773
2750
3790
1896
2925
2777
2062

2993
2992
0982
3593
288

D059
0091
3723
1614
2299
2297
1171
0079
1168
1169
1170
2298
1165
0079
3243
0075
1171
1166
1164
3244
0121
3278
1167
0076
1165
0080
1417
3178
0077
0028
1172
0076
0091
0999
3071
2275
1610
D031
D032
2545
3472
0138
0137
3844
1175
1553
1175

Lipoglavšek, M. in sod. Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars, Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2013
_____________________________________________________________________________________________________

kotalna motika ž
kotno sajenje s
kotno zasekovanje s
koza ž za drzanje
koza ž za lupljenje
koza ž za žaganje
Kraftovi drevesni razredi m mn.
kraj m porekla
kraj m prvotnega izvora
kraj m, izletniški
krajina ž
krajina ž, kulturna
krajina ž, naravna
krajinski park m
krajinsko načrtovanje s
krajinskoekološka vloga ž gozda
krajnik m
krajšanje s poganjkov
krajšati
kratek poganjek m (z iglicami)
kratka obhodnja ž
kratki tanki les m
(kratki) vzvod m za naganjanje
kratkodebelni, -a, -o
kratkoročni proizvodni cilj m
kratkoročno načrtovanje s
krčenje s
krčenje s drevja
krčenje s gozda s požiganjem
krčenje s panjev
krčiti
krčiti (panje)
kritični razvoj m temeljnice
kriv, -a, -o
kriv, -a, -o, večkratno
krivina ž
krivodebelni, -a, -o
krivodebelnost ž
krivost ž
krivost ž
krivost ž, dvojna
krivost ž, enojna
krivost ž, večkratna
krivulja ž, debelna
krivulja ž, višinska
križanec m
križanje s
križna motika ž

križna motika ž,
križna razpoka ž
križna rovnica ž
križna skladovnica ž
krmilje s, zgibno
krmna njiva ž
krogotok m hranil
krogotok m hranilnih snovi
krogotok m, vodni
krojenje s lesa
krojenje s, dolžinsko
krojilec m
krojiti
krojiti, dolžinsko
kronika ž revirja
kronika ž, sestojna
krošnja ž
krošnja ž, odmirajoča
krošnjat, -a, -o, koničasto
krovni ilovnati pesek m
kroženje s vode
krožna brana ž
krožna vzorčna ploskev ž
krožna zglobna žaga ž
krožna žaga ž
krožna žaga ž za nego
krožni verižni splav m
krpa ž
kržljav, -a, -o
kržljavi gozd m
kržljavo drevo s
ksilem m
ksilometer m
kubični meter m lesa
kulisna sečnja ž
kultivator m
kultura ž, gozdno-poljska
kultura ž, mlada
kulturna krajina ž
kulturni gozd m
kupec m lesa
kuratorij m za gozdno delo in
tehniko;
KWF
kurilna vrednost ž
kvadratni razpored m sadik
lametni sindrom m
lasek m, koreninski

2480
1466
2467
0572
0572
2636
1321
1187
1188
3996
3345
3131
2137
2021
3129
3037
2988
1451
2597
2300
3852
2764
3621
0157
2922
2900
2627
0496
1382
2626
3595
0561
2889
0154
1233
3970
0154
0153
0153
1234
D130
D129
D131
3808
1788
3261
3262
0378
289

2466
D143
0378
3575
1576
0066
1158
1158
1131
2596
0499
4047
0498
3566
3018
3982
0089
2721
2338
2216
1131
2438
1800
1963
1964
1638
3649
1460
2342
3339
0160
0898
3821
0734
1283
2540
2510
0294
3131
1273
3903
4044

1951
1471
1774
1167
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lastnina ž gozda
lastniški odnosi m mn.
lastnost ž, gozdnogojitvena
lateritna tla s mn.
ledena drča ž
ledeniška groblja ž
ledina ž
ledina ž, družbena
ledinsko ime s gozda
lega ž, odprta
legenda ž karte
lemežna plošča ž
lepljivi obroč m
lepokrošnjat, -a, -o
les m
les m iglavcev
les m iglavcev, tanki
les m iglavcev, žagani
les m iz ujme
les m korenin
les m listavcev
les m listavcev, industrijski
les m listavcev, žagani
les m od redčenja
les m odrasli
les m s tujki
les m vej
les m za brušenje
les m za drogove
les m za energijo
les m za krivljenje
les m za kurjavo
les m za lesne plošče
les m za luščenje
les m za oglje
les m za palete
les m za parket
les m za pletarstvo
les m za vlaknine
les m za vlaknine iglavcev
les m za vlaknine listavcev
les m za vžigalice
les m za žago
les m, adultni
les m, brusni
les m, cepljeni
les m, debeli
les m, deputatni

les m, dolgi
les m, dolgi okrogli
les m, dolgi tanki
les m, drobni
les m, energetski
les m, furnirski
les m, gradbeni
les m, industrijski
les m, jamski
les m, juvenilni
les m, kalani
les m, kasni
les m, kolarski
les m, kompresijski
les m, kratki tanki
les m, manjvredni
les m, mehki
les m, mladostni
les m, mrtev
les m, nadmerski
les m, nagniti
les m, natezni
les m, neobdelani
les m, neolupljeni
les m, obvejeni
les m, okrogli
les m, ožgani
les m, plavni
les m, potonjeni
les m, prostorninski
les m, rani
les m, reakcijski
les m, resonančni
les m, resonančni
les m, robljeni
les m, senescentni
les m, starostni
les m, surovi
les m, svetli
les m, tanki
les m, tehnični
les m, tehnični prostorninski
les m, tenzijski
les m, tlačni
les m, trdi
les m, tropski
les m, vrednejši
les m, zasmoljeni

3049
3072
2369
1105
0616
2076
2932
3875
1854
0011
2843
1597
3703
0145
0890
0892
2610
3942
2628
2769
0893
3584
3943
0568
2977
0974
2768
3002
0931
1965
3931
0929
1617
0942
0538
3944
3945
2616
0977
3005
3004
3946
0937
2977
3002
0541
1616
1023
290

0528
D030
1611
2608
1965
0940
0946
0523
0930
2976
0541
0904
0947
0900
2764
2617
1934
2976
3734
3581
3935
0899
3579
0542
D021
0525
D101
0635
0638
0535
0902
1937
1977
3949
3941
D125
D125
0521
1942
2609
0547
1613
0899
0900
1933
2975
0522
0913
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les m, zreli
les m, žagani
lesa ž
lesena drča ž
lesena odvodnica ž
lesena riža ž
leseni nosilec m
leseni zdražnik m
lesna bilanca ž
lesna bilanca ž
lesna celuloza ž
lesna gmota ž +
lesna gniloba ž
lesna goba ž
lesna industrija ž
lesna masa ž
lesna plantaža m
lesna proizvodnja ž
lesna trgovina ž
lesna trohnoba ž
lesna vlaknina ž
lesna zaloga ž
lesna zaloga ž tehničnega lesa
lesnata rastlina ž
lesnata vrsta ž,
lesnate rastline ž mn. zunaj gozda
lesni donos m
lesni izdelki m mn.
lesni ostanki m mn.
lesni ostanki m mn. v industriji
lesni plin m
lesni polproizvodi m mn.
lesni proizvodi m mn.
lesni sortiment m
lesni škodljivec m
lesni trg m
lesno gospodarstvo s
lesno netivo s
lesno oglje s
lesno skladišče s
lesno tvorivo s
lesno vlakno s
lesnoneproizvodna površina ž
lesnoobdelovalna industrija ž
lesnoobdelovalni obrat m
lesnopredelovalna industrija ž
lesnopredelovalni obrat m
lesnoproizvodna površina ž

lesovina ž
lestev ž, drevesna
letališče s, gozdarsko
letalo s za gašenje
letalsko gnojenje s
leteče seme s
letev ž
letna (tehnološka) zmogljivost ž
letna zemljiška renta ž
letni etat m
letni posek m
letni povprečni prirastek m
letnik m iglic
letnik m iglic, zadnji
letno načrtovanje s
leto s izletanja
leto s, semensko
leto s, semensko
leto s, ureditveno
letvenjak m
lice s sekire
licitacija ž lesa
ličinka ž
(ličinka ž)
ličje s
lignifikacija ž
lignin m
linija ž za izdelavo in sortiranje
linija ž, lupilna
linija ž, proizvodna
linija ž, spravilna
linija ž, vrvna
linija ž, vzorčenja
linija ž, zakoličena
linijska vzorčna taksacija ž
lisičast rob m
list m
list m sekire
list m, klični
list m, senčni
list m, sončni
listanje s
listavci m mn.
listavec m
listavec m, mehki
listavec m, plemeniti
listavec m, trdi
listje s

1943
0939
3779
D095
3681
0614
3948
3681
2017
3022
3003
D118
0958
0961
0924
D114
2494
2144
0871
0958
3006
0996
3984
1192
2313
4005
0855
0926
2991
0948
3979
2986
0926
0520
0950
0872
0923
3934
0984
0965
3009
0895
0825
0925
3939
0927
0928
0826
291

3007
3622
2836
1754
2490
1183
0579
1600
1906
2912
2788
2822
1177
2307
1901
0064
1222
1406
2877
1344
0585
0877
2267
0051
1946
0074
3921
2555
2553
2556
0642
2652
3816
3656
2778
0938
2304
3606
1178
1180
1179
3312
1196
0107
1198
0109
1199
3251
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listna ploskev ž
listna površina ž
listnata drevesna vrsta ž
listnata streha ž
listnati gozd m
listni opad m
listni opad m
listni rastlinski organ m
listni vzorec m
listno gnojenje s
listno ožilje s
listno zelenilo s
listopaden, -dna, -dno
listopadni tropski gozd m
lišaj m
lišaji m.mn, drevesni
litosferska voda ž
ločljivost ž posnetka (iz zraka)
log m
log m mehkih listavcev
log m trdih listavcev
logarnica ž
lok m, spravilni
lok m, varovalni
lokalna drevesnica ž
lokarica ž
lom m
lom m krošnje
lom m vrhov
lom m, gnezdast
lonček m, smolarski
lopata ž, sadilna
lopata ž, sadilna
lopata ž, vilasta
lov m
loven, -vna, -vno
lovilna ponjava ž
lovilnik m isker
lovilnik m verige
lovno drevo s
lovno gospodarjenje s
lovstvo s
lubje s
lubje s za tanin
lubje s za tanin, hrastovo
lubje s, v trakovih
luknja ž od ščetine
luknja ž od žolne

luknja ž v sestoju
luknjica ž za zračenje
lupilna linija ž
lupilna povezava ž, premična
lupilni boben m
lupilni postroj m, premični
lupilni stroj m
lupilni stroj m z vrtečimi se noži
lupilnik m
lupiti
lupiti v pasovih
lupiti v soku
lupljeni sestoj m
lupljenje s
luščeni furnir m
luščenje s skorje
luščenje s storžev
luščilnica ž storžev
luščiti (storže)
luščiti se (lubje)
lužiti
maček m
madež m, trohnobni
mahovna plast ž
mahovni sloj m
majilnik m
majiti
makija ž
makroklima ž
maksimalni razvoj m temeljnice
mala površina ž
mala sadika ž
mali traktor m
mali vitel m
malo ilovnat, -a. –o,
malo nagnjen, -a, -o,
malodonosen, -sna, -sno
malolesen, -sna, -sno
malolesnost ž, močna
malopovršinska priprava ž tal
malopovršinsko gospodarjenje s
maloštevilnost ž, vrstna
malozarasla površina ž
manj uporabno drevo s
manjvredni les m
manual m premerbe
maroga ž
marogavost ž

3256
1811
2319
2404
0196
0024
2207
2303
3227
1496
3257
1162
0104
1263
3264
3330
1065
2839
0439
1546
1545
0866
1677
2670
0338
1962
1719
3727
0689
1721
0458
0391
3461
1454
0065
2273
2710
D073
D074
0654
2283
1150
0910
0989
0990
0991
D139
D151
292

0824
3719
2553
1631
1633
1631
0571
1634
0569
0507
0508
0448
3724
1608
0945
3916
0323
0325
0324
0682
3932
2104
1981
1253
1253
0570
0448
3340
2156
2890
2859
1443
1596
2657
2232
2167
2809
0759
1792
1376
0461
3211
0264
0108
2617
1799
3915
D137
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masa ž
masa ž suhega lesa
masa ž tisoč zrn
masa ž, lesna
masa ž, sečna
masa ž, sveža
masovni sortiment m
material m za posteljico ceste
material m, izhodiščni
material m, odneseni
material m, razmnoževalni
material m, sadilni
matična kamnina ž
matična podlaga ž
matična rastlina ž
matičnjak m
matično drevo s
meč m
mednarodna organizacija ž za
tropski
les; ITTO
mednarodna zveza ž gozdnih
raziskovalnih organizacij
medosna razdalja ž
mehanična delovna sredstva s mn
mehanična nastavitev ž prostega
teka
mehanika ž tal
mehanizirano lesno skladišče s
mehanizirano pridobivanje s lesa
mehanska delovna roka ž
mehansko zatiranje s
mehki les m
mehki listavec m
meja ž prevoza
meja ž, drevesna
meja ž, gozdna
meja ž, oddelčna
meja ž, transportna
mejnik m, oddelčni
melioracija ž
melioracija ž tal
melioracija ž, gozdarska
melj m
meljasta tla s mn.
meljnat, -a, -o
mera ž
mera ž, celoštevilska

mera ž, prostorninska
merilna palica ž
merilnik m požarne ogroženosti
gozda
merilnik m pripravljenosti
merilnik m pronicajoče vode
merilo s požarne ogroženosti
meritev ž s premerko, delna
meritev ž sestoja
meritev ž, celotna
meriti s premerko
meriti sestoj
meritvena mreža ž za padavine
merjenje s
merjenje s na vzorčnih ploskvah
merjenje ž lesa po masi
merska vrednost ž starostne
sestave
mestni gozd m
mestni zeleni pas m
mesto s klupiranja
mesto s meritve
mesto s podiranja
mesto s sajenja
mesto s setve
mesto s žaganja
mesto s žaganja, teoretično
mesto s, delovno
mesto s, stroškovno
mešana porast ž
mešana sestava ž zemljišča
mešani listnati gozd m
mešani sestoj m
mešanost ž drevesnih vrst
mešanost ž po površini, idealna
mešanost ž sestoja
mešanost ž, posamična
mešanost ž, skupinska
mešanost ž, trajna
mešanost ž, začasna
mešanost ž, začetna
meter m lesa, bruto kubični
meter m lesa, kubični
meter m lesa, neto kubični
meter m, prostorninski
metličje s
metoda ž dolgega lesa, ročnomotorna

D121
1957
1407
D114
0770
1820
0524
3671
2214
3197
3425
0366
2215
2214
3448
0356
1398
0579
3069

1024
2118
3532
D086
2176
1620
1601
1579
3702
1934
1198
1926
0114
0113
0816
1927
0817
3478
1493
1494
2189
1119
2231
0732
D104
293

1779
0601
2090
3748
0039
2088
2758
0765
2759
2754
0764
3136
3797
2829
2789
3864
2030
2022
2756
2756
2576
1458
2454
D024
D025
3531
3886
1334
2029
1262
0284
1870
1873
3861
0258
0257
1337
0256
3865
0736
0734
0735
0737
3981
2571
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metoda ž razmika
metoda ž starostnih razredov
metoda ž šestih dreves, vzorčna
metoda ž z vitlom, drevesna
metoda ž, Bitterlihova
metoda ž, debelna
metoda ž, drevesna
metoda ž, kombinirana predalčna
metoda ž, kontrolna
metoda ž, kontrolna
metoda ž, multimomentna
metoda ž, palčna
metoda ž, površinska predalčna
metoda ž, predalčna
metoda ž, sečna predalčna
metoda ž, sortimentna
metoda ž, vrednostna predalčna
metoda ž, vzorčna
mezoklima ž
mikoriza ž
mikrodendrometerski trak m
mikroflora ž, talna
mikroklima ž
mikrorazmnoževanje s gozdnih
drevesnih vrst
mineralizacija ž
mineralizacija ž humusa
mineralizirati (se)
mineralna tla s mn.
mineralno gnojilo s
ministrstvo s za gozdarstvo
mirovanje s vegetacije
mirovanje s, kalitveno
mirovanje s, zimsko
mivka ž
miza ž, odlagalna
mlada kultura ž
mladi nasad m
mladi sestoj m
mladje s
mladje s iz naleta semena
mladje s, naravno
mladje s, odraščajoče
mladostni les m
mladovje s
mladovje s, gozdno
mlajši debeljak m
mlajši drogovnjak m

mnogostransko uporabno drevo s 3012
množični napad m škodljivcev
0724
množični sortiment m
0524
množično razmnoževanje s
0062
mobilna žaga ž
1973
mobilni žični žerjav m
2648
moč ž klitja
1408
moč ž odganjanja
3285
moč ž vitla, vlečna
2071
moč ž, (tehnična)
1033
moč ž, delovna
3090
moč ž, uporabljena delovna
3880
močna malolesnost ž
1792
močno nagnjen, -a, -o
2169
močno nizko redčenje s
1525
močvirje s
3343
močvirje s mangrove
2366
močvirje s z jelšami
0441
model m donosa
1833
model m odpiranja gozdov
2960
model m pokrajine, digitalni
3146
modelni gozd m
0803
modelni prirastek m
1830
modrenje s lesa
2994
modrikast, -a, -o
0956
modrina ž lesa
2978
mojster m, gozdarski
0864
moker, -kra, -kro
1072
mokra tla s mn.
1099
mokro jedro s
1945
mokro konzerviranje s
2993
mokro skladišče s
3966
mokrota ž, zastajajoča
2181
mokrotni indeks m
2252
moment m, vrtilni
2072
monitoring m tal
3190
monitoring m, gozdno varstveni
3790
monokultura ž
0283
monsunski gozd m
1264
montanski, -a,-o
3148
morena ž
2076
morenski nasip m
2077
moštvo s za zatiranje
3695
moštvo s, gasilsko
0715
motika ž
0377
motika ž, kotalna
2480
motika ž, križna
0378
motika ž, križna
2466

3871
2907
2909
2587
1784
2584
3588
2905
1896
2925
2529
2780
2903
2902
2904
2583
2906
2830
2155
0120
2757
2245
2154
3418
3188
2246
3189
1115
1359
1921
3323
1218
2264
2191
1630
0294
0294
1341
0293
1368
1369
0295
2976
0286
2418
1338
1344
294
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načrt m, ureditveni
načrtna sečnja ž
načrtovalna enota ž
načrtovani donos m
načrtovanje s dela
načrtovanje s gozdnogospodarskih
ukrepov
načrtovanje s končnih sečenj
načrtovanje s odpiranja
načrtovanje s pomladitve
načrtovanje s, celostno
načrtovanje s, detajlno
načrtovanje s, dolgoročno
načrtovanje s, glavno
načrtovanje s, gozdarsko
prostorsko
načrtovanje s, krajinsko
načrtovanje s, kratkoročno
načrtovanje s, letno
načrtovanje s, naturalno
načrtovanje s, podrobno
načrtovanje s, regionalno
načrtovanje s, splošno
gozdnogojitveno
načrtovanje s, srednjeročno
načrtovanje s, trajnostno
nadgradnja ž za sekance
nadmera ž
nadmera ž, dolžinska
nadomestna drevesna vrsta ž
nadomestni poganjek m
nadraslo drevo s
nadstojni prihranjenec m
nadstojno drevo s
nadvladujoče drevo s
nadzor m obratovanja, tehnični
nadzor m tal
nadzor m, biološki
nadzorna gozdna uprava ž
nadzorovanje s dela
nadzorovanje s škodljivcev
nadzorovano požiganje s
naganjanje s
naganjati
nagib m
nagnit, -a, -o
nagnita grča ž
nagniti les m

motorist m
1019
motorka ž
0577
motorna drevesna žaga ž
D047
motorna obvejevalka ž
D045
motorna verižna žaga ž
0576
motorna žaga ž
0575
motorna žaga ž za nego
D046
motorni vitel m
0627
mozaik m, rastiščni
1836
mravljišče s
3217
mrazišče s
0009
mrazna razpoka ž
2001
mrazna zarastlina ž
2723
mrazno srce s
1996
mreža ž gozdnih prometnic
0868
mreža ž oddelkov
2860
mreža ž prometnic, primarna
3662
mreža ž prometnic, sekundarna
3663
mreža ž za padavine, meritvena
3136
mreža ž za senčenje
3445
mrtev les m
3734
mulč m
3486
mulčenje s
1495
mulčer m, udarni
1387
multimomentna metoda ž
2529
mura ž
3109
nabiranje s semena
0321
nabiranje s storžev
2446
načenjanje s sestoja
3357
način m dela
1554
način m izkoriščanja
2136
način m kleščenja z vzvodom
2572
način m podsaditve
1480
način m pridobivanja lesa, drevesni 1625
način m redčenja
1506
način m sajenja
1461
način m, gozdnogojitveni
0206
načrt m nasadov
2919
načrt m sečenj
1603
načrt m ukrepov gospodarjenja z 1899
gozdom
načrt m, delovni
3088
načrt m, gospodarski
1900
načrt m, gozdnogospodarski
0830
načrt m, obratovalni
3850
načrt m, ogozditveni
3873
načrt m, protipožarni
3752
načrt m, sečni
0838
295

0830
2577
1894
0839
1599
2901
2920
3899
2428
1866
1893
1885
1883
2026
3129
2900
1901
1884
1893
3045
1887
1886
3870
2676
3823
2790
1498
0163
0278
1309
0278
0278
4020
3190
3107
3895
3528
3772
1757
0480
0481
0008
0957
1980
3935
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nagnitost ž
3959
nagnjen biti
0141
nagnjen, -a, -o, malo
2167
nagnjen, -a, -o, močno
2169
nagnjen, -a, -o, zmerno
2168
nahrbtna škropilnica ž
1713
nahrbtna visokotlačna škropilnica ž 1711
najmanjši premer m
2607
nakladališče s
0608
nakladališče s
3628
nakladalni vitel m
0625
nakladalni žerjav m
1658
nakladalnik m
0623
nakladalnik m
1579
nakladalnik m
1658
nakladalnik m na kolesih
1664
nakladalnik m z dolgo roko
2549
nakladalnik m z grabežem
1661
nakladalnik m, čeljustni
1659
nakladalnik m, čezkabinski
1662
nakladanje s kamiona
3629
nakladanje s s tujo napravo
1645
nakladanje s, bočno (z vitlom)
0609
naklon m, vzdolžni
3670
naknadna izdelava ž
3573
naknadna svetlitvena sečnja ž
2379
nakolenka ž
3512
nakup m lesa
0880
(na)kupna površina ž
4006
naleten, -a, -o
3414
naleteti (seme)
0306
nalog m, delovni
3536
nalog m, sečni
2580
naložiti drva
3630
namazati z zaščitnim sredstvom
3951
(za les)
namestiti kolesca
3635
namestnjak m
1090
namočiti seme
0329
napad m na stoječe drevje
3696
napad m škodljivcev
2705
napad m škodljivcev, množični
0724
napad m žuželk
0728
napad m, (prostorsko) omejeni
3787
napad m, stari
3786
napad m, sveži
3785
napaden, -a, -o
0650
napaden, -a, -o od ličink
3964

napaden, -a, -o od rilčkarjev
napaka ž lesa
napaka ž, barvna
napenjalnik m verige
naplaviti
naplavljanje s
napornost ž, dela
napoved ž bere semen
napoved ž možnosti gozdnega
požara
napoved ž razvoja škodljivca
napovedovanje s
naprava ž
naprava ž za izkop
naprava ž za krčenje panjev
naprava ž za ločevanje
naprava ž za obdelavo tal
naprava ž za pripravo tal
naprava ž za pršenje in škropljenje
naprava ž za ruvanje panjev
naprava ž, drevesna plezalna
naprava ž, gasilna
naprava ž, podajalna
naprava ž, razkladalna
naprava ž, sortirna
naprava ž, spravilna
napredovanje s dela
napredovanje s pomladitve
napredujoča gniloba ž lesa
napredujoča trohnoba ž lesa
napredujoči razkroj m lesa
naravna gozdna združba ž
naravna krajina ž
naravna nasemenitev ž
naravna obnova ž
naravna pomladitev ž
naravna pomladitev ž
naravna presvetlitev ž
naravna selekcija ž
naravna sposobnost ž izločanja
naravna sukcesija ž
naravna tla s mn.
naravna trajnost ž lesa
naravni gozd m
naravni gozdni rezervat m
naravni park m
naravni pomladitveni postopek
naravni prostor m,
296

3781
0970
1992
D062
3641
3647
3092
1401
0704
1764
0791
1573
0354
0602
1583
1568
2538
1710
0602
3689
0717
2557
0624
1679
1657
3527
2432
3950
3950
3950
2367
2137
0305
0304
0304
3399
0273
3310
3311
2344
1058
1961
1353
3040
1002
2434
2138
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naravni spomenik m
2065
naravno čiščenje s od vej
0152
naravno izločanje s
3310
naravno mladje s
1369
naravno območje s razširjenosti
2063
naravno okolje s
2138
naravno uravnovešanje s
1240
naris m sestoja
3832
narodni park m
1003
narodno gospodarska izguba ž lesa4000
nasad m med mladjem in goščo
0295
nasad m pod zastorom
0401
nasad m za celulozni les
1351
nasad m, čisti
0283
nasad m, dokončani mladi
1342
nasad m, mladi
0294
nasad m, neuspeli mladi
1343
nasad m, predhodni
1483
nasad m, vrbov
0460
nasadni strojni priključek m
1565
nasekati dračje
3597
naselje s, delavsko
3660
nasemenitev ž pod zastorom
3411
nasemenitev ž, naravna
0305
nasemeniti se
3295
nasemeniti se naravno
2433
nasemenitvena sečnja ž
0226
nasemenjen, -a, -o
3413
nasičenost ž z bazami
1081
nasip m, morenski
2077
nasipanje s gramoza
3678
nasipanje s zemlje
3667
nasloniti drevo
0490
naslonjeno drevo s
0489
nastajanje s porasti
3316
nastajanje s puščav
3181
nastanek m gozdnega požara
3750
nastanek m kolesnic
2111
nastanek m sledi vožnje
2694
nastavek m, koreninski
0076
nastavitev ž mazanja verige
D084
nastavitev ž prostega teka,
D086
mehanična
nastavitev ž zmesi pri polnem plinu D088
nastavitev ž zmesi za prosti tek
D087
nastavljivi setveni stroj m
3439
nastopni čas m
3762
nasuti
3657

nasutje s
natezni les m
natrhel, -hla, -hlo
naturalno načrtovanje s
nauk m o gojenju gozdov
nauk m o gozdarskem obratovanju
nauk m o gozdnem delu
nauk m o gozdnem rastišču
nauk m o gozdnih donosih
nauk m o urejanju gozdov
navidezna gostota ž tal
navodilo s, delovno
navodilo s, ureditveno
navor m
navrtati
navrtati
nazadovanje s gozdov
nedonosna porast ž
nedonosna površina ž
neenakomerno sklenjeni, -a, -o
nega ž debla
nega ž drevesa
nega ž gošče
nega ž gozda
nega ž krajine
nega ž krajine
nega ž krajine
nega ž krošnje
nega ž mladja
nega ž nasada
nega ž okolja
nega ž pokrajine
nega ž sestoja
nega ž tal
negativna izbira ž
negativna izbiralna sečnja ž
negospodarski gozd m
negovalen, -lna, -lno po načelu
trajnosti
negovalen, -lna, -lno za tla
negovalna enota ž
negovalna sečnja ž
negovalni cilj m
negovalni poseg m
negovalni ukrep m
negovalno ravnanje s s tlemi
negovanost ž
negozdna površina ž gozdnega
297

3668
0899
0957
1884
0203
0846
0462
0005
0780
0801
1063
3536
2872
2072
3499
3717
3023
2866
0035
0272
1535
0429
1489
1504
2020
2069
3106
1533
1488
0408
2057
3991
1503
1126
1509
1529
2865
2145
3480
0842
0424
1501
3491
2497
3483
2496
1855
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obrata
negozdnat, -a, -o
nehranljiv, -a, -o (tla)
nekroza ž
nelesna izguba ž,
nelesna vloga ž gozda
nelesni gozdni proizvod m
nelesni proizvod m
nematerialne koristi ž mn. gozda
neobdelani les m
neobraslo zemljišče s
neoleseneli potaknjenec m
neolupljen, -a, -o
neolupljeni les m
neposredna setev ž
neprava črnjava ž
nepravilen razpored m sadik
nepravilnost ž, rastna
nepravo oblikovno število s
nepravo zaporedje s oblikovnih
količnikov
(neprekinjeno) linijsko gašenje s
nerazvita tla s mn.
nerobljen ,-a, -o
nerodovitna površina ž
nesklenjena porast ž
nesposoben, -bna, -bno za delo
nesposobnost ž za delo
nestabilna drevesna skupina ž
netivo s, lesno
neto kubični meter m lesa
neugodno zastrtje s
neuspeli mladi nasad m
nevarnost ž gozdnega požara
nezahteven, -vna, -vno
nezarasla grča ž
nezgoda ž pri delu
nezrasla grča ž
nihajna roka ž
nivo m podtalnice
niz m naprav
niz m po razredih, starostni
niz m, sečni
nizki gozd m +
nizko redčenje s
nizko redčenje s, močno
nizkotlačna pnevmatika ž
njiva ž, krmna

nominalna gostota ž lesa
norma ž
normalna lesna zaloga ž
normalna porazdelitev ž starostnih
razredov
normalna zarast ž
normalni gospodarski razred m
normalni gozd m
normalni prirastek m
normativ m (dela), predhodni
normativ m, časovni
normativ m, tehnični
nosilec m, leseni
nosilka ž
nosilna vrv ž
nosilni ročaj m
nosilni sloj m
nosilnost ž tal
notranja odprtost ž
notranji gozdni rob m
novi sestoj m
novodobna poškodba ž drevja
novoletno drevesce s
novoosnovani sestoj m
nož m za kleščenje
nož m, smolarski
nujnost ž obnove
nujnost ž sečnje
obalni gozd m
obalni tropski gozd m
obarvana jedrovina ž
obarvanost ž
obcestni varovalni gozd m
občasna opazovalnica ž
občasno gospodarjenje s
občasno poplavljeni gozd m
občinski gozd m
občutljiv, -a, -o na pozebo
občutljivost ž
občutljivost ž, imisijska
obdajanje s
obdati z zelenjem
obdavčenje s gozda
obdelati seme
obdelava ž korenovca
obdelava ž lesa
obdelava ž sečnih ostankov
obdelava ž tal

2353
0033
1717
3032
3030
0986
3980
0999
3579
1367
2461
2753
0542
1438
1994
1470
2716
1795
3807
3764
2223
3940
1856
1322
3510
3509
3383
3934
0735
2747
1343
0703
3270
D134
3116
1990
2093
1068
1575
3856
1846
0241
0421
1525
2668
0066
298

1955
1555
3024
0836
3390
1860
0803
1830
3517
3086
1561
3948
1652
1652
D052
2929
2198
3900
2513
3380
1776
0446
3398
2554
0453
1357
2579
1257
1259
1995
2078
3993
3754
3879
0440
1010
3263
2334
1142
0405
2515
4045
0330
0473
2980
3592
1375
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obdelava ž tal na vsej površini
obdelava ž tal v progah
obdelava ž tal, celopovršinska
obdelaven, -vna, -vno
obdelavnost ž
obdelovalni stroj m
obdelovalni stroj m
obdelovanje s tal
obdobje s mirovanja
obdobje s obnove
obdobje s, delovno
obdobje s, gospodarsko
obdobje s, pomladitveno
obdobje s, rastno
obdobje s, sadilno
obdobje s, ureditveno
obeležiti (sortiment)
obesa ž priključka, tritočkovna
obesiti drevo
obetavno drevo s
obglaviti
obglavljenje s
obglavljeno drevo s
obglodati
obgrizati
obhod m gozda
obhodnica ž
obhodnica ž nege
obhodnica ž redčenj
obhodnja ž
obhodnja ž, gospodarska
obhodnja ž, kratka
obhodnja ž, povprečna
obilno zaliti
obiralec m semena
obirati gosenice
obirati žuželke
objedati
objemni ročaj m
oblica ž
oblič m, smolarski
obličast, -a, -o
obličav rob m
obličnica ž drevnine
oblika ž humusa
oblika ž krošnje
oblika ž lastništva
oblika ž lista

oblika ž mešanosti
1318
oblika ž pokrajine
1057
oblika ž razvejanosti
2085
oblika ž sečnje
1281
oblika ž, gozdnogojitvena
0206
oblika ž, gozdnogojitvena
1271
oblika ž, sestojna
3378
oblikovanje s drevesa
0429
oblikovna višina ž
0754
oblikovni količnik m
0757
oblikovno število s
0755
oblikovno število s deblovine
1793
oblikovno število s drevnine
2774
oblikovno število s, nepravo
1795
oblikovno število s, pravo
1794
obloga ž dreves, snežna
0006
obloga ž iz lišajev
0186
obloga ž sejank, prstena
0353
obloga ž, strupena
2714
oblovina ž
0525
obložiti z rušo
3200
območje s čistega zraka
3281
območje s izpiranja
3173
območje s lesnega skladišča,
1643
gravitacijsko
območje s odnašanja
3199
območje s poti, gravitacijsko
2586
območje s razširjenosti, naravno 2063
območje s škode
2752
območje s virov preskrbe z
2967
dobrinami
območje s za oddih
3130
območje s za odprtje
3898
območje s za pitno vodo, varovalno 1034
območje s, erozijsko
3199
območje s, gozdno
1268
območje s, izvorno
2312
območje s, naravno zavarovano
1000
območje s, osrednje
3989
območje s, rastno
0171
območje s, raziskovalno
2041
območje s, rekreacijsko
2930
območje s, saditveno
3417
območje s, vodozbirno
0040
območna enota ž (Zavoda za
D120
gozdove)
obnova ž gozda
0302
obnova ž pod zastorom
1364

0315
1377
2487
3926
3925
D126
3477
1246
1362
3518
2899
1362
1245
1476
1867
0551
1655
0490
0274
1490
2482
3729
3778
0069
3056
1889
2507
0419
0807
1845
3852
2855
3462
0322
3704
0655
0058
D053
0531
2519
3940
0938
2774
1088
1227
2060
3255
299
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obnova ž tal
obnova ž, gnezdasta
obnova ž, naravna
obnova ž, robna
obnova ž, umetna
obnoviti
obnovljiva surovina ž
obodna gniloba ž
obodna razpoka ž
obodni merilni trak m
obogatitev ž
obogatitev ž tal z dušikom
obolenje s zaradi pomanjkanja
hranil
obora ž
obračališča s mn. v nasadu
obračalka ž
obračalnik m
obrambna črta ž
obrasel, -sla,-slo z iglicami
obrat m cestogradnje
obrat m za proizvodnjo plošč
obrat m, državni gozdni
obrat m, gozdni
obrat m, gradbeni
obrat m, lesnoobdelovalni
obrat m, lesnopredelovalni
obrat m, žagarski
obratni svet m
obratovalna enota ž
obratovalni izdatki m mn.
obratovalni načrt m
obratovalni prihodki m mn.
obratovalni razred m
obratovanje s s prekinitvami
obrečna tla s mn.
obrečni gozd m
obremenilna kapaciteta ž
obremenilna zmogljivost ž
obremenitev ž
obremenitev ž gozda, imisijska
obremenitev ž s škodljivo snovjo
obremenitev ž tal
obremenitev ž, antropogena
obremenitev ž, osna
obremenjen, -a, -o s servitutom
obremenjevanje s okolja
obremenljivost ž

2485
1365
0304
1366
0310
2426
3070
1981
3976
2761
2508
3172
1733

obrezati
3371
obrezovanje s krošenj
1534
obrezovanje s poganjkov sadilnega 1450
materiala
obrezovati
0376
obrežni gozd m
0199
obrobek m
D028
obrobiti
3623
obroč m (z noži), vrteči se
2632
obroč m, lepljivi
3703
obročkanje s
1531
obročkati
1532
obrod m
1213
obrod m težkih semen
0131
obrod m žira
0134
obrod m, delni
0132
obrod m, polni
0133
obrod m, semenski
1550
obroditi
0136
obseg m debla
1782
obseg m debla
2762
obseg m posredovanja
3759
obseg m v prsni višini
1781
obsekati
3556
obsekati
3572
obsekati koreničnik
3625
obsekati pot
0645
obsekovanje s
3571
Obsekovati
0512
obstojnost ž
1040
obvejeni les m
D021
obvejevalka ž, motorna
D045
obvejevanje s
1536
obvejevanje s
3544
obvejevanje s izbrancev
3492
obvejevanje s suhih vej
2503
obvejevanje s živih vej
1539
obvejevanje s, predhodno
2483
obvejevanje s, vrednostno
1537
obvejevati
0431
obvejitev ž, predhodna
3555
obvejiti, predhodno
3473
obvezno gospodariti z gozdom
4022
obvezno gospodarjenje s z gozdom 4021
obveznost ž pogozditve
4019
obveznost ž ponovne ogozditve
4026
obviselo drevo s
0489
obvladan, -a, -o
3825

1154
2419
0594
0594
1753
3254
1691
3978
0867
1916
1691
3939
0928
0935
3094
2918
3889
3850
3890
1859
3878
1102
2363
3279
3279
2332
2746
3280
2220
2742
2659
4016
1031
3329
300
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obvladani sestoj m
obvladano drevo s
obvladano drevo s
obvladovati
obzirna paša ž
obžetev ž
obžiganje s
obžigati
obžiranje s do golega
obžiranje s na mrtvo
obžiranje s, škodljivo
odbijač m (hlod)
odbiralna sortimentna sečnja ž
odbiralno redčenje s
odbitek m lubja
odbojne grablje ž mn.
odbojni jez m
odcednost ž
odcepiti
oddaja ž gozdnih proizvodov
oddaja ž lesa
oddaja ž lesa na panju
oddati delo na akord
oddelčna meja ž
oddelčni kamen m
oddelčni mejnik m
oddelek m
oddrobiti (se)
odebelitev ž lista sekire
odeja ž, rastlinska
odganjanje s
odganjek m
odkazan, -a, -o
odkazani sestoj m
odkazati
odkazilo s
odkazovanje s z barvo
odkrivanje s gozdnega požara
odkrivati tla
odlagalna miza ž
odlagalna rampa ž
odlaganje s
odlaganje s kislin
odlagati jajčeca
odmik m (od linije vzorčenja)
odmik m od tal
odmirajoč, -a, -e
odmirajoča krošnja ž

odmiranje s
odmirati
odmrla drevesa s mn.
odmrlo drevje s mn.
odnesena tla n mn.
odneseni material ,
odnosi m mn., lastniški
odpadanje s iglic
odpadanje s listja
odpadanje s lubja
odpadanje s poganjkov
odpadanje s spodnjih vej
odpiranje s gozdov
odpiranje s gozdov s sekundarnimi
prometnicami
odpiranje s površine
odpirati gozd
odpis s
odpor m zemljine
odporen, -rna, -rno proti pozebi
odporen, -rna, -rno proti zimskemu
mrazu
odpornost ž
odpornost ž na sušo
odpornost ž na veter
odpornost ž proti mrazu
odpornost ž proti vetru
odprava ž služnostne pravice,
deželna (splošna)
odpraviti služnostno pravico
odprta lega ž
odprtina ž, izletna
odprtost ž, notranja
odprtost ž, zunanja
odrasla žuželka ž
odrasli les m
odrasti
odraščajoče mladje s
odrezek m
odrezek m debla
odrezek m kakovosti D
odrezek m, vršni
odrezovalnik m grmovja
odrnik m
odrnik m
odrzanje s
odrzati
odsek m

1250
0279
1814
3395
3220
2481
3958
0953
0670
2718
2724
3633
2381
1520
0753
3652
3651
2703
0511
0875
0878
2588
4050
0816
0817
0817
0815
0513
3607
1241
1212
0081
2501
3551
0469
3547
3553
2733
0313
1630
1630
1050
3140
0055
3874
2117
0676
2721
301

0675
0677
3734
0566
3198
3197
3072
3240
0073
1718
0678
0152
1924
1923
3126
0869
2130
3162
0116
0117
2106
0046
3276
1207
0118
4017
4015
0011
1768
3900
2961
1148
2977
0041
0295
0526
0529
3580
0532
3615
0932
1972
3570
0509
0814
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odstotek m (volumenskega)
2819
prirastka
odstotek m gozdnatosti
3654
odstotek m izplena
3877
odstotek m krošnje
1809
odstotek m lubja
1790
odstotek m prirastka
0788
odstotek m vznika
3296
odstotek m vzorčenja
1801
odstotek m, prirastni
0788
odstotni izplen m sejank
1433
odstranitev ž talne odeje
3424
odstranjeni sestoj m
3563
odstranjevanje s plevela
1759
odstranjevanje s popkov
3493
odstranjevanje s sečnih ostankov 0562
odstranjevati popke
3494
odstranjevati stranske poganjke
0430
odstranjevati suhe veje
0432
odstranjevati žive veje
0433
odstrel m
D004
odtekanje s po površini zemljišča 2255
odtekanje s vode, regulirano
2258
odtekanje s vode, urejeno
2258
odtekanje s, površinsko
2256
odtočni jarek m
2112
odtočni jarek m
3485
odtočni smolni žleb m
0452
odtok m
3194
odtok m po deblu
1133
odtok m, podzemni
3154
odtok m, površinski
2257
odvažati
0604
odvisen, -sna, -sno od onesnaženja3034
odvisen, -sna, -sno od rastišča
2150
odvodnica ž
3683
odvodnica ž, lesena
3681
odvodnjavanje s gozdnih tal
0647
odvoz m
0603
odvoz m lesa
0610
odvozna cesta ž
0640
odvozna pogodba ž
0883
odvozna pot ž
0640
odvozni čas m
0884
odvozni red m
0882
odvozni rok m
0886
odvozno dovoljenje s
0885
odvračalno sredstvo s
0663

odvzem m biomase
2625
odzivni čas m,
3761
odžaganje s vrha
0502
odžagati
3568
odžagati do zdravega
0505
odžagati vrh
0504
odžagovati neuporabno
2597
odžagovati suhe veje
0432
odžagovati žive veje
0433
oglar m
0985
oglarska kopa ž
0982
oglje s, lesno
0984
ogoliti površino
0312
ogozden, -a, -o
3325
ogozditev ž
1478
ogozditev ž
3470
ogozditev ž negozdne površine
0398
ogozditev ž polja
2474
ogozditi
2473
ogozditi
3471
ogozditi se
3321
ogozditveni načrt m
3873
ogozditveni ukrep m
2436
ograditi
0727
ograja ž
0726
ograja ž nasada
D102
ograja ž z napenjali, žična
2121
ograja ž, škarjasta
3937
ogrevani ročaj m
D054
ogriz m
0665
ogriz m
2288
ogriz m divjadi
2289
ogspodarjenje s s tlemi
3482
ohišje s sekire
3603
ohranjanje s genov
1144
ohranjanje s gozdov
3020
ohranjanje s števila izbranih dreves 2797
ohranjanje s tal
3203
ohranjati gozd
3035
ojedritev ž
1941
okoliš m
3893
okoliš m, rastni
0169
okolje s
1029
okolje s, družbeno ekonomsko
1875
okolje s, naravno
2138
okoljska škoda ž
3031
okoljski dejavnik m
1041
okolju prijazen postopek m
2092
302
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okopalnik m, rotacijski
okopalnik m, vrtilni ročni
okopavanje s
okoreniniti se
okoreninjenje s
okrasno drevo s
okrasno vejevje s
okrogli les m
okroglica ž
okularna cenitev ž
okužba ž
okužba ž z glivami
olajšanje s dela
olesenela zelika ž
oleseneli potaknjenec m
olesenitev ž
olistan, -a, -o
olistanje s
olistanost ž
olistanost ž
olistati se
omrežje s gozdnih prometnic
omrežje s, spravilno
onesnaženje s zraka
onesnaževanje s okolja
opad m
opad m iglic
opad m iztrebkov
opad m, gozdni
opad m, iglični
opad m, listni
opad m, listni
opad m, sestojni
opazovalna koča ž
opazovalna ploskev ž
opazovalna postaja ž
opazovalni stolp m
opazovalnica ž
opazovalnica ž, občasna
operacija ž, delovna
opis m gozda
opis m rastišča
opis m sestoja
oplen m s kleščami
oporna korenina ž
oporna zgradba ž
opornik m vozila
oprašitev ž

oprašitev ž, umetna
oprašiti
opravilo s, delovno
oprema ž traktorja, gozdarska
oprema ž, osebna varovalna
opremljen, -a, -o , gozdarsko
oprijemjivost ž, tal
optimalna lesna zaloga ž
optimalni razvoj m temeljnice
optimiranje s sestave drevesnih
vrst
opustošen, -a, -o
organ m, asimilacijski
organ m, listni rastlinski
organizacija ž dela
organizacija ž za tropski les,
mednarodna; ITTO
organizacijska shema ž
organiziranje s delovnega mesta
organska hidromorfna tla s mn.
organska tla s mn.
organsko gnojilo s
ornica ž
orodje s
orodje s za izkop
orodje s, cepilno
orodje s, delovno
orodje s, gasilno
orodje s, gozdarsko
orodje s, sadilno
oroševalnik m
osebje s, izobraževalno
osebna varovalna oprema ž
osip m (iglic)
osip m iglic
osipanje s iglic
osipati se
osipavanje s
osipavati
oskorjenje s
oskrba ž mladega sestoja
osmoditev ž
osmukanje s iglic
osna obremenitev ž
osnovani sestoj m
osnovanje s mladja
osnovanje s sestoja
osnovanje s sestoja s požiganjem

1384
2480
1430
0072
3238
2010
2011
0525
0531
3815
2706
2736
3096
2315
2460
0074
3253
0167
1176
3252
3267
1683
2639
1046
1031
0023
2208
2739
2296
2208
0024
2207
3175
3756
1832
0652
0652
3753
3754
3084
2880
2149
2881
1654
1170
1356
2115
3289
303

3290
3288
3085
2667
2532
2565
3161
3026
2891
1903
1123
2302
2303
1599
3069
2040
2568
1096
1117
1412
2226
1573
0354
2635
3533
0717
0463
2464
2124
4038
2532
0671
1715
2719
0669
3456
0379
1949
2498
3768
3013
2659
3409
2435
0301
1758
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padavina ž, zapadla
padomer m
pahljačasti rez m
pakiran, -a, -o v balah
palčna metoda ž
palež m
palica ž, merilna
panj m
panj m s koreninami
panjevec m
panjevec m s kratko obhodnjo
panjevec m s poljščino
panjevec m za čreslo, hrastov
panjevina ž
panjevski prihranjenec m
panjevsko gospodarjenje s
panjevsko gospodarjenje s za
čreslo
panjevskosemenski gozd m
parazit m
parcela ž
parcelna karta ž
parišče s
park m, krajinski
park m, naravni
park m, narodni
parkljasta divjad ž
pas m iglastega gozda, borealni
pas m poleta
pas m proti viharju, varovalni
pas m, klimatski
pas m, mestni zeleni
pas m, protipožarni
pas m, protivetrni
pas m, varovalni
pas m, višinski
(pas m, zeleni)
pasišče s
pasišče s za divjad
pasovna sečnja ž
past ž
past ž, feromonska
pasti
pasti (na tla)
paša ž
paša ž
paša ž s kolobarjenjem
paša ž, gozdna

osnovanje s sestoja, umetno
3408
osnovna plača ž
2053
osnovni čas m
3520
osrednje območje s
3989
ostanki m mn. iz vej, sečni
0567
ostanki m mn. od debeljadi, sečni 0565
ostanki m mn. v industriji, lesni
0948
ostanki m mn., industrijski lesni
0948
ostanki m mn., lesni
2991
ostanki m mn., sečni
0559
ostanki m mn., težko gorljivi
3594
oster rob m
2425
ostrgati skorjo
0450
ostroga ž
D057
osvetlitev ž
1205
osvetljenost ž
1204
oškropiti
3712
otrdela smola ž
1552
ovalnost ž
D132
ovijalka ž
1252
ovijalna korenina ž
2298
ovira ž, protipožarna
1749
ovoj m
3957
ozaveščen, -a, -o o pomenu dreves 4030
ozeleneti (se)
3241
ozelenitev ž
1141
ozeleniti
2515
ozka proga ž
1857
ozkokrošnjat, -a, -o
0146
označen, -a, -o
3550
označevalni količek m
0795
označitev ž
3548
označiti
0470
označiti panjevske prihranjence
3367
oznaka ž dolžine
3567
oznaka ž oddelka
2861
oznaka ž smeri podiranja
D089
ozobljenje s žage
0922
ozobljenje s žage, enostavno
3928
ozobljenje s žage, kombinirano
3929
ožgani les m
D101
ožig m (drevja)
3720
ožig m lubja
0697
ožilje s, listno
3257
pad m premera
0758
padanje s premera
0758
padavica ž klic
1762
padavina ž
3141
304

3142
2073
0495
3453
2780
0697
0601
0492
0078
0241
0242
0438
0449
0540
0240
1311
1312
0224
3212
2846
2850
0679
2021
1002
1003
2278
3338
3837
1703
2164
2022
0709
0244
0443
1054
2930
3225
3226
3356
2287
2711
1149
3415
1152
3219
3222
0445
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paša ž, obzirna
paša ž, sezonska
pašna površina ž
pašna površina ž za divjad
pašni gozd m
pazduha ž ( med zobmi)
pedogeneza ž
pedologija ž
pedološka jama ž
pedološka sonda ž
pelodna analiza ž
pepelasta plesen ž
pepelovka ž
pernata divjad ž
pesek m
pesek m, krovni ilovnati
pesticid m
pestrost ž, genetska
pestrost ž, vrstna
peščen, -a, -o
peščena tla s mn.
peta ž sekire
petelin m za plin
pH-vrednost ž
pilot m
pionirska drevesna vrsta ž
pionirski gozd m
piravost ž
piravost ž
plača ž, osnovna
plačilo s na uro
plačilo s po akordu
plačilo s po času
plačilo s po učinku
plantaža m, hitrorastoča
plantaža m, lesna
plantaža ž drevja
plantaža ž, semenska
plantažno gospodarjenje s
planum m
plast ž tal, vrhnja
plast ž, bitumenska
plast ž, mahovna
plast ž, talna
plast ž, utrjevalna
plastična riža ž
plašč m, široki kolesni
plaviti

plavljenje s
plavni les m
plazišče s
plemeniti listavec m
plesen ž, pepelasta
pletarsko šibje s
pleti
plevel m
plevel m, gozdni
plezalka ž
plezalna žaga ž
plin m, lesni
plitev koreninski pletež m
plitev, -tva, -tvo
plitvo koreninjen, -a, -o
plodišče m
ploskev ž podžagovanja
ploskev ž zaseka, spodnja
ploskev ž, krožna vzorčna
ploskev ž, listna
ploskev ž, opazovalna
ploskev ž, poskusna
ploskev ž, trajna poskusna
ploskev ž, trajna poskusna
ploskev ž, vzorčna
plosko vejnata smreka ž
plošča ž s kleščami
plošča ž, iverna
plošča ž, lemežna
plošča ž, poltrda vlaknena
plošča ž, spravilna
plošča ž, vezana
plošča ž, vibracijska
plošča ž, vlaknena
ploščata korenina ž
ploščati koreninski nastavek m
ploščatokrošnjat, -a, -o
plug m
plug m za brazdanje
plug m za izkopavanje
plug m za podsaditev
plug m za podtalje
plug m za preoravanje
plug m, kolutni
plug m, prevesni
plug m, univerzalni
plug m, valjčni
plus drevo s

3220
3221
3225
3226
0444
0583
2204
1059
1129
3160
1242
3774
3774
2282
2190
2216
2713
2261
2262
2234
1118
3605
D075
0017
1967
0403
1482
2996
3961
2053
2054
2037
2038
2037
2493
2494
1500
0317
0415
2686
1087
2691
1253
2175
2702
D094
2114
0634
305

3643
0635
2730
0109
3774
1932
3443
0721
0720
1582
1544
3979
0080
1093
3244
2308
0491
0485
1800
3256
1832
1039
2828
3831
0792
2318
1654
0979
1597
3010
1672
2990
2109
2007
1165
1165
0147
0316
1389
2537
1390
1391
1392
1386
1393
2122
2440
0320
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plus sestoj m
pnevmatika ž, nizkotlačna
po sečnji ostali sestoj m
pobiralnik m smole
pobiranje s smole
pobirati smolo
pobočna talna voda ž
pobočni gozd m
pobrušenje s
počasi iztekati
podajalna naprava ž
podiranje s drevesa
podiranje s na podporo
podirati
podivjana rast ž
podjetje s, gozdnogospodarsko
podjetje s, pogodbeno
podjetnik m za sečnjo (in spravilo)
podjetnik m, gozdarski
podlaga ž, gradbena
podlaga ž, hranilna
podlaga ž, kalilna
podlaga ž, matična
podlaga ž, setvena
podlaga ž, setvena
podlubniki m mn.
podnebna sprememba ž
podoba ž gozda
podrasel, -sla, -slo
podraslo drevo s
podrast ž
podrobno načrtovanje s
podrtice ž mn.
podrtina ž
podrtina ž, vetrna
podrtje s
podrtje s, vetrno
podrtnina ž
podrto odmrlo drevo s
podsaditev ž
podsaditi
podsadnja ž
podstojen, -jna, -jno
podstojno drevo s
podstojno drevo s
podtalje s
podtalna voda ž
podtalni požar m

(pod)talni požar m
podtalnica ž
podzemni odtok m
podzol m
podžagovalni rez m
poganjajoč, -a, -e pritlike
poganjanje s
poganjanje s iz korenine
poganjati iz panja
poganjek m
poganjek m (z iglicami), kratek
poganjek m iz korenin
poganjek m iz panja
poganjek m, adventivni
poganjek m, drugotni
poganjek m, drugotni
poganjek m, klični
poganjek m, nadomestni
poganjek m, poletni
poganjek m, pritalni
poganjek m, sekundarni
poganjek m, stranski
poganjek m, terminalni
poganjek m, vodni
poganjek m, vršni
pogodba ž o delu
pogodba ž za les, prodajna
pogodba ž, odvozna
pogodbena sečnja ž
pogodbeno delo s
pogodbeno podjetje s
pogoji m mn., prodajni
pogon m na vsa kolesa
pogon m s klinastim jermenom
pogon m, verižni
pogonski vitel m žičnice
(pogorišče s)
pogostost ž redčenja
pogozden, -a, -o
pogozditev ž odlagališč
pogozditev ž, ponovna
pogozditi
pogozditi negozdno površino
poizkus m, provenienčni
pojaviti se (pomladek)
pojavljajoč, -a, -e se množično
poklina ž
pokrajina ž

2441
2668
0275
3503
2516
0459
0013
0200
3619
3502
2557
0477
2595
0478
0161
0859
3068
4056
4055
2701
1414
0343
2214
0343
3433
2269
3143
2035
2420
0279
0187
1893
0690
0690
1724
0690
1724
3732
3314
0400
2477
0400
2420
0279
1814
1098
1067
1743
306

0707
1067
3154
0031
0479
3283
1212
3282
0126
0081
2300
0127
0125
3247
0151
3247
3245
0163
0164
0123
0151
3246
0082
D006
0082
3102
3906
0883
2935
2934
3068
2972
2661
2100
2101
1667
1755
2500
3324
1479
2427
0311
0399
1381
3308
3693
D140
3345
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pokrit, -a, -o z ivjem
pokritje s
pokritost ž
pokritost ž
Pokrivanje s sejank z mrežo
pokrivna globina ž
pokrov m gonilnega vretena
pokrov m jagodičja
polcilindrični izkopalnik m
poleno s
poletni poganjek m
poletni vlažnostni indeks m
polgrm m
policija ž, gozdna
politika m za ohranjanje čistega
zraka
politika ž ogozdovanja
politika ž trgovine z lesom
politika ž varstva okolja
politika ž, gozdarska
politologija ž, gozdarska
poljedelsko gojenje s gozda
poljedelstvo s
poljedelstvo s, pomično
(polna premerba ž)
polna setev ž
polni obrod m
polni sklep m
polnilna drevesna vrsta ž
polno zarasli, -a, -o
polnolesen, -sna, -sno
polnolesnost ž
polom m zaradi ivja
polom m, viharni
polomija ž
polomija ž, vetrna
polomnina ž
polomnina ž, viharna
položaj m drevesa
položaj m drevesa, prost
položaj m verižne žage
položaj m, grebenski
položaj m, robni
položaj m, službeni
polpriklopnik m, zgibni
polprikolica ž za dolgi les
polprikoličar m, zgibni
polproizvodi m mn., lesni

polsenčna drevesna vrsta ž
poltrda vlaknena plošča ž
polzeči sneg m
polzenje s tal
pomanjkanje s hranil
pomanjkanje s magnezija
pomanjkanje s svetlobe
pomično poljedelstvo s
pomladansko sajenje s
pomladek m
pomladek m
pomladek m
pomladitev ž s strani
pomladitev ž, naravna
pomladitev ž, naravna
pomladitev ž, predhodna
pomladitev ž, zagotovljena
pomladiti
pomladiti se
pomladitvena sečnja ž
pomladitveni postopek
pomladitveno jedro s
pomladitveno obdobje s
pomlajanec m
pomožna drevesna vrsta ž
pomožna žična vrv ž
pomožni sestoj m
ponikanje s
ponjava ž, lovilna
ponovitev ž saditve
ponovna pogozditev ž
ponudba ž,domača
poogljevanje s lesa
popačena slika ž
popasti
popek m
popek m, adventivni
popek m, drugotni
popek m, speči
popek m, terminalni
popek m, vršni
popis m
popis m gozdov
popis m gozdov, državni
popis m gozdov, terenski
popis m poškodb gozda
popis m poškodovanosti gozda s
tal

3139
3121
0774
1243
1423
3436
D058
3332
3452
0536
0164
2253
2315
2033
2061
2025
1928
3097
3014
3015
1394
3122
2512
2759
0352
0133
2405
0406
1818
0760
2775
2729
2726
0691
2727
0691
2728
1333
0168
D056
1055
0227
3892
1588
0630
1588
2986
307

2314
3010
3138
1085
2731
3742
2325
2512
1474
0293
1347
3403
1371
0304
3399
1373
3400
2426
1372
1289
2431
3412
1362
D012
1484
0621
1332
1073
2710
1492
2427
2971
0981
D116
0057
3258
1181
1181
1182
0083
0083
3795
0768
2782
2781
2749
3788
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posestna knjiga ž
posestna razdrobljenost ž
posestnik m, gozdni
posestnik m, gozdni
poskus m, delovni
poskus m, terenski
poskusna ploskev ž
poslabšanje s okolja
(po)slabšanje s tal
posnemalnik m bankine
posnetek m iz zraka
posnetek m iz zraka, infrardeči
pospešeno požiganje s
pospeševanje s priraščanja
pospravilna sečnja ž
pospraviti
pospravljalna sečnja ž
pospravljanje s pogorišča
pospravljanje s prihranjencev
pospravljanje s sečišča
pospravljanje s trase
postaja ž, opazovalna
postaja ž, strojna
postavke ž mn., akordne
posteljica ž
postopek m inventure gozda
postopek m pri spravilu
postopek m pridobivanja lesa
postopek m urejanja gozdov
postopek m, Bethellov
postopek m, kombinirani
pomladitveni
postopek m, naravni pomladitveni
postopek m, okolju prijazen
postopek m, pomladitveni
postranska drevesna vrsta ž
postranski gozdni donos m
postranski proizvod m
postroj m za izdelavo sortimentov
postrojenje s
posuti cesto
poškodba ž drevja, novodobna
poškodba ž gozda
poškodba ž gozda zaradi požara
poškodba ž lubja
poškodba ž od strele
poškodba ž od živali
poškodba ž od živine

popisovanje s prometnic
3857
poplavni gozd m
0439
popolni sklep m
D014
popolnoma mehanizirana sečnja ž 3540
popravilo s
2575
popravki m.mn. normiranega časa 3521
populacija ž
1030
pora ž, talna
2250
poraba ž lesa
2965
porast ž (drevja)
0175
porast ž iglavcev
2397
porast ž, ciljna
0844
porast ž, drevesna
3326
porast ž, mešana
1334
porast ž, nedonosna
2866
porast ž, nesklenjena
1322
porast ž, predhodna
1274
porast ž, varovana
1704
poravnava ž z gozdnim zemljiščem 4018
porazdelitev ž starostnih razredov 0835
porazdelitev ž starostnih razredov, 0836
normalna
porazdeljevanje s vode
0037
poreklo s
1187
poreklo s
2310
poročilo s o stanju gozdov
4034
poročilo s popisa
3860
porozen, -zna, -zno, grobo
0894
portalni žerjav m
2105
posamična mešanost ž
0258
posamična sečnja ž
2374
posamična setev ž
1427
posamična vrstna setev ž
1427
posamični izbor m
1185
posebna delovna skupina ž
3586
posebni sortiment m okroglega lesaD033
posebni vlačilec m
2116
poseg m, negovalni
3491
posejan, -a, -o
3441
posek m
0207
posek m, letni
2788
poseka ž
0558
posekan, -a, -o
3561
posekan, -a, -o na golo
0215
posekati na golo
0216
posest ž za drevesne plantaže
3495
posest ž, gozdna
0828
posest ž, razdrobljena
0820
308

3053
4010
3050
4011
3506
2064
1039
3033
2242
3677
2837
2838
3771
2812
2376
0563
0221
3767
3365
0564
2589
0652
2573
3523
3674
3817
2640
2590
2897
3955
1363
2434
2092
2431
1485
0986
3011
1566
2556
3679
1776
1777
1756
D147
0701
D152
3777
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poškodba ž pri podrtju
poškodba ž rastišča
poškodba ž tal
poškodba ž zaradi divjadi
poškodba ž zaradi drgnjenja
(rogovja)
poškodba ž zaradi gliv
poškodba ž zaradi lupljenja
poškodba ž zaradi miši
poškodba ž zaradi obgrizanja
poškodba ž zaradi obžiranja
poškodba ž zaradi ozona
poškodba ž zaradi podrtja
poškodba ž zaradi razstrelkov
poškodba ž zaradi sečnje
poškodba ž zaradi spravila
poškodba ž zaradi stopanja živine
poškodba ž zaradi suše
poškodba ž zaradi toče
poškodba ž zaradi zimske zmrzali
poškodba ž zaradi zmrzali
poškodba ž zaradi žuželk
poškodba ž, abiotska
poškodba ž, biotska
poškodba ž, imisijska
poškodba ž, robna
poškodba ž, vremenska
poškodba ž, zmrzlinska
poškodbe ž mn. od dima
poškodbe ž mn. od plina
poškodbe ž mn. zaradi viharja
poškodbe ž mn., vročinske
poškodovano drevje s mn.
pot ž za sečnjo
pot ž, gozdna
pot ž, odvozna
pot ž, sečna
pot ž, spravilna
pot ž, strojna
pot ž, učna gozdna
pot ž, vozna
potakniti potaknjenec
potaknjena šiba ž
potaknjenec m
potaknjenec m, dolgi
potaknjenec m, koreninski
potaknjenec m, neoleseneli
potaknjenec m, oleseneli

potaknjenec m, vršni
potaknjenec m, zeleni
potek m dela
potek m kalitve
potek m sečnje
potek m vlaken
potencial m, proizvodni
potikati seme
potonjeni les m
potrdilo s o uspešnosti
gospodarjenja
potreba ž po delavcih
potreba ž po hranilnih snoveh
potreba ž po lesu
potreba ž po svetlobi
potreba ž po vodi
potreba ž tal po gnojilu
potrebe ž mn. po vlagi
potrebe ž mn., domače
potrebni čas m dela
potrebni delovni čas m
pouk m v gozdu, praktični
povezava ž (kart)
povezava ž naprav
poveznica ž, žična čoker
povprečna obhodnja ž
povprečni donos m
povprečni sečni prirastek m
povprečni starostni prirastek m
povratna žična vrv ž
povratna žična vrv ž
povratni udarec m
površina ž (odseka), delna
površina ž debla
površina ž gozdnega obrata,
negozdna
površina ž gozdnogospodarskega
podjetja, skupna
površina ž končne sečnje
površina ž mladega nasada
površina ž obnove
površina ž pod krošnjo
površina ž z mejnim donosom
površina ž za divjad, pašna
površina ž zatiranja
površina ž, (na)kupna
površina ž, dejanska delna
površina ž, delna

3736
2745
3192
0067
1766
2738
0680
2740
0068
2717
1731
3733
2000
1770
1771
1765
1730
3741
1729
1725
1769
1697
1698
3783
2743
1720
3740
0700
0700
0693
0696
1628
D122
1684
0640
1925
0643
1925
3061
2108
3458
0397
0374
0397
1417
2461
2460
309

1413
1442
3080
1219
1619
3914
2814
0363
0638
1914
3537
1208
0997
2326
0119
1127
3205
2970
1561
3507
4041
3841
1575
1670
2855
2952
2823
0789
0621
1669
D064
0827
1789
1855
2863
1864
1346
2430
0309
4002
3226
0651
4006
2884
2883
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površina ž, dostopna gozdna
površina ž, gola
površina ž, gospodarska gozdna
površina ž, gozdna
površina ž, imisijsko poškodovana
površina ž, izločena
površina ž, lesnoneproizvodna
površina ž, lesnoproizvodna
površina ž, listna
površina ž, mala
površina ž, malozarasla
površina ž, nedonosna
površina ž, nerodovitna
površina ž, pašna
površina ž, rastna
površina ž, saditvena
površina ž, zastirana
površinska erozija ž
površinska predalčna metoda
površinska razpoka ž
površinska slepica ž
površinska voda ž
površinski odtokm
površinski vetrolom m
površinsko gospodarjenje s
površinsko odtekanje s
površinsko požiganje s
povsem zvožen, -a, -o
povzročati zmrzlinske poškodbe
pozeba ž, pozna
pozeba ž, zgodnja
pozimi gol, -a, -o
pozimi olistan, -a, -o
pozitivna izbira ž
pozna pozeba ž
pozno brsteč, -a, -e
pozorevanje s
požar m, (pod)talni
požar m, debelni
požar m, gozdni
požar m, grmovni
požar m, katastrofalni gozdni
požar m, podtalni
požar m, pritalni
požar m, pritalni
požar m, talni
požar m, uničujoči
požar m, vršni

požarišče s
požarni (opazovalni) stolp m
požarno zavarovanje s gozda
požig m
požiganje s
požiganje s sečnih ostankov
požiganje s v pasovih
požiganje s, nadzorovano
požiganje s, pospešeno
požiganje s, površinsko
požigati
prag m, železniški
pragovec m
pragozd m
pragozd m, drugotni
pragozdni predel m
praha ž
praktični pouk m v gozdu
prašenje s
prašenje s s strupom
prašiči m mn., divji
prašilnik m
prašilnik m
prašilnik m za apnenje
prašiti
prašiti s strupom
pravica ž do gradbenega lesa
(za domačo porabo)
pravica ž, služnostna
pravila s mn. za razvrščanje
pravilen razpored m sadik
pravilno vrhat, -a, -o
pravo oblikovno število s
pravo s, delovno
pravo zaporedje s oblikovnih
količnikov
pravokotni razpored m sadik
praznina ž v nasadu
prebiralna zgradba ž
prebiralni gozd m
prebiralno gospodarjenje s
prebiranje s
prebiranje s po debelini
prebiranje s, robno
prebirati
prečna razpoka ž
prečni prerez m
prečni profil m

2869
0821
0818
1858
3784
0823
0825
0826
1811
2859
0264
0035
1856
3225
1817
3416
3824
2259
2903
3976
3975
2251
2257
1722
0228
2256
3769
3640
3738
1048
1047
2348
2293
1511
1048
3237
1220
0707
D100
0702
1741
2732
1743
0706
1742
1743
2732
0705
310

1755
0712
4028
2059
0718
0560
3770
1757
3771
3769
0719
2987
0933
0297
1352
2424
2126
4041
1712
3708
2281
2546
3707
2547
D098
3709
4025
1016
0519
1469
3250
1794
3103
3806
1472
0410
2858
0236
0237
1287
1300
0234
0219
D145
3569
2044
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prečni smolni žleb m
prečni transporter m
pred plazovi varovalni gozd m
predalčna metoda ž
predčasna saditev ž
predčasno izgubljati liste
predel m, gozdni
predel m, izletniški
predel m, pragozdni
predelava ž
predelava ž lesa
predhodna obvejitev ž
predhodna pomladitev ž
predhodna porast ž
predhodni nasad m
predhodni normativ m (dela)
predhodni sestoj m
predhodno obvejevanje s
predhodno obvejiti
predkultura ž
prednja prema ž voza
prednja rampalna deska ž
predpis m, varnostni
predpisi m mn. za gospodarjenje
predrasel, -sla, -slo
predsaditev ž in podsaditev ž
predsaditi
predspravilo s, ročno
predujem m
predvidena sečnja ž
pregled m lesnih zalog
pregled m površin
pregled m prirastkov
pregled m sprememb površin
pregledna karta ž
preglednica ž pada premera
preglednica ž starostnih razredov
pregosti, -a, -o
prehod m
prehranjenost ž
preiskava ž tal
preizkus m potomstva
preizkus m, gozdarski tehnični
preizkus m, saditveni
prekladalnik m za dolgi les
prekomerno izkoriščati gozd
prekopalnik m, rotacijski
prekopavati

prekoreninjeni sloj m
prekoreninjenje s
prekoreninjenost ž
prekoreninjenost ž
prekucna ročica ž
prekucnik m
preležati
prelomna stopnica ž
prema ž voza, prednja
premajhna zarast ž
premazovati z odvračalom
premena ž
premena ž
premena ž sestoja
premeniti
premer m
premer m debla
premer m krošnje
premer m na sredini
premer m na tanjšem koncu
premer m sestoja, srednji
premer m v prsni višini
premer m z lubjem
premer m, ciljni
premer m, najmanjši
premer m, pritalni
premer m, prsni
premer m, srednji
premer m, tanjši
premer m, zgornji
(premerba ž, polna)
premerka ž
premerka ž, registrirna
premeščanje s
premična lupilna povezava ž
premična žaga ž
premični lupilni postroj m
premočenost ž tal
prenamočenost ž tal
prenasičenost ž tal z vodo
prenehanje s (služnostne) pravice
prenikanje s
prenosna verižna žaga ž
prenova ž gozda
preostali stalež m škodljivcev
preostanek m za ogozditev
prepaden, -dna, -dno
preperevanje s

0455
2679
3043
2902
1483
0669
1854
3995
2424
2984
2985
3555
1373
1274
1483
3517
0402
2483
3473
0402
1675
2671
1556
4024
0143
2476
2478
2643
3101
2914
1868
1853
1869
1865
2845
3811
1834
0269
2741
2330
2174
3423
3688
3421
1578
0729
2539
0414
311

0028
3239
1075
2199
2674
2102
0050
1605
1675
3391
0070
0245
2394
3372
0246
D108
3798
2794
0745
D109
0744
0743
2760
0841
2607
1783
0743
D111
1780
D110
2759
0599
0600
1326
1631
1973
1631
0018
2180
0018
1017
1073
D048
2395
3792
2475
2172
1086
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preperinska tla s mn.
prepojiti
prepoved ž paše
preprečevanje s gozdnih požarov
preprečevanje s nezgod
prepust m
prepustnost ž tal
prepustnost ž za vodo
prerast ž
prerasti
preraščanje s grče
prerazmnožitev ž
preredčiti (sejanke)
preredčiti krošnjo
prerez m, prečni
presajanje s v jarke
presajanje s v zasek
presajati
presajenka ž
presejalna analiza ž
presejanje s tal
preseka ž, (gozdna)
preseka ž, protipožarna
preskakovanje s požara
preskrba ž z vodo
prestar sestoj m
prestar, -a, -o
prestrezanje s padavin
presvetlitev ž, naravna
presvetliti
presvetliti krošnjo
presvetljeni sestoj m
presvetljeni, -a, -o
preštevanje m v sestoju
pretegniti se
pretvorba tal, biološka
pretvorni faktor m za prostorninski
les
preučevanje s dela, časovno
prevažati
prevelika zarast ž
preverjanje s gospodarjenja
preverjanje s uspešnosti
preverjeno plus drevo s
prevesni plug m
prevladujoča rastlinska vrsta ž
prevoz m
prevoz m lesa

prevozna razdalja ž
1644
prevoznik m
3627
prevoznost ž
2681
prevzem m lesa
0552
prevzem m poseka
2619
prevzem m sečišča
0555
prevzemalec m lesa
0876
prevzemnica ž
0554
prevzeti les
0553
prevzeti posek
0550
prezimiti
0042
preža ž
3224
prežagovanje s
D026
prežagovati
D027
(prhka) zemljina ž
3111
prhlina ž
0026
prhlina ž podobna surovemu
2212
humusu
prhlina ž, sprsteninasta
2211
pričakovana vrednost ž gozda
2947
pričakovana vrednost ž sestoja
2944
pričakovani prirastek m
1831
pridelava ž v gozdu
3496
pridelava ž, gozdarska
3496
pridelava ž, kmetijska
3120
pridobivanje s gozdnih lesnih
0998
proizvodov
pridobivanje s gozdnih proizvodov 0994
pridobivanje s lesa
0466
pridobivanje s lesa
0998
pridobivanje s lesa, izredno
3986
pridobivanje s lesa, mehanizirano 1601
pridobivanje s podatkov, gozdarsko 1841
daljinsko
pridobivanje s semena
3426
pridobivanje s semenskega
3426
materiala
pridobivanje s smole
2517
prihodki m mn., obratovalni
3890
prihranek m pri redčenju
0829
prihranek m zaradi neopravljenega 0829
redčenja
prihranjanje s
1302
prihranjati
2390
prihranjenec m
0238
prihranjenec m v panjevskem
3368
gozdu
prihranjenec m, nadstojni
1309

1095
3462
1548
1747
1558
1692
1070
3151
2826
3319
0434
0062
0349
0435
3569
1428
2459
0351
3123
3156
3156
0870
0710
1744
3204
0832
0809
0038
0273
0425
0435
2402
0268
3799
0672
2206
1806
1560
0604
3392
1897
2926
0318
1393
2357
0603
0610
312
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prihranjenec m, panjevski
prikaz m izvedbe
prikaz m, tabelarni
priključek m, nasadni strojni
priključek m, strojni
prikolica ž, enoosna
prilagajanje s sadik
prilagoditi
prilikovanje s
primarna mreža ž prometnic
primarni gozd m
primeren, -rna, -rno za ogozditev
primeren, -rna, -rno za saditev
primerjava ž dosežkov
primerjava ž stanja sestojev
primernost ž za saditev
primes ž
primes ž listavcev
primestni gozd m
primešana drevesna vrsta ž
(pri)mešanost ž, raztresena
posamična
primešati
prinesena drevesna vrsta ž
priostriti
priplaviti
pripomoček m za predspravilo
priprava ž tal
priprava ž tal za obnovo
priprava ž tal, malopovršinska
pripraviti mesto padca drevesa
pripravljalna sečnja ž
pripravljenost ž lastnikov na
tveganje
prirastek m
prirastek m debeljadi
prirastek m, debelinski
prirastek m, dobni
prirastek m, letni povprečni
prirastek m, modelni
prirastek m, normalni
prirastek m, povprečni sečni
prirastek m, povprečni starostni
prirastek m, pričakovani
prirastek m, skupni
prirastek m, svetlitveni
prirastek m, tablični
prirastek m, tekoči

prirastek m, temeljnični
prirastek m, višinski
prirastek m, volumenski
prirastni odstotek m
prirastni sveder m
prirastnik m
prirastoslovje s
prirezovanje s korenin
prirezovati
prispevek m za obvezno
gospodarjenje
z gozdom
prispevek m za ogozditev
pristop m, prost
pritalna zmrzal ž
pritalni poganjek m
pritalni požar m
pritalni požar m
pritalni premer m
pritalni rastlinski sloj m
pritalno rastlinje s
pritisk m na tla, specifični
pritlika ž
pritlikava rast ž
pritlikavost ž
pritrditi na kole
prizadet, -a, -o od pepelaste plesni
prizadevnost s pri delu
prizanesljiv, -a, -o tlom
priznati
proces m, delovni
proces m, delovni
proces m, tlotvorni
prodaja ž lesa
prodaja ž lesa po teži
prodaja ž lesa, prosta
prodajen, -jna, -jno
prodajna količina ž lesa
prodajna pogodba ž za les
prodajne razmere ž mn.
prodajni pogoji m mn.
prodec m
profil m sestoja
profil m, prečni
profil m, talni
profil m, vzdolžni
profilirni stroj m
proga ž odkritih tal

0240
2924
2878
1565
2543
1678
1424
0048
3206
3662
3404
3468
3420
2928
2908
3419
3397
2413
2023
1335
1319
0407
3422
3659
3642
2677
0308
1383
1376
3557
0229
3017
0781
2821
0783
2827
2822
1830
1830
2823
0789
1831
1829
1825
1830
0790
313

0787
0782
2818
0788
0784
3401
0780
0375
0376
4023

4027
2024
1727
0123
0706
1742
1783
2360
0189
2221
0123
0044
0044
3465
3775
3508
2222
3429
1554
3083
2203
3907
1929
3910
3908
2973
3906
3904
2972
2195
3832
2044
1083
2043
2983
1459
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proga ž, ozka
proga ž, široka
proga ž, varovalna
proga ž, varovalna
program m ogozditve
proizvod m, glavni gozdni
proizvod m, gozdni
proizvod m, lesni
proizvod m, nelesni
proizvod m, nelesni gozdni
proizvod m, postranski
proizvodi m mn., gozdni
proizvodna doba ž
proizvodna kapaciteta ž
proizvodna linija ž
proizvodna sečnja ž
proizvodna sposobnost ž
proizvodna sposobnost ž
proizvodna zmogljivost ž rastišča
proizvodni cilj m
proizvodni gozd m
proizvodni potencial m
proizvodnja ž lesa
proizvodnja ž, celotna lesna
proizvodnja ž, domača
proizvodnja ž, gozdna
proizvodnja ž, lesna
proizvodnost ž
prolongiranje s
prometnica ž, glavna
prometnica ž, spravilna
pronicajoča voda ž
propadanje s nasadov iglavcev
na kmetijskem zemljišču
propust m
prosojnost ž krošnje
prost položaj m drevesa
prost pristop m
prosta prodaja ž lesa
prosto rastilo s
prostor m krošenj
prostor m, debelni
prostor m, gozdnati
prostor m, gozdni
prostor m, koreninski
prostor m, naravni
prostor m, rastni
prostor m, življenjski

prostornina ž
prostorninska mera ž
prostorninski les m
prostorninski meter m
prostorska razporeditev ž
prostorski razpored m
prostorski red m
(prostorsko) omejeni napad m
protierozijsko ukrepanje s
protiogenj m
protipožar m
protipožar m z boka
protipožarna karta ž
protipožarna ovira ž
protipožarna preseka ž
protipožarna straža ž
protipožarni načrt m
protipožarni pas m
protipožarno zavetišče s
protirezilo s
protivetrni pas m
protje s za pletarstvo
provenienca ž
provenienca ž semena
provenienca ž, avtohtona
provenienčni poizkus m
prsna višina ž
prsni premer m
prst ž
prstena obloga ž sejank
pršenje s
pršiti
prvi kos m
prvobiten, -tna, -tno
prvotni gozd m
prvotni izvor m
prvotni kulturni gozd m
psevdoglej m
pufer m (v tleh)
puferno delovanje s
puferska kapaciteta ž
puhlica ž
puljenka ž
raba ž gozda
raba ž tal
raba ž v nasadu drevja, kmetijska
raba ž, večnamenska
raba ž, vmesna

1857
2525
0443
1705
3467
1931
2143
0926
3980
0986
3011
2974
0808
2815
2556
1602
0777
2815
0776
0843
3337
2814
2144
1829
2969
2141
2144
1027
0791
2684
3673
0012
0723
1692
2796
0168
2024
3910
0168
0263
1225
D119
D022
3178
2138
1201
1247
314

D105
1779
0535
0737
2857
0810
0810
3787
1140
0713
0713
1752
2852
1749
0710
0711
3752
0709
3661
2567
0244
2616
2310
0327
2311
1381
0741
0743
1097
0353
1709
0664
D031
3273
3404
1188
2421
2225
2074
1079
2075
2217
0371
D153
3105
2511
2142
1904
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racionalizacija ž dela
racionalizacija ž dela
računanje s vrednosti gozda
računski kazalnik m donosa
rahel, -hla, -hlo
rahli sklep m
rahljalnik m tal
rahljanje s
rahljanje s sestoja
rahljati (z motiko)
rahlo sklenjen sestoj m
rak m
rak m, drevesni
rakasta bula ž
rampa ž, odlagalna
rampalna deska ž
rampanje s
rampati
rani les m
ranjavati
ranta ž
ranta ž, debelejša
ranta ž, tanjša
rante ž mn.
rasa ž, klimatska
rasa ž, rastiščna
rast ž
rast ž
rast ž gozda
rast ž, debelinska
rast ž, debelinska
rast ž, dolžinska
rast ž, podivjana
rast ž, pritlikava
rast ž, rastlinska
rast ž, sabljasta
rast ž, višinska
rastilo s, prosto
rastišče s
rastišče s z mejnim donosom
rastiščna enota ž
rastiščna karta ž
rastiščna rasa ž
rastiščne zahteve ž mn.
rastiščni dejavnik m
rastiščni mozaik m
rastiščni tip m
rastiščni, -a, -o

rastišču neustrezen, -zna, -zno
rastje s
rastje s listavcev
rastlina ž gostiteljica
rastlina ž, drevesna
rastlina ž, lesnata
rastlina ž, matična
rastlina ž, sencoljubna
rastlina ž, sencovzdržna
rastlina ž, svetloljubna
rastlina ž, za tla značilna
rastline ž mn. spremljevalke
rastline ž mn. zunaj gozda, lesnate
rastlinje s, pritalno
rastlinska biomasa ž
rastlinska formacija ž
rastlinska geografija ž
rastlinska konkurenca ž
rastlinska odeja ž
rastlinska rast ž
rastlinska vrsta ž, prevladujoča
rastlinska združba ž
rastlinski indikator m tal
rastlinski sestoj m
rastlinstvo s
rastlinstvo s goloseka
rastna nepravilnost ž
rastna površina ž
rastna snov ž
rastna zmogljivost ž
rastni hormon m
rastni okoliš m
rastni prostor m
rastni tip m
rastni učinek m
rastni vršiček m
rastno obdobje s
rastno območje s
rastnost ž
raven ž donosa
raven, -vna, -vno
raven, -vna, -vno
ravnanje s s tlemi, negovalno
ravnanje s z divjačino
ravnanje s, gozdnogojitveno
ravno toporišče s sekire
ravnodebelni, -a, -o
ravnodebelnost ž

3075
3530
0852
2910
2407
D015
2540
D020
0426
0414
0267
0687
1761
0688
1630
1663
2599
0515
0902
3499
1971
1968
1969
1970
0099
1270
2341
3208
2340
3234
3829
3235
0161
0044
3233
0158
3236
0168
0004
2808
2148
1839
1270
1200
1041
1836
1822
3134
315

2151
2354
2352
1763
3265
1192
3448
2324
2324
2323
1125
2361
4005
0189
2291
3334
3315
1209
1241
3233
2357
0174
1125
2355
2086
2362
2716
1817
1163
0112
1163
0169
1201
3260
2813
3242
1245
0171
0112
2803
0155
2166
3483
2285
0204
3611
0155
1230
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ravnost ž
ravnovesje s krajine, ekološko
ravnovesje s, ekološko
razcepiti
razčlenitev ž gozda
razčlenjena gozdna krajina ž
razdalja ž ločljivosti
razdalja ž med drevesci
razdalja ž med sadikami
razdalja ž med vejami
razdalja ž med vrstami
razdalja ž, medosna
razdalja ž, prevozna
razdalja ž, spravilna
razdalja ž, srednja spravilna
razdalja ž, transportna
razdreti gozdni rob
razdrobljena posest ž
razdrobljenost, ž posestna
razgozditev ž
razgozditi
razgradljiv -a, -o, biološko
razgradnja ž opada
raziskovalna ustanova za
gozdarstvo
in lesarstvo, zvezna; BFH
raziskovalno območje s
raziskovanje s dela
raziskovanje s gozda
raziskovanje s tal
razjedanje s
razkladalna naprava ž
razklop m, kemični
razkrajanje s lesa
razkrajanje s stelje
razkroj m lesa
razkroj m lesa, napredujoči
razkroj m lesa, začetni
razkuževanje s semena
razkuževanje s tal
razlika ž pri meritvi
razmere ž mn. pri prodaji lesa
razmere ž mn., delovne
razmere ž mn., prodajne
razmere ž mn., talne
razmerje s krošnje, velikostno
razmerje s med poganjki in
koreninami

razmerje s med višino in premerom 3822
razmerje s, delovno
3104
razmerje s, delovno
4049
razmerje s, volumensko
2798
razmik m prometnic
2962
razmik m sadik
3466
razmik m, sadilni
0396
razmik m, velik
2471
razmnoževanje s s potaknjenci
1410
razmnoževanje s, množično
0062
razmnoževanje s, vegetativno
1211
razmnoževati s potaknjenci
0357
raznašanje s listja
0019
raznodoben, -bna, -bno
3402
raznodobni sestoj m
1349
razperitev ž
0582
razperiti
0581
razpletanje s kupa
2591
razpoka ž
2002
razpoka ž od strele
D148
razpoka ž zaradi podiranja
D141
razpoka ž, čelna
D142
razpoka ž, križna
D143
razpoka ž, mrazna
2001
razpoka ž, obodna
3976
razpoka ž, površinska
3976
razpoka ž, prečna
D145
razpoka ž, srčna
D149
razpoka ž, vzdolžna
D146
razpoka ž, zvezdasta
D144
(raz)pokati
0975
razpon m, starostni
1350
razpored m presajanja
1422
razpored m sadik, kvadratni
1471
razpored m sadik, nepravilen
1470
razpored m sadik, pravilen
1469
razpored m sadik, pravokotni
1472
razpored m sadik, trikotni
1468
razpored m sajenja
0396
razpored m, prostorski
0810
razporeditev ž, prostorska
2857
razporejanje s sečenj
2582
razporejati
0518
razred m debla, kakovostni
2793
razred m krošenj, kakovostni
2801
razred m požarne ogroženosti
2089
razred m sadik, kakovostni
0367
razred m sestoja, bonitetni
1823

1230
2067
1143
0510
0812
1269
2840
3466
2472
3302
1473
2118
1644
1648
2585
1680
3406
0820
4010
2028
1007
2247
2205
3062

2041
3077
4042
1128
2087
0624
3977
0954
2205
3960
3950
3961
0328
0341
2785
3905
3095
3904
3149
2795
2463

316
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razred m sestojev, vrednostni
razred m sortimenta, kakovostni
razred m, debelinski
razred m, dejanski gospodarski
razred m, drevesni
razred m, gospodarski
razred m, idealni gospodarski
razred m, kakovostni
razred m, normalni gospodarski
razred m, obratovalni
razred m, razširjeni starostni
razred m, starostni
razred m, velikostni
razred m, višinski
razredčenje s krošenj
razredčenje s krošenj, začetno
razredi m mn., Kraftovi drevesni
razsekovanje s
razsekovanje s dreves
razsipanje s
razsipanje s semen
razsipati seme
razsoha ž
razsoha ž
razširjeni starostni razred m
raztresena posamična
(pri)mešanost ž
razvejati se
razvejitev ž, stranska
razvlačiti žično vrv
razvodnica ž
razvoj m listja
razvoj m sestoja
razvoj m temeljnice
razvoj m temeljnice, kritični
razvoj m temeljnice, maksimalni
razvoj m temeljnice, optimalni
razvojna stopnja ž
razvojno zaporedje s
razvrščanje s
razvrščanje s lesa
razvrščanje s po kakovosti
razvrščanje s po nevarnosti požara
razvrščanje s po starosti
razvrščanje s sadik
razžagovanje s
razžagovati
rdeča gniloba ž

rdeča trohnoba ž
rdeče srce s
reakcijski les m
rebro s, koreninsko
recikliranje s organskih snovi
red m, časovni
red m, delovni
red m, odvozni
red m, prostorski
red m, sečni
redčenje s
redčenje s brez donosa lesa
redčenje s debeljaka
redčenje s debeljaka, sprostitveno
redčenje s drogovnjaka
redčenje s po Seebachu,
svetlitveno
redčenje s v vrstah
redčenje s, dansko
redčenje s, francosko
redčenje s, izbiralno
redčenje s, izločilno
redčenje s, kombinirano
redčenje s, močno nizko
redčenje s, nizko
redčenje s, odbiralno s
redčenje s, ročno-motorno
redčenje s, shematično
redčenje s, skupinsko
redčenje s, sproščeno
redčenje s, stopenjsko
redčenje s, svetlitveno
redčenje s, šibko nizko
redčenje s, visoko
redčenje s, zmerno nizko
redčiti
redek gozd m
rega ž, žagina
regionalno načrtovanje s
register m meritev
registrirna klupa ž
registrirna premerka ž
regulirano odtekanje s vode
rekreacijki gozd m
rekreacijska vloga ž gozda
rekreacijsko območje s
relaskop m, zrcalni
relativna dolžina ž krošnje

1909
1966
0742
2871
1320
0819
2870
0967
1860
1859
2887
0837
0738
0751
1330
2406
1321
1627
1626
1497
3292
3293
0159
1231
2887
1319
0142
3248
3634
1135
3312
3317
1876
2889
2890
2891
1878
1244
2042
0517
2047
1738
3862
1449
0506
0501
0686
317

0686
1997
1937
0076
2329
2874
3087
0882
0810
1850
1505
1508
1507
1521
1510
2502
1522
1515
1516
1514
3562
1519
1525
0421
1520
3542
1512
3490
1517
1518
0427
1524
0422
1523
0418
1324
D071
3045
2834
0600
0600
2258
1004
3041
2930
1642
3304
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relativna višinska boniteta ž
relief m pokrajine
rendzina ž
renta ž, gozdna
renta ž, letna zemljiška
rentabilnost ž
rentabilnost ž lesne proizvodnje
repelent m
resonančni les m
resonančni les m
reven, -vna, -vno (tla)
(revir m)
revir m, gozdni
revirna karta ž
revirni gozdar m
revirno vodstvo s
revizija ž, vmesna
rez m krošenj
rez m, pahljačasti
rez m, podžagovalni
rez m, vbodni
rezani furnir m
rezervat m
rezervat m biosfere
rezervat m, naravni gozdni
rezervat m, strogi naravni gozdni
rezilnik m
rezkar m panjev
rezkar m za jarke
rezultat m ocene
rezultat m popisa
rezultat m popisovanja
rezultat m ureditve gozdov, glavni
režim m, vodni
rida ž
rinež m
rizom m
riža ž, lesena
riža ž, plastična
rižanje s
rjava tla s mn.
rob m, gozdni
rob m, gozdni
rob m, lisičast
rob m, notranji gozdni
rob m, obličav
rob m, oster
rob m, sestojni

rob m, sestojni
rob m, strm
rob m, zunanji sestojni
robljen, -a, -o
robljeni les m
robna cona ž,
robna obnova ž
robna poškodba ž
robna prebiralna sečnja ž
robna sečnja ž
robna sečnja ž
robna sečnja ž
robni položaj m
robno drevo s
robno prebiranje s
ročaj m, nosilni
ročaj m, objemni
ročaj m, ogrevani
ročaj m, vodilni
ročica ž
ročica ž, prekucna
ročna oljna črpalka ž
ročna žaga ž
(ročni) brusni kamen m
ročni spodrezovalnik m
ročno predspravilo s
ročnomotoren, -rna, -rno
ročnomotorna metoda ž dolgega
lesa
ročnomotorna saditev ž
ročnomotorno redčenje s
rodovitnost ž tal
rogelj m, togi
rogelj m, vzmeteni
rogovila ž
rogovila ž
rogovila ž
rogovilasto drevo s
rojiti
rok m za ogozditev
rok m, odvozni
roka ž nakladalnika, delovna
roka ž, dolga mehanska
roka ž, mehanska delovna
roka ž, nihajna
roka ž, zgibna
ropati gozd
rotacijski drobilnik m

2807
1057
2227
0851
1906
2052
1930
0663
1977
3949
0033
3124
0849
1838
0862
3897
1898
2506
0495
0479
0474
0944
1001
3987
3040
3988
1632
1388
2700
3796
3796
3859
2921
0037
2683
1688
2299
0614
D094
D093
1101
0299
1547
0938
2513
0938
2425
0298
318

3498
2425
3405
3624
3941
3990
1366
2743
2380
0233
1285
1295
0227
1235
0234
D052
D053
D054
D055
1665
2674
D083
2633
3620
2491
2643
2569
2571
3463
3542
2237
2542
2541
1231
2339
3303
0159
0059
3407
0886
2119
2550
1579
2093
2566
0729
1385
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rotacijski okopalnik m
rotacijski prekopalnik m
rov m
rovnica ž
rovnica ž za rušo
rovnica ž, križna
rovokopač m
roža ž, vejna
rumena tla s mn.
ruvanje s drevja
ruvati (panje)
s pravilno krošnjo
s širokimi branikami
s težkim semenom
sabljast, -a, -o
sabljasta motorna žaga ž
sabljasta rast ž
sabljasta verižna motorna žaga ž
sabljasto rasel, -la, -lo
sadika ž
sadika ž iz lončka
sadika ž listavca
sadika ž potaknjenka
sadika ž v posodi
sadika ž z golimi koreninami
sadika ž z grudo
sadika ž, gola
sadika ž, gozdna
sadika ž, izvržena
sadika ž, kontejnerska
sadika ž, mala
sadika ž, senčena
sadilna jama ž
sadilna jamica ž
sadilna lopata ž
sadilna lopata ž
sadilna sekira ž
sadilna zvezda ž
sadilni klin m
sadilni material m
sadilni razmik m
sadilni stroj m
sadilni zaboj m
sadilno obdobje s
sadilno orodje s,
saditev ž
saditev ž potaknjencev
saditev ž z bagrom

saditev ž, predčasna
saditev ž, ročnomotorna
saditev ž, spopolnitvena
saditev ž, strojna
saditi
saditi seme
saditvena površina ž
saditveni preizkus m
saditveno območje s
sajenje s
sajenje s
sajenje s dreves za krmo
sajenje s dreves zunaj gozda
sajenje s kontejnerskih sadik
sajenje s med brazde
sajenje s na kopico
sajenje s na leho
sajenje s na nasip
sajenje s ob panju
sajenje s pod motiko
sajenje s postrani
sajenje s sadik iz lončkov
sajenje s v brazdo
sajenje s v jamico
sajenje s v jamo
sajenje s v vrsto
sajenje s v zasek
sajenje s z grudo
sajenje s z zatiskanjem
sajenje s, gnezdasto
sajenje s, gručasto
sajenje s, jesensko
sajenje s, kotno
sajenje s, pomladansko
sajenje s, sanacijsko
samonakladanje s
samonasemenitev ž
samoogozditev ž
samouravnalni biološki sistem m
sanacija ž rastišča
sanacija ž tal
sanacija ž varovalnega gozda
sanacijsko sajenje s
sanitarna sečnja ž
sanitarni ukrepi m mn. (v gozdu),
satast, -a, -o
savana ž
sečišče s

1384
2539
0666
0377
1457
0378
2558
1986
1103
0496
0561
0145
0905
2309
0156
D049
0158
D050
3305
0368
2457
2462
1415
1411
1446
0372
1446
0365
3449
1411
1443
3444
0382
0382
0391
3461
2465
1456
1455
0366
0396
0393
1445
1476
2464
3460
3464
3469
319

1483
3463
2479
D019
3459
0363
3416
3421
3417
0381
3460
1543
4004
1465
0388
0390
0388
0389
1464
0385
1463
2468
0384
0387
0387
0394
0386
0380
1462
2469
0383
1475
1466
1474
2509
1666
3294
3320
2079
2486
3479
3055
2509
0223
2140
3963
1265
0557
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sečljiv, -a, -o
sečna glava ž
sečna količina ž
sečna masa ž
sečna pot ž
sečna predalčna metoda ž
sečna starost ž
sečna zrelost ž
sečni načrt m
sečni nalog m
sečni niz m
sečni ostanki m mn.
sečni ostanki m mn. iz vej
sečni ostanki m mn. od debeljadi
sečni red m
sečnja ž
sečnja ž (in spravilo s)
sečnja ž na golo
sečnja ž najboljših dreves
sečnja ž najdebelejših dreves
v panjevcu
sečnja ž ob trasah
sečnja ž po ujmi
sečnja ž prihranjencev
sečnja ž robnih dreves
sečnja ž slabših dreves
sečnja ž slučajnih pripadkov
sečnja ž v luknjah
sečnja ž v panjevcu, izbiralna
sečnja ž v panjevsko semenskem
gozdu, izbiralna
sečnja ž v progah
sečnja ž v progah, zastorna
sečnja ž za pridobivanje lesa
sečnja ž za sortimente
sečnja ž, delitvena
sečnja ž, delno mehanizirana
sečnja ž, končna
sečnja ž, končna
sečnja ž, končna
sečnja ž, kulisna
sečnja ž, načrtna
sečnja ž, naknadna svetlitvena
sečnja ž, nasemenitvena
sečnja ž, negativna izbiralna
sečnja ž, negovalna
sečnja ž, odbiralna sortimentna
sečnja ž, pasovna

sečnja ž, pogodbena
sečnja ž, pomladitvena
sečnja ž, popolnoma mehanizirana
sečnja ž, posamična
sečnja ž, pospravilna
sečnja ž, pospravljalna
sečnja ž, predvidena
sečnja ž, pripravljalna
sečnja ž, proizvodna
sečnja ž, robna
sečnja ž, robna
sečnja ž, robna prebiralna
sečnja ž, sanitarna
sečnja ž, skupinska zastorna
sečnja ž, skupinsko postopna
sečnja ž, skupinsko postopna
zastorna
sečnja ž, sprostitvena robna
sečnja ž, strojna
sečnja ž, svetlitvena
sečnja ž, vsiljena
sečnja ž, začetna
sečnja ž, zaključna
sečnja ž, zastorna
sečnozrel sestoj m
sečnozrel sestoj m
sečnozrel, -a, -o
sejalnik m
sejan, -a, -o spomladi
sejanka ž
sejanka ž
sejati
sekač m
sekalni stroj m za vejevje
sekalnik m
sekalnik m za vejevje
sekanec m
sekaška sekira ž
sekati (les)
sekati gozdni rob
sekati, skupinsko postopno
sekira ž za kleščenje
sekira ž za sekanje
sekira ž, sadilna
sekira ž, sekaška
sekira ž, zatesovalna
sekundarna mreža ž prometnic
sekundarni poganjek m

0918
1592
0770
0770
1925
2904
0805
0804
0838
2580
1846
0559
0567
0565
1850
0213
0465
0214
0222
3370
2383
1772
3364
0436
0428
0223
2382
3369
3366
2384
1296
2578
3361
1280
3541
0207
0220
0221
1283
2577
2379
0226
1529
0424
2381
3356
320

2935
1289
3540
2374
2376
0221
2914
0229
1602
0233
1285
2380
0223
1297
0218
2378
1288
D023
1530
1290
2375
2376
0217
0208
0290
3851
0346
3442
0355
2125
0344
1020
1564
0593
1564
0976
0584
3539
3358
1284
3600
0584
2465
0584
3601
3663
0151
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sekundarni škodljivec m
selekcija ž, naravna
selitveno gozdno-poljsko
gospodarjenje s
seme s
seme s, gluho
seme s, gozdno
seme s, jalovo
seme s, leteče
semenarstvo s, gozdno
semenec m
semenica ž
semenitvena zrelost ž
semenovec m
semenovec m
semenovec m s prihranjenci
semenovec m, skupinsko
raznodobni
semenska enota ž
semenska plantaža ž
semenska zasnova ž
semenski obrod m
semenski sestoj m
semenski sestoj m
semensko drevo s
semensko leto s
semensko leto s
sencoljubna drevesna vrsta ž
sencoljubna rastlina ž
sencovzdržen, -žna, -žno
sencovzdržna drevesna vrsta ž
sencovzdržna rastlina ž
senčena sadika ž
senčni list m
senescentni les m
serpentina ž
servitut m
sestava ž po drevesnih vrstah
sestava ž porasti po gostoti
sestava ž tal
sestava ž zemljišča, mešana
sestavine ž mn. lesa, spremljajoče
sestavljanje s riže
sestoj m
sestoj m iglavcev
sestoj m listavcev
sestoj m v pomlajanju
sestoj m z vmesno rabo

sestoj m za nujno sečnjo
sestoj m za posek
sestoj m za sečnjo na golo
sestoj m za sečnjo, bodoči
sestoj m, atestirani semenski
sestoj m, celokupni
sestoj m, celotni
sestoj m, ciljni
sestoj m, čisti
sestoj m, drevesni
sestoj m, elitni
sestoj m, elitni semenski
sestoj m, enodoben
sestoj m, enomeren
sestoj m, enoslojen
sestoj m, finančno (sečno)zreli
sestoj m, glavni
sestoj m, gozdni
sestoj m, hitrorastoči
sestoj m, izbrani
sestoj m, izbrani semenski
sestoj m, končni
sestoj m, lupljeni
sestoj m, mešani
sestoj m, mladi
sestoj m, novi
sestoj m, novoosnovani
sestoj m, obvladani
sestoj m, odkazani
sestoj m, odstranjeni
sestoj m, osnovani
sestoj m, po sečnji ostali
sestoj m, pomožni
sestoj m, predhodni
sestoj m, prestar
sestoj m, presvetljeni
sestoj m, rahlo sklenjen
sestoj m, rastlinski
sestoj m, raznodobni
sestoj m, sečnozrel
sestoj m, sečnozrel
sestoj m, semenski
sestoj m, semenski
sestoj m, sklenjen
sestoj m, sledeči
sestoj m, stopničasti
sestoj m, strnjen
sestoj m, temeljni

1773
3310
1542
2447
1397
0326
1397
1183
1395
0364
0364
0166
0209
3377
0423
0211
D018
0317
1223
1550
0319
1400
1399
1222
1406
0115
2324
1206
0115
2324
3444
1180
D125
2683
3100
1870
2401
2186
2029
0920
3631
0253
2398
2411
1502
2495
321

1879
2417
3554
3355
2445
3393
1331
0844
0282
0255
0319
2443
0291
0292
0292
3881
0277
0253
3376
2441
2442
1911
3724
0284
1341
3380
3398
1250
3551
3563
3409
0275
1332
0402
0832
2402
0267
2355
1349
0208
0290
0319
1400
0265
3380
1316
0271
1336
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sestoj m, umetno pomlajeni
sestoj m, večslojni
sestoj m, vetrobranski
sestoj m, vrzelast
sestoj m, zrel
sestojna analiza ž
sestojna diagnoza ž
sestojna karta ž
sestojna klima ž
sestojna kronika ž
sestojna lesna zaloga ž
sestojna oblika ž
sestojna oblikovna višina ž
sestojna višinska tarifa ž
sestojna volumenska tablica ž
sestojni opad m
sestojni rob m
sestojni rob m
sestojni zastor m
sestojno gospodarjenje s
sestojno nepravo oblikovno število
s
sestojno oblikovno število s
sestojno oblikovno število s
debeljadi
sestojno oblikovno število s
drevnine
sestojno zaporedje s
setev ž
setev ž iz letala
setev ž na celo
setev ž na krpice
setev ž na proge
setev ž na sneg
setev ž v brazde
setev ž v drevesnici
setev ž v lokaste grede
setev ž v ščepcih
setev ž v vrste
setev ž, gnezdasta
setev ž, jesenska
setev ž, neposredna
setev ž, polna
setev ž, posamična
setev ž, posamična vrstna
setev ž, šojina
setev ž, točkasta
setev ž, vrstna

setvena cev ž
1436
setvena drevesnica ž
1421
setvena greda ž
0348
setvena greda ž
1420
setvena podlaga ž
0343
setvena podlaga ž
3433
setveni žlebič m
3434
seznam m oddelkov
2862
seznam m poti
3869
sezonska paša ž
3221
sezonski delavec m
4052
shema ž, organizacijska
2040
shematično redčenje s
1512
shranjevanje s vode v tleh
3152
sidro s, vejno
3576
signalni balon m
2135
silak m
0138
silovito širjenje s požara
3760
simbioza ž
2331
sindikat m, delavski
4054
sindrom m, lametni
1774
sinergija ž
1706
siromašenje s tal
2241
sistem m makropor
2249
sistem m odkrivanja požara
2734
sistem m sečenj
1276
sistem m višinskih tarif po Kräuterju 3813
sistem m, koreninski
0077
sistem m, samouravnalni biološki 2079
sistem m, tritočkovni
1655
skalnat, -a, -o
2235
skelet m, talni
2192
skeleten, -tna, -tno
2240
skeletna tla s mn.
1120
sklad m, amortizacijski
2051
sklad m, genski
2084
skladišče s za dodelavo
0556
skladišče s žaganega lesa
3967
skladišče s, dodelavno
0556
skladišče s, lesno
0965
skladišče s, mehanizirano lesno
1620
skladišče s, mokro
3966
skladišče s, vodno lesno
0966
skladišče s, začasno
1985
skladiščenje s lesa v vodi
2998
skladiščenje s sadik
1448
skladiščenje s semena
3427
skladiščenje s, živo
3558

1304
0296
1849
3386
0208
3848
3849
3845
3144
3982
3985
3378
3805
3812
2776
3175
0298
3498
3387
3132
3804
3801
3803
3802
3379
1432
1437
0352
0361
1441
3432
1440
2452
3437
2455
0362
3438
1477
1438
0352
1427
1427
2456
1439
1440
322
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skladiščiti
0964
skladiščnik m žaganega lesa
3968
skladovnica ž
1629
skladovnica ž lesa
0514
skladovnica ž na križ
2601
skladovnica ž prostorninskega lesa 2603
skladovnica ž, križna
3575
skladovnica ž, začasna
2600
sklenjen sestoj m
0265
sklenjeni, -a, -o
0266
sklep m
D013
sklep m sestoja, vertikalni
3388
sklep m, horizontalni
0270
sklep m, polni
2405
sklep m, popolni
D014
sklep m, rahli
D015
sklep m, tesni
D016
sklep m, vertikalni
1327
sklep m, vrzelasti
D017
sklop m
1563
sklopka ž, drsna
2099
skorja ž
0911
skorja ž
1947
skorja ž, vrasla
D135
skrb ž za okolje
3098
skrček m lesa
1952
skrojen, -a, -o
0500
skromen, -mna, -mno
3270
skupina ž dreves
0251
skupina ž dreves
2399
skupina ž drevesnih vrst
1874
skupina ž dveh (delavcev)
2618
skupina ž ponudnikov
3909
skupina ž rastiščnih tipov
1821
skupina ž sestojev, funkcijska
0848
skupina ž, delovna
1618
skupina ž, posebna delovna
3586
skupina ž, taksacijska
2784
skupina ž, vrstna
3210
skupinska mešanost ž
0257
skupinska zastorna sečnja ž
1297
skupinski vetrolom m
1722
skupinski vzorec m
2783
skupinsko delo s
3585
skupinsko postopen , -pna , -pno 2391
skupinsko postopna sečnja ž
0218
skupinsko postopna zastorna
2378
sečnja ž

skupinsko postopno gospodarjenje
s
skupinsko postopno sekati
skupinsko raznodobni semenovec
m
skupinsko redčenje s
skupna površina ž
gozdnogospodarskega podjetja
skupni donos m
skupni prirastek m
skupnost ž, gozdarska
gospodarska
skupnost ž, življenjska
sled ž vožnje
sledeči sestoj m
slepica ž
slepica ž
slepica ž
slepica ž, površinska
slika ž, popačena
slika ž, uravnana
sloj m humusa
sloj m krošenj
sloj m največje prekoreninjenosti
sloj m panjevsko semenskega
gozda,
spodnji
sloj m panjevsko semenskega
gozda,
gornji
sloj m sestoja
sloj m sestoja, spodnji
sloj m sestoja, zgornji
sloj m, gornji drevesni
sloj m, grmovni
sloj m, koreninski
sloj m, mahovni
sloj m, nosilni
sloj m, nosilni
sloj m, prekoreninjeni
sloj m, pritalni rastlinski
sloj m, spodnji
sloj m, talni
sloj m, vmesni
sloj m, zeliščni
služba ž za varstvo gozdov
služba ž, gozdarska
služba ž, gozdarska svetovalna
službeni položaj m
323

0235
1284
0211
3490
2863
0856
1829
4029
1145
2696
3380
2003
3726
3974
3975
D116
D117
2209
0262
3179
0239

1310

1317
0185
1249
0183
2359
0028
1253
2929
3680
0028
2360
0187
2175
2409
0188
0731
3063
4031
3892
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služnost ž
služnostna pravica ž
smer ž padca
smer ž podiranja
smer ž poleta
smer ž povezave
smer ž sečnje
smernica ž, gozdnogojitvena
smola ž
smola ž, otrdela
smolariti
smolarjenje s
smolarjenje s s smolinami
smolarjenje s z dražilom
smolarjenje s z žlebljenjem
smolarski lonček m
smolarski nož m
smolarski oblič m
smolarsko strgalo s
smolenje s
smolika ž
smolina ž
smolni kanal m
smolni žleb m, odtočni
smolni žleb m, prečni
smolovina ž
smreka ž, glavnikasta
smreka ž, glavnikasto vejnata
smreka ž, plosko vejnata
smreka ž, ščetkasta
smreka ž, ščetkasto vejnata
smrtnost ž zaradi zaprašitve
smukati iglice
sneg m, polzeči
snegolom m
snemanje s
snemanje s terena
snemati teren
snežna obloga ž dreves
snov ž v ozračju, škodljiva
snov ž, hranilna
snov ž, imisijska hranilna
snov ž, rastna
snov ž, suha
snov ž, škodljiva
snov ž, tuja
snovi ž mn., huminske
socialna vloga ž gozda

socialni drevesni razredi m mn.,
soliflukcija ž
sonaraven
sonaravni gozd m
sonaravno gojenje s gozdov
sončni list m
sonda ž, pedološka
sorasel, -sla, -slo
sorasli, -a, -o
sorpcijski kompleks m
sortiment m iglavcev
sortiment m listavcev
sortiment m okroglega lesa,
posebni
sortiment m, lesni
sortiment m, masovni
sortiment m, množični
sortiment m, vršni
sortimentna metoda ž
sortimentne tablice ž mn.
sortimentne tarife ž mn.
sortiranje s
sortiranje s, heilbronsko
sortirati
sortirna naprava ž
sortirni boks m
sovladajoče drevo s
sovladajoči, -a, -e
sožitje s
(species ž)
specifična teža ž
specifična teža ž nasutja
specifični pritisk m na tla
speči popek m
spihati
splav m
splav m za pobiranje (potonjenega
lesa)
splav m, krožni verižni
splavariti
splavarstvo s
splavljanje s
splavljati
splošno gozdnogojitveno
načrtovanje s
spodbujeno cvetenje s
spodnja ploskev ž zaseka
spodnji del m sestoja

3100
1016
2598
0482
3836
3842
1623
1881
0992
1552
0454
1551
2518
0456
2520
0458
0453
2519
2519
0681
1939
0451
1938
0452
0455
0913
1195
1195
2318
2317
2317
3700
0988
3138
0699
3795
3833
3834
0006
2158
3277
2163
1163
1028
3114
3115
2202
3029
324

3396
1085
D011
2423
2370
1179
3160
2416
0281
1076
3582
3583
D033
0520
0524
0524
0533
2583
2787
3066
2042
2605
0518
1679
2620
1815
0281
2331
2083
2979
3108
2221
1182
3196
0637
3650
3649
0636
3646
3644
3645
1887
2335
0485
0184
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spodnji sloj m
spodnji sloj m
panjevskosemenskega gozda
spodnji sloj m sestoja
spodnji ustroj m
spodnji ustroj m
spodrezovalnik m korenin
spodrezovalnik m, ročni
spodrezovanje s korenin
spomenik m, naravni
spopolnitev ž
spopolnitev ž mladja
spopolniti
spopolnitvena saditev ž
spopolnjevanje s nasada
sposoben, -bna, -bno za delo
sposobnost ž izločanja, naravna
sposobnost ž klitja
sposobnost ž odganjanja
sposobnost ž pomlajanja
sposobnost ž semenitve
sposobnost ž tal za vodo,
zadrževalna
sposobnost ž, proizvodna
sposobnost ž, proizvodna
spravilna kapa ž
spravilna linija ž
spravilna naprava ž
spravilna plošča ž
spravilna pot ž
spravilna prometnica ž
spravilna razdalja ž
spravilne klešče ž mn.
spravilni lok m
spravilni voziček m
spravilno omrežje s
spravilo s
spravilo s delno po tleh
spravilo s lesa
spravilo s po nosilki
spravilo s po tleh
spravilo s s konji
spravilo s s sanmi
spravilo s z žičnim žerjavom
spravilo s z žično napravo s
stolpom
spravilo s z žično vrvjo
spravilo s, helikoptersko

spravilo s, žično gravitacijsko
spravljati
spravljati les
sprememba ž klime zaradi človeka
sprememba ž klime, antropogena
sprememba ž, barvna
sprememba ž, klimatska
sprememba ž, podnebna
spremenljivo vlažen, -žna, -žno
spreminjanje s v stepo
spremljajoča drevesna vrsta ž
spremljajoče sestavine ž mn. lesa
spremljevalka ž
spričevalo s o poreklu
sprostitvena robna sečnja ž
sprostitveno redčenje s debeljaka
sproščanje s
sproščanje s krošnje
sproščeno redčenje s
sprstenina ž
sprsteninasta prhlina ž
spuščalka ž
spuščalka ž, tirna
spuščati se
spuščati z žično vrvjo
srce s, dvojno
srce s, mrazno
srce s, rdeče
srčna korenina ž
srčna razpoka ž
srednja aritmetična višina ž
srednja sestojna vrednost ž
srednja spravilna razdalja ž
srednja temeljnična višina
srednja višina ž sestoja
srednja višina ž sestoja
srednje fina tekstura ž
srednje globok, -a, -o
srednje sestojno drevo s
srednje temeljnično drevo s
srednjeročno načrtovanje s
srednji debeljak m
srednji gozd m +
srednji kos m
srednji premer m
srednji premer m sestoja
sredstva s mn, mehanična delovna
sredstvo s proti obgrizanju

0187
0239
0185
1687
2929
2458
2491
1452
2065
1491
1379
0412
2479
0411
3511
3311
0130
3284
1370
3287
1071
0777
2815
1671
0642
1657
1672
0643
3673
1648
0633
1677
1673
2639
0606
2641
0606
1653
1647
0617
1650
2647
0619
0618
2653
325

1649
0607
0607
3110
3110
3001
3143
3143
2184
1053
0404
0920
3333
2449
1288
1521
2594
1374
1517
0025
2211
D096
D097
3145
0611
1993
1996
1997
0079
D149
2765
3814
2585
2766
1786
2767
D003
2219
3819
0749
1886
1339
0224
D032
D111
0744
3532
1153
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sredstvo s za zaščito rastlin
sredstvo s za zatiranje škodljivcev
sredstvo s, impregnacijsko
sredstvo s, odvračalno
sredstvo s, zapraševalno
sredstvo s, zaščitno
srnjad ž
srpasti vejnik m
stabilizator m
stabilizator m tal
stabilna drevesna skupina ž
stabilnost ž
stabilnost ž
stadij m debeljaka
stadij m drogovnjaka
stadij m mladega nasada
stadij m mladovja
stadij m odraščajočega mladja
stadij m sečne zrelosti
stadij m starejšega debeljaka
stadij m starostne oslabelosti
stadij m, sukcesijski
stalež m divjadi
stalež m škodljivcev, preostali
stalna drevesnica ž
stalni delavec m
stanje s dreves, zdravstveno
stanje s gozda
stanje s gozdov, zdravstveno
stanje s tal
starejši debeljak m
starejši drogovnjak m
stari napad m
starost ž drevesa
starost ž sadik
starost ž sestoja
starost ž, gospodarska
starost ž, sečna
starost ž, zrelostna
starostna stopnja ž
starostna struktura ž
starostni les
starostni niz m po razredih
starostni razpon m
starostni razred m
starostno zaporedje s
statistika ž gozdnih požarov
statistika ž, gozdarska

statistika ž, gozdarska
steblo s
stelja ž
stelja ž, gozdna
steljarjenje s
stepa ž, gozdna
stikalo s toka
stikalo s vžiga
stisniti žago
stojnost ž
stolp m, opazovalni
stolp m, požarni (opazovalni)
stopenjsko redčenje s
stopnica ž ob ščetini
stopnica ž, prelomna
stopničasta zastrtost ž
stopničasta zgradba ž sestoja
stopničasti sestoj m
stopnja ž čistega donosa
stopnja ž gospodarnosti
stopnja ž hranilnosti
stopnja ž kislosti
stopnja ž nevarnosti gozdnega
požara
stopnja ž porumenelosti
stopnja ž poškodovanosti
stopnja ž požarne ogroženosti
stopnja ž razgozditve
stopnja ž redčenja
stopnja ž smrtnosti
stopnja ž svarila pred požarom
stopnja ž vejnatosti
stopnja ž vlažnosti (rastišča)
stopnja ž zasenčenosti
stopnja ž zastrtosti sestoja
stopnja ž zmogljivosti
stopnja ž, debelinska
stopnja ž, razvojna
stopnja ž, starostna
stopnja ž, višinska
stopnjevitost ž
storilnost ž, dejanska
storž m
strangulacija ž
stranska korenina ž
stranska razvejitev ž
stranski poganjek m
strateška gasilna četa ž

0657
1707
0951
0663
3706
0951
2280
0587
2115
3669
3382
1040
3344
2894
2893
3866
2892
3867
2895
3868
2896
2345
0061
3792
0339
4051
3691
1872
3690
3149
1340
D008
3786
1237
1453
1877
0806
0805
1844
2886
2888
D125
3856
1350
0837
3855
2735
2015
326

3021
D005
0023
2296
0987
0202
D079
D080
0475
3344
0652
0712
1518
1605
1605
1323
3375
1316
1905
2129
1824
3169
3746
3721
2751
1737
3047
1526
3701
3744
3304
2152
3274
3389
2804
0740
1878
2886
1054
1325
2039
0094
1210
3243
3248
3246
3766
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stratificirati seme
straža ž na požarišču
straža ž, protipožarna
streha ž krošenj
streha ž zaseka
streha ž, listnata
stres m
strgalo s, smolarsko
strgati smolo
strižna trdnost ž
strižni zlom m
strm rob m
strm, -a, -o
strm, -a, -o, zelo
strmina ž
strnjen gozd m
strnjen sestoj m
strogi naravni gozdni rezervat m
stroj m z vrtečimi se noži, lupilni
stroj m za celovito sečnjo
stroj m za celovito
sečnjo,enoprijemni
stroj m za cepljenje
stroj m za dodelavo
stroj m za izdelavo (sortimentov)
stroj m za izdelavo, dvoprijemni
stroj m za izdelavo, enoprijemni
stroj m za kleščenje
stroj m za kleščenje in sekanje
stroj m za kleščenje in zlaganje
stroj m za kleščenje, lupljenje in
sekanje
stroj m za lupljenje
stroj m za obdelavo
stroj m za obdelavo lesa
stroj m za podiranje
stroj m za podiranje in kleščenje
stroj m za podiranje in
razsekovanje
stroj m za podiranje in spravilo
stroj m za podiranje in zbiranje
stroj m za podiranje in zlaganje
stroj m za podsaditev
stroj m za presajanje
stroj m za pripravo tal in sajenje
stroj m za sečnjo
stroj m za sečnjo
stroj m za sečnjo in spravilo

stroj m za sečnjo z mehansko roko
stroj m za sečnjo, dvoglavi
stroj m za sečnjo, dvoprijemni
stroj m za sečnjo, enoglavi
stroj m za sečnjo, enoprijemni
stroj m za spravilo
stroj m za vejevje, sekalni
stroj m, cepilni
stroj m, delovni
stroj m, dodelovalni
stroj m, gozdarski
stroj m, izdelovalni
stroj m, klestilni
stroj m, lupilni
stroj m, nastavljivi setveni
stroj m, obdelovalni
stroj m, profilirni
stroj m, sadilni
stroj za sečnjo in izdelavo
sekancev
stroji m mn. za pridobivanje lesa
strojna postaja ž
strojna pot ž
strojna saditev ž
strojna sečnja ž
strojna ura ž
strojni čas m
strojni priključek m
strokovnjak m, gozdarski
stroški m mn. kleščenja
stroški m mn. nasada
stroški m mn. ob plačah
stroški m mn. ogozditve
stroški m mn. prevoza
stroški m mn. pridobivanja
stroški m mn. pridobivanja lesa
stroški m mn. proizvodnje
lesa na panju
stroškovna vrednost ž sestoja
stroškovno mesto s
struktura ž lesa
struktura ž tal
struktura ž tal, grudičasta
struktura ž, debelinska
struktura ž, starostna
strup m, dotikalni
strup m, kontaktni
strup m, želodčni

0330
0716
0711
0261
0486
2404
2333
2519
0457
3919
3920
2425
2170
2171
2173
3385
0271
3988
1634
2560
2562
0592
D035
1593
2552
2563
0464
1569
1590
1584
0571
D126
2981
1567
1585
1586
1587
D036
1589
1481
1416
1580
1591
1591
2630
327

2548
D037
2551
D038
2562
3636
1564
0592
1032
D035
1572
D040
D041
0571
3439
D126
2983
0393
3564
2561
2573
1925
D019
D023
2120
3534
2543
0865
3565
2939
2637
2940
0887
2948
0854
1907
2943
3886
1935
2186
0015
2885
2888
0659
0659
0658
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strupena obloga ž
2714
stržen m
0897
strženov trak m
0896
suha gniloba ž
0959
suha snov ž
1028
suha trohnoba ž
0959
suho konzerviranje s
2992
suhost ž debla
1775
suhost ž vrha
2720
suhovejnat, -a, -o
1538
suhovršen, -šna, -šno
0674
suhovršno drevo s
3722
sukcesija ž
1244
sukcesija ž gozda
2346
sukcesija ž, naravna
2344
sukcesijski stadij m
2345
surovi humus m
0022
surovi les m
0521
surovina ž, obnovljiva
3070
suša ž
2162
sušenje s
2160
sušenje s lesa
0962
sušenje s, zračno
1984
sušica ž
0105
sušice ž mn.
0566
sušni tropski gozd m
1260
sveder m za vrtanje jam
0392
sveder m, prirastni
0784
svet m, obratni
3094
svet m, talni živi
2244
svetli les m
1942
svetliti
0425
svetlitvena sečnja ž
1530
svetlitveni prirastek m
1825
svetlitveno redčenje s
0427
svetlitveno redčenje s po Seebachu2502
svetlobni izkoristek m
2327
svetloljubna drevesna vrsta ž
1193
svetloljubna rastlina ž
2323
svetovalec m, gozdarski
4032
svetovanje s, gozdarsko
3059
svetovno gozdno gospodarstvos 1025
sveža masa ž
1820
sveže izležen, -a, -o
3213
sveži napad m
3785
ščetina ž
0488
ščetina ž na deblu
0493
ščetkasta smreka ž
2317

ščetkasto vejnata smreka ž
2317
ščitnik m verige
D066
ščitnik m za desno roko
D067
ščitnik m za levo roko
D068
šiba ž
1444
šiba ž, potaknjena
0397
šibasto drevo s
0144
šibje s za pletarstvo
1932
šibje s, pletarsko
1932
šibko nizko redčenje s
1524
širina ž branike
1826
širina ž krošnje
2794
širina ž starostnega razreda
3863
širjenje s pomladitvenih jeder
1286
širjenje s požara
1745
širjenje s požara, silovito
3760
široka guma ž
2114
široka proga ž
2525
široke branike ž mn.
1940
široki kolesni plašč m
2114
škarjasta ograja ž
3937
škarje ž mn. za nego
1639
škarje ž mn. za obvejevanje
3616
škarje ž mn., vejne
3617
škoda ž zaradi divjih živali
2707
škoda ž zaradi dvigovanja tal
3885
škoda ž zaradi ovijalk
2737
škoda ž, okoljska
3031
škodljiva snov ž
3114
škodljiva snov ž v ozračju
2158
škodljiva žuželka ž
3780
škodljivec m
2709
škodljivec m v nasadu
3697
škodljivec m, drugotni
1773
škodljivec m, lesni
0950
škodljivec m, sekundarni
1773
škodljivi abiotski dejavnik m
3730
škodljivo obžiranje s
2724
škropilnica ž
1710
škropilnica ž, nahrbtna
1713
škropilnica ž, nahrbtna visokotlačna1711
škropilnik m
2124
škropiti
3711
škropljenje s
1499
škropljenje s
1714
škropljenje s, zimsko
3713
šojina setev ž
2456
šolani gozdni delavec m
1022
328
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šop m dreves
šopasta prebiralna zgradba ž
šota ž
šotna tla s mn.
šotno barje s
štadij m gošče
štetje s žuželk, vzorčno
številčiti
številčnik m
številčno kladivo s
številčnost ž divjadi
številka ž oddelka
število s debeljadi, sestojno
oblikovno
število s deblovine, oblikovno
število s dreves, hektarsko
število s drevnine, oblikovno
število s drevnine, sestojno
oblikovno
število s, oblikovno
število s, sestojno nepravo
oblikovno
število s, sestojno oblikovno
štiristransko tesati
štor m
štrcelj m
štrcelj m, vejni
študij m dela
študij m delovnega časa
študija ž lesnega trga
tabelarni prikaz m
tabele ž mn. temeljnic
tablica ž donosa sortimentov
tablica ž donosov
tablica ž koničnosti
tablica ž temeljnic
tablica ž za določanje drevesnega
volumna
tablica ž za krojenje
tablica ž za volumen
tablica ž, sestojna volumenska
tablica ž, volumenska
tablice ž mn. za sortimente
tablice ž mn., sortimentne
tablični prirastek m
taksacija ž sestoja
taksacija ž, kontrolna vzorčna
taksacija ž, linijska vzorčna

taksacijska skupina ž
taksator m
talna favna ž
talna mikroflora ž
talna plast ž
talna pora ž
talna voda ž
talna voda ž, pobočna
talne razmere ž mn.
talni horizont m
talni koloid m
talni požar m
talni profil m
talni skelet m
talni sloj m
talni tip m
talni vzorec m
talni živi svet m
talno živalstvo s
tanin m
tanjša ranta ž
tanjšati se
tanjši debeljak m
tanjši konec m
tanjši konec m kosa
tanjši premer m
tanka vejevina ž
tanki les m
tanki les m iglavcev
tankovejnat, -a, -o
tarifa ž , sestojna višinska
tarife ž mn. za sečnjo
tarife ž mn., akordne
tarife ž mn., sortimentne
(tehnična) moč ž
tehnični les m
tehnični nadzor m obratovanja
tehnični normativ m
tehnični prostorninski les m
tehnično vzdrževanje s
tehnika ž, gozdna
tehnika ž, gozdna
tehnika ž, gozdnogojitvena
tehnologija ž izkoriščanja lesa
tehnološka kategorija ž terena
tekmovanje s
tekoči prirastek m
tekočinsko gnojenje s

0249
2387
1108
1106
3342
0834
0725
0549
0598
0598
0061
1863
3803
1793
1816
2774
3802
0755
3804
3801
3546
1723
1723
1173
3082
1560
3901
2878
2763
1804
0793
3811
2763
1798
0544
0763
2776
0763
2787
2787
1830
0766
2777
2778
329

2784
0799
2271
2245
2175
2250
1064
0013
3149
1082
1077
1743
1083
2192
2175
1094
2248
2244
2271
2008
1969
3809
D009
2606
D029
1780
0539
2609
2610
0150
3812
3065
3523
3066
1033
0547
4020
1561
1613
2574
1598
2536
0205
0889
2535
2320
0790
3487
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tekstura ž lesa
tekstura ž tal
tekstura ž, fina
tekstura ž, groba
tekstura ž, srednje fina
telesnina ž
telo s posteljice
teme s sekire
temeljni sestoj m
temeljnica ž (drevesa)
temeljnica ž sestoja
temeljnični prirastek m
temno obrobljena črnjava ž
tempo m, delovni
tenzijski les m
teoretično mesto s žaganja
teorija ž čistega gozdnega donosa
teorija ž čistega zemljiškega
donosa
teorija ž gozdne rente
teptalnik m
terasa ž v brežini
teren m za žične žerjave
terenski popis m gozdov
terenski poskus m
terminalni poganjek m
terminalni popek m
tesati prag
tesati, štiristransko
tesen, -sna, -sno
tesni sklep m
testiranje s kalivosti
testiranje s semena
teža ž
teža ž nasutja, specifična
teža ž, specifična
težavnost ž dela
težko gorljivi ostanki m mn.
težkosemenski, -a, -o
tip m gospodarjenja, ciljni
tip m gozda
tip m, ciljni sestojni
tip m, rastiščni
tip m, rastni
tip m, talni
tip m, vegetacijski
tir m, žagin
tirna spuščalka ž

tla s mn.
tla s mn. na balvanih
tla s mn. na drobirju
tla s mn. na moreni
tla s mn. na puhlici
tla s mn. pod vplivom podtalnice
tla s mn. z mejnim donosom
tla s mn. z zastajajočo vodo
tla s mn., aluvialna
tla s mn., apnena
tla s mn., barjanska
tla s mn., glinasta
tla s mn., hidromorfna
tla s mn., humozna
tla s mn., humusno karbonatna
tla s mn., ilovnata
tla s mn., izprana
tla s mn., kamnita
tla s mn., karbonatna
tla s mn., lateritna
tla s mn., meljasta
tla s mn., mineralna
tla s mn., mokra
tla s mn., naravna
tla s mn., nerazvita
tla s mn., obrečna
tla s mn., odnesena
tla s mn., organska
tla s mn., organska hidromorfna
tla s mn., peščena
tla s mn., preperinska
tla s mn., rjava
tla s mn., rumena
tla s mn., skeletna
tla s mn., šotna
tla s mn., zaslanjena
tla s mn., zmrznjena
tlačni les m
tloris m krošnje
tlotvorni proces m
točiti sok
točka ž nasičenosti
točka ž povezave
točka ž venenja
točka ž vzorčenja
točkasta setev ž
togi rogelj m
tok m soka

0908
1109
D001
D002
D003
0733
3675
3604
1336
0746
0748
0787
1996
3516
0899
D025
2937
2936
2937
1690
3658
2650
2781
2064
0082
0083
3545
3546
1328
D016
0332
0331
D106
3108
2979
3092
3594
2309
1912
0190
1880
1822
3260
1094
1255
D070
D097
330

1060
2229
2228
1116
1114
1100
2236
2224
1102
1111
1106
1121
1099
1110
2227
1113
3164
2229
1112
1105
1119
1115
1099
1058
2223
1102
3198
1117
1096
1118
1095
1101
1103
1120
1106
1107
1728
0900
0773
2203
3500
1953
3843
2179
2831
1439
2542
1160
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transporter m, verižni
transporter m, vzdolžni
transportirati
transportna meja ž
transportna razdalja ž
trasa ž
trasa ž žičnega žerjava
trasirati
trasirka ž
trdi les m
trdi listavec m
trdnost ž lesa
trdnost ž lesa
trdnost ž, strižna
trdota ž lesa
trebljenje s
trg m, lesni
trgovina ž, lesna
trhljivost ž
trhlo jedro s
trikotni razpored m sadik
tritočkovna obesa ž priključka
tritočkovni sistem m
trohnenje s lesa
trohnoba ž grče
trohnoba ž lesa, napredujoča
trohnoba ž zaradi rane
trohnoba ž, lesna
trohnoba ž, rdeča
trohnoba ž, suha
trohnoba ž, vlažna
trohnoba ž, začetna
trohnobna gliva ž
trohnobni madež m
tropski gozd m
tropski les m
trosilnik m gnojila, vrstni
trosilnik m za gnojenje
trosovnik m
tržen, -žna, -žno
tržišče s
tržna dolžina ž
tržna vrednost ž
tuja drevesna vrsta ž
tuja snov ž
tujek m v lesu
tveganje s za zdravje
tveganje s, gozdnogospodarsko

tok m, drobirski
3109
topografska karta ž
2844
toporišče s sekire
3610
toporišče s sekire, dvakrat
3613
ukrivljeno
toporišče s sekire, enkrat ukrivljeno 3612
toporišče s sekire, ravno
3611
tračna žaga ž
3927
tračni transporter m
2658
trajanje s premene
0247
trajanje s vzgoje sadik
1435
trajna mešanost ž
1337
trajna poskusna ploskev ž
2828
trajna poskusna ploskev ž
3831
trajna združba ž
3322
trajni lesni donos m
2954
trajnost ž
0802
trajnost ž lesa, naravna
1961
trajnostni etat m
1890
trajnostno gospodarjenje s
1843
trajnostno gospodarjenje s z
1307
gozdom
trajnostno načrtovanje s
3870
trak m
0896
trak m, mikrodendrometerski
2757
trak m, obodni merilni
2761
trak m, strženov
0896
traktor m goseničar
2663
traktor m s kleščami
1676
traktor m z oplenom s kleščami
2664
traktor m za dolgi les
1577
traktor m za prenašanje
2564
traktor m za spravilo lesa
0631
traktor m za spravilo s pogonom
2662
na vsa kolesa
traktor m, gozdarski
1656
traktor m, mali
1596
traktor m, univerzalni
2660
traktor m, zgibni
2665
tram m
3948
transpiracija ž
1161
transpirirati
3230
transport m
D090
transport m dolgega lesa
0605
transport m lesa
2638
transport m s sanmi
2651
transporter m, prečni
2679
transporter m, tračni
2658
331

1595
2999
D091
1927
1680
2045
2685
2046
0794
1933
1199
1959
3918
3919
0917
0417
0872
0871
2996
2005
1468
1655
1655
3960
3726
3950
0685
0958
0686
0959
0960
3961
2995
1981
1256
2975
1581
2123
2308
3908
3902
D123
2049
1380
3115
1998
2531
3016
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tvorba ž tal
tvorivo s, lesno
učenec m, gozdarski
učinek m tople grede
učinek m, dejanski
učinek m, delovni
učinek m, delovni
učinek m, delovni
učinek m, rastni
učinkovitost ž, gospodarska
učna gozdna pot ž
učni gozd m
udarec m, povratni
udarni mulčer m
udarnina ž na drevesu
ugotavljanje s kakovosti
ugotavljanje s lesne zaloge
ugotavljanje s lesne zaloge sestoja
ugotavljanje s poškodovanosti
gozda
ugotavljanje s prirastka
ugotavljanje s stanja tal
ugotavljanje s starosti
ugotavljanje s volumna lesa
ugotovitev ž škode
uho s sekire
ujma ž
ujma ž s podrtjem
ukoreninjen, -a, -o
ukrep m nege sestoja
ukrep m, biotehniški
ukrep m, negovalni
ukrep m, ogozditveni
ukrep m, začetni
ukrep m, zatiralni
ukrepanje s, protierozijsko
ukrepi m mn. (v gozdu), sanitarni
ukrepi m mn. na ogozdenih
površinah
umetna obnova ž
umetna oprašitev ž
umetno osnovanje s sestoja
umetno pomlajeni sestoj m
umiranje s gozdov
uničenje s gozda
uničevanje s plevela
uničevati gozd
uničevati sestoj

uničujoči požar m
2732
univerzalni plug m
2122
univerzalni traktor m
2660
upadati
3809
uplinjanje s lesa
0983
uporabljena delovna moč ž
3880
uporabna lesna zaloga ž
3025
uporabna vejevina ž
1612
uprava ž, deželna gozdna
1919
uprava ž, deželna gozdna
1920
uprava ž, enovita gozdna
3894
uprava ž, gozdna
0860
uprava ž, gozdna
1917
uprava ž, izobraževalna gozdna
4037
uprava ž, nadzorna gozdna
3895
upravičenec m
4013
upravljanje s z divjadjo
3223
ura ž, strojna
2120
urad m, gozdarski
4014
uravnana slika ž
D117
uravnavanje s donosa
1882
uravnavanje s mešanosti
1487
uravnavanje s proizvodnje
2898
uravnavanje s razmika
0416
uravnavanje s sklepa
0416
uravnavanje s staleža divjadi
2286
uravnavanje s zmesi
1487
uravnovešanje s, naravno
1240
ureditev ž odvoza
0882
ureditvena enota ž
0813
ureditveni načrt m
0830
ureditveno leto s
2877
ureditveno navodilo s
2872
ureditveno obdobje s
1867
urejanje s gozdov
0800
urejanje s hudournikov
0646
urejanje s hudournikov, biotehniško 1695
urejanje s prostora
2027
urejanje s zelenih površin
3992
urejeno gozdarstvo s
2139
urejeno odtekanje s vode
2258
urejenost ž sečenj
2581
urejevalec m gozdov
0799
usedanje s
1050
usedlina ž (zračne vlage)
3137
usmeriti drevo
0483
usmerjanje s sečnje
1852
uspeh m, delovni
3125

2204
3009
1018
1052
2039
1027
1555
3515
2813
2129
3061
2034
D064
1387
3725
0968
0762
0766
2016
2817
3191
3826
1797
2744
3609
0730
3736
3309
3488
1693
2497
2436
3758
3694
1140
2140
2437
0310
3290
3408
1304
1778
3048
1759
4003
0729
332
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uspešnost ž, gospodarska
uspevati (združba)
ustrezen, -zna, -zno rastišču
ustrezen, -zna, -zno za zatiranje
ustreznost ž za pogozdovanje
ustroj m, gornji
ustroj m, gruščnati
ustroj m, kamniti
ustroj m, spodnji
ustroj m, spodnji
utesnjen, -a, -o
utesnjevanje s korenin
utrditev ž tal
utrjevalna plast ž
utrjevalnik m tal
utrjevanje s sadik
utrjevanje s sipin
uvelost ž
v lubju
vaba ž
valjanje s gredic
valjar m z bodicami
valjar m z gumami
valjar m, cestni
valjar m, vibracijski
valjasti izkopalnik m
valjčni plug m
varčevalen, -lna, -lno, delovno
varnost ž gospodarjenja
varnostni predpis m
varovalna gozdna proga ž
varovalna proga ž
varovalna proga ž
varovalna vloga ž gozda
varovalni gozd m
varovalni gozdni pas m
varovalni lok m
varovalni pas m
varovalni pas m proti viharju
varovalno drevo s
varovalno območje s za pitno vodo
varovalno vzgojiti
varovalo s
varovalo s kolen
varovalo s konca letve
varovana porast ž
varovani gozd m
varovanje s tal

varstvo s gozda pred požarom
varstvo s gozdnih sadik
varstvo s gozdov
varstvo s gozdov, biološko
varstvo s narave
varstvo s okolja
varstvo s pred erozijo
varstvo s pred izhlapevanjem
varstvo s pred nezgodami
varstvo s pred plazovi
varstvo s voda
varstvo s vrst
vbodni rez m
večkratna krivost ž
večkratno kriv, -a, -o
večnamenska raba ž
večnamenski gozd m
večslojen, -jna, -jno
večslojni sestoj m
veda ž o gozdnem delu
vedno zelen, -a, -o
vedno zeleni tropski gozd m
vedro s za zbiranje smole
vegetacija ž
vegetacijska doba ž
vegetacijski tip m
vegetativno razmnoževanje s
veja ž
veja ž, viseča
vejat, -a, -o
veje ž mn. in vrhač m
vejevina ž
vejevina ž
vejevina ž, tanka
vejevina ž, uporabna
vejevje s
vejevje s drevesa
vejevje s, okrasno
vejevje s, zeleno
vejica ž
vejna bradavica ž
vejna bula ž
vejna debeljad ž
vejna roža ž
vejnat, -a, -o
vejnatost ž
vejne škarje ž mn.
vejni kot m

1026
D007
2322
3698
3269
2690
2689
2688
1687
2929
3373
3455
1138
2702
3669
1424
2113
2328
2753
0660
3440
1689
2699
2110
2698
3451
2440
3076
2873
1556
1005
0443
1705
3038
1006
1005
2670
0443
1703
3446
1034
3705
2134
3512
D065
1704
3997
1139
333

1748
1701
0649
3699
3039
2056
2260
1702
1558
1694
3119
2263
0474
D131
1233
2142
3336
2358
0296
2527
1159
1261
2522
2354
1245
1255
1211
0086
3513
0148
3591
0543
1819
0539
1612
2012
0087
2011
3249
0085
0972
0973
2612
1986
0148
1228
3617
1175
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vejni štrcelj m
vejni venec m
vejnik m
vejnik m
vejnik m za obvejevanje
vejnik m za steljo
vejnik m, srpasti
vejno sidro s
velik razmik m
velika koničnost ž
veliki zasebni gozd m
velikopovršinsko gospodarjenje s
z zastorno sečnjo
velikost ž delcev tal
velikost ž podjetja
velikost ž rasti
velikost ž znižanja podtalnice
velikostni razred m
velikostno razmerje s krošnje
venčastoporozen, -zna, -zno
venec m grč
venec m, vejni
ventil m za dekompresijo
veriga ž
veriga ž oblovine
veriga ž za povezovanje
veriga ž žage
veriga ž, kolesna
verižna žaga ž
verižna žaga ž, motorna
verižni pogon m
verižni transporter m
vernalizacija
vertikalni sklep m
vertikalni sklep m sestoja
vetrna podrtina ž
vetrna polomija ž
vetrno podrtje s
vetrobran m
vetrobranski sestoj m
vetrolom m
vetrolom m, površinski
vetrolom m, skupinski
vezana plošča ž
vezana voda ž
vibracijska plošča ž
vibracijski valjar m
videz m poškodbe

vidna grča ž
viharna polomnina ž
viharni polom m
viharnik m
vilasta lopata ž
vilasto drevo s
viri m mn,. gozdni
viri m mn. preskrbe z dobrinami
viri m mn. preskrbe z lesom
viri m mn., gozdarski genski
viseča veja ž
viseti
visoki gozd m +
visoko redčenje s
višina ž čistega debla
višina ž debla brez vej
višina ž donosa
višina ž drevesa
višina ž klupiranja
višina ž koreninskega vratu
višina ž obvejevanja
višina ž panja
višina ž sestoja, srednja
višina ž sestoja, srednja
višina ž sestoja, zgornja
višina ž srednjega temeljničnega
drevesa
višina ž, oblikovna
višina ž, prsna
višina ž, sestojna oblikovna
višina ž, srednja aritmetična
višina ž, srednja, temeljnična
višinomer m
višinska boniteta ž
višinska krivulja ž
višinska rast ž
višinska stopnja ž
višinski pas m
višinski prirastek m
višinski razred m
vitalnost ž semena
vitel m žičnice, pogonski
vitel m, drevesni
vitel m, dvobobenski
vitel m, enobobenski
vitel m, mali
vitel m, motorni
vitel m, nakladalni

1173
0090
0586
2009
3618
3176
0587
3576
2471
1792
4008
0230
2187
2864
3828
2183
0738
2795
0903
D133
0090
D081
D051
3648
2675
3599
2669
1636
0576
2101
1595
1404
1327
3388
1724
2727
1724
0244
1849
0694
1722
1722
2990
3150
2109
2698
1700
334

1989
2728
2726
2336
1454
3306
3027
2966
2968
3259
3513
0141
0209
0422
1785
1785
2803
0750
2755
1467
2504
1378
1786
2767
0752
1787
0754
0741
3805
2765
2766
0772
2805
1788
3236
1054
1054
0782
0751
0130
1667
3637
2656
2655
2657
0627
0625
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vitel m, zadnji enobobenski
vitel m, žični
vitel m, žični motorni
vitkost ž
vkopavanje s sadik
vlačenje s
vlačilec m, posebni
vlačilka ž
vladajoče drevo s
vladati
vlaka ž
vlaknena plošča ž
vlaknenka ž
vlaknina ž, lesna
vlakno s ličja
vlakno s primarnega floema
vlakno s, lesno
vlažen, -žna, -žno, spremenljivo
vlažna gniloba ž
vlažna trohnoba ž
vlažni gozd m
vlažnost ž lesa
vlažnost ž tal
vlečna moč ž vitla
vlečna vrv ž
vleka ž z žično vrvjo
vloga ž gozda
vloga ž gozda, krajinskoekološka
vloga ž gozda, nelesna
vloga ž gozda, rekreacijska
vloga ž gozda, socialna
vloga ž gozda, varovalna
vloga ž, koristna
vmes rastoč, -a, -e
vmesna bilanca ž
vmesna raba ž
vmesna revizija ž
vmesni donos m
vmesni gostitelj m
vmesni sloj m
vmesno drevo m
vnos m (snovi) iz ozračja
vnos m škodljive snovi
voda ž , vezana
voda ž v tleh
voda ž, litosferska
voda ž, podtalna
voda ž, površinska

voda ž, pronicajoča
voda ž, talna
voda ž, zastajajoča
vodenje s podjetja
vodenje s, daljinsko
vodilni ročaj m
vodilo s verige
vodja m strojne postaje
vodja m strojnega dela
vodja m, gozdarski
vodna bilanca ž
vodni krogotok m
vodni poganjek m
vodni režim m
vodno gospodarstvo s
vodno lesno skladišče s
vodovarovalni gozd m
vodozbirno območje s
vodstvo s, revirno
volumen m
volumen m (lesa) z lubjem
volumen m (lesa)brez lubja
volumen m drevesa
volumen m drevnine
volumen m krošnje
volumen m lesa
volumen m por
volumenska tablica ž
volumenski prirastek m
volumensko razmerje s
vosek m, drevesni
votlo jedro s
voziček m
voziček m za spravilo
voziček m, spravilni
vozilo s cisterna, gasilsko
vozilo s za dolgi les
vozilo s za les
vozilo s za odvoz
vozilo s za prekladanje
vozna pot ž
voznina ž
vožnja ž
vpliv m gozda na okolje
vplivni dejavnik m dela
vpojnost ž
vrasla skorja ž
vrast ž

3638
0626
2646
1796
0373
1647
2116
0620
0280
3395
0643
2007
2007
3006
0909
0909
0895
2184
0960
0960
2365
0916
1069
2071
0620
1651
2013
3037
3030
3041
3029
3038
3071
2410
2133
1904
1898
0420
0043
2409
3394
3229
3782
3150
1064
1065
1067
2251
335

0012
1064
1066
2933
1696
D055
D069
3064
3064
2959
0036
1131
D006
0037
3112
0966
3042
0040
3897
0733
2772
2773
D113
2786
1810
2771
1062
0763
2818
2798
3714
2004
2104
3639
1673
2091
0629
0628
1674
2654
2108
0881
2680
3028
1562
1954
D135
2824
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vrast ž v višje debelinske razrede
vrasti
vrat m, koreninski
vražje gnezdo s
vražji grmiček m
vrbov nasad m
vreden, -dna, -dno saditve
vrednejši les m
vrednost ž donosa
vrednost ž donosa gozda
vrednost ž gozda
vrednost ž gozda
vrednost ž gozda, pričakovana
vrednost ž neobrasle površine
vrednost ž sestoja
vrednost ž sestoja
vrednost ž sestoja ob sečnji
vrednost ž sestoja, pričakovana
vrednost ž sestoja, stroškovna
vrednost ž starostne sestave,
merska
vrednost ž tal
vrednost ž zemljiškega donosa
vrednost ž, kurilna
vrednost ž, srednja sestojna
vrednost ž, tržna
vrednostna predalčna metoda ž
vrednostni razred m sestojev
vrednostno obvejevanje s
vrednotenje s dela
vreme s ob požaru
vremenska poškodba ž
vreteno s z utori, gonilno
vrh m drevesa
vrh m zaseka
vrh m, bajonetni
vrh m, gnezdast
vrhač m
vrhat, -a, -o, pravilno
vrhnja plast ž tal
vrhovec m
vročinske poškodbe ž mn.
vrsta ž
vrsta ž brez jedrovine, drevesna
vrsta ž divjadi
vrsta ž lesa
vrsta ž obnove
vrsta ž rabe

vrsta ž redčenja
1513
vrsta ž s svetlo jedrovino, drevesna 1189
vrsta ž sadik
0395
vrsta ž sečnje
0212
vrsta ž sestoja
1314
vrsta ž sestoja, ciljna
2856
vrsta ž spravila
1646
vrsta ž stroškov
3888
vrsta ž tal
1094
vrsta ž z obarvano jedrovino,
1190
drevesna
vrsta ž za varovanje tal, drevesna 1486
vrsta ž zemljišča
1861
vrsta ž zgradbe gozda
1315
vrsta ž zgradbe sestoja
1313
vrsta ž, avtohtona drevesna
1202
vrsta ž, drevesna
0102
vrsta ž, glavna drevesna
0285
vrsta ž, glavna gospodarska
2915
drevesna
vrsta ž, gozdna drevesna
1191
vrsta ž, hitrorastoča drevesna
2492
vrsta ž, iglasta drevesna
2316
vrsta ž, izrinjana drevesna
2415
vrsta ž, lesnata
2313
vrsta ž, listnata drevesna
2319
vrsta ž, nadomestna drevesna
1498
vrsta ž, pionirska drevesna
0403
vrsta ž, polnilna drevesna
0406
vrsta ž, polsenčna drevesna
2314
vrsta ž, pomožna drevesna
1484
vrsta ž, postranska drevesna
1485
vrsta ž, prevladujoča rastlinska
2357
vrsta ž, primešana drevesna
1335
vrsta ž, prinesena drevesna
3422
vrsta ž, sencoljubna drevesna
0115
vrsta ž, sencovzdržna drevesna
0115
vrsta ž, spremljajoča drevesna
0404
vrsta ž, svetloljubna drevesna
1193
vrsta ž, tuja drevesna
1380
vrsta ž, zahtevna drevesna
3272
vrstna maloštevilnost ž
3211
vrstna pestrost ž
2262
vrstna setev ž
1440
vrstna setev ž, posamična
1427
vrstna skupina ž
3210
vrstni trosilnik m gnojila
1581
vršiček m, rastni
3242

2826
2825
1172
1716
1716
0460
3420
0522
2938
2946
1910
2941
2947
3882
2942
3884
2945
2944
2943
3864
3883
1908
1951
3814
2049
2906
1909
1537
2530
1735
1720
D060
0088
0487
3297
2337
D034
3250
1087
0533
0696
2083
1197
2276
0891
2429
2136
336
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vršiček m, zasmoljeni borov
vršni odrezek m
vršni poganjek m
vršni popek m
vršni potaknjenec m
vršni požar m
vršni sortiment m
vrtalnik m jam
vrtanje s prirastka
vrtati rove
vrteči se obroč m (z noži),
vrtilni moment m
vrtilni ročni okopalnik m
vrv ž, nosilna
vrv ž, povratna žična
vrv ž, vlečna
vrvna linija ž
vrzel ž
vrzel ž v nasadu
vrzel ž v sestoju
vrzelast sestoj m
vrzelast, -a, -o
vrzelasti sklep m
vsebnost ž polnih semen
vsebnost ž vode
vsiljena sečnja ž
vsrkavanje s hranil
vzdolžna razpoka ž
vzdolžni naklon m
vzdolžni profil m
vzdolžni transporter m
vzdrževanje s prometnic
vzdrževanje s, tehnično
vzgajani gozd m
vzgajati (sejanke, sadike)
vzgoja ž debelega drevja
vzgoja ž dreves na negozdnih
površinah
vzgoja ž presajenk
vzgoja ž sadik
vzgoja ž sadik, kontejnerska
vzgoja ž vrednejšega drevja
vzgoja ž vrednejšega lesa
vzmeteni rogelj m
vznik m
vznik m
vzorčenje s škodljivcev
vzorčna metoda ž

vzorčna metoda ž šestih dreves
2909
vzorčna ploskev ž
0792
vzorčni delež m površine
1802
vzorčno drevo s
1842
vzorčno štetje s žuželk
0725
vzorec m tal
2248
vzorec m, drevesni
2779
vzorec m, listni
3227
vzorec m, skupinski
2783
vzorec m, talni
2248
vzpenjalka ž
1251
vzrast ž drevesa
0139
vzrasti v strnjenem sklepu
0162
vzrok m požara
1736
vzvod m za naganjanje
1641
vzvod m za naganjanje, (kratki)
3621
z bajonetnim vrhom
3298
z drobnim semenom
0096
z gladko skorjo
1948
z grobo skorjo
0912
z lubjem
3933
z naravo skladen gospodarski gozd 1278
m
z odžaganim vrhom
0503
z vejami
3301
za tla značilna rastlina ž
1125
zabijač m
3682
zabijati klin
0590
zabijati zagozdo
0590
zaboj m, sadilni
1445
zabubljenje s
0053
začasna drevesnica ž
0340
začasna mešanost ž
0256
začasna skladovnica ž
2600
začasno skladišče s
1985
začetek m krošnje
0092
začetek m obnove
1361
začetek m pomlajevanja
1236
začeti sekati
0476
začetna mešanost ž
3865
začetna sečnja ž
2375
začetna trohnoba ž
3961
začetni razkroj m lesa
3961
začetni ukrep m
3758
začetno razredčenje s krošenj
2406
zadirač m
0596
zadnja gonilna gred ž
2098
zadnja rampalna deska ž
2672

0673
0532
0082
0083
1413
0705
0533
0392
3827
0667
2632
2072
2480
1652
1669
0620
2652
2867
0410
0824
3386
1329
D017
1409
3193
1290
3228
D146
3670
2043
2999
2687
2574
0192
0347
1306
1008
3447
0335
1431
2393
2393
2541
0307
1217
3791
2830
337

Lipoglavšek, M. in sod. Lexicon silvestre, Prima, secunda, tertia et quarta pars, Gozdarski slovar, 1. - 4. del
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev Slovenije, Ljubljana 2013
_____________________________________________________________________________________________________

zadnji enobobenski vitel m
zadnji letnik m iglic
zadovoljevanje s potreb
zadrževalna sposobnost ž tal za
vodo
zadrževalno delovanje s gozda
zadušenost ž
zadušiti
zagotovljena pomladitev ž
zagozda ž
zagozda ž toporišča
zagozda ž za cepljenje
zagozda ž za podiranje
zahteva ž za kakovost
zahteve ž mn., gozdnogojitvene
zahteve ž mn., rastiščne
zahteven, -vna, -vno
zahtevna drevesna vrsta ž
zahtevnost ž dela
zajedalec m
zajezitev ž vodotoka
zajeziti
zakisanost ž
zakisovanje s
zakisovanje s tal
zaključna sečnja ž
zaključni izpit m v gozdarstvu
zakoličen, -a, -o
zakoličena linija ž
zakoličenje s poti
zakoličiti
zakon m o gozdovih
zakon m o vrstah, gozdarski
zakoreniniti se
zaloga ž hranilnih snovi
zaloga ž tehničnega lesa, lesna
zaloga ž, ciljna lesna
zaloga ž, fiktivna lesna
zaloga ž, lesna
zaloga ž, normalna lesna
zaloga ž, optimalna lesna
zaloga ž, sestojna lesna
zaloga ž, uporabna lesna
zamegljevati
zamenjava ž drevesne vrste
zamenljive baze ž mn.
zamenljivi kationi m mn.
zamočviriti se

3638
2307
3073
1071

zanetiti protiogenj
zanetiti protipožar
zaostalo drevo s
zapadla padavina ž
zapis m izmere
zapleveliti se
zaplinjanje s semena
zapora ž petelina za plin
zapora ž stikala
zaporedje s oblikovnih količnikov,
pravo
zaporedje s oblikovnih količnikov,
nepravo
zaporedje s sečenj
zaporedje s sečišč
zaporedje s, razvojno
zaporedje s, sestojno
zaporedje s, starostno
zapornica ž klavž
zapraševalno sredstvo s
zapraševanje s
zapraševanje s listja
zapraševanje s s tal
zapraševanje s z letalom
zapraševati
zapredek m
zarasla grča ž
zarasli, -a, -o, polno
zarast ž
zarast ž, normalna
zarast ž, premajhna
zarast ž, prevelika
zarasti se
zarastlina ž
zarastlina ž, mrazna
zaraščanje s rane
zaraščanje s z gozdom
zarezan, -a, -o za smolo
zasaditev ž
zasaditi
zasajanje s vrzeli
zasebni gozd m
zasejati
zasek m
zasekovanje s ob ščetini
zasekovanje s, kotno
zasipanje s sadik
zaskočka ž lopute za plin

2019
2997
0122
3400
0589
3614
0591
0595
0969
3349
1200
3271
3272
3091
3212
3201
3202
0016
0016
2201
2376
4039
3655
3656
0641
3654
1015
3428
0165
3186
3984
0840
2916
0996
3024
3026
3985
3025
2127
0248
2200
2200
0020
338

0714
0714
3307
3142
1799
0722
1403
D076
D077
3806
3807
0811
1847
1244
3379
3855
3687
3706
1712
3710
3716
3715
2128
2270
3974
1818
0775
3390
3391
3392
0684
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2723
2722
1203
3501
0381
3457
3476
1013
0345
0484
1606
2467
0373
D078
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zaskorjenje s tal
zaslanjena tla s mn.
zasmoljeni borov vršiček m
zasmoljeni les m
zasnova ž, semenska
zastajajoča mokrota ž
zastajajoča voda ž
zastajanje s vode
zastaran, -a, -o
zastavitev ž gozda
zastiralni varovalni gozd m
zastirana površina ž
zastiranje s
zastirati
zastirka ž
zastoj m rasti
zastopnik m
zastor m
zastor m
zastor m (iz) krošenj
zastor m, sestojni
zastorna sečnja ž
zastorna sečnja ž v progah
zastorno gospodarjenje s
zastorno skupinsko postopno
gospodarjenje s
zastrtje s, neugodno
zastrtost ž
zastrtost ž
zastrtost ž s krošnjami
zastrtost ž, stopničasta
zastrupljanje s
zaščita ž lesa
zaščita ž pred divjadjo
zaščitno sredstvo s
zates m (pri odkazilu)
zatesnitev ž tal
zatesovalna sekira ž
zatesovanje s
zatesovati (pri odkazilu)
zatiralni ukrep m
zatiranje s škodljivcev
zatiranje s, biološko
zatiranje s, kemično
zatiranje s, kemično letalsko
zatiranje s, mehansko
zatravitev ž
zatraviti se

zatravljanje s
zatravljen, -a, -o
zaupniški gozd m
zavarovanje s gozda, požarno
zavarovanje s za brezposelnost
zavarovano naravno območje s
zavetišče s za gozdne delavce
zavetišče s, protipožarno
zaviranje s kalitve
zavitost ž
zavod m za urejanje gozdov
zavora ž verige
zaznavanje s v gozdarstvu,
daljinsko
zbijanje s tal
zbiranje s
zbiranje s podatkov, gozdarsko
daljinsko
zbitost ž tal
zdrava grča ž
zdravstveno stanje s dreves
zdravstveno stanje s gozdov
zdražnik m
zdražnik m, leseni
zdrs m kolesa
zdrs m snega
združba ž, drevesna
združba ž, gozdna
združba ž, končna
združba ž, naravna gozdna
združba ž, rastlinska
združba ž, trajna
združenje s, gozdarsko
združenje s, gozdnogospodarsko
zdržljiv ,-a, -o za (močno)
zasenčenost
(zeleni pas m)
zeleni pas m, mestni
zeleni potaknjenec m,
zelenilo s, listno
zeleno gnojenje s
zeleno gnojilo s
zeleno vejevje s
zelenovejnat -a, -o
zelika ž, olesenela
zelišče s
zeliščni sloj m
zelo hranljiv, -a, -o

0029
1107
0673
0913
1223
2181
1066
3195
0809
3057
3994
3824
2484
0409
3486
0071
4013
0231
2403
0261
3387
0217
1296
3362
1299
2747
0774
1243
0260
1323
2712
0949
1155
0951
0471
3180
3601
3549
0472
3694
2708
0653
0656
2715
3702
1141
0172
339

2343
3318
4012
4028
4053
1000
0639
3661
1216
0921
0845
D063
D115
1061
2642
2835
1061
1988
3691
3690
3683
3681
2103
2811
2356
1266
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2367
0174
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2022
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zelo strm, -a, -o
zemeljska drča ž
zemljina ž, (prhka)
zemljišče s, neobraslo
zemljiška knjiga ž
zemljiška renta ž, letna
zgib m
zgib m, kardanski
zgibna gred ž
zgibna roka ž
zgibni polpriklopnik m
zgibni polprikoličar m
zgibni traktor m
zgibnik m
zgibno krmilje s
(zglob m, kardanski)
zgodovina ž gozda
zgodovina ž gozdarstva
zgornja ploskev ž zaseka
zgornja višina ž sestoja
zgornji premer m
zgornji sloj m sestoja
zgradba ž gozda
zgradba ž gozda
zgradba ž sestoja
zgradba ž sestoja, stopničasta
zgradba ž, gnezdasta prebiralna
zgradba ž, oporna
zgradba ž, prebiralna
zgradba ž, šopasta prebiralna
zimska zmrzal ž
zimsko mirovanje s
zimsko škropljenje s
zimzelen, -a, -o
zlaganje s
zlagati
zlom m, strižni
zložaj m dolgega lesa
zložaj m lesa
zložaj m oblovine
zložba ž zemljišč
zložen, -a, -o
zmanjšanje s donosov
zmerno nagnjen, -a, -o
zmerno nizko redčenje s
zmes ž listavcev
zmogljivost ž rastišča, proizvodna
zmogljivost ž, letna (tehnološka)

zmogljivost ž, obremenilna
zmogljivost ž, rastna
zmrzal ž
zmrzal ž tal
zmrzal ž, pritalna
zmrzal ž, zimska
zmrzlinska poškodba ž
zmrznjen, -a, -o
zmrznjena tla s mn.
značilnica ž sestoja
značilnost ž (lesa)
značilnost ž kakovosti
značilnosti ž mn. terena
znanost ž o delu
znanost ž o gozdnem delu
znanost ž, gozdarska
znižanje s nivoja podtalnice
znova pogozditi
zobato gonilno vreteno s
zorenje s semena
zožitev ž
zračenje s tal
zračna korenina ž
zračna korenina ž
zračno suh, -a, -o
zračno sušenje s
zračnost ž tal
zrak m v tleh
zrasel, -sla, -slo na odprtem
zrasel, -sla, -slo v sestoju
zrasla grča ž
zrasti
zrcalni relaskop m
zrel sestoj m
zreli gozd m
zreli les m
zrelost ž tal
zrelost ž, sečna
zrelost ž, semenitvena
zrelostna starost ž
zrnatost ž
zrnatost ž tal
zrnavost ž tal
zrno s, klorofilno
zunanja odprtost ž
zunanji sestojni rob m
zveriženost ž
zveza ž gozdnih raziskovalnih

2171
0615
3111
1367
3051
1906
1576
2096
2097
2566
1588
1588
2665
2665
1576
2096
3019
2014
0486
0752
D110
1249
0252
1275
0250
3375
2388
1356
2858
2387
2159
2264
3713
1159
3574
0516
3920
2604
0514
2602
2032
3577
2810
2168
1523
2412
0776
1600
340

3279
0112
0695
1728
1727
2159
3740
3739
1728
3381
D124
1038
2165
3081
2527
0002
2182
0303
D061
1215
D085
0014
0075
1171
0963
1984
2185
3155
3410
3374
1987
0041
1642
0208
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1943
1122
0804
0166
1844
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1109
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organizacij, mednarodna
zvezda ž, sadilna
zvezdasta razpoka ž
zvezna raziskovalna ustanova
za gozdarstvo in lesarstvo; BFH
žag m
žaga ž lokarica
žaga ž na mehanski delovni roki
žaga ž za nego, krožna
žaga ž za nego, motorna
žaga ž za obvejevanje
žaga ž, drevesna
žaga ž, dvoročna
žaga ž, dvoročna motorna
žaga ž, električna motorna
žaga ž, enoročna motorna
žaga ž, hidravlična verižna
žaga ž, krožna
žaga ž, krožna zglobna
žaga ž, mobilna
žaga ž, motorna
žaga ž, motorna drevesna
žaga ž, plezalna
žaga ž, premična
žaga ž, prenosna verižna
žaga ž, ročna
žaga ž, sabljasta motorna
žaga ž, sabljasta verižna motorna
žaga ž, tračna
žaga ž, verižna
žagani furnir m
žagani les m
žagani les m iglavcev
žagani les m listavcev
žagarska industrija ž
žagarski obrat m
žagati
žagin list m
žagin tir m
žagina rega ž
žagovec m
žagovina ž
žarišče s požara
železnica ž, gozdna
železniški prag m
želod m
želodčni strup m
žerjav m s stolpom, žični

žerjav m, mobilni žični
žerjav m, nakladalni
žerjav m, portalni
žerjav m, žični
žerka ž
žična čoker poveznica ž
žična drča ž
žična ograja ž z napenjali
žična vrv ž, pomožna
žična vrv ž, povratna
žični motorni vitel m
žični vitel m
žični žerjav m
žični žerjav m s stolpom
žičnica ž
žir m
živali ž mn., divje
živalstvo s, talno
življenjska skupnost ž
življenjski prostor m
živo skladiščenje s
žlahtnjenje s gozdnega drevja
žlebatost ž
žlebič m, setveni
žlebičasta erozija ž
žlebljenje s
žled m
žledolom m
žuželka ž, odrasla
žuželka ž, škodljiva

1456
D144
3062
D044
1962
1637
1638
D046
0573
3598
0574
0578
1635
0577
2634
1964
1963
1973
0575
D047
1544
1973
D048
2633
D049
D050
3927
1636
3947
0939
3942
3943
0934
0935
D043
0580
D070
D071
0936
1978
3749
0632
2987
0095
0658
2649
341

2648
1658
2105
1668
3215
1670
0613
2121
0621
0621
2646
0626
1668
2649
0622
0093
2268
2271
1145
1247
3558
0097
1232
3434
1136
2521
0007
0698
1148
3780

