
KONKRETNI PRIMERI ZAKONSKIH IN POSTOPKOVNIH OVIR 

NA PODROČJU VARSTVA NARAVE PRI INTENZIVNEM 

GOSPODARJENJU Z GOZDOM 



• investitor poda pisno pobudo na ZGS 

• gozdar opredeli gradnjo v tehnološkem delu        

gojitvenega načrta 

• ZGS pridobi lokacijsko informacijo in izdela 

elaborat vlake 

• vlaka se strasira na terenu in izvede izbor dreves 

za posek (A odločba) 

• izvede se gradnja vlake 

• opravi se prevzem vlake 

 



1. KONKRETNA TEŢAVA IZVAJALCA DEL 

• C odločba za posek lubadarja 

• pobuda lastnika za gradnjo vlake 

• ZGS - elaborat vlake 

• vloga na ARSO za naravovarstvene pogoje 

• ARSO izda pogoje: 



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

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

3. Eno drevo v jedru lubadarja se mora pustiti v sestoju brez da se ga poseka, 

4. Eno posekano čim debelejše drevo je potrebno olupiti in pustiti leţati v sestoju, 

5. Širina gozdne vlake na celotni trasi mora biti široka največ 2,5 m, 

6. Urediti je potrebno prečno odvodnjavanje vozišča zaradi povečane razmočenosti terena, 

7. Dela je treba izvesti v suhih vremenskih razmerah. 

 

• ter tri usmeritve: 

 

1. predhodna preveritev nosilnosti geološke podlage, 

2. uporaba tehnologije, ki povzroča čim manj poškodb na sestoju gozda in okolju, 

3. upoštevanje pogojev Pravilnika o gozdnih prometnicah. 

 



2. KONKRETNA TEŢAVA IZVAJALCA DEL 

•   vlaka v dolţini 2.700 m - les se vlači 

•    investitor poda vlogo za rekonstrukcijo in novogradnjo dveh 

kratkih krakov - les bi se prevaţal 

•    ARSO izda negativno odločbo 

•   investitor poda novo vlogo samo za rekonstrukcijo vlake 

•    ARSO pridobi mnenji: 

               - ZRSVN - »uničujoč vpliv«, negativno 

               - TNP - »zakonodaja ne dovoljuje«, negativno 



SKUPNI ZNAČILNOSTI OBEH PRIMEROV: 

•   poskušata stanje v naravi izboljšati, 

•   sta obravnavana po črki zakona! 



• prevelika intenziteta poseka (jakost 

redčenj) zaradi strojne sečnje 

• šablonski pristop k negi gozda 

• količina poškodb pri strojnem 

redčenju 

• intenziteta pogostosti vračanj v 

redčenja 

• zahteva po dodatnem gozdnem redu- 

zlaganje vej v kupe (zaradi ''lepšega'' 

izgleda) 

USMERITVE ZRSVN - OE Kranj ZA IZVAJANJE DEL S STROJNO SEČNJO V GGE 

POKLJUKA, MEŢAKLA IN JELOVICA 



PROTIRAZLOGI IN NETOČNOSTI 

• tehnologija se uvaja načrtovano in 

pod nadzorom 

• trditve o hrupu in nemiru so pavšalne 

• delo na »barjanskih« tleh je ob 

primernih pogojih neopazno 

• do sedaj se je delalo preteţno na 

sanaciji ujm in redčenjih 

• manj vračanj v sestoje - posledično 

manj poškodb 

• … 



V RAZMISLEK: 

• so zahteve naravovarstva v skladu z evroprakso? 

• je naravovarstvo brez gospodarstva moţno? 

• je bilo preteklo gozdno gospodarjenje tako slabo, da danes 

potrebujemo prokurista? 

• naravovarstvo je vpeto v glave in razmišljanje gozdarjev v zadostni 

meri, ne rabi pomoči! 

• naravovarstvo naj si za izboljšavo stanja izbere kako drugo panogo 

(infrastruktura, gradbeništvo in urbanizem, kmetijstvo…)  

 


