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Uvodnik

Tako ne gre več naprej!

Gozd je naše edino in hkrati neprecenljivo naravno bogastvo. Ali se država, 
poslanci in ministri dejansko zavedajo njegovih splošnokoristnih vlog? Menim, 
da ne! Mogoče si tudi oni mislijo, »da gozd sam raste«! Ne zavedajo se (vsaj 
v proračunu tega ni mogoče zaznati), da je treba z večnamenskim gozdom 
trajno in načrtno gospodariti. Vsaj dokler ga še imamo dovolj in je nekako še 
v zadovoljivem stanju, si to mogoče še lahko privoščijo. Toda vse to se nam bo 
maščevalo prej ali slej. Država sicer vsepovsod poudarja pomen gozdov, zanje pa 
je pripravljena prispevati le bore malo. V Strategiji razvoja slovenskega turizma 
2012–2016 je zapisano: »Dobro ohranjena narava in naravne danosti so ključna 
konkurenčna prednost Slovenije.« Pri zagotavljanju biotske pestrosti imajo slo-
venski gozdovi osrednje mesto; gozd zajema kar 70 odstotkov območij Natura 
2000. Gozdovi so glavni in nenadomestljiv vir zdrave pitne vode. Ne nazadnje 
je les potencialna prednost Slovenije, ki ga žal še ne zmoremo primerno izrabiti. 
Gospodarski izkupiček iz gozdov je odvisen od kakovosti iz gozdov pridobljenega 
lesa, kar spet terja načrtno ravnanje z njim in primerna vlaganja.

Ko ocenjujemo uresničevanje Resolucije o nacionalnem gozdnem programu, 
ki ga je 20. novembra 2007 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, ne moremo 
brez kritične ocene neustreznega odnosa države do gozda in gozdarstva. Spo-
znajmo le nekaj dejstev:
–  ob številčnem krčenju javne gozdarske službe ji država postavlja vedno nove 

zadolžitve,
–  nedomišljeni predpisi in njihova izvedba gozdarjem, katerih temeljno poslanstvo 

je delo v gozdu, nalagajo vse več pisarniškega dela,
–  država iz leta v leto zmanjšuje, poleg denarja za plače, še bolj korenito delež 

sredstev za materialne stroške javne gozdarske službe. S tako pičlimi sredstvi 
za prevoz na delovno mesto (to je seveda v gozdu) gozdarji ne morejo več 
opravljati predpisanih zadolžitev. Sredstva za te namene so prišla že daleč pod 
mejo sprejemljivega,

–  v zadnjem desetletju so se zelo zmanjšala tudi finančna sredstva za vlaganja 
v zasebne gozdove, na žalost pa tudi v državne (gojenje, varstvo, vzdrževanje 
prometnic). 
Tako res ne gre več naprej! Takoj je treba najti denar, da bodo gozdarji javne 

gozdarske službe lahko opravljali svoje delo v gozdovih, naloga gozdarjev pa je, 
da se z več elana lotijo svojega dela v korist gozda, njihovih lastnikov, državljanov 
in države.

Mag. Franc PERKO

p.s.: Uvodnik je bil že postavljen, ko je Slovenijo in njen gozd prizadel žled. Le upamo lahko, 
da bodo besede politikov ob tej naravni ujmi tudi evri postali, ki bodo omogočili sanacijo 
močno prizadetih gozdov. Gozdarji pa se bomo pri sanaciji srečali še z (nepremostljivimi) 
težavami pri vzgoji gozdnih sadik, saj smo v zadnjem desetletju drevesničarstvo skoraj opustili. 
Pa menda ne bomo sedaj uvažali še sadik!?
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Znanstvena razprava

1 UVOD IN OPREDELITEV 
PROBLEMA

1 INTRODUCTION AND DEFINITION 
OF THE PROBLEM

Normativi imajo številne naloge, med katerimi 
so nekatere vezane na minule dogodke, nekatere 
pa na dogodke v prihodnosti. Najbolj so izposta-

1 Izr. prof. dr. B. K., Turjak 34, 1311 Turjak
2 J. K., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
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Prestavljanje velikih večbobenskih žičnih žerjavov glede na 
trajanje spravila lesa ter značilnosti linij
Moving Large Multidrum Cable Cranes with regard to Yarding Duration and Line 
Characteristics  

Boštjan KOšIR1, Jaka KLUN2

Izvleček:
Košir, B., Klun, J.: Prestavljanje velikih večbobenskih žičnih žerjavov glede na trajanje spravila lesa ter značilnosti 
linij. Gozdarski vestnik, 72/2014, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 25.  Prevod 
Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka šivic.
Ukvarjamo se z razmerjem med trajanjem prestavljanja večbobenskih žičnih žerjavov s stolpi in trajanjem spravila 
lesa z velikimi večbobenskimi žičnimi žerjavi s stolpi. K prestavljanju žičnice smo šteli čase montaže, demontaže 
in premikov ter čase izvedbe manjših popravil, ki lahko nastanejo pri premikih. Raziskava je zajela 205 linij 
žičniškega spravila lesa z več žičnicami proizvajalca MM-Forsttechnik (A), znamke Syncrofalke – Sherpa U III, 
3 t, na različnih tovornjakih, od katerih so bile nekatere opremljene s procesorji Konrad Woody 60.  Temeljni 
podatki so bili zbrani ob rutinskih evidencah delovnega časa žičničarjev gozdarskih družb. Gozdarske družbe 
vodijo evidence strojnega in delovnega časa z različno natančnostjo, zato smo več postopkov združili v čase 
montaže in demontaže ter čase spravila lesa. Analizirali smo vplivne dejavnike – koncentracija poseka, dolžina 
linije, smer spravila – na trajanje montaže in demontaže ter spravila. Vpliv dejavnikov je opisan analitično in 
skupno za kombinacije kategorij dolžine spravila lesa na liniji in trajanja prestavljanja za linijo. Koeficient med 
trajanjem montaže in demontaže ter spravilom lesa je analiziran v odvisnosti od dolžine linij ter koncentracije 
lesa na liniji žičnice. Prikazana je odvisnost skupnih stroškov spravila lesa od koeficienta prestavljanja.
Ključne besede: gozdne žičnice, spravilo lesa, montaža in demontaža, učinki spravila lesa, stroški spravila lesa

Abstract:
Košir, B., Klun, J.: Moving Large Multidrum Cable Cranes with regard to Yarding Duration and Line Character-
istics. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 72/2014, vol. 1. In Slovenian, abstract and summary 
in English, lit. quot. 25. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka šivic.
We deal with the ratio of the duration of moving large multidrum cable cranes with towers to the duration of 
wood harvest by the use of large multidrum cable cranes with towers. Into the move we included duration of 
assembling, dismantling and move as well as duration of smaller repairs occurring during the move. The rese-
arch encompassed 205 lines of cable yarding with several cable cranes tipe Syncrofalke with cariage – Sherpa U 
III 3 t produced by MM-Forsttechnik (A) on diverse trucks; some of them were equipped with Konrad Woody 
60 processors. Basic data was gathered along with routine evidences of working hours of cable crane operators 
from forestry companies. Forestry companies keep records of machine and working hours with diverse accuracy, 
therefore we combined several procedures in assembly and dismantling duration and wood harvest duration.  
Factors – felling concentration, line length, yarding direction – affecting assembly and dismantling as well as 
harvest duration were analyzed. The impact of the factors is described analytically and jointly for combinations 
of categories of yarding line lenght and move duration for the line. Coefficient of assembly and dismantling 
duration and wood yarding is analyzed in dependence of line length and concentration of wood along the cable 
line. Shown are total costs of wood harvest depending on the coefficient of move. 
Key words: forest cableways, wood harvest, assembly and dismantling, impacts of wood harvest, costs of wood harvest

vljene vloge pri načrtovanju, izdelavi kalkulacij 
predvidenih stroškov in plačevanju opravljenega 
dela. Če naj bodo normativi uporabni za napo-
vedovanje učinkov in stroškov, morajo vhodi v 
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izračun temeljiti na dejavnikih, ki jih je mogoče 
dovolj zanesljivo napovedati za neko delo vna-
prej. Če normativ služi pretežno za plačevanje 
delavcev ali manjših izvajalcev del, je potreba 
po upoštevanju posebnosti delovišča večja, če pa 
gre za izračun stroškov dela z nekim strojem in 
tehnologijo na širšem območju, se poveča potreba 
po univerzalnosti normativa. Normativi na ravni 
države naj bi bili bolj splošni, odražali naj bi stanje 
določene tehnologije in tipičnih delovnih razmer v 
določenem času. Izogibati bi se morali krajevnim 
in drugim posebnostim (Košir s sod., 1992), kar 
je pri žičniškem spravilu lesa zelo težavno. Več 
študij je pokazalo veliko prepletenost dejavnikov, 
ki vplivajo na spravilo z žičnicami (Košir s sod., 
1988, Košir, 1990).

Normativi spravila lesa z gozdnimi žičnicami 
so bili izdelani na podlagi obsežnih terenskih 
meritev (Košir, 1990, Klun s sod., 2005) in so do 
leta 2009, ko je bila sprejeta sprememba norma-
tivov (Odredba o določitvi normativov za dela v 
gozdovih (Uradni list RS, št. 11/1999, 44/2009), 
določali čase spravila za gravitacijske sisteme 
pri klasičnih in večbobenskih žičnih žerjavih s 
stolpi ter čase prestavljanja, t. j. postavljanja in 
razstavljanja oz. montaže in demontaže. Tudi pri 
večbobenskih žičnih žerjavih s stolpi so do sredine 
devetdesetih let les spravljali pretežno le navzgor, 
čeprav so že v osemdesetih delali posamezni uni-
verzalni večbobenski žični žerjavi (Košir, 1991a, 
1991b). Temu so bili prilagojeni tudi osnovni 
temeljni normativi spravila lesa, ki so imeli pri 
večbobenskih žičnih žerjavih s stolpi za podlago 
obsežna snemanja (Košir, 1990, 1992a,1992b). 
V devetdesetih letih so pri spravilu lesa klasični 
žerjavi skoraj izginili iz uporabe, medtem ko so v 
tistem času večbobenski naredili velik napredek. 
Po letu 1995 so bili vsi nabavljeni večbobenski 
žerjavi s stolpi univerzalni, nekateri opremljeni 
tudi s procesorji, ki so v zadnjem obdobju skoraj že 
pravilo pri žičniškem spravilu (Košir, 2003b, 2004). 

V času, ko so se na težkih terenih uveljavljali 
žični žerjavi, so večino ekonomskih težav zaradi 
dolgih montaž reševali z večjo koncentracijo 
sečnje (Košir, 1985b), kar je bilo izrazito praktično, 
vendar ekstenzivno razmišljanje. Proizvajalci 
žičnic in opreme so dosegli bistveni napredek 
pri skrajševanju časov montaže in demontaže 

(Stampfer s sod., 2006). Med pomembne podrob-
nosti štejemo npr. več bobnov (tudi za montažne 
vrvi), sodoben stolp, pogosto vgradnjo žičnic na 
tovornjaku, univerzalnost (spravilo navzdol in 
navzgor), sodobno komunikacijsko tehnologijo, 
napredno upravljanje in daljinsko vodenje vozič-
kov ter vitlov, uporabo sintetičnih materialov pri 
vrveh ali trakovih za montažo ter boljše in lažje 
materiale, razvoj pomožne opreme, kot so škripci, 
spojke, zagozde, prižeme, verige itn. (Košir, 2004, 
Stampfer, 2004).

Časi montaže in demontaže pri večbobenskih 
žerjavih so že dolgo cilj raziskav in modeliranja 
(Samset, 1981, Košir, 1985b, Abegg s sod., 1986, 
Bischofberger s sod., 1989, Košir, 2003a). Koledar-
ski čas žičnice za namene kalkuliranja stroškov in 
organizacije dela delimo na čas spravila lesa, čas 
montaže, demontaže, premikov ter splošnih časov. 
K slednjim štejemo občasna popravila in vzdrže-
vanje ter trajanje vseh tistih občasnih dogodkov, 
ki so povezani z uporabo naprave in nastajajo v 
času premikov med linijami. Razmerje med časom 
montaže in demontaže ter časom spravila je bilo za 
Slovenijo v osemdesetih letih 1,43 (Papič, 1983), za 
Avstrijo in švico za večbobenske žične žerjave od 
1,43 do 1,66 ter za klasične žične žerjave od 1,67 
do 2,0 (Schmidt, 1991). Za tri velike žične žerjave s 
stolpi (Syncrofalke) so na temelju strojnih evidenc 
naredili analizo (Medved s sod., 2005), s katero 
so ugotovili faktor montaže in demontaže 1,49. 
Struktura časa v tem faktorju je bila: spravilo 67 
%, montaža 12 %, demontaža 6 %, zastoji 2 % in 
vzdrževanje in popravila 13 %. Pri posodabljanju 
normativov in tudi v študijah primerov drugod se 
je pokazalo, da normiranje montaže in demon-
taže zaradi težavne napovedljivosti posameznih 
dejavnikov ter številnih linij, ki jih opravi žičnica 
v enem letu, nima uporabnega pomena in je bolje 
razmišljati o koeficientu glede na čas spravila, 
s katerim bi normativ spravila korigirali tako, 
da bi vseboval tudi montažo in demontažo in 
nekatere druge čase. Tako je nastala potreba po 
zbiranju dejanskih podatkov o značilnostih linij 
in časih spravila ter prestavljanja. Opravljena je 
bila obsežna analiza kot podlaga določbi, da se 
na letni ravni koeficient montaže in demontaže 
določa glede na dolžino linije ter koncentracijo 
odkazanega lesa na liniji od 1,2 do 1,5 m3/m linije. 

Košir, B., Klun, J.: Prestavljanje velikih večbobenskih žičnih žerjavov glede na trajanje spravila lesa ter značilnosti linij
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Pri tem je mogoče kot povprečni koeficient na letni 
ravni uporabiti 1,37, če pa določamo koeficient 
samo za eno delovišče, kjer ni daljših premikov, pa 
uporabimo koeficient 1,27. Ti koeficienti veljajo 
v drevesni in sortimentni metodi sečnje, torej 
tudi za žične žerjave, opremljene s procesorjem.

Koeficient prestavljanja neposredno določa 
ekonomiko dela in je povezan s številnimi dejav-
niki, ki jih v praksi zajamemo z evidencami kole-
darskega časa. Njihov vpliv je mogoče dokazati 
na primerih konkretnih linij, zelo težko pa je vse 
vplivne dejavnike napovedati. Namen te študije je 
ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na razmerje med 
časi montaže in demontaže (vključno s splošnimi 
časi in premiki), ki jih imenujemo tudi čase pre-
stavljanja ter čase spravila lesa. Lahko pričakujemo, 
da so časi prestavljanja in spravila lesa na eni liniji 
povezani, čeprav ni prav nobenega tehničnega 
razloga za kaj takega, temveč na te čase vplivajo 
organizacijski razlogi ter terenske in sestojne 
okoliščine. Od vsega pa na te povezave najbolj 
vplivajo strokovni in intuitivni razlogi trasiranja 
linij v nekem gozdnem predelu, ki že upoštevajo 
razloge za ekonomsko upravičeno ravnanje.

2 METODE
2 METHODS

Analizirali smo skupino velikih večbobenskih 
žerjavov s stolpi Syncrofalke, 3t (proizvajalec: 
MM-Forsttechnik GmbH, Frohnleiten, Avstrija). 
Vse žičnice so imele univerzalne vozičke Sherpa U 
III (3 t) in so bile montirane na različnih tovornja-
kih ustreznih nosilnosti (IVECO, MAN). Vse so 
uporabljale dvigala (LIV Hidravlika in kolesa, d. 
o. o., Slovenija) raznih zmogljivosti. Na nekaterih 
izmed žičnic je bil na dvigalu montiran procesor 
Woody 60 (Konrad GmbH, Avstrija). Pri žičnicah 
s procesorjem so praviloma uporabljali dreve-
sno metodo z omejitvami, ki jih prinašajo večje 
debeline ter vrsta drevja. Dolžine nosilne vrvi so 
bile pri napravah različne - povečini med 200 in 
400 m, največ 830 m. Vse razlike so primerne za 
takšno skupino naprav in kažejo dober vpogled 
v značilnosti sodobnih žičnic teh vrst.

Koledarski čas smo upoštevali v delovnih 
urah, kot je to po navadi pri analizah evidenc 
strojnega dela (Medved s sod., 2005), pri čemer 

nas je zanimal le tisti del, ko stroj in ekipa delata 
s povezanimi zastoji:

 – čas prestavljanja,
 – čas spravila lesa.

Čas prestavljanja žičnice je vključeval montažo 
in demontažo oz. naslednje postopke: premik 
stroja po delovišču in med delovišči; montažo 
stolpa, montažo nosilne, povratne, delovne in 
montažnih vrvi, montažo vozička, montažo 
vmesnih in končne podpore. V to analizo smo 
všteli tudi čase premikov, čase priprave linije in 
redkeje čase, ki sodijo k trasiranju linije, če je to 
opravila ekipa. Časov trasiranja linij, ki sodijo k 
pripravi dela v tej študiji, ne vključujemo posebej 
(Klun, Robek, 2008).. Zastoji, ki so nastali iz 
različnih vzrokov, so bili upoštevani v celotnem 
trajanju faze, v katerem so nastali. Faza spravila 
lesa je npr. vključevala poleg časa spravila tudi 
vse zastoje iz raznih vzrokov, ki so nastali med 
spravilom ene linije.

Natančnost časovnih evidenc je bila na ravni, 
ki jo terja operativno vodenje del, torej na uro 
natančno, pri čemer so evidence v primeru ene 
družbe vodili delavci sami, v drugih družbah pa 
so evidence vodili tehnični delavci, odgovorni za 
organizacijo del in oddajo lesa ob cesti. Natanč-
nost zajemanja časa je bila na ravni operativnega 
nadzora oz. ocenjeno: na dnevni ravni 15 %, na 
mesečni ravni 5 % spremljanega časa.

 
Postavili smo naslednji model:

1),

2),

.

.)1(

TdlinTmlinTmdlin

Ssp
Tsplin
TmdlinSspSspmd

Tsplin
TmdlinTsplinSspSspmd

SspTmdlinSspTsplinSspmdTsplin

+=

⋅=+⋅=

+
⋅=

⋅+⋅=⋅

µ   3),

 4)

Kjer je:
Ssp čisti strošek žičnice pri spravilu lesa ali presta-

vljanju (€/h),
Sspmd strošek žičnice, ki vključuje spravilo in presta-

vljanje (€/h),
Tdlin čas demontaže linije z zastoji (ur),
Tmdlin čas prestavljanja linije (ur),
Tmlin čas montaže linije z zastoji (ur),
Tsplin čas spravila lesa na liniji z zastoji (ur),
m koeficient prestavljanja.
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Predpostavljali smo, da je strošek stroja pri 
prestavljanju enak strošku stroja na uro pri 
spravilu, le da dela druge reči: namešča tovor-
njak, dviguje stolp, razvlačuje in napenja vrvi, z 
dvigalom preklada razni material itn. Koeficient 
med prestavljanjem linije in spravilom lahko 
izračunamo na več načinov, zato so tudi rezultati 
nekoliko različni. 

5)
Tsplink
Tmdlinkk += 1µ

6)
Tsplino
Tmdlinoo += 1µ

7) 
NdelspTsplinkTsplino

NdeldTdlinkNdelmTmlinkTmdlino
⋅=

⋅+⋅=

  8)
Kjer je:
Tdlink koledarske ure demontaže.
Tmdlink koledarske ure montaže in demontaže (ur),
Tmdlino vse obračunane ure montaže in demontaže 

(ur),
Tmlink koledarske ure montaže,
Tsplink koledarske ure spravila (ur),
Tsplino vse obračunane ure spravila lesa (ur),
Ndelm število delavcev pri montaži,
Ndeld število delavcev pri demontaži,
Ndelsp število delavcev pri spravilu.

μk koeficient prestavljanja, izračunan glede na kole-
darske ure za prestavljanje linije in spravila lesa 
na liniji. Koeficient ne upošteva različnega števila 
delavcev pri montaži, demontaži oz. spravilu lesa. 
Pri naši analizi smo uporabili ta koeficient, ker 

smo tako zmanjšali vpliv različne organizacije dela 
(število delavcev ter vprašanje, kdo izvaja sečnjo) 
ter načine evidentiranja ur.

μo koeficient prestavljanja, izračunan na podlagi 
vseh obračunanih oz. porabljenih ur delavcev pri 
prestavljanju in spravilu lesa. Koeficient upošteva 
različno število delavcev pri montaži, demontaži 
oz. spravilu lesa.

Z vprašalnikom smo zbrali podatke o 205 
opravljenih linijah v letih od 2006 do 2008 za 
več žičnic in gozdarskih družb, pri čemer smo 
podatke razvrstili v naslednje skupine:
1. splošni podatki o družbi, gozdnem predelu in 

žični napravi, podatki o organizaciji dela pri 
žičnici;

2. podatki o liniji, kot so smer spravila, dolžina 
linije, naklon terena, koncentracija lesa;

3) podatki o porabljenem času za montažo in 
demontažo ter spravilo lesa.
Med postopkom zbiranja podatkov se je poka-

zalo, da za nekatere naprave na letni ravni ne 
moremo zbrati vseh podatkov za vsako linijo. 
Razlogi so bili različni, zato je bila osnovna infor-
macijska enota linija. Popis je pokazal naslednje 
število odgovorov o linijah:

Pregled pokaže, da družbe niso imele ves čas 
enako popolnih podatkov. Za družbo 3 to ne velja, 
ker je njihova žičnica komaj začela z delom. Pri 
drugih družbah so na odgovore vplivali drugi 
dejavniki, morda tudi sam način vodenja in 
hranjenja tovrstnih evidenc. Zanesljivo so na 

Slika 1: širša območja, 
na katerih so delale žič-
nice, ter število podatkov 
- linij, ki smo jih vključili 
v študijo.
Figure 1: Broader areas 
where cableways operated 
and number of data – 
lines included in the study
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rezultate vplivali tudi izredni dogodki, kot je 
npr. delo v vetrolomih in drugih nenormalnih 
okoliščinah.

4 REZULTATI
4 RESULTS
4.1  Značilnosti linij in organizacije dela
4.1  Characteristics of lines and work 

organization
Manj kot tretjina od 205 linij je bila postavljena na 
tipično traktorskih terenih z naklonom do 40 %. 
Pri tem so linije s spravilom navzdol nekoliko 
bolj pomaknjene na območje majhnih naklonov 
terena, razen več zelo strmih linij, in nimajo zna-
čilne zgostitve, kot je to pri številu linij navzgor 
(slika 2). Takšna razporeditev linij je značilna za 
dolgoletno prakso polaganja gozdnih cest, ki je 
zagovarjalo načelo delitve terenov na žičniški del 

Preglednica 1: Pregled števila linij po družbah in smeri spravila lesa
Table 1: Overview of number of lines according to companies and yarding directions

Leto montaže Smer Družba1 Družba2 Družba3 Družba4 Skupaj
2006 navzdol 18 18
  navzgor 12 12
2007 navzdol 10 10
  navzgor 37 37
2008 navzdol 24 9 5 38
  navzgor 45 12 7 24 88
2009 navzdol 2 2
Skupaj   146 23 7 29 205

Slika 2: Porazdelitev šte-
vila linij glede na smer 
spravila in naklon terena
Figure 2: Distribution of 
number of lines with re-
gard to yarding direction 
and slope

s pretežnim spravilom navzgor ter traktorski del 
s pretežnim spravilom navzdol.

Dolžine linij ležijo v širokem razponu med 
malo manj kot 100 m in celo več kot 800 m, kjer 
so pri najdaljših linijah morali podaljševati vrvi 
(preglednica 2). Razlika dolžin linij med sme-
rema spravila v povprečju ni prav velika, a kaže, 
da so linije spravila navzdol povprečno nekoliko 
daljše. Nasprotno pa je največja zgostitev števila 
linij pri spravilu navzdol pri linijah v razredu 
200 m, pri spravilu navzgor pa v razredih 200 
m in 250 m.

Vmesne podpore so bile pri spravilu navzdol 
postavljene na 51 %, pri spravilu navzgor pa na 45 
% vseh linij. Končne podpore so bile postavljene 
pri spravilu navzdol na 79 %, pri spravilu navzgor 
pa na 76 % vseh linij. Le na eni liniji so postavili 
tri vmesne podpore (štiri polja), kar je bilo največ 
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Preglednica 2: Horizontalne dolžine linij glede na smer spravila
Table 2: Horizontal lengths of lines with regard to yarding direction

Smer spravila Horizontalna dolžina, 
minimum (m)

Horizontalna dolžina, 
sredina (m)

Horizontalna dolžina, 
maksimum (m)

Navzdol 150 321 725
Navzgor 73 263 830
Povprečno 73 282 830

Slika 3: število podatkov 
horizontalne dolžine linij 
po 50 m razredih
Figure 3: Number of data 
for horizontal length of lines 
according to 50 m classes

Preglednica 3: Delež linij (%) vmesnih in končnih podpor glede na smer spravila ter povprečne dolžine polja 
med podporami
Table 3: Share of lines (%), number of intermediate and end supports with regard to yarding direction and mean 
field lengths between supports

Vmesne  
podpore

Končne podpore
Navzdol Navzgor

Brez končne 
podpore

S končno 
podporo

Skupaj oz. 
povprečno

Brez končne 
podpore

S končno 
podporo

Skupaj oz. 
povprečno

Deleži (%)
Brez vmesne 
podpore 7 41 49 19 36 55

Ena podpora 12 31 42 5 30 35
Dve podpori 1 7 9 9 9
Tri podpore 1 1
Skupaj 21 79 100 24 76 100

Povprečne horizontalne dolžine polja (m)
Brez vmesne 
podpore 366 283 296 244 222 230

Ena podpora 137 164 157 130 142 141
Dve podpori 242 150 166 129 129
Tri podpore 80 80
Povprečno 198 201 200 204 160 169
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vmesnih podpor (preglednica 3). Povprečna 
dolžine polja je odvisna od smeri spravila ter od 
števila podpor. Največja dolžina polja brez pod-
pore je pri spravilu navzdol (366 m), najmanjša 
pa pri spravilu navzgor, kjer smo zabeležili celo 
tri podpore in eno končno podporo (80 m).

Koncentracija lesne mase vpliva na trajanje spra-
vila lesa in s tem na razmerje med časom montaže 
in demontaže ter časom spravila ter sečnje, če je ista 
ekipa delavcev hkrati s spravilom opravljala tudi 
sečnjo, kar se je dogajalo v 55 % vseh linij. Povprečno 
je bilo na eni liniji posekano 248 m3 iglavcev in 
listavcev. Pri pahljačastih postavitvah je bilo nekaj 
manj poseka (228 m3) kot pri vzporednih linijah (270 
m3). Koncentracije na dolžino linije so prikazane v 
preglednici 4. Največja koncentracija je bila 2,48 
m3/m, najmanjša pa 0,15 m3/m linije. Pri spravilu 
navzdol je bila koncentracija manjša, vendar je bilo 

Preglednica 4: Povprečne koncentracije neto lesne mase (m3/m) glede na smer in vrsto postavitve linij 
Table 4: Mean concentrations of net wood mass (m3/m) with regard to yarding direction and type of line set-up

Postavitev
Smer spravila

Skupno povprečje
Navzdol Navzgor

Pahljača iglavci 0,33 0,23 0,26
Pahljača listavci 0,51 0,65 0,60
Pahljača skupaj 0,834 0,88 0,86
Vzporedne, iglavci 0,46 0,36 0,40
Vzporedne, listavci 0,34 0,52 0,44
Vzporedne, skupaj 0,80 0,88 0,854
Skupaj iglavci 0,40 0,29 0,33
Skupaj listavci 0,42 0,59 0,52
Povprečno 0,812 0,88 0,865

zato v stukturi poseka več iglavcev kot pri spravilu 
navzgor, razlika povprečij pa je zelo majhna.

število delavcev in njihovi učinki določajo 
porabo časa za posamezno fazo in s tem 
neposredno tudi časovna razmerja med fazami. 
Iz več razlogov so zato marsikje uporabljali pri 
načrtovanju montaže in demontaže normaure in 
ne koledarskih ur oz. ur celotne ekipe (Odredba o 
določitvi normativov za dela v gozdovih, Uradni 
list RS, št. 11/1999, 44/2009). Pri prestavljanju in 
spravilu lesa smo spoznali več organizacijskih 
oblik. Ponekod je bila linija posekana vnaprej, 
drugod pa je sečnja potekala hkrati z montažo 
in med samim spravilom lesa. Pogosto so pri 
montaži dodajali v pomoč dodatnega delavca, saj 
je to najbolj naporna faza. Demontaža in spravilo 
lesa sta bila po številu delavcev enaki fazi. V preg-
lednici 5 je prikazano število delavcev po fazah, 

Preglednica 5: Povprečno število delavcev na liniji po družbah glede na fazo in smer spravila
Table 5: Mean number of workers on a line according to companies with regard to yarding phase and direction

Družba Smer Montaža Demontaža Spravilo
Družba1 navzdol 4,0 3,5 3,5
  navzgor 3,4 3,4 3,4
Družba2 navzdol 3,5 3,0 2,9
  navzgor 3,0 2,5 2,6
Družba3 navzgor 4,0 3,0 3,0
Družba4 navzdol 2,8 2,0 2,0
  navzgor 2,4 2,0 2,0
Povprečje 3,4 3,1 3,1
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smeri spravila ter družbah. Pregled po družbah 
je namenjen prikazu razlik v organizacijskih 
rešitvah, ki jih glede na razmere ubirajo družbe. 
V tem in naslednjih prikazih so v fazo »montaža« 
vključeni vsi časi premikov in drugi splošni časi, 
ki so nujni pri prestavljanju žičnice.

4.2  Poraba časa
4.2  Time consumption
število delavcev vpliva na skupno porabo časa 
ne glede na to, ali jo merimo v koledarskih ali v 
normaurah. Kjer so bili v ekipi štirje delavci, je bil 
eden na žičnici (in na dvigalu oz. procesorju), trije 
pa so pripravljali breme – vezali les in opravljali 
sečnjo. Model ni natanko določen, ker na število 
delavcev vplivajo tudi delovne razmere – naklon, 
prehodnost in zahtevnost terena, dolžina linije in 
število podpor. Pri montaži je zato več delavcev, 
pri demontaži pa manj. Glede na število delavcev 
sta demontaža in spravilo skoraj enaka (pregled-
nica 6). Pri spravilu navzdol je v povprečju več 
delavcev kot pri spravilu navzgor. Teže to trdimo 
za vpliv dolžine linij, kjer pa je očitno, da je za 
kratke linije do 200 m potrebno manj delavcev v 
vseh fazah kot za daljše linije.

Iz obračunanih ur ter števila delavcev smo izra-
čunali porabo časa na meter linije. V preglednici 7 

Preglednica 6: število delavcev glede na fazo, smer spravila ter dolžino linje
Table 6: Number of workers with regard to yarding phase and direction and line length

Hor. Dolžina linije (m)
Navzdol Navzgor

Montaža Demontaža Spravilo Montaža Demontaža Spravilo
Kratka (do 200 m) 3,75 3,00 3,00 2,68 2,44 2,50
Srednja (do 400 m) 3,84 3,39 3,39 3,35 3,20 3,20
Dolga (nad 400 m) 3,75 3,30 3,25 3,16 3,05 3,05
Povprečje 3,81 3,34 3,32 3,20 3,04 3,06

navajamo odvisnost porabe časa od dolžine linije. 
Drugi pomemben dejavnik, ki vpliva na porabo 
časa, je koncentracija lesa, njen vpliv je viden v 
preglednici 8. Razmerje med obračunanimi urami 
za montažo in demontažo je pri spravilu navzdol 
3 : 1, pri spravilu navzgor pa so obračunani časi 
montaže krajši, zato je razmerje 2,2 : 1.

Iz preglednic 7 in 8 lahko po enačbi 6 izraču-
namo koeficient med porabo časa pri montaži in 
demontaži ter spravilom. Ta koeficient upošteva 
specifične situacije, v katerih dodajajo ali odvze-
majo delavce, in organizacijo del. Tako izračunani 
koeficienti zajemajo vse posebnosti linij glede na 
smer spravila, dolžino ter druge dejavnike, ki so 
značilni za gozdne predele, v katerih smo iskali 
podatke. Koeficient po enačbi 6 ni uporaben za 
predkalkulacije spravila z montažo, saj obračunana 
poraba vseh normaur vsebuje samo del strojnih 
ur, večina pa so ure delavcev. Ta koeficient je 
dobra mera za potrebno delo ekipe v določenih 
okoliščinah. Analiza pokaže (preglednica 9), da 
koeficient pada z dolžino linije od 1,58 do 1,26 pri 
spravilu navzdol ter od 1,42 do 1,33 pri spravilu 
navzgor. V povprečju je koeficient prestavljanja 
pri spravilu navzdol večji (1,46) od koeficienta 
pri spravilu navzgor (1,41), kar je posledica zah-
tevnejšega dela ter več delavcev pri montaži linij 

Preglednica 7: Obračunana poraba časa na meter linije po fazah, smeri spravila in dolžini linij
Table 7: Accounted time consumption per line meter according to yarding phase and direction and line length

Hor. Dolžina linije (m)
Navzdol Navzgor

Montaža 
ur/m

Demontaža 
ur/m

Spravilo 
ur/m

Montaža 
ur/m

Demontaža 
ur/m

Spravilo 
ur/m

Kratka (do 200 m) 0,35 0,10 0,69 0,12 0,06 0,42
Srednja (do 400 m) 0,20 0,07 0,56 0,14 0,06 0,49
Dolga (nad 400 m) 0,10 0,04 0,46 0,10 0,04 0,40
Povprečje 0,18 0,06 0,54 0,13 0,06 0,46
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Preglednica 8: Obračunana poraba časa po fazah, smeri spravila in koncentraciji lesa
Table 8: Accounted time consumption per line meter according to yarding phase and direction and wood concentration

Hor. Dolžina linije (m)
Navzdol Navzgor

Montaža 
ur/m

Demontaža 
ur/m

Spravilo 
ur/m

Montaža 
ur/m

Demontaža 
ur/m

Spravilo 
ur/m

Majhna (do 0,5 m3/m) 0,15 0,06 0,45 0,12 0,06 0,30
Srednja (do 1,5 m3/m) 0,17 0,06 0,53 0,13 0,06 0,47
Velika (nad 1,5 m3/m) 0,33 0,09 0,78 0,13 0,06 0,65
Povprečje 0,18 0,06 0,54 0,13 0,06 0,46

za spravilo navzdol. Koeficienti prestavljanja na 
podlagi obračunanih ur se gibljejo v mejah od 1,62 
pri spravilu navzgor in majhni koncentraciji do 
1,30 pri isti smeri spravila in veliki koncentraciji.

Podatki omogočajo izračun povprečnih učin-
kov v daljšem obdobju in z upoštevanjem števila 
delavcev tudi učinek v m3/dan/delavec. Pri žični-
cah, ki so opremljene le z dvigalom in grabežem, 
večino del opravijo v gozdu (kleščenje, osnovno 
krojenje) in je le manjši del postopkov prenesen 
na skladišče ob žičnici (končno krojenje in pre-
žagovanje, sortiranje). Drugače je pri drevesni 

Preglednica 9: Koeficienti prestavljanja (enačba 6) glede na dolžino linije in koncentracijo lesa
Table 9: Coefficients of move (equation 6) with regard to line length and wood concentration

Dolžina linije in koncentracija lesa Navzdol Navzgor Povprečje
Kratka (do 200 m) 1,58 1,42 1,47
Srednja (do 400 m) 1,43 1,40 1,42
Dolga (nad 400 m) 1,26 1,33 1,29
Povprečje 1,46 1,41 1,43
Majhna (do 0,5 m3/m) 1,46 1,62 1,52
Srednja (do 1,5 m3/m) 1,43 1,40 1,41
Velika (nad 1,5 m3/m) 1,54 1,30 1,40
Povprečje 1,46 1,41 1,43

metodi, ko je na hidravlično dvigalo priključen 
procesor. V tem primeru v gozdu opravljajo samo 
podiranje in del krojenja oz. kleščenja zelo debelih 
vej (listavci, debelejši iglavci), vse drugo (kleščenje, 
krojenje, prežagovanje) poteka pri žičnici s pro-
cesorjem. Pri tem smo čas postopkov, ki spadajo 
k sečnji, izračunali glede na drevesno vrsto ter 
debelino lesa. Iz preglednice 10 spoznamo, da 
je učinkovitost pri sečnji in spravilu precej večja 
pri žičnici s procesorjem, torej pri drevesni ali 
poldrevesni metodi. Učinkovitost smo izrazili 
v m3/dan/delavec, pri čemer smo upoštevali ves 

Preglednica 10: Učinkovitost sečnje in spravila z montažo in demontažo za skupine žičnih naprav, smer spravila 
ter postavitev linij (m3/dan/delavec)
Table 10: Efficiency of felling and yarding together with assembly and dismantling for groups of cable devices,  
yarding directions and line set-ups (m3/day/worker)

Vrsta stroja Smer
Postavitev

Pahljača Vzporedne Povprečje

Žičnica z dvigalom
navzdol 6,84 4,81 5,75
navzgor 4,71 5,86 5,13

Povprečje   5,48 5,30 5,40

Žičnica s procesorjem
navzdol 7,16 9,18 8,31
navzgor 10,11 10,59 10,34

Povprečje   9,42 10,16 9,79
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porabljeni čas pri sečnji, montaži in demontaži 
ter spravilu lesa na eni liniji in ga delili s količino 
lesa na liniji.

Na učinkovitost sečnje in spravila je najbolj 
vplivala organizacija dela (sečnja pred spravilom 
ali hkrati s spravilom) ter dejavniki, ki hkrati 
vplivajo na: montažo in demontažo (dolžina in 
druge značilnosti linije), trajanje spravila (smer 
spravila, razdalja vlačenja, koncentracija lesa) 
ter čas sečnje (drevesne vrste, debelina, koncen-
tracija, metoda sečnje). V preglednicah 11 in 12 
prikazujemo učinkovitost v m3/dan/delavec za 
sečnjo, montažo in demontažo ter spravilo skupaj 
na primeru različnih dolžin linij in koncentracij 
lesa na liniji.

4.3  Koeficienti prestavljanja
4.3  Coefficients of move
Za vsako linijo so bili izračunani koeficienti po 
enačbah 5 in 6. Povprečni koeficient smo izra-
čunali tako, da smo delili vsoto ur montaže in 
demontaže z vsoto ur spravila lesa glede na dejav-
nik, ki nas je zanimal, torej nismo izračunavali 
povprečja iz koeficientov po linijah, ki bi lahko 
imele značilnosti nekega dejavnika. Razlike med 

Preglednica 11: Vpliv smeri spravila, organizacije pri delu ter dolžine linij na učinkovitost procesa (m3/dan/delavec)
Table 11: Impact of yarding direction, work organization and line length on efficiency of the process (m3/day/worker)

Koncentracija lesa
Navzdol Navzgor

PovprečjeSečnja ob 
spravilu

Sečnja pred 
spravilom

Povprečje 
navzdol

Sečnja ob 
spravilu

Sečnja pred 
spravilom

Povprečje 
navzgor

Kratka (do 200 m) 6,44 5,73 6,09 9,38 13,04 10,84 10,19

Srednja (do 400 m) 8,76 6,90 7,70 9,70 7,24 8,56 8,29

Dolga (nad 400 m) 7,38 4,81 6,61 7,76 9,67 8,47 7,51
Povprečje 8,08 6,45 7,29 9,34 8,49 8,97 8,41

Preglednica 12: Vpliv smeri spravila, organizacije pri delu ter koncentracije lesa na učinkovitost procesa (m3/
dan/delavec)
Table 12: Impact of yarding direction, work organization and wood concentration on efficiency of the process (m3/
day/worker)

Koncentracija lesa
Navzdol Navzgor

PovprečjeSečnja ob 
spravilu

Sečnja pred 
spravilom

Povprečje 
navzdol

Sečnja ob 
spravilu

Sečnja pred 
spravilom

Povprečje 
navzgor

Majhna (pod 0,5 m3/m) 6,69 3,23 4,96 6,26 3,78 5,48 5,21
Srednja (pod 1,5 m3/m) 7,66 7,42 7,55 9,40 8,82 9,12 8,69
Velika (nad 1,5 m3/m) 13,72 9,89 11,80 13,91 11,47 13,10 12,58
Povprečje 8,08 6,45 7,29 9,34 8,49 8,97 8,41

koeficienti, odsevajo vsebino vhodnih podatkov. V 
enačbi 5 upoštevamo koledarske ure, kar pomeni, 
da imamo podatek, koliko strojnih ur smo za 
delo porabili, pri čemer je lahko v delovni uri 
upoštevana različno številčna ekipa. V enačbi 6 
pa upoštevamo obračunane ure, od katerih so le 
ure osnovne ekipe enake strojnim uram, preostale 
ure pa so odvisne od števila dodanih delavcev 
zaradi delovnih razmer in organizacije dela. 
Glede na težavnost oz. zahtevnost dela bi moral 
biti koeficient, ki smo ga izračunali po enačbi 6, 
verodostojneši, če pa upoštevamo merila kalku-
lacije stroškov in načrtovanja proizvodnje, pa je 
primernejši koeficient po enačbi 5. Izkazalo se je, 
da je koeficient po enačbi 6 vedno večji, čeprav 
ne veliko, od koeficienta po enačbi 5. 

Iz analize porabe časa na liniji se je pokazalo, 
da organizacija dela ni najpomembnejši dejavnik, 
čeprav ima velik vpliv na vse linije v podobnih 
razmerah. Pri vključevanju vplivnih dejavnikov 
v enačbe napovedovanja, smo nujno morali 
razmišljati o njihovi napovedljivosti – o tem, s 
kakšno natančnostjo je mogoče vrednost nekega 
dejavnika oceniti vnaprej. Med podatki o liniji – 
pri tem upoštevamo okrog 40 linij na eno žičnico 
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letno – so to smer spravila lesa, dolžina linije in 
približna koncentracija lesa in sestava poseka 
glede na iglavce in listavce ter debelino lesa. Kot 
napovedljiv podatek o liniji je težko šteti način 
postavitve (pahljača ali vzporedne linije) vsaj za 
določen del delovišč. Ponekod, kjer žičničarji 
delajo v znanih gozdnih predelih, bi podatke 
o postavitvi linij lahko pridobili z zadovoljivo 
natančnostjo. Druge podatke, ki prav tako vplivajo 
na porabo časa – značilnosti terena, število podpor 
itn. – pa včasih spoznamo šele pri trasiranju posa-
mezne linije. Torej: če ne trasiramo vsaj za eno 
sezono vnaprej, nimamo primernih podatkov za 
izdelavo kalkulacij in načrtovanje. Ne glede na to, 
kateri dejavniki vplivajo na trajanje prestavljanja, 
smo morali upoštevati uporabnost posameznega 
dejavnika za napovedovanje procesa. Glede na 
to, da sta sečnja in spravilo tesno povezana, še 
posebno pri žičnicah s procesorjem, na celoten 
proces vplivata dve skupini dejavnikov, in sicer: 
dejavniki, ki vplivajo na potek in učinke sečnje 
(tudi pri žičnici brez procesorja je del postopkov 

Slika 4: Prikaz vpliva dolžine linije na 
skupne stroške montaže, demontaže 
in spravila lesa ter glede na koncen-
tracijo lesa na liniji
Figure 4: Demonstration of line length 
impact on total costs of assembly, 
dismantling and yarding with regard 
to wood concentration on the line

prenesen na skladišče ob žičnici) in dejavniki, ki 
vplivajo na spravilo z montažo in demontažo.

Pri celovitem vrednotenju večjo zanesljivost 
preprečuje malo podatkov po posameznem dejav-
niku oz. kombinaciji nekaj dejavnikov. Za primer-
javo naj vzamemo odvisnost stroškov montaže, 
demontaže in spravila glede na smer spravila in 
dolžino linije. Pri tem smo upoštevali tiste linije, 
za katere smo imeli podatke za obe smeri spravila 
lesa (linije od 125 do 475 m).

Slika 4 pokaže pričakovane trende, vendar 
so le-ti včasih zamegljeni z drugimi vplivi, ki 
jih lahko zmanjšamo samo z več opazovanji. 
Prikaz na sliki kaže podoben vpliv dolžine linije 
na skupne stroške, kot so že bili izračunani za 
podobne naprave (Košir, 2003a).

Zanimal nas je vpliv treh kategorij koncentra-
cije lesa na liniji ter treh kategorij dolžine linije. 
Koeficienti prestavljanja, izračunani na podlagi 
koledarskih ur po posamezni kombinaciji, so 
navedeni v preglednici 13. Vrednosti koeficientov 
kažejo, da so največji koeficienti pri kratkih linijah 

Preglednica 13: Koeficienti prestavljanja, izračunani na podlagi koledarskih ur za različne dolžine linij in koncentracije lesa
Table 13: Coefficients of moving time, calculated on the basis of calendar hours for diverse lengths of lines and wood 
concentrations

Koncentracija lesa
Dolžina linije

Kratka (do 200 m) Srednja (do 400 m) Dolga (nad 400 m) Povprečje
Majhna (pod 0,5 m3/m) 1,62 1,48 1,38 1,46
Srednja (pod 1,5 m3/m) 1,44 1,36 1,22 1,36
Velika (nad 1,5 m3/m) 1,36 1,40 1,13 1,34
Povprečje 1,44 1,38 1,27 1,37

Košir, B., Klun, J.: Prestavljanje velikih večbobenskih žičnih žerjavov glede na trajanje spravila lesa ter značilnosti linij



GozdV 72 (2014) 114

ter majhni koncentraciji lesa, najnižji pa pri dolgih 
linijah in veliki koncentraciji lesa.

Skladno z enačbo 1) bi ti koeficienti morali biti 
v povezavi s skupnimi stroški spravila in montaže. 
Izkaže se, da so relativni stroški glede na povprečje 
vseh kombinacij dolžine linije in koncentracije lesa 
v tesni odvisnosti od vrednosti dejavnikov. Tako 
lahko domnevamo, da podatki popisa linij dajejo 
dobro podlago za napovedovanje stroškov žičnega 
spravila, če poznamo koeficient prestavljanja. 
Stroške delovne ure smo izračunali s pomočjo 
kalkulacij, ki jih je opravil Gozdarski inštitut 
Slovenije (http://www.gozdis.si/publikacije/), in 
jih preverili s podobnimi kalkulacijami v tujini 
(Klun et al., 2007). V teh primerjavah so razlike 
pri stroških obratovalne ure majhne. Pri upošte-
vanju stroškov dela smo vzeli domače podatke.

Preglednica 14: Relativni stroški montaže, demontaže in spravila glede na povprečni strošek za različne dolžine 
linij in koncentracije lesa
Table 14: Relative costs of assembly, dismantling and yarding with regard to the mean cost for diverse line lengths 
and wood concentrations 

Koncentracija lesa
Dolžina linije

Kratka (do 200 m) Srednja (do 400 m) Dolga (nad 400 m) Povprečje
Majhna (pod 0,5 m3/m) 239 150 140 163
Srednja (pod 1,5 m3/m) 90 88 92 89
Velika (nad 1,5 m3/m) 59 55 60 58
Povprečje 100 97 116 100

Slika 5: Odvisnost relativnega stroška spravila in montaže z demontažo (preglednica 14) od koeficientov pre-
stavljanja (preglednica 13)
Figure 5: Dependence of relative harvest, assembly and dismantling cost (Table 14) on coefficients of move

4.4  Razmerje med prestavljanjem žičnice 
ter spravilom lesa

4.4  Ratio of cablecrane move to wood 
yarding

številčnost in povezan vpliv večkrat soodvisnih 
dejavnikov, ki vplivajo na porabo časa in na 
stroške žičniškega spravila, so terjale združe-
vanje dejavnikov. Za namene širšega pregleda 
razmerij med časi prestavljanja in spravila smo 
izdelali preglednico, ki združuje skupni vpliv vseh 
dejavnikov na trajanje montaže in demontaže ter 
spravila lesa. Vse čase postopkov smo uvrstili 
med »kratke« in »dolge«. Kot »dolgo montažo 
in demontažo« smo šteli čas več kot 15 ur, za 
»dolgo spravilo« pa čas več kot 40 ur. Odločitev 
za te meje je temeljila na variabilnosti podatkov 
po posameznem razredu in na podlagi izkušenj. 
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Kot primer: kratko prestavljanje (do 15 ur) lahko 
pomeni: 8 ur montaže, 4 ure demontaže in 3 ure 
prevoza; meja 40 ur spravila je en teden na eno 
linijo, kar pomeni, če štejemo koledarski letni čas, 
od 40 do 50 linij na leto na eno žičnico. 

Opisi spremenjlivk po kombinacijah dejavni-
kov so navedeni v preglednici 15. število linij v 
posameznem razredu se je gibalo od 46 do 68, kar 
smo ocenili za zadovoljivo. Pri dolgi montaži  in 
demontaži so nekoliko daljše linije, nekoliko večji 
nakloni terena, več je vmesnih podpor, vendar je 
tudi debelejše drevje in večja količina drevja na liniji. 
Pri dolgih montažah in demontažah je zato skupni 
strošek večji ne glede, ali je kratko ali dolgo spravilo.

Koeficienti prestavljanja po posameznem 
predalu so v preglednici 16. Kot smo že ugotovili, 
so ti koeficienti v povezavi z relativnimi stroški 
spravila in montaže, kar je prikazano v preglednici 
14. Če bi primerjali preglednici 13 in 14 s 15 in 

Preglednica 15: Nekateri temeljni kazalci linij glede na trajanje montaže in demontaže ter spravila lesa
Table 15: Some basic line indexes with regard to assembly, dismantling and wood yarding duration

Trajanje Število 
podatkov

Skupaj neto 
(m3/linija)

Povprečno 
neto drevo 
(m3/ drevo)

Dolžina 
linije (m)

Naklon 
terena (%)

Povpr. število 
vmesnih 
podpor

Skupni 
stroški %

Dolgo spravilo
Kratka montaža in demontaža 40 279 1,06 286,20 54,40 0,40 118
Dolga montaža in demontaža 51 355 1,05 368,27 56,04 0,75 143

Kratko spravilo
Kratka montaža in demontaža 68 162 0,76 227,74 47,03 0,50 100

Dolga montaža in demontaža 46 201 0,82 265,11 57,65 0,65 115

16, bi ugotovili, da sta prvi dve nekoliko pod-
robnejši, saj poskušamo koeficient prestavljanja 
napovedati s poznavanjem linij in koncentracije 
lesa. Preglednici 15 in 16 pa temeljita na pozna-
vanju porabljenega časa pri montaži, demontaž 
in spravilu lesa ter sta sintetični rezultat vseh 
dejavnikov, ki vplivajo na porabo časa po posa-
mezni fazi. Temeljna odvisnost med koeficientom 
prestavljanja in stroški ostaja podobna in kaže, 
da višji koeficient pomeni tudi posledično nad-
povprečne stroške.

Prikazani izračuni so bili v procesu spreje-
manja vneseni tudi v veljavno določbo o načinu 
izračuna normativov žičniškega spravila (glej 
priloga 2, Odredba o določitvi normativov za 
dela v gozdovih v Uradni list RS, št. 44/2009) in 
so prikazani v preglednici 17.

Pri tem je glede na podatke dogovorjeno, da 
v primerih, ko ocenjujemo posamezno delovišče 

Preglednica 16: Koeficienti prestavljanja po združenih skupinah linij
Table 16: Coefficients of moving time according to consolidated line groups

Koeficient prestavljanja Kratko spravilo  
(do 40 ur)

Dolgo spravilo  
( več kot 40 ur) Povprečno

Kratka montaža in demontaža (do 15 ur) 1,48 1,21 1,32
Dolga montaža in demontaža (več kot 15 ur) 1,75 1,30 1,42
Povprečno 1,60 1,27 1,37

Preglednica 17: Koeficient prestavljanja za velike večbobenske žične žerjave s stolpom (vir: priloga 2, Odredba 
o določitvi normativov za dela v gozdovih v Uradni list RS, št. 44/2009).
Table17: Coefficient of moving time for large multidrum cable cranes with towers (source: Appendix 2, Order for the 
designation of norms for work in forests, Uradni list RS (Official Journal of the Republic of Slovenia), vol. 44/2009).

Značilnosti linije Kratke linije do 300 m Dolge linije več kot 300 m

Koncentracija neto odkazila pod 1 m3/m linije 1,5 1,4
Koncentracija neto odkazila nad 1 m3/m linije 1,4 1,2

Košir, B., Klun, J.: Prestavljanje velikih večbobenskih žičnih žerjavov glede na trajanje spravila lesa ter značilnosti linij



GozdV 72 (2014) 116

lahko – če ni drugih razlogov za odločitve – upo-
rabljamo koeficient 1,27, na večjih površinah in 
v daljšem času, kjer se lahko odločimo za več 
delovišč (prestavljanja, premiki znotraj delovišča, 
popravila) pa povprečni koeficient 1,37. Naročnik 
del na majhnem delovišču bi tako moral računati s 
koeficientom iz preglednice 17 (in ne s povprečnim 
koeficientom, če njegova linija spada v eno samo 
kombinacijo vplivnih dejavnikov).

4.5 Možnosti napovedovanja trajanja 
prestavljanja

4.5 Possibilities of announcing move 
duration 

Od opisanih dejavnikov imata na delež presta-
vljanja največjo napovedovalno moč dolžina 
linije in koncentracija lesa. Oba dejavnika sta tudi 
zanesljivo znana pri načrtovanju linij. Njun skupni 
vpliv (enačba 5) je očiten: dolžina linije vpliva na 
čase prestavljanja, koncentracija lesa pa predvsem 
na čase spravila. Za vsako linijo poznamo tudi 
smer spravila, vendar se je ta dejavnik pokazal kot 
premalo vpliven in neprepričljiv, saj je povezan 
s številom dodanih delavcev glede na delovne 
razmere in še več drugimi dejavniki. Vpliv dolžine 
linije na čase prestavljanja kaže, da je do dolžine 
linij okrog 200 m značilno strmo večanje pora-
bljenih ur, kar je pričakovano glede na to, da je pri 
montaži vrsta časov, ki so konstantni (postavljanje 
žičnice, sidranje stolpa, sidranje končnega sidra, 
montaža vozička). Prikazali smo že odvisnost 
med številom podpor in dolžino linije, zato je 
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Slika 6: Odvisnost časa 
prestavljanja od dolžine 
linije.
Figure 6: Dependence of 
move duration on line 
length.

očitna povezava z umirjenim trendom porabe 
ur dolžin linij od 200 do 600 m. V tem intervalu 
so časi prestavljanja konstantni. Pri linijah več 
kot 600 m spet nastane hiter trend povečanja ur. 
Razlogi so znani: več podpor, težja prehodnost, 
skratka več težav pri dolgih linijah. Na sliki 6 sta 
dva »preloma« krivulje, in sicer okoli 200 m ter 
okoli 600 m dolžine linije.

Za napovedovanje časov prestavljanja glede na 
dolžino linije zato predlagamo naslednje enačbe 
za izračun koledarskega časa prestavljanja (h):

 – linije do 200 m: 6,6*LL+2,5 (h)
 – linije od 200 do 600 m: 16,4 (h)
 – linije več kot 600 m: 12,5*LL- 66,0 (h)

Pri tem je LL dolžina linije v 100 m.
Bolj od tega nas je zanimala poraba časa na 

en meter linije. Pri prestavljanju smo našli zelo 
jasen trend odvisnosti časov prestavljanja od 
dolžine linije pri spravilu navzdol (slika 7) in 
malo manj prepričljive odvisnosti pri spravilu 
navzgor (slika 8).

Odgovor na vprašanje, katere linije naj uvrstimo 
v razrede po preglednici 16 in 17, je delno prikazan 
v preglednici 15, vendar nezadostno. Vpliv vseh 
dejavnikov je zajet v izračunu porabe časa na 1 
m linije. V preglednici 18 prikazujemo povzetek 
porabe časa po fazah. V spodnjem delu preglednice 
so relativni stroški. Z vidika stroškov je najugodnejša 
kombinacija kratko spravilo – kratko prestavljanje 
(meja kratke montaže in demontaže je 15 h/linijo, 
kratkega spravila pa 40 h/linijo), najmanj ugodna 
kombinacija pa je dolgo spravilo – dolga montaža 
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Slika 7: Odvisnost časov 
prestavljanja žičnice od 
dolžine linije pri spravilu 
navzdol
Figure 7: Dependence of ca-
bleway moving time duration 
on line length in harvesting 
downhill

Slika 8: Odvisnost časov 
prestavljanja žičnice od 
dolžine linije pri spravilu 
navzgor
Figure 8: Dependence of ca-
bleway moving time duration 
on line length in harvesting 
uphill

Preglednica 17: Poraba časa pri prestavljanju in relativni skupni stroški prestavljanja in spravila glede na po-
vprečni strošek
Table 17: Time consumption for moving time and relative total costs of move and harvest with regard to mean cost

Montaža (h/m) linije
h/m linije Kratko spravilo Dolgo spravilo Povprečno
Kratka montaža in demontaža 0,099 0,195 0,140
Dolga montaža in demontaža 0,103 0,193 0,158
Povprečno 0,101 0,194 0,149

Spravilo (h/m) linije
h/m linije Kratko spravilo Dolgo spravilo Povprečno
Kratka montaža in demontaža 0,129 0,219 0,167
Dolga montaža in demontaža 0,160 0,235 0,206
Povprečno 0,143 0,229 0,188

Relativni stroški na 1 m3 (povprečje = 100 %)
Trajanje prestavljanja Kratko spravilo Dolgo spravilo Povprečno
Kratka montaža in demontaža 85 101 91
Dolga montaža in demontaža 98 121 110
Povprečno 90 112 100
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in demontaža. Razlike so znatne, saj je najugodnejša 
kombinacija 15 % cenejša od povprečja, najdražja 
kombinacija pa je 21 % nad povprečnimi stroški.

Opisana razmerja dajejo možnosti za različne 
pristope pri napovedovanju oz. oceni pričakovane 
porabe časa in stroškov dela z žičnicami tipa Sync-
rofalke z vozičkom Sherpa U III, 3 t, na tovornjaku 
s procesorjem Konrad Woody 60 ali brez njega.

5  RAZPRAVA
5  DISCUSSION

Bistvo ugotavljanja koeficienta prestavljanja je, da 
se izognemo nenatančnemu načinu ugotavljanja 
časa prestavljanja linij in s tem stroškom vsega 
spravila z žičnicami. Uporabe za namen kalkuli-
ranja stroškov so lahko različne, vendar je glavna 
ta, da kalkulacijo delovne ure stroja povečamo za 
toliko, da poplača tudi stroške prestavljanja, ki 
zajemajo poleg montaže in demontaže še prevoz 
stroja in druge čase, ki nastanejo ob prestavlja-
nju (vzdrževanje, manjša popravila, podrobno 
trasiranje itn.). Podatki so bili zbrani za nekaj let 
nazaj, vendar niso ločeni glede na posamezno 
žičnico, zato iz njih ni mogoče ugotoviti, kolikšen 
bi bil povprečni letni koeficient prestavljanja za 
posamezno napravo in v kakšnih razmerah. Za 
temelj tega izračuna smo vzeli posamezno linijo, 
s čimer smo upoštevali veliko variabilnost vseh 
spremljanih podatkov, saj so žičnice delale v 
različnih okoliščinah in organizacijskih oblikah. 
Vzorec 205 linij ter več gozdarskih družb je dobra 
podlaga za ugotavljanje koeficienta prestavljanja. 
Analiza razmerja med časi prestavljanja in spravila 
je pokazala, da so koeficienti prestavljanja primer-
ljivi s koeficienti, kot smo jih bili vajeni doslej, 
čeprav se je žičniško spravilo zelo spremenilo. To 
je postalo glede spravila lesa hitrejše, vendar so se 
skrajšali tudi časi prestavljanja, in to ne le zaradi 
boljših materialov in naprav, temveč tudi zaradi 
izboljšanja gozdarske infrastrukture. Koeficient 
prestavljanja je sintetična spremenljivka, v kateri 
posamezne odvisne in neodvisne spremenljivke 
delujejo v različni smeri. To utemeljuje praktično 
uporabo v prid posplošitve oz. izračuna koeficienta 
s čim manj vplivnimi dejavniki. Z ustrezno metodo 
lahko ovrednotimo vse posamezne vplivne dejav-
nike na posamezne komponente koeficienta, ki ga 
nato ugotovimo računsko. Ta možnost je – gledano 

z očmi raziskovalca – pravilnejša in bi najbrž 
omogočila natančnejše rezultate v posameznem 
primeru. Pri tem bi se težko izognili nevarnosti, da 
bi bilo treba za določitev koeficienta prestavljanja 
vnaprej poznati nepraktično število podatkov.

Razmerje med časom montaže in demontaže 
ter spravila lesa vsebuje nekatera nasprotja, ki 
jih je mogoče pojasniti ob podrobnem pregledu 
značilnosti skupine linij. Pri enakem času mon-
taže in demontaže ter hkrati zelo učinkovitem 
spravilu lesa bo zelo visok koeficient prestavljanja. 
To tudi pomeni, da bodo kljub visokim učinkom 
pri spravilu lesa stroški nadpovprečno visoki. Pri 
zelo hitri montaži in počasnem spravilu se bo 
dogajalo glede razmerja prav obratno, vendar 
bodo dejanski stroški spet zelo visoki.

Organizacija dela vpliva v smer povečanja ali 
zmanjšanja stroškov delovne ure stroja z ekipo ter 
na drugi strani na večje ali manjše učinke dela. 
Praktično se to kaže v posameznih okoliščinah 
kot dodajanje ali odvzemanje tretjega ali četrtega 
delavca pri montaži, odločitvi, ali žičničarji tudi 
podirajo drevje oz. poteka sečnja hkrati s spra-
vilom ali pa je les posekan vnaprej. Organizacija 
dela je zato vključena v koeficient prestavljanja 
zaradi učinkov pri delu vseh faz. Vprašanja, katera 
organizacija je »normalna«, se nismo lotili, saj 
mora le-ta poleg nujnih zahtev upoštevati še vrsto 
nemerljivih, npr. psiholoških dejavnikov. Vpliv 
organizacije dela – števila delavcev ter njihove 
naloge pri sečnji – na temelju dostopnih podat-
kov po našem prepričanju ni mogoče zanesljivo 
opredeliti vnaprej, čeprav lahko po končanem delu 
dokažemo upravičenost odstopanj od povprečja. 
Lahko sklepamo le posredno, da je vpliv pomem-
ben, vendar bi v ta namen potrebovali boljše 
analize. Če namreč preračunamo dobljene podatke 
in ocenimo stroške, med družbami ugotovimo 
velike razlike, ki jih ni mogoče pojasniti samo z 
različno organizacijo dela, temveč nanje vplivajo 
številni drugi dejavniki in značilnosti delovišč.

6 POVZETEK 
6  SUMMARY

In the framework of tasks for ensuring professional 
bases for designation of norms for work in forests 
also a study of cableway wood harvest took place. 
The norms were designated for large multidrum 
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cable cranes with towers type Syncrofalke – Sherpa 
U III 3 t of the trademark MM-Forsttechnik (A) 
on diverse trucks; some of them were equipped 
with Konrad Woody 60 processors. We separately 
worked out analysis of move of cableways, since 
the former manner, standardizing assembly and 
dismantling with more influential actors, would 
not be rational considering a large number of 
combinations between influential factors. We 
decided to find out the ratio of yarding duration 
to duration of other necessary procedures while 
moving a cableway. Moving a cableway comprised 
duration of assembly, dismantling and moves as 
well as duration of smaller repairs occurring during 
the moves. Basic data was gathered along with 
routine evidences of working hours of cable opera-
tors from forestry companies. Forestry companies 
keep records of machine and working hours with 
diverse accuracy, therefore we combined several 
procedures in assembly and dismantling duration 
and wood yarding duration. In our analysis we 
considered influential factors – felling concentra-
tion, line length, yarding direction, but we also 
performed other comparisons we did not include 
in this report (e.g. impact of work organization). 
Coefficient of move was determined as ratio of 
duration of calendar work hours to yarding dura-
tion and, in another variant, as ratio of duration 
of accounted move hours and accounted yarding 
hours. Using a questionnaire, we gathered data 
on 205 set-up lines in 2006 to 2008; we classified 
the data in the following groups: 

General data on company, forest area and cable 
device, data on work organization at cableway;

Data on line as yarding direction, line length, 
slope, wood concentration;

Data on time consumption for assembly and 
dismantling and yarding.

Less than a third of the 205 lines were set up 
on typical tractor terrains with inclination up to 
40 %. The lines with the downhill yarding are 
thereby somewhat shifted in the area of small 
inclination terrain, with the exception of some 
very steep lines. Line lengths are in the wide range 
from a little less than 100 m and up to 800 m. In 
average, difference of lengths of lines between 
harvest directions is small. We also determined the 
dependence between relative costs and coefficient 

of move, showing that a higher coefficient also 
means higher costs. Coefficients of move accord-
ing to consolidated line groups are presented in 
the table which differs from the published norms 
only in the fact that it considers duration of work 
on a line, while the state norms specify limits at 
line length of 300 m and wood concentration of 
1m3/m of line.

Coefficient of 
move 

Short harvest 
(up to 40 

hours)

Long harvest 
(over 40 
hours)

Average

Short assembly 
and dismantling 
(up to 15 hours)

1,48 1,21 1,32

Long assembly 
and dismantling 
(over 15 hours)

1,75 1,30 1,42

Average 1,60 1,27 1,37

Coefficients of move in dependence of line 
length and wood concentration range from 1.62 
at short lines and low wood concentrations to 
1.13 at long lines and high wood concentration; 
average is 1.37. Estimation on the basis of data 
shows that sufficient value of this coefficient for 
an individual working ground or line would be 
1.27 (this coefficient does not comprise smaller 
repairs and moves over longer distances). 
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1 UVOD
Postranski gozdni donos so po Lexicon silvestre, 
I. (str. 66) vsi materialni donosi iz gozda, z izjemo 
glavnega proizvoda, ki je največkrat lesni donos. 
Podobno je opredeljen postranski proizvod (Lexi-
con silvestre, III. (str. 76): proizvod, ki se poleg 
glavnega gozdnega proizvoda (najpomembnejši 
proizvod, ki ga dobimo iz gozda, največkrat les) 
pridobiva iz gozda, npr. smola, jagodičje.

V preteklosti sta bila tako pomembna postran-
ska gozdna donosa hrastov želod in bukov žir. 
Medtem ko sta bila oba pomembna za svinjsko 
pašo, je bil žir v kriznih razmerah v vojnih in 

GDK 902:89:283(045)=163.6

Želod in žir sta bila pomembna postranska gozdna proizvoda
Acorn and Beechnut were Important Forest By-Products

Franc PERKO

Izvleček:
Perko, F.: Želod in žir sta bila pomembna postranska gozdna proizvoda. Gozdarski vestnik, 71/2013, št. 10. V 
slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 23. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila 
Marjetka šivic.
V preteklosti sta bila želod in žir pomembna postranska gozdna proizvoda. Ob obrodih hrasta in bukve so 
kmetje pognali v gozd prašiče in jih dodatno spitali. Želod so mleli tudi v moko ter pekli kruh; prav tako so ga 
žgali za pripravo nadomestka kave, pa tudi žganje – hrastovec – so delali iz njega. Iz bukovega žira pa so stiskali 
kakovostno jedilno olje. Bukov žir vsebuje 20 do 30 odstotkov maščob, sama jedrca pa celo 30 do 40 odstotkov. 
S stiskanjem izločimo do 80 odstotkov maščob. Iz 100 kg žira (70 kg ploda) dobimo okoli dvanajst litrov olja. 
Oblasti so nabiranje žira za jedilno olje posebej vzpodbujali in podpirali v času vojn in povojnih kriznih razmer, 
ko je bil nakup hrane omejen. Pri stiskanju olja ostanejo oljne pogače, ki so dobra krma za pitanje prašičev in 
perutnino. V manjši količini jih je dovoljeno uporabljati tudi za krmo govedo, za konje pa pogače iz bukovega 
žira niso uporabne. Dandanes, ko je vse večje zanimanje za ekološko pridelana živila, bi ob bogatih obrodih 
bukve lahko pridobivali kakovostno jedilno olje.
Ključne besede: bukev, hrasti, žir, želod, jedilno olje, svinjska paša, postranski gozdni proizvod 

Abstract:
Perko, F.: Acorn and Beechnut were Important Forest By-Products. Gozdarski vestnik (Professional Journal of 
Forestry), 71/2013, vol. 10. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 23. Translated by Breda Misja, proofread-
ing of the Slovenian text Marjetka šivic.
In the past, acorn and beechnut were important forest by-products. When oak and beech were bearing fruits, 
farmers drove pigs into forests and thus fattened them additionally. Acorn was also ground in acorn flour used for 
bread; it was also roasted and used as coffee substitute, acorn spirit “hrastovec” was also made from it. Beechnut 
was used for pressing quality edible oil. Beechnut contains 20 to 30 percent of fats, the cores even from 30 to 40 
percent. By pressing we extract up to 80 percent of fats. From 100 kg of beechnut (70 kg of fruits) we become 
around twelve liters of oil. Authorities encouraged and supported gathering beechnut for edible oil especially 
in times of war and after-war crises, when purchase of food was limited. After pressing, oilcakes remain; they 
are good pig and chicken fodder. In small amounts they are also allowed to be used as cattle fodder, however, 
beechnut oil cakes are not usable for horses. Today, as the interest in ecologically produced foods is increasing, 
quality edible oil could be produced bearing in mind rich beechnut harvests.
Key words: beech, oak, beechnut, acorn, edible oil, pig pasture, forest by-product

1 Mag. F. P., univ. dipl. inž. gozd. Slivice 34, 1381 Rakek

povojnih obdobjih pomemben za proizvodnjo 
jedilnega olja.

Medtem ko je sedaj paša v gozdovih praktično 
prepovedana (dovoljena je le izjemoma, glej Zakon 
o gozdovih, 1993, in Pravilnik o varstvu gozdov, 
2009), so bili v preteklosti gozdovi pomemben vir 
za prehrano živine. Zaradi ogroženosti gozdov 
so pašo od stoletja do stoletja vse bolj omejevali, 
poseben poudarek pa je bil namenjen prepovedi 
paše koz v gozdovih (Britovšek, 1964).

Znanstvena razprava
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2 SVINJSKA PAŠA
Ločimo dve vrsti svinjske paše: paša na travnikih 
in gozdovih vsako in vse leto in svinjsko pašo ob 
semenskih letih (to je leto, v katerem drevesna 
vrsta obilno obrodi - Lexicon silvestre II. str. 26; 
oziroma leto, v katerem je obrod semen hrasta in 
bukve nadpovprečen – Lexicon silvestre II. str. 39). 
Sprva so prašiče redili predvsem na paši (šalehar, 
2012). Prehod svinjereje s pašniškega gospodarstva 
na hlevsko rejo je bil na Kranjskem izveden do 
druge polovice 19. stoletja (Britovšek, 1960). Nove 
agrarne razmere po marčni revoluciji in pospešena 
gojitev krmnih rastlin in okopavin so omogočile 
prehod svinjereje s pašniškega gospodarstva na 
hlevsko rejo. Ta prehod je finančno podpirala tudi 
država. Tako so Novice gospodarske, obrtniške 
in narodne, 1878, št. 43, str. 336, objavile: Razpis 
premij za zboljšanje travnike in dobro gospodarstvo 
na planinah. Sl. c. kr. ministerstvo kmetijstva je v ta 
dvojni namen družbi kmetijski podelilo 500 gold. 
državne podpore. Take premije od 15 do 30 gold. 
morejo dobiti le kmetje, ki imajo manjša posestva, pa 
so zboljšali saj najmanj 2 hektara ali 3 orale skupaj 
ležečih travnikov (senožet) ali pa planin tako, kakor 
predpis ministerski veleva. Tako je kmet dobil med 
drugim premijo, če: je svinjsko pašo (pašo preši-
čev) ali popolnem odpravil ali jo vsaj na majhen 
okraj omejil. V prispevku se bomo osredotočili na 
svinjsko pašo v hrastovih in bukovih gozdovih.

2.1 Svinjska paša v hrastovih in bukovih 
gozdovih

Želod in žir imata veliko hranilno vrednost, ob 
tem pa je žirova za dobro četrtino večja kot želo-
dova. V prispevku Nekoliko o reji prešičev (Novice 
gospodarske, obertnijske in narodske, 1856, št. 
87, str. 347–348) zasledimo podatek: 30 vaganov1 
želoda, ki ga dobimo od 24 do 40 hrastov, ali pa 22 
vaganov žira je zadosti za popolno spitanje prešiča 
v gojzdu in nadaljuje: Če so svinje na dobri paši v 
gojzdih, v žiru ali kjer bodi pasejo, se večidel že na 
pol spitajo ali pa še bolj, in se za peršute precej lahko 
iz paše prodajo; če jih pa hočemo za boh oberniti, 
jih je treba z žitom ali drugo dobre rejo dognati.

Cimperšek (2013) poroča: Že Katon in Colu-
mella sta svetovala pašo svinj v hrastovih gozdovih. 

1 prostorninska mera za žito, približno 61 l

Na osnovi paše prašičev obstoja delitev dreves na 
plodonosne (fructiferae) in gluhe ali celo »škodl-
jive« (non fructiferae). Med slednje so šteli mehke 
listavce in vse iglavce. Pred pričetkom paše, v 
mesecu septembru, so lastniki označili svoje živali, 
prašičem pa vstavili posebne rinke v nos, da niso 
preveč rili po zemlji ter uredili plačilo po številu 
in velikosti živali (navadno kot desetino). Čredo 
so zaupali samo zanesljivim pastirjem. Živali so 
držali v gozdovih dokler je bilo dovolj hrane, celo 
zimo če je bilo mogoče.

Sicer pa pomen hrasta in bukve svinjam za 
pitanje omenja že Valvasor v Slavi vojvodine Kranj-
ske (str. 419). Za Krakovski gozd pa Valvasor (str. 
252) piše: Kadar dobro obrodijo želodi, poženejo 
na tisoče svinj v ta gozd na pašo in pitanje. 

Svinjska paša je bila v preteklosti zelo pomem-
bna na slovenskem ozemlju. Kmetovalcem je 
omogočala rejo živine, lastnikom gozdov pa je 
prinašala pomemben vir dohodkov. O tem poro-
čajo številni viri. šalehar (2012) takole predstavi 
svinjsko pašo na slovenskem ozemlju: Prašiče so 
sprva redili predvsem na paši. Posebno važna je bila 
paša v hrastovih, cerovih in bukovih gozdovih, ki jih 
je bilo še v 17. stoletju dosti več, kot jih je danes. V 
teh gozdovih so se prašiči hranili z želodom in žirom. 
Prašiče so gonili na tako pašo tudi od daleč. Za pašo 
so gospostva dobivala žirovščino (glandaticum, 
ausrecht) v denarju, pa tudi v plečetih. šalehar še 
zapiše: Posebno je narasel pomen prašičereje v 16. 
stoletju, ko so pričeli uporabljati mast. 

Britovšek (1960) poroča: Med služnostne 
pašne pravice je spadala tudi pravica podložnikov 
do svinjske paše. Obseg svinjereje je bil v 16. in 
17. stoletju odvisen predvsem od razprostranje-
nosti bukovih in hrastovih gozdov. Na podložnih 
posestvih so navadno redili le po nekaj svinj, na 
graščinah pa je njihovo število kolebalo od 10 do 
20, v mnogih primerih je bilo to število preseženo. 
Ponavadi so podložniki svinje pasli skupno s 
preostalo živino na pašnikih ali v gozdovih, kjer 
so imeli pravico do paše. V 15. in 16. stoletju 
so ponekod gospostva začela zviševati dajatve 
za svinjsko pašo, drugod pa jo celo omejevati. 
Britovšek (1960) nadaljuje: Mnoge zemljiške 
gosposke so dovoljevale svinjsko pašo le, če sta 
želod ali žir dobro obrodila. Kot je razvidno iz 
številnih urbarjev iz 16. in 17. stoletja, so domači 
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podložniki to pravico večinoma uživali, ne da bi 
zato plačevali posebne dajatve izven okvira rednih 
urbarskih dajatev; tuji podložniki so morali pla-
čevati predpisane denarne ali naturalne dajatve, 
katerih višina se je ravnala predvsem po starosti 
svinj. Pravice do svinjske paše so nastale na osnovi 
dogovorov pogodb in zastaranih pravic. Delili so 
jih na določene in nedoločene. Določene so bile, 
če je bilo število svinj za pašo s predpisi točno 
določeno, v obratnem primeru so bile nedoločene. 

Kos (1976) piše o svinjski paši na Pivškem v 
srednjem veku: Gozdovi na Pivki so bili za kmečko 
gospodarstvo zlasti pomembni zaradi svinjske 
paše, seveda če in ko sta obrodila žir in želod. Velik 
gozd te vrste je bil na jugovzhodno strani, vanj 
so s Pivke gonile na pašo svinje njemu sosednje 
vasi, od Slavinj in Hruševja pa naokrog do Pivke 
(Šempetra). Za to pravico pa so morale domačije 
v teh vaseh dajati gosposki, nekatere po dve kupni 
meri ovsa male mere, dva kruha in pišče, nekatere 
pa le polovico te dajatve.

Slika 1: Svinjska paša, upodobljena v znamenitem 
iluminiranem rokopisu Horarij vojvode Berryskega iz 
15. stoletja (reprodukcija last M. Cimperšek)
Figure 1: Swine pasture, depicted in the famous illumi-
nated manuscript Très Riches Heures du Duc de Berry 
from 15th century (reproduction owned by M. Cimperšek)

O pomenu svinjske paše so bralce pogosto 
obveščale Bleiweisove Novice. Poznajmo nekaj 
zanimivih zapisov. Novice kmetijskih, rokodelnih 
in narodskih reči, 1850, št. 32 v prispevku Vesela 
prihodnost Krasa takole zapišejo, kako naj bi bil 
Kras nekdaj bogat: Kdo ne pozna ali saj ni slišal 
od Krasa, ki, čeravno po nekterih krajih obdelan 
in rodoviten, je vunder zdaj večidel nerodovitno, 
skalovito morje; nekdaj (ob času Rimskima cesarja 
Augusta) je bilo gosto hrastovje, ktero je Rimu na 
tavžente prešičev, in za barke veliko lesa izredilo. 

Svinjska paša je prinašala številne prednosti 
živalim in gospodarjem. Tako Novice gospodarske, 
obrtniške in narodne, 1886, št. 12, str. 89–90, v 
prispevku Nekaj besed o reji prešičev prinašajo 
naslednje ugotovitve: Na prostem zraku sprehoditi 
se, to svinjam mnogo koristi. Poleti se izganjajo 
na pašo, ker tako njih vzdrževanje menje stane. 
Pokončajo mnogo mrčesja, ogrcev. V bukov in 
želodov žir moramo svinje ugnati, kjer in kedar 
le mogoče. Močno se udebelije in posestnika to 
malo stane. 

Tudi drugi slovenski gospodarski časopisi so 
prinašali poročila in nasvete o pomenu svinjske 
paše v gozdovih. Tako Slovenski gospodar, 1875, 
št. 33, st. 68. v prispevku: Nekoliko ravnil, po 
kterih gre pri izrejevanji svinj se ravnati,  piše 
takole: Drevesni sadeži se kot svinjska piča vse 
premalo obrajtajo in vendar so pametno obr-
njeni, zlasti pri pitanji, velike koristi. V prvo 
vrsto spada želod, ki je bil v prejšnih časih, ko 
je v naših krajih še veliko več hrastja rastlo, 
glavni del pitovne hrane. Z želodom in žirom 
dandanašnji na Ogerskem in Sedmograškem 
najbolj svinje pitajo. Živali se tam zaganjajo v 
razširjene gozde in se pod milim nebom po želodu 
in bukovim žirom v nedolgem času do dobrega 
opitajo. Na svinjo se rajta po 36 mecnov želoda 
in po 27 mecnov bukovega žira. 

Učiteljski tovariš, 1862, št. 9, st. 135–136 v 
prispevku Drevje in germovje takole na kratko 
opiše hrast in bukev: Hrastov les se rabi za kurjavo, 
za tesarijo in za mnoge orodja. Želod daje svinjam 
dobro pičo; sipke pa rabijo usnjarji. Bukva ima 
ravno in precej visoko deblo, okroglasto, svitlo in 
nekoliko zobčasto perje; bukovo cvetje ima mačice; 
sad pa se imenuje žir, kterega imajo polhi in svinje 
radi, pa tudi olje delajo iz njega. Bukove derva so 
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terde, in so prav dobre za kurjavo. 
Kmetovalec, 1918, št. 14, st. 106–107, je 

objavil daljši prispevek o pomenu bukovega 
žira pod naslovom Bukov žir - dobra krma za 
prašiče: Slovenske dežele pokrivajo obsežni bukovi 
gozdovi, ki zakladajo v njih bližini prebivajoče 
kmetovalce z dobrimi drvami in bogato steljo. 
Toda bukev nam da tudi s svojim plodom bogat 
pridelek in znatne koristi, le ako ga znamo tudi 
primerno izrabiti. Kolikor se da soditi po dopisih, 
ki prihajajo kmetijski družbi, je letos pričakovati 
dobra letina na žiru; te ugodnosti, ki mu jo nudi 
narava sama, pa ne sme kmetovalec zamuditi, 
ampak jo mora posebno v današnjih dneh, ko vlada 
povsod tako pomanjkanje krmil, izkoristiti, kolikor 
mu je pač mogoče. Kmetovalec nadaljuje: Najce-
neje izkoristimo žir, ako v jeseni, ko ta odpada, 
zapodimo prašiče v bukov gozd na pašo. Prašiči 
si sami poiščejo žira, kolikor se jim pač poljubi, 
zraven tega pa rijejo tudi po zemlji, pohrustajo tu 
enega črva, tam hrošča, glisto in polža, najedo se 

Slika 2: Svinjska paša: novembrska ilustracija iz breviarija 
Grimani; 16. stoletje (last M. Cimperšek).
Figure 2: Swine pasture: illustration The Month of 
November from the Grimani Breviary, 16th century 
(reproduction owned by M. Cimperšek)

tudi v lažjo prebavo trave in celo zemlje. To je za 
te živali najprimernejša krma in najnaravnejša 
hrana, ob kateri se dobro debelijo in nastavljajo 
zadostno špeha.

Kmetovalec v nadaljevanju poroča, da so tudi 
vladni krogi spoznali veliko vrednost tega krmila 
in že l. 1916. je kmetijsko ministrstvo izdalo 
naredbo, s katero je urejalo promet z žirom ali 
bukvico, določalo pobiranje le-tega in oddajanje 
centrali za krmila, ki ga je plačevala po 85 K za 
100 kg. Ta visoka cena nam pojasni vrednost tega 
krmila v zadostni meri. Vsled tega priporočamo 
nujno vsem kmetovalcem, da izkoristijo letošnjo 
dobro žirovo letino, in zbirajo ta plod ali ga popa-
sejo po bukovih gozdih s svojimi prašiči. S tem si 
prihranijo marsikatero brezuspešno pot k deželnemu 
mestu za krmila in mnogo denarja za malovredne 
krmilne nadomestke.

Dolenjske novice, 26. september 1918, so začele 
akcijo za nabiranje žira: Ker je letos žir (bukvice) 
dobro obrodil, je treba, da ga pridno nabiramo. Žir 
daje prašičem in goveji živini izvrstno močno klajo, 
ki ugaja zlasti pri pitanju. Gospodar, št. 15, leta 
1928 (Domoljub) str. 502, je ob skopi kmetijski 
letini želel vzpodbuditi prebivalstvo, naj izkoristi 
obilen obrod žira: Letos je izredno dobra letina 
bukovega žira ali bukvice, kakor je ni bilo že od 1918. 
leta. Ker pa bukev ne rodi redno kakor n. pr. hrast, 
zato se naši kmetovalci ne zanimajo mnogo za njen 
plod. In vendar je ta še bolj rodilen kakor hrastov 
želod. Da moremo dobro oceniti redilno vrednost 
bukovega žira, moramo poznati njegovo sestavino. 
Bukov žir neoluščen vsebuje približno 11 odstotkov 
tolšče, 13 odstotkov beljakovin, 28 odstotkov tolšče 
ali olja, 26 odstotkov škrobnih snovi, 18 odstotkov 
surovega vlakna in 4 odstotke pepela ali rudninskih 
snovi. Prebavnih beljakovin je nad 10 odstotkov in 
njegova škrobna vrednost znaša 86,5 točk. Če ga v 
tem pogledu primerjamo z drugimi krmili, vidimo, 
da jih v hranilni vrednosti znatno prekaša. 

Tudi Jerman (1953) med postranskimi 
gozdnimi proizvodi navaja pomen hrastovega 
želoda: Hrastov želod obrodi najbolje, ako je zarast 
hrastovega sestoja 0,4. V tem primeru je obrod 
semena za nad 80 % večji, kakor v hrastovem 
sestoju z zarastjo 1. Pri nas zlasti v LR Hrvatski 
se želod največ uporablja za prehrano svinj. 12 
litrov ali 9,5 kg želoda potrebuje svinja dnevno za 
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Slika 3: Bukev, poleti 2013. Foto: F. Perko
Figure 3: Beech, summer 2013. Photo: F. Perko

prehrano. Jerman (1953) nadaljuje: V času ko pada 
želod z dreves na zemljo (okoli 66 dni), pasemo 
prašiče v hrastovih gozdovih. V tem času požre en 
prešič okoli 800 litrov želoda, kar je po hranilnosti 
enako 352 litrom rži. V plodnih letih dobimo na 
1 ha bukovega sestoja okoli 400 do 800 kg žira, 
izjemoma pa celo 1.500 kg. Svinja rabi dnevno 6 
do 8 kg žira. Hranilna vrednost 100 kg bukovega 
žira je enaka hranilnosti 40 kg rži. Lipoglavšek 
(2012) le mimogrede omeni svinjsko pašo v 
bukovi gozdovih.

2.2 Dohodki od svinjske paše
Gozdovi so dajali lastnikom od svinjske paše 
kar pomembne dohodke, ki so bili včasih celo 
pomembnejši od dohodka od lesa.

O finančnem pomenu svinjske paše za gozdne 
lastnike je pisal Terezijanski gozdni red za Kranj-
sko leta 1771. V 21. točki piše o problemu paše v 
gozdovih in nadaljuje v 22. točki o svinjski paši: 
Vendar pa naj se (dvaindvajsetič) brez vseh pomi-
slekov dodeli domačinom področje za pašo svinj, 
seveda proti pašnini, ker bi sicer zemljiška gospostva 
kot imetniki gozdov utrpela preveliko izgubo in bi 
se skrčili njihovi dohodki; področja za pašo naj se 
dodele v visokoraslih hrastovih gozdovih in ne na 
pravih posekah ali tam, kjer je mladi gozd, da se 
prepreči vsaka možnost, da bi svinje požrle semenje 
za pomladek ali pa poškodovale mladje. 

Vilfan (1957) je predstavil podobe iz nekdanje 
živinoreje med Trstom in Slavnikom. Za pašo 
prašičev so uporabljali hrastove oziroma točneje 
večinoma cerove gozdove, ki jih je vsaj – glede 
paše – upravljala socerbska deželska sodnija. 
Vilfan (1957) navaja: Paša prašičev se je dajala 
v zakup proti plačilu »žirovščine« (v nekem viru 
iz leta 1573 »siruchina«). V Jeloviškem gozdu je 
znašala od odraslega prašiča 8 soldov, od mladega 
4 solde. Žirovščina v Jeloviškem in Vodiškem gozdu 
je v celoti pripadala gradu Socerbu, v drugih goz-
dovih a je grad dobil le polovico, drugo polovico 
pa so dobile bratovščine (fradaie)sosednih vasi, to 
je Ocizle, Beke in najbrž Socerba. Žirovščino, ki jo 
je dobival socerbski grad, so komisarji leta 1573 
ocenili povprečno na letnih 20 goldinarjev. Vilfan še 
pojasni: Žirovščina je prav tako kot travarina zelo 
stara ureditev vsaj zgodnje-srednjeveškega izvora, 
vendar se je do 16. stoletja že nekoliko bolj razkro-

jila. Kako je prenehala, podrobneje še ni znano. 
Kaj in kolikšen je bil prispevek za svinjsko 

pašo, je bilo od gospostva do gospostva različno. 
Za pašo prašičev v grajskih gozdovih so morali 
oddati »revni ljudje« iz Laškega gospostva gradu 
Zgornje Celje po en škaf ovsa in eno kokoš na 
leto. Podložniki iz Žusma so za ta namen dajali 
po eno kokoš in eno klobaso, v Kozjem pa eno 
pleče od vsakega zaklanega prašiča (Cimperšek, 
2013).

Kako pomembni so bili dohodki od svinjske 
paše v hrastovih gozdovih, priča tudi podatek, da 
je v nemškem Sollingu okoli leta 1600 žir navrgel 
20-krat več denarja kot les (Cimperšek, 2013).

Tudi Maček (2007) je ugotavljal dohodke od 
svinjske paše za Gospostvo Žiče, ki je imelo 2.365 
oralov gozdov v trinajstih, večinoma majhnih 
kompleksih in v nekaj večjih. Gozdovi večinoma 
niso bili v posebno dobrem stanju, nekaj jih je bilo 
na zelo nerodovitnih tleh in v hribovitih strmih 
legah. Zato je bila sečnja lesa sorazmerno skromna, 
na leto ena klaftra hrastovega lesa, 40 klafter lesa 
iglavcev in 343 klafter bukovega. Gospodarjenje 
v gozdovih ni bilo mogoče po sodobnih načelih, 
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ker so bili še zelo obremenjeni s služnostnimi 
(servitutnimi) pravicami: brezplačno pridobivanje 
drv in drugega potrebnega lesa, paša živine, zlasti 
svinj in tudi pridobivanje stelje. Denarne dohodke 
je imelo gospostvo Žiče od gozdov le iz dveh virov, 
iz prodaje lesa in dajatev za svinjsko pašo, ki je 
seveda bila odvisna od rodnosti hrastov in bukev 
za želod oziroma žir. Iz prvega vira so bili dohodki 
(po devetletnem povprečju) 87, iz drugega vira pa 
v povprečju 36 goldinarjev. V letih 1794 in 1797 
pa so bili dohodki od dajatev za svinjsko pašo 
113 oz. 166, od lesa pa 148 oz. 36 goldinarjev. Če 
seštejemo dohodke od gozdov in od njih odštejemo 
plačo za gozdnega hlapca, 100 goldinarjev ter še 
lesni deputat, je več kot razvidno, da žički gozdovi 
v obravnavanem času sploh še niso bili rentabilni 
(Maček, 2007). 

2.3 Plodove divjega kostanja, hrastov in 
bukve je odkupovala tudi vojska 

Med prvo svetovno vojne je za potrebe prehrane 
vojaških konj in mul organizirala odkup div-
jega kostanja, želoda in žira tudi deželna vlada 
Kranjske.

Tako v dnevniku Slovenec, 1916, št. 232, str. 4, 
lahko preberemo poziv deželne vlade Kranjske:

Za nabiranje divjega kostanja, želoda in žira se 
obrača deželna vlada do vseh zemljiških in gozdnih 
posestnikov, prav tako vobče do prebivalcev dežele 
Kranjske z nujnim pozivom, naj nabirajo divji 
kostanj, želod in žir ali naj ga dovolijo nabirati ter ga 
oddajati nabiralnicam, določenim za prevzemanje. 
Za 100 kg čiste teže zrelega, zdravega sadeža, brez 
primesi prsti ali listja, se bodo plačevale v gotovini 
ali proti potrdilu, te-le cene: Za divji kostanj 20 
K, za želod 35 K, za žir 85 K. Prevzame se vsaka, 
tudi najmanjša množina; vsakomur je dano na 
prosto voljo, da vreče, potrebne za dopošiljatev, po 
najbližji c. kr. orožniški postaji brzojavno zahteva 
pri c. in kr. vojaškem oskrbovališču v Ljubljani. 
Nakup, oziroma prevzem tega gozdnega sadeža je 
na Kranjskem poverjen:

1. c. in kr. vojaškemu oskrbovališču v Ljubljani 
(Cesta na Kodeljevo); 

2. vsem c. in kr. vojaškim oddajališčem živil 
na Kranjskem;

3. c. kr. okrajnim glavarstvom dodeljenim 
kmetijskim častnikom. 

C. kr. deželna vlada se obrača na patrijotično 
mišljenje prebivalcev dežele Kranjske, ki se je 
izkazalo že tolikokrat, da uvažuje ta resni poziv v 
resnem času ter se udeleži nabiranja.

Poziv so objavili tudi vsi drugi tedanji časniki.

3 JEDILNO OLJE IZ ŽIRA
Bukov žir je bila zelo pomembna surovina za 
pridobivanje dobrega jedilnega olja. Tako je 
Kmetovalec 31. decembra leta 1894 takole ocenil 
njegovo kakovost: Olje iz žira se ne suši, kakor se 
ne suši oljkino olje. Žirovo olje je redko, čisto, brez 
duha ter ima kaj nežen okus. Prilega se kaj dobro 
za pripravo živeža, zlasti zmešano s pomarančnim 
sokom je priznano kot najboljše olje za salato. Rabi 
se tudi namesto masla, in oni, ki so mu privajeni, 
imajo ga celo raje nego maslo.

Da je bilo pridobivanje jedilnega olja iz žira 
aktualno še sredi petdesetih let dvajsetega sto-
letja, lahko sodimo iz Jermanovega dela (1953), 
ki navaja natančna navodila za nabiranje žira in 
dodaja: Za proizvodnjo olja mora biti žir povsem 
zdrav in ne sme ležati dalj časa na zemlji. Bukov 
žir vsebuje 20 do 30 % maščob, samo jedro pa celo 
30 do 40 %. S stiskanjem izločimo do 80 % maščob. 
Iz 100 kg žira (70 kg ploda) dobimo okoli 12 litrov 
olja. Suho leto povzroči večjo količino maščob v žiru.

3.1 Pomen bukovega žira od prve do 
druge svetovne vojne 

V obdobju vojn, pa tudi prvih povojnih letih se 
države srečujejo s težavami pri oskrbi prebivalstva 
s prehrano in drugimi izdelki. Ob pomanjkanju 
maščob so se zato ob takih razmerah oblasti vedno 
spomnile tudi na bukov žir in spodbujale njegovo 
nabiranje za proizvodnjo jedilnega olja.

Tako piše v prispevku Bukov žir - dobra krma 
za prašiče, Kmetovalec, 1918, št. 14, st. 106–107: 
Še drugo korist je zahteval kmet od bukovega žira, 
ne samo, da mu je opital prašiče. Potreboval je olja, 
ki je ni mogel tako lehko kupiti v vsaki trgovini 
kakor pred vojno. To olje je sam napravljal iz žira 
in se preskrbel v letih bogatega pridelka za več časa 
naprej. Da to ni nekaj novega, lahko sodimo iz 
nadaljevanja prispevka: Dandanes so izginile tudi te 
žirove oljarne. Tako opazimo, da gre po zlu na leto 
na stotisoče kron le v žiru, ki nam gnije po gozdovih 
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in pride v korist le kot gnoj. Razumljivo je bilo to 
pred vojno, ko je bilo krme in olja v zadostni množini 
in se je zbiranje žira komaj izplačalo. Dandanes, 
ko tožimo povsod o pomanjkanju vsega, česar smo 
imeli preje v izobilju, moramo skušati izrabiti vse 
take vire hrane in krme, četudi so nam bili preje več 
ali manj nepoznani. Bukov žir vsebuje neoluščen 
približno 11 % vode, 13 % beljakovin, 28 % tolšče 
ali olja, 26 % škrobnih snovi, 18 % surovega vlakna 
in 4 % pepela. Prebavne beljakovine je nad 10 % 
in škrobna vrednota znaša 86,5 kg. Iz tega se vidi 
kako veliko krmilno vrednost ima žir. Še jasnejše 
se nam pokaže to, če primerjamo škrobno vrednoto 
želoda 52,4 kg, lanenih tropin: 71,8 kg, palmovih 
tropin: 78,8 kg.

še obširnejši zapis je objavil Kmetovalec, 1918, 
št. 18, st. 143–144: Olje iz bukovega žira: Leta, 
ko bukev dobro obrodi, so le redka. Tekoče leto se 
smatra kot tako, in ker nam splošno primanjkuje 
surovin za pridelovanje olja, moramo ta blagoslov 
božji izkoristiti v čim največji meri. V nadaljevanju 
se Kmetovalec ozre po Evropi in tudi v zgodovino: 
Na Nemškem in Ogrskem so že davno stiskali olje iz 
bukovega žira, ki so ga rabili za zabelo. Tudi v vojnem 
času so Nemci uvidili važnost tega sadu za dobavo 
olja in njihove zbiralnice ga plačujejo zelo drago, 
kakor bomo spodaj opisali. Letos je pa žirovo leto in 
od vseh strani nam javljajo o posebni rodovitnosti 
bukve. Žir pa povečini ostaja v gozdu in gnije, ker 
se le malokdo zmeni, da bi ga izrabil za krmo in 
za pridelovanje olja iz njega. Taka rodovitna leta 
je treba izkoristiti, kajti tako bogato obrodi bukev 
le vsakih 10 do 12 let. Letos je pa še posebno dobra 
letina, ki je ne smemo zamuditi, ampak pripravimo 
si deloma krmo za prašiče, deloma olje za domačo 
rabo, ko nam tako silno primanjkuje zabele. Kme-
tovalec navaja tudi navodila, kako pridobiti dobro 
jedilno olje: Najboljše olje dobivamo iz žira, ako ga 
izluščimo in iztisnemo mrzlim potom brez tople vode. 
Malo neprijetnejši okus ima olje, ki ga pridobivamo 
iz neoluščenega žira in k temu upotrebimo še gorko 
vodo v svrho lažje izločitve olja od žirovega sadu. 
Tako olje navadno rabimo za razsvetljavo, ali za 
napravo mila in v druge svrhe. Kot zabela je manj 
vredno. Tudi žirove pogače iz neluščenega sadu so 
manj okusne kot krmilo in vežejo vsled večje množine 
čreslovine, ki se nahaja v žirovi kožici. Preden torej 
pripravimo žir za izdelavo olja, moramo izbrati 

vse gluhe plodove, očistiti ga vse nesnage, oluščiti 
in najbolje je še odstraniti tudi rjavo vrhnjo kožico 
ploda, kar se da lehko napraviti. Ko smo tako 
pripravili bukov plod, ga zmeljemo na posebnih 
mlinih, oziroma zmečkamo, spravimo v posebne 
vreče in v teh v stiskalnico, da iztisnemo iz njega 
olje. V vrečah se napravijo iz ostankov žira pogače, 
ki jih je pa treba vsaj še enkrat pretresti in potem 
nanovo iztisniti, da se pridobi še ostalo olje iz njih. 
Ostale pogače so še vedno oljnate in jih porabimo 
kot izborno krmo za prašiče. To je v splošnem način 
pridobivanja olja iz žira. 

Ne moremo pa izdelovati tega olja doma, ker 
nimamo za to primernih priprav, ampak je treba 
k temu uporabiti že obstoječe stiskalnice za olje. 
Najprimerneje je, če oddamo takim oljarnam (na 
Primorskem jim pravijo „torklje“) nabrani žir in 
se dogovorimo z njimi, da nam dajo primerno 
množino olja za to ali pa plačamo iztiskanje olja 
v denarju. Na Kranjskem se nahaja več oljaren v 
Medvodah na Gorenjskem. 

V nadaljevanju Kmetovalec bralce seznani, 
kako v so v tistem letu ravnali na Nemškem, ko 
je bukev obilno rodila: 

Dne 30. julija t. 1. je izšla naredba, ki določa 
oddajo bukovega žira posebnim deželnim zbiralni-
cam, ustanovljenim po poslovalnici za krmila. Kdor 
odda bukvico tem zbiralnicam, ima pravico dobiti:

1. za vsak kilogram žira po 1,65 M. t. j. v naši 
vrednosti po K. 2,80;

2. razen tega kakor si pač izbere, 
a) ali potrdilo, s katerim je pooblaščen v kaki 

javni oljarni podelati v olje za domačo porabo 
ravno tako množino bukovega žira, kakor ga je 
oddal zbiralnici; 

b) ali pa potrdilo, na podlagi katerega mu mora 
občina izdati nakaznico na jedilno olje, in sicer za 
šest odstotkov težine oddanega žira, torej za 100 
kg oddanega žira 6 kg olja.

V navadnem prometu pa je določena najvišja 
cena za žir M. 1,50 ali K. 2,55, nad katero ceno se ta 
ne sme prodajati. Tu vidimo slučaj, da vlada plačuje 
višje cene, nego so dovoljene v prostem prometu. 

Posestniki bukovih gozdov morajo vsakemu 
dovoljevati prosto pobiranje žira in ne smejo pri 
tem nikomur delati težkoč.

Recimo, da delavec (tu prihajajo v poštev tudi 
ženske in otroci) nabere na dan 10 kg žira, dobi 
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za to množino M. 16,50 ali K. 28 in k temu si sme 
podelati 10 kg žira za olje, iz katerega dobi približno 
1 ½ kg olja, ali pa dobi nakaznico na šest desetink 
olja. Tako skrbijo v Nemčiji za izrabljenje žira v 
svrho dobave zabele.

Kmetovalec pa je – v nasprotju z razmerami 
v Nemčiji – negativno ocenil aktivnost v tedanji 
Avstriji: Septembra 1916 je izšla naredba, ki določa, 
da se mora ves žir oddati centrali za krmila, ki ga 
je plačevala po 85 v. kilogram. Uspeh je seveda 
popolnoma izostal, ker tedaj tudi ni bilo poseb-
nega žirovega leta. Naredba iz 1. 1917., ki se peča 
s prometom z divjim kostanjem in želodom, je 
bukov žir popolnoma prezrla. V letošnjem letu 
pa tozadevno ni še ničesar ukrenjenega in če se 
bo sploh kaj ukrenilo, bo to gotovo nezadostno in 
nepraktično, da bo uspeh izostal kakor navadno.

Tako kot med prvo svetovno vojno tudi v 
obdobju med vojnama, kljub obilici bukovih 
gozdov in semenskim letom, na Slovenskem ni 
bilo posebnih uspehov pri zbiranju bukovega žira 
za proizvodnjo jedilnega olja. Narodna sloga, ki je 
izhajala v Ptuju, je 13. februarja 1932, št. 6, str. 1, 
v članku Nekaj misli o krizi v kmetijstvu napisala: 
Raznega olja: iz bukovega žira iz maka, repnega 
semenja itd. smo uvozili za 720 milijonov din., 
izvozili pa komaj 31 milijonov. 

Kampanje za nabiranje bukovega žira so oblasti 
izvajale tudi med drugo svetovno vojno. Že takoj 
ob začetku vojne je bila uvedena racionalizacija 
prehrane, hkrati pa so se vrstile akcije, kako 
pridobiti več domačih maščob. Kot že tolikokrat 
dotlej v podobnih razmerah so se spet spomnili 
na bukov žir.  Slovenec, 1941, št. 113a, st. 3, je 
objavil poziv, kjer med drugim lahko preberemo: 

Povečajmo domačo proizvodnjo maščob.
Poleg masti je gotovo najvažnejša maščoba za 

ljudsko prehrano olje. Primeri številnih držav nam 
kažejo, da se da mast v veliki meri nadomestiti z 
oljem. Kajti lažje je pridelovati oljarice kot gojiti tako 
živinorejo, ki bi nam dajala dovolj masti. Zaradi 
tega je treba stremeti za tem, da se poveča naša 
proizvodnja onih rastlin, ki nam dajejo iz svojih 
semen jedilno olje. Pri nas se že prideluje mnogo 
oljaric, vendar vseh ne izkoriščamo popolnoma. 
Zlasti pa jih ne izkoriščajo v izdelavo jedilnega olja! 
Tako imamo v mnogih krajih Ljubljanske pokrajine 
mnogo bučnic, vendar jih ne izkoriščamo industrij-

sko za izdelavo olja, temveč se ponavadi pokrmijo 
svinjam. Vsekakor se bo za dobro hranilo svinjam 
gotovo našlo še mnogo drugega, tako da bodo 
bučnice lahko šle v podjetja, kjer bodo izdelovali 
iz njih olje za ljudsko prehrano. Poleg tega imamo 
v naših krajih mnogo bukovih gozdov, bukev pa 
nam daje kot znano mnogo žira. Žir vsebuje do 15 
% olja in ta količina bi se dala vsekakor izkoristiti, 
da bi prišla pomembno v poštev za našo preskrbo z 
oljem. Nadalje bi se dala povečati naša proizvodnja 
sončnic. Kajti v razorih in ob mejah njiv bi lahko 
posadili mnogo bučnic, ki dajejo izredno mnogo 
dobrega olja. Z racionalnim izkoriščanjem bučnic, 
s spretno organizirano nabiralno akcijo bukovega 
žira in s povečanjem proizvodnje sončnic bi lahko 
dobili znatne količine oljnatih rastlin, iz katerih 
semena bi lahko predelovali znatne količine olja v 
industrijskih obratih na našem ozemlju. Ker je čas 
še za organiziranje teh akcij, naj bi zlasti zasebniki 
skušali pridelati čim več oljaric, ki jim bodo ob 
pridelku dale znatne količine jedilnega olja, ki je 
izredno važna maščoba za našo prehrano.

Prispevki o večnamenski uporabnosti bukovega 
žira so se med drugo svetovno vojno kar vrstili. 
Tako je Slovenec 3. julija 1942 zapisal: Bukov žir 
daje izvrstno olje. Med našimi gozdnimi sadeži je 
žir, to je sad bukve, tisti, ki ima v sebi največ maščob 
in je najbolj pripraven za predelavo v olje. Želod, 
sad hrasta, na primer ima več škroba ter za olje ni 
uporaben. Oba, žir in želod, pa sta izvrstno krmilo 
za prešiče in tudi drugače uporabna v industrijske 
namene. Želod prav s pridom uporabljajo milarji, 
izdelovalci kavinih nadomestkov in drugi. 

Za žir pa so že naši predniki vedeli, da se da iz 
njega napraviti izvrstno olje, ki je celo boljše od 
olivnega, bučnega in od olja iz semena sončnic.

Slovenec se je 25. avgusta 1942 povrnil v čas 
prve svetovne vojne:

V prejšnji svetovni vojni, med leti 1914 in 1918. 
jo primanjkovalo olja. Naši kmetje so upali, da bo 
žir dobro obrodil. Toda obrodil je šele v jeseni 1. 
1918., ko je bilo vojne skoraj konec. Tedaj je imelo 
naše podeželsko prebivalstvo dovolj žirovega olja 
— in tudi dovolj polhov. Letos je 24 let po 1. 1918., 
torej tri letne osmice. Naše podeželsko prebivalstvo, 
predvsem otroci in ženske, so samo sebi napravilo 
veliko uslugo, ako bo letošnjo izdatno letino žira 
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izkoristilo, ga pobralo in odneslo v najbližji mlin 
in stiskalnico. Žirovo olje bo letos zelo dobrodošlo. 
Lani je na primer Prehranjevalni urad vprašal 
razna večja posestva v pokrajini, kako je žir obrodil, 
odgovor pa je bil tak, da žira sploh ni mogočo nabi-
rati, ker ga nikjer ni. Letošnjo jesen bo to drugače.

Jeseni leta 1942 je Jutro objavilo poziv Visokega 
komisarja Ljubljanske pokrajine: 

Zbiranje bukovega žira. Po nalogu Visokega 
komisariata se bo vršilo v naši pokrajini zbiranje 
bukovega žira za predelavo v olje. Po dogovoru, 
sklenjenem med tvrdkama, ki bosta seme prede-
lovali v olje, se pooblaščata Gospodarska zveza 
in Kmetijska družba, da določita kraje, kjer se 
bo seme zbiralo in oddajalo, in sicer po 80 lir in 4 
litre olja za vsakih 100 kg zbranega žira. Olje se bo 
razdeljevalo na podlagi bonov, izdanih ob oddaji 
žira, najkasneje v roku treh mesecev. Žir mora biti 
zdrav suh in brez luščin. Zbiralni kraji so določeni 
v vseh občinah, kjer se nahajajo bukve. Tvrdki, 
katerima se bo seme oddalo v predelavo v olje sta: 
tvrdka Hrovat iz Ljubljane in tvrdka Gaslini iz 
Genove, ki bosta poleg plačila v gotovini dobavili 
zbiralcem tudi olje. Z ozirom na to, da je letošnji 
pridelek bukovega žira velik, je potrebno, da se 
zbiranje vrši čim intenzivneje, da se preskrbi na ta 
način naši pokrajini znaten del potrebe dobrega olja.

Aktivnosti za nabiranje bukovega žira so se 
nadaljevale vsa vojna leta. Tako je Jutro 18. oktobra 
1944 objavilo prispevek:

Zbiranje bukovega žira. Kakor lani je nemški 
državni gozdarski mojster izdal tudi letos oklic za 
zbiranje bukovega žira. Znano je, da se lahko iz 
bukovega žira pridobi prav dobro jedilno olje. Da bi 
se letos povečalo zbiranje žira, bodo dobili zbiralci 
poleg denarne odškodnine v višini 0,50 marke za 
kilogram žira še posebna nakupna dovoljenja za 
olje. Tako bo dobil zbiralec, ki odda 5 do 10 kg žira, 
nakupnico za 1 kg margarine ali olja, pri oddaji 
50 do 60 kg žira pa se izda nakupnico za 4,5 kg 
margarine ali jedilnega olja. Posebne nagrade so 
predvidene za primere, če zbira bukov žir šolska 
mladina.

Pa si poglejmo še zapis v reviji Gospodar, ki 
je nastal 1. novembra 1944: Bukov žir tudi za olje

Oluščeni bukov žir vsebuje okrog 25 odstotkov 
olja. Domače stiskalnice iztisnejo iz 100 kg izlu-

ščenih jedrc 10 do 20 kilogramov olja. Odvisno je 
od popolnosti stiskalnih naprav. Za luščenje imajo 
ponekod v mlinih posebne luščilnice. Lahko ga olu-
ščimo tudi sami. Bukov žir v ta namen segrejemo 
in segretega poškropimo z vodo. Luščine popokajo, 
nakar jih z lahkoto odstranimo. 100 litrov bukovega 
žira tehta 40 do 50 kg, kar nam da do 10 litrov olja. 
Izluščena jedrca v mlinih zmeljejo, nekoliko segre-
jejo, denejo v platneno ruto, tolčejo in nato stisnejo. 
Dobimo rumenkasto, precej gosto in prvovrstno 
namizno olje. Nekako po 14 dneh začne kipeti, 
nakar se kmalu očisti. Na dnu posode se nabere 
slabše olje, ki je kalno in uporabljivo za razsvetljavo. 
Pri stiskanju olja ostanejo oljne pogače, ki so dobra 
krma za pitanje prašičev in za perutnino. Tudi kot 
dodatek h krmi za govedo jih smemo uporabljati v 
manjši količini. Za konje pa pogače bukovega žira 
niso uporabne. Izluščena jedrca so svetle barve in 
imajo dober okus. V gospodinjstvu jih uporabljajo 
podobno kot orehova jedrca.

3.2 Obdobje po drugi svetovni vojni
Prava kampanja za nabiranje bukovega žira za 
proizvodnjo jedilnega olja je v tedanji Jugoslaviji 
nastala po koncu druge svetovne vojne, leta 1946. 
Že 3. julija 1946 je bila sklicana Konferenca radi 
organizacije zbiranja in predelave bukovega žira 
v ministrstvu za trgovino in preskrbo. Navzoči 
so bili predstavniki ministrstva za kmetijstvo in 
gozdarstvo, ministrstva za industrijo in rudarstvo, 
komisije za gospodarski načrt, ministrstva za 
trgovino in preskrbo ter tvrdke Hrovat&Comp.

Ministrstvo za trgovino in preskrbo Ljudske 
Republike Slovenije je 14. avgusta 1946 z dopisom 
naložilo okrožnim in okrajnim ljudskim odborom, 
da (AS 230, t.e. 17): Obilni rod bukovega žira v 
letošnjem letu omogoča vsakemu posamezniku 
zadostno preskrbo z oljem, s katerim bo rešen 
problem pomanjkanja enega od najvažnejših živil. 
Zaradi izredne važnosti in izkoriščanja bukovega 
žira je pri tukajšnjem ministrstvu osnovan pro-
pagandni odbor, katerega naloga je, reševanje 
vseh problemov splošnega značaja, popularizacija 
zbiranja ter postavljanje predlogov glede načrtnega 
zbiranja in izkoriščanja nabranega žira.

Analogno morajo okrajni odbori pristopiti k 
takojšni sestavi akcijskih odborov za zbiranje žira, 
katerega naj sestavljajo sledeči člani: član okrajnega 
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ljudskega odbora, član OF organizacije, članica 
AFŽ, član ZMS, prosvetni poverjenik, poverjenik 
za gozdarstvo in zadružni referent oziroma zasto-
pnik NAPROZE.

Prav tako so morali tudi Krajevni ljudski odbori 
(KLO) onih krajev, kjer je večje število bukovih 
dreves, ustanoviti svoje odbore. 

Na poziv oblasti so se v kampanjo zbiranja 
bukovega žira vključili vsi tedanji časopisi in tudi 
radio. Aktivnosti za nabiranje bukovega žira so se 
kar vrstile. Časopisi in radio so sproti poročali, 
kje je žir že dozorel in tako usmerjali nabiralce.

Časopis Na delo, št. 18/1946, str. 6, je objavil 
prispevek Nabirajmo bukov žir, kjer med drugim 
lahko zasledimo: 

Letos je bukev izredno polna, kar šibi se od pre-
obilice žira. To je izreden dogodek, ker tako obilno 
rodi bukev le vsakih 8 — 10 let. Tako bogatega 
bukovega leta kot je letos, pa ne pomnijo niti naši 
najstarejši očanci. Nikakor ne smemo zamuditi te 
izredne prilike, ki se nam nudi, kajti z gotovostjo 

računamo, da bo dal letos 1 ha bukovega gozda 
skoro 800 kg žira, iz katerega se da pridobiti 160 
kg najfinejšega jedilnega olja in olja za izdelavo 
mila. Po pridobivanju olja iz bukovega žira nam 
ostanejo še oljnate pogače, ki so izredna hrana za 
svinje in perutnino.

 Množične kampanje nabiranja bukovega žira 
prepogosto niso bile ustrezno organizirane. Tako 
so v oktobru 1946 številni časopisi (Naše delo, 
Slovenski poročevalec pa tudi drugi) poročali o 
slabo pripravljenih in organiziranih kampanjah, 
ki niso obrodile sadov in so veliko pripomogle, 
da odziv za zbiranje žira ni bil tak, kot bi lahko 
bil in kot je oblast pričakovala.

In kakšen je bil rezultat vseh teh aktivnosti? 
V poročilu o delu Ministrstva za trgovino in 
preskrbo LR Slovenije za februar 1947 (AS 230; 
t.e. 17) najdemo podatek o tem, koliko žira za 
predelavo v jedilno olje so zbrali v letu 1946: 
Tovarna Hrovat&Co. je prevzela do 3. III. t. l. 
200.302,80 kg žira. Tako so nabiralci zbrali in 
oddali dvajset vagonov žira ali le okoli četrtino 
razpoložljivih količin.

Tudi v obdobju, ko so jugoslovanski narodi 
izpolnjevali petletni plan (1947–1951), razmere 
v državi pa so bile vse prej kot spodbudne, je leta 
1951 bukev spet dobro obrodila. Spet so potekale 
kampanje za nabiranje bukovega žira. Dolenjski 
list, 13. oktober 1951, št. 41, str. 1, je objavil zapis: 
Zdaj nas vabi bukov žir! Bukov žir je dozorel. Letos 
ga je v naših gozdovih toliko, da se nam dobesedno 
ponuja prvovrstno jedilno olje kar samo. Čim se bo 
vreme zjasnilo in zemlja nekoliko osušila, moramo 
pohiteti, da bomo bukov žir pograbili izpod dreves 
ali pa otresli polne bukove veje na pogrnjene plahte. 
Na dan lahko nabere priden nabiralec tudi do 30 kg 
čistega žira. Vzemimo, da gre nabirat žir družina 

V Sloveniji lahko naberemo 800 vagonov 
bukovega žira.
Iz tega bodo naše tovarne predelale več 
kot 100.000 kg olja.
Akcijski odbori in množične organizacije 
organizirajte takoj in v zadostnem merilu 
nabiranje bukovega žira!
Kako bomo zbirali bukov žir? (Na delo, 1946, 
št. 23, str. 2.) 
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Slika 4: Plakat Zberimo bukov žir (leto 1946). Vir: 
NUK, dLib.si.; avtor: Rado Krošelj
Figure 4: Poster “Lets gather beechnut” (year 1946). 
Source: NUK, dLib.si; author: Rado Krošelj
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petih ljudi; v dobrem tednu ga z lahkoto nabere do 
800 kg, za kar bo dobila 65 kg jedilnega olja! 60 
kg jedilnega olja predstavlja vrednost 60 kg masti! 
Nabiranje žira pa bo trajalo samo kakšnih 15 dni, 
ker bo pozneje žir začel kaliti ali pa ga bodo uničili 
polhi in miši. Pohitimo v gozdove zdaj, ko je čas! 
Izkoristimo izredno ugodno letino, poberimo bukov 
žir in ga zamenjajmo za jedilno olje.

Zanimivo je, da tega, mnogokrat v preteklo-
sti tako pomembnega postranskega proizvoda 
iz bukovih gozdov Lipoglavšek v prispevku 
Postranski proizvodi iz bukovih gozdov (2012) 
sploh ne omenja.

4 ŽELOD SO UPOPRABLJALI TUDI 
ZA RAZLIČNE NAMENE

Uporabnost želoda in žira je bila večnamenska. 
Novice gospodarskih, obertnijskih in narodskih 
stvari, 1855, št. 59, st. 233, so v prispevku Nasadba 
in reja hrastovega drevja zapisale:

… in želod njegov je prav redivna hrana živini. 
Po Norvegii meljejo želod v moko, ter pečejo kruh 

iz nje. O novejih časih žgejo ta želod, ter ga pripo-
ročajo namesto kave. 

V nadaljevanje lahko preberemo: Sad obojih 
plemen — želod namreč — služil je mnogokrat 
ljudem za hrano, posebno v časih hude lakote. 
Kronikarji pa pripovedujejo, da to jedilo vživavcom 
ni dobro teknilo, temoč da jim je mnoge bolezin 
uzrokovalo. Znana hasnjiva hrana je pa želod 
prešičem; tudi žganje —hrastovec — napravijajo 
iz njega.

Želod so prav s pridom uporabljajo pri izdelavi 
mila. 

O uporabi želoda za gospodinjstvo piše tudi 
Jerman (1953): Ponekod uporabljamo želod tudi 
za kavni nadomestek, če se primerno predela. 
Zaradi vsebine tanina ima hrastov želod grenak 
okus. Če ga pa namakamo 12 ur v slani vodi, izgubi 
taninske primesi. 

Žir daje tudi prav dobro olje, uporabno za 
svečavo. 

KALKULACIJA
proizvodnih stroškov za predelavo bukovega žira v jedilno olje po sejnem zapisniku  
z dne 7. avgusta 1946.
Iz 100 kg suhega žira se dobi cca 17 kg olja. Uradna cena olja znaša danes cca 30.- Din.
Dohodki:
100 kg žira = 17 kg olja po Din 30.- za kg    Din 510.-
50 kg tropin po ceni Din 1.- za 1 kg    Din  50.-
 Skupaj   Din 560.-
Stroški:
Za 100 kg bukovega žira po Din 3.- za 1 kg se plača  = Din 300.-
»Naprozi« za ubiranje, prevoz in manipulacijo  = Din 100.-
Za predelavo v tovarni  = Din 150.-
Ostanek kot rezerva radi nesigurne kalkulacije  = Din  10.-
 Skupaj = Din 560.-
Razdelitev olja:
17 kg olja odgovarja cca 18,7 litrov olja.
10 kg (11 l) dobi nabiralec
5 kg (5,5 l) dobi oljarna
2 kg (2,2 l) dobi »Naproza«
Razliko do Din 100.- za manipulativne stroške dobi »Naproza« v gotovini od oljarne.
Kalkulacija izdelana s predpostavko, da se nabiralcu za oddani žir plača v naturi, t.j. v olju.
Ljubljana, dne 27. VIII. 1946.
Ministrstvo za trgovino in preskrbo LR Slovenije (AS 230).
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5  ZAKLJUČKI
Svinjska paša v hrastovih in bukovih gozdovih 
postaja kljub nekdanji pomembnosti gotovo le še 
del naše zgodovine. Med služnostne pašne pravice 
je spadala tudi pravica podložnikov do svinjske 
paše. Že v 15. in 16. stoletju so začela gospostva 
ponekod zviševati dajatve za svinjsko pašo, drugod 
pa jo celo omejevati; mnoge zemljiške gosposke 
so dovoljevale svinjsko pašo le, če sta želod ali žir 
dobro obrodila. V 16. in 17. stoletju je bil obseg 
svinjereje odvisen predvsem od razprostranjenosti 
bukovih in hrastovih gozdov. Svinjska paša se je 
skozi zgodovino zmanjševala, vzrok pa je povezan 
s povečanjem pomena gozdov za proizvodnjo 
lesa, vse večjim poudarkom za varstvo gozdov, 
odpravo servitutov in prehodom svinjereje na 
hlevsko rejo v drugi polovici 19. stoletja. 

Bukov žir pa je bil dolgo obdobje pomembna 
surovina za izdelavo jedilnega olja. Njegov pomen 
se je povečal v času vojn in povojnih kriznih 
razmer, ko je primanjkovalo prehrane, posebno 
še maščob. O pridobivanju olja iz bukovega žira 
pa bi ob vse večjih željah in potrebah po ekološko 
pridelani hrani veljalo to dejavnost obuditi ob 
obilnih obrodih bukve. 

Uporaba želoda in žira za druge namene, ki 
so ju v času kriz in lakote iz nuje uporabljali 
prebivalci (moka, kavni nadomestek, žganje, olje 
za svečavo …), je prav tako že del zgodovine, saj 
je dandanes trg preplavljen s tovrstnimi izdelki 
vseh cenovnih kategorij. 
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1 UVOD
Geološko ali matično podlago uvrščamo po 
gozdarski teoriji med stranske gozdne proizvode, 
čeprav se zavedamo, da je tako pojmovanje 
nejasno in da otežuje nedvoumno razmejitev 
gozdnih dobrin. Gozdarstvo, ki je bilo vseskozi  
preveč zaposleno z lesom kot glavnim gozdnim 
sortimentom, je s takim razumevanjem izražalo 
podcenjevalni odnos do nelesnih naravnih darov 
narave. Pojma „stranski“ in „proizvod“ nista 
primerna iz dveh razlogov: kamnita podlaga ni 
proizvod, saj ni rezultat ali output človeških rok, 
razen tega ni vedno in povsod nekaj stranskega, 
kajti v različnih lokalnih in časovnih obdobjih je 
kamenje lahko prinašalo več kot gozdni sortimenti. 
Nemci pravijo stranskim gozdnim proizvodom 
„Nebenprodukte“, tudi hrvaški izraz „sporedni 
proizvodi” je boljši, najboljši pa je angleški „non-
wood forest products”.  

2 POMEN IN VRSTE KAMNIN V 
ZGORNJRM OBSOTELJU 

V geološko pestrem Zgornjem Obsotelju ali 
Rogaškem podolju so znane različne rabe litosfere. 
Prometno, obrambno in gospodarsko središče 

GDK 902:89(045)=163.6

Kamenje vredno več kot les
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tega območja je bil od zgodnjega srednjega veka 
trg Rogatec. Kljub mestnim značilnostim (dva 
gradova, obzidje, grb, slavni rezbarji in slikarji) ni 
postal mesto, kajti imel je premalo prebivalcev. V 
mlajšem spodnjem gradu – Strmolu (15. stol.) je 
bil tudi sedež obširne gozdne veleposesti knezov 
Windischgrätzov, ki so pred drugo svetovno vojno 
posedovali na pogorjih Maclja, Donačke gore in 
Boča okoli 2.500 ha gozdov. Po vojni je bila posest 
nacionalizirana, gozdove pa je upravljalo Gozdno 
gospodarstvo Celje z gozdnim obratom v Rogaški 
Slatini. Območje obdajajo tri pogorja, ki se po 
geološki sestavi razlikujejo, čeprav so  usedline 
nekdanjega Panonskega morja.

2.1  Pogorje Maclja je iz miocenskega 
peščenjaka, ki je uporaben gradbeni 
material in odlična surovina za bruse 

Severovzhodno od Rogatca se na obeh straneh 
mejne reke Sotle razprostira pogorje Maclja. 
Zaznamuje ga svojevrstna kamnina, ki je pokrajini 
dala izrazito gozdnato podobo z dolgimi in ostrimi 
grebeni ter strmimi in globokimi grapami. Znani 

1 Mag. M. C. univ. dipl. inž. gozd. Zalog pri Moravčah 8, 
1251 Moravče

Strokovna razprava
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hrvaški geolog in paleontolog Gorjanović-Kram-
berger, ki je v bližnji Krapini odkril svetovno znano 
nahajališče neandertalcev, je leta 1904 kamen 
poimenoval „maceljski peščenjak“, domačini pa 
mu pravijo ložanski kamen. V njem so z apnenim 
vezivom zlepljena peščena silikatna zrna, pojavlja 
pa se v različnih odtenkih sivozelene barve. 

Čeprav so te kraje obiskovali že naši davni 
predniki, o čemer priča najdena kamnita sekira, 
je bil hribovit svet naseljen dokaj pozno, ko je v 
ravninskih krajih že zmanjkalo prostora. Strma, 
suha in kamnita pobočja naseljencem niso nudila 
ugodnih  možnosti za življenje, zato so izkrčene 
enklave - „kerče“ kultivirali večinoma polkmetje – 
kočarji in bajtarji. Njihove samine so razkropljene 
po grebenih več kilometrov daleč. Ker jih plitva, 
peščena zemlja ni mogla nahraniti, so  morali 
iskati delo v gozdovih. Od vsake hiše je bil vsaj en 
moški zaposlen kot drvar glažute ali kamnosek. Od 
leta 1680 do 1890 so na slovenskem delu Maclja 
skoraj neprekinjeno delovale tri glažute, ki so se 
kot nomadi selile za lesnimi zalogami. Glažute 
so bile namreč velik porabnik lesa in so v nekaj 
desetletjih ogolele prostrane predele. Zadnja 
in največja glažuta je razen brušene steklenine 
množično izdelovala steklenice za rogaško slatino, 
ki so jo pošiljali širom tedanje Avstrije. Imela je 
svojo žago, ki jo je poganjala lokomobila. Ko so 
jo prenehali uporabljati za topljenje stekla, so 
jo uporabljali pri izdelavi stolov iz upognjenega 
pohištva. Vendar je že po nekaj letih prenehala 

Slika 1: Iz miocenskega peščenjaka izklesana romanska 
strelna lina v razvalini Zgornjega grada v Rogatcu 
(14. stol.) priča o večstoletni tradicijo maceljskega    
kamnoseštva. 
Figure 1: Romanesque arrowslit, carved from Miocene 
sandstone, in the ruin of Zgornji grad (Upper Castle) in 
Rogatec (14th century) bears witness about centuries-long 
tradition of Macelj stonemasonry

Slika 2: Zaradi težkih 
tovorov so kolesa moč-
nih parizarjev zarezala 
globoke kolotečine v 
skalno dno potokov. 
Figure 2: Due to heavy 
loads the wheels of the 
massive »parizar« wag-
ons cut deep ruts in the 
rocky stream bed.

Cimperšek, M.: Kamenje vredno več kot les
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z delom, delavci pa so se večinoma zaposlili v 
bližnjih kamnolomih (Sore, 1969). 

V teh krajih je bilo kamnarstvo znano že 
od začetka od srednjega veka, o čemer pričajo 
razvaline srednjeveškega gradu Zgornji Rogatec 
(slika 1). Tudi celotno obzidje trga Rogatec z 
obema vhodnima stolpoma je bilo iz macelj-
skega peščenjaka, zato ne čudi, da se je klesanje 
kamnov stoletja prenašalo iz roda v rod. Prvotno 
je gospoščina Rogatec oddajala kamnolome v 
izkoriščanje podjetnim posameznikom, leta 1805 
pa jih je za 96 goldinarjev dala v zakup svojemu 
uradniku Janiču. Ker je prodaja brusnih kolutov 
cvetela, so od leta 1810 povišali zakupnino na 
1.000 goldinarjev na leto. Janič je imel v devetih 
kamnolomih zaposlenih od 70 do 80 kamnosekov, 
bruse pa je pošiljal v vsa večja mesta Ilirije, Ogrske 
in Turčije (Orožen, 1961). Ob ljudskem štetju leta 
1910 so na Maclju našteli 155 hiš in prav toliko 
je bilo tudi kamnarjev. Med obema vojnama so 
za borno plačo služili večinoma nemško govore-
čim podjetnikom. Največji med njimi je bil Jurij 
Plevčak, ki je zaposloval več sto delavcev (Premrl, 
1993). Delavnico je imel v Dobovcu ob cesti, ki je 
vodila iz Rogatca v Krapino na Hrvaškem. 

Kamnolomi so zavzemali različno velike povr-
šine, od nekaj arov pa do več hektarjev. Raz-

kropljeni so bili po gozdovih na površini okoli 
sedemsto hektarjev. še dandanes je prepoznavnih 
več kot trideset, ki so po grobi oceni zavzemali 
(uničili?) okoli 50 ha gozdov. Čeprav je bil kamen 
dokaj enoten, so kamnarji razlikovali kamnolome 
po zrnatosti, na kar so bili pozorni zlasti brusilci 
kristalnega stekla. 

Največ težav je povzročal transport več ton 
težkih kamnitih gmot – grobo obdelanih brusov. 
Iz kamnolov so jih vozili z močnimi parizarji, v 
katere so vpregli več parov volov (slika 2). Plevčak 
je do svojega največjega kamnoloma na Pečici 
zgradil 3,5 km dolgo samotežno železnico, ki se je 
v „cikcaku“ vzpenjala do najvišjih kamnolomov. 
Po njeni trasi so celjski gozdarji v šestdesetih in 
sedemdesetih letih zgradili cesto (slika 3). 

Kamnarji ali štancarji so živeli blizu kamno-
lomov tako, da so jim kosilo prinašale žene ali 
otroci. V večjih kamnolomih so imeli preprosta 
zavetišča, v katerih so v slabem vremenu vedrili 
in obdelovali manjše bruse. Tam so bile tudi 
kovačnice za ostrenje orodja in ročne stružnice 
za izdelavo okroglih brusov (slika 4). Na dan  so 
delali po  dvanajst ur (pozimi deset) od jutra do 
večera oziroma od 7. ure zjutraj do 7. ure zvečer; 
začetek in konec dela je oznanjal zvon župne 
cerkve sv. Roka. Delo so začeli z odstranjevanjem 

Slika 3: Leta 1969 so v pogorju Maclja zgradili zadnjo cesto po metodi chaussèe z odpadlim materialom iz 
opuščenih kamnolomov.  
Figure 3: In 1969 the last road on the Macelj mountain range according to the chaussèe method with waste material 
from disused quarries was built.
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zemlje in preperelega sloja kamnin s t.i. „treblje-
njem“, nato so s koničastimi kladivi in železnimi 
zagozdami izsekali večje ali manjše bloke kamna. 
Pomagali so si tudi z dvigalkami (furmanskimi 
vintami) in miniranjem. Uporabljali so manj 
silovit črni smodnik, ki so ga sami izdelovali iz 
oglja, solitra in žvepla. Najboljše oglje je dala 
leskovina, ki so jo kuhali po balkanski metodi, 
t.j. v jamah. 

Sprva so izdelovali bruse s premeri od 5 do 
36 col, ploščate in okrogle osle za ostrenje kos 
in srpov ter mizarske gladilnike ali ručerje. Ko 
je bila leta 1930 dograjena železniška proga med 
Rogatcem in Krapino, so lahko pošiljali tudi velike 
industrijske bruse; največjega so izdelali za tovarno 
Kordun v Karlovcu; v premeru je meril 240 cm, 
debelina je bila 38 cm in je tehtal štiri tone. Za 
nakladanje na vagone so na ž. p. Dobovec postavili 
posebno dvigalo (slika 5). Po vojni so gozdove s 
kamnolomi, opremo in naprave nacionalizirali ter 
leta 1947 osnovali podjetje Kambrus, ki je cvetelo 
do prvih petdesetih let. Bruse so prodajali širom 
Jugoslavije in v večino evropskih industrijskih 
držav. Asortiman njihovih izdelkov je viden na 
sliki 6. Ko so se na trgu pojavili umetni brusi, so 
začela naročila usihati; leta 1959 je podjetje pre-
nehalo z delom. Delavci so se večinoma zaposlili 
v gradbenem podjetju v Rogaški Slatini, nekaj 
posameznikov pa tudi pri GG Celje.

Bolj kot konkurenca umetnih brusov je bila za 
ukinitev odločilna neozdravljiva bolezen – silikoza. 
Delavci niso imeli zaščitnih sredstev in so bili zlasti 
pri struženju kolutov izpostavljeni oblakom sili-
katnega prahu, zato so le redki srečali Abrahama; 
večina je predčasno zapuščala nesrečne žene in 

Slika 4: Delo v kamnolomu med obema vojnama.
Figure 4: Work in quarry between the two wars

Slika 5: Dvigalo na ž. p. Dobovec za nakladanje več ton 
težkih brusnih kolutov na vagone leta 1959
Figure 5: Hoist on railroad station Dobovec for loading 
grinding wheels, weighing several tons, on wagons in 
the year 1959

Slika 6: Kambrus je razstavljal svoje izdelka tudi na 
Zagrebškem velesejmu.
Figure 6: Kambrus exhibited his products also at Zagreb 
fair
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matere s kupom mladoletnih otrok. Iz župnijske 
knjige rojenih je razvidno, da so matere rojevale 
povprečno od 8 do 10 otrok, a je večina umrla 
že v prvih letih življenja. V knjigah umrlih je kot 
vzrok smrti največkrat omenjena dizenterija, toda 
visoka umrljivost je bila posledica slabih higienskih 
in prehranskih razmer. 

Razen za bruse je bil ložanski kamen tudi upo-
rabno stavbno gradivo. Večina kmečkih bivališč in 
gospodarskih objektov v Logu je bila zgrajena iz 
lesa in  neometanega peščenjaka (slika 7). Kamnite 
so bile tudi mize, klopi, korita za napajanje živine, 
stopnišča, škarpe, ograje, tlaki, portali, oknjaki idr. 
Klesarske mojstrovine so vidne pri znamenjih ali 
kapelicah in na pokopaliških nagrobnikih (slika 
8). Občudovanje zbujajo tudi kamniti deli vin-
skih preš (kranjica na dveh podstavkih in utež). 
Maceljski peščenjak je izrazito zaznamoval tudi 
številne sakralne stavbe (slika 9 in 10).    

Manjši kamnolomi se zaraščajo in so težko 

opazni, medtem ko bodo večji še stoletja vzbujali 
občudovanje, čeravno jih mnogo kje že zastirajo 
velika drevesa, po navpičnih stenah pa se vzpe-
njata srobot in bršljan. V kamnolomih so ostale 
velikanske količine odpadnega kamenja; tisoče 
kubikov „jalovine“ so gozdarji vgradili v ceste. 

2.2 Iz rženjaka so izdelovali mlinske 
kamne, žrmlje in sadne mline            

Markantna Donačka gora, ki osamljena izstopa iz 
panonskega gričevja, je bila že od davnine ovita 
v splet mitov, legend in nenavadnih zgodb. Na 
vrhu naj bi Rimljani imeli svetišče, v srednjem 
veku so se na njem sestajale čarovnice. Najbolj 
pa se je vtisnila v spomin tragična nesreča, ko je 
leta 1741 strela ubila 59 romarjev v cerkvi, ki je 
stala na vrhu. Cerkev so zgradili v slepi in ognje-
viti fanatičnosti, da bi z njo prekrili  poganska 
verovanja, čeprav nikoli ni bilo dokazano, da je 
Mitrov tempelj stal na vrhu Gore. 

Strma pobočja so v zgornji tretjini porasla z 
gozdovi, na južni strani so polgospodarski hra-

Slika 7: Kamen in les sta dve  glavni naravni gradivi, 
ki imata veliko estetsko vrednost ter ugodne fizikalne 
lastnosti. 
Figure 7: Stone and wood are two main natural build-
ing materials having great aesthetic value and favorable 
physical properties.

Slika 8: Majhen angel na pokopališču v Rogaški Slatini.
Figure 8: A small angel in Rogaška Slatina cemetery 
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stovi in bukovi gozdovi, na severni pa je ostanek 
zavarovanega pragozda. Zgornji del gore je iz 
debelozrnatega apnenega konglomerata z zrni 
kremena, ki ga je C. šlebinger poimenoval „rže-
njak“. šlebinger je bil predavatelj geologije na 
biotehniški fakulteti in je  omenjene kraje dobro 
poznal, saj je sodeloval tudi pri raziskavah slatin-
skih zdravilnih vrelcev (Režek, 1964). Sodobni 
geologi tega klenega izraza ne poznajo, čeravno je 
splošno razširjen na Kozjanskem. Izredno trdna in 
odporna kamnina se pojavlja malokje, in to le na 
obrobju nekdanjega Panonskega morja (Gorjane, 
Planina, šentjur). 

Nekoč je na Gori pozvanjalo od udarcev 
kamnoseških dlet, ko so iz rženjaka klesali kamne 
za vodne mline, pa tudi za ročne in motorne žrmlje 
ter valje sadnih mlinov (slika 11). še med obema 
vojnama je na obrtni način delovalo  dvanajst 
kamnosekov. Vsak obrtnik je imel svojo delav-
nico in kovačijo, v kateri je ostril orodje. Kamne 
so pridobivali podobno kot v sestrskem podjetju 
na Maclju. Kakovosten kamen je bil visoko pod 
vršnim grebenom, od koder so ga z lesenimi sanmi 

– vlačugami spravili do svojih delavnic, kjer so jim 
dali dokončno obliko. Kamni za vodne mline so 
bili težki tudi sto kilogramov in več. Neuporabne 
odkruške so pazljivo zlagali v kope, da se ne bi 
skotalili po strmini in ogrozili spodaj živečih 
domačinov. Iz odpadnega kamenja so planinci 
leta 1929 pod vrhom zgradili zavetišče, leta 1934 
pa na samem vrhu osem metrov visok križ. Po 
vojni so ga na ukaz zminirali maceljski minerji, 
leta 1992 pa so ga ponovno zgradili.  

Zadnji kamnosek pod Donačko goro je bil 
Vinko Kitak, po domače Petkov Vinc (slika 12), ki 
je gospodaril je na 26 ha veliki Gvavčevi domačiji, 
a je bilo od velike posesti 20 ha polgospodarskega 
gozda. Naravno inteligenten, podjeten in spreten 
je že med obema vojnama zaposloval 10 do 12 
delavcev. Ko so se v zadnji četrtini 19. stoletja 
pojavili valjčni mlini, je začelo propadati tradi-
cionalno mlinarstvo ob vodotokih, z njim pa je 
zamrla tudi kamnoseška obrt. Kitak je leta 1959 
kot zadnji odjavil obrt in nato samo po naročilu 
izdelal  nekaj kamnov za žrmlje. Zaradi težke 

Slika 9: Portal cerkve sv. Florjana pod Bočem iz leta 1658
Figure 9: Portal of the St. Florian Church below Boč 
of 1658

Slika 10: Kapela sv. Ana v Rogaški Slatini je bila leta 
1904 zgrajena iz neometanega maceljskega peščenjaka.
Figure 10: Chapel of St. Ana in Rogaška Slatina was built 
in 1904 from unplastered Macelj sandstone
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dostopnosti do najvišjih kamnolomov je Kitak 
neredko prespal na Gori v zasilnem zavetišču ter 
se vračal, ko je iz nederij gore izdolbel primerno 
kamnito gmoto. Otožni udarci osamljenega 
kamnarja pa so dokončno zamrli zaradi težav, ki 
jih je imel z dacarji, ki so mu očitali, da dela na 
črno. Z njim je zamrla tudi veščina, ki je nekoč 
zagotavljala zdrave in bolj kakovostne mlevske 
izdelke (Cimperšek/K, 1989).        

2.3  Iz apnenca so žgali apno
Medtem ko sta pogorji Maclja in Donačke gore 
dokaj enotne geološke zgradbe, pa je geologija 
Boča izjemno pestra; prikazuje jo geološki stol-
pec pri Planinskem domu pod Bočem (slika 13). 
Zgornji del Boča je iz karbonatnih kamnin, zato 
je bilo tod že od nekdaj doma apnarstvo. Gradnja 
z apneno malto je prastara dejavnost, Egipčani so 
jo uporabljali pred 5.000 leti pri gradnji piramid, 
svetišč in templjev, Izraelci pa v času kralja Salo-
mona. Rimljani so prek Grčije razširili apnarstvo 
v naše kraje. V srednjem veku so apno uporabljali 
pri gradnji in beljenju cerkev ter samostanov, v 

14. stoletju pa so zidali tudi nesakralne stavbe. 
V 14. stoletju je med goriškimi obrtniki ome-
njen apnar Jakob, v loškem gospostvu pa je bilo 
žganje apna med podložniškimi obveznostmi 
(Gruden, 1992). Loški kaščar je predložil za 
leti 1397/7 obračun stroškov in med njimi tudi 
za žganje apna (Blaznik, 1963). Veliko apnenic 
je bilo v Zgornji Savinjski dolini, od koder so 
apno s splavi vozili v Slavonijo in naprej. Do 19. 
stoletja je na deželi prevladovala lesena gradnja. 
Zaradi pogostih požarov in pomanjkanja lesa so 
v mestih in trgih začeli stavbe graditi iz kamenja 
in opeke. Raba apna se je povečala v 18. stoletju, 
ko je prosvetljena cesarica Marija Terezija zaradi 
grozečega pomanjkanja lesa priporočala gradnjo 
zidanih, namesto lesenih bivališč. Takrat so mnoge 
gospoščine začele z gospodarskimi dejavnostmi, 
med katerimi je bilo pridobivanje apna med naj-
manj zahtevnimi. Notranjeavstrijski požarni red 
iz leta 1782 in štajerski deželni red iz l. 1792 sta 
celo prepovedovala gradnjo lesenih hiš, vendar 
tega niso upoštevali še vso prvo polovico 19. 

Slika 11: Ročne žrmlje iz muzeja v Rogatcu 
Figure 11: Manual stone grinder from museum in Rogatec

Slika 12: Petkov Vinc kaže dodelavo manjšega mlin-
skega kamna.
Figure 12: Petkov Vinc shows completion of a smaller 
millstone
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stoletja, zato so tovrstno prepoved ponovili leta 
1857. Zaradi apnenic so se razbesneli pogosti 
medsoseski spori, najbolj ognjeviti so potekali med 
samostanom Bistra in mestom Ljubljana. Apno 
je bilo nepogrešljivo tudi pri strojenju živalskih 
kož; z namakanjem v živem (negašenem) apnu so 
namreč lažje odstranili dlake. Uporabljali so ga 
tudi barvarji sukna in vinogradniki za škropljenje 
vinske trte. 

Apno je snov iz kalcija in kisika (CaO)  in 
spada med najbolj razširjena zračna veziva. 
Pridobiva se z žganjem ali praženjem naravnega 
apnenca (CaCO3), ki vsebuje malo primesi (Mg, 
Fe, Al, Mn). Na Boču so apno žgali v preprostih 
poljskih apnenicah ali kopah. Tod ni bilo stalnih 
košarastih, zidanih ali betoniranih apnenic, 
temveč številne majhne apnenice, ki so nomad-
sko sledile večjim sečiščem. Z žganjem apna so 
se občasno ukvarjali posamezni kmetje. Apno 
z Boča je bilo kakovostno in cenjeno vezivo, saj 
je bilo brez žveplenih primesi, ki so prisotne pri 
kurjenju s premogom.  

Po drugi svetovni vojni je bilo največ apnenic 
v državnih gozdovih; postavljali so jih ob gozdnih 
poteh ali kolovozih. Samice apnenčevih skal so 
lomili po pobočjih in jih z govejo živino zvozili 
do apnenice. Pred začetkom del so se z gozdarji 
dogovorili za lokacijo apnenice, zbiranje kamenja 
in dobavo kuriva. Ker so bila sečišča neredko pred-
videna za pogozdovanje, je bil z apnarji dogovorjen 
tudi skrajni rok, do katerega bodo s sečišč odstranili 
vse sečne ostanke. Vejevja, vrhov in neuporabnih 
odrezkov je bilo veliko, saj so v prvih povojnih 
letih sekali pretežno stare sestoje. Od složnega 
sodelovanja so imeli korist oboji: apnarji so dobili 
brezplačno kurivo in kamenje, gozdarjem pa so 
prihranili stroške priprave tal. Z odstranjevanjem 
skalnih samic na pobočjih so izboljšali tudi preho-
dnost sestojev ter olajšali spravilo lesa. 

Preprosto apnenico, ki je dala dve do tri tone 
apna, so v obliki kroga s premerom 2.50 do 3.00 m 
do globine enega metra vkopali v zemljo. Zunanji 
obod ali koš so do višine dveh metrov izdelali iz 
neapnenega kamenja, rabljene opeke ali naphane 
zemlje. Nato so apnenčasto kamenje zložili tako, 
da so izoblikovali obok kurišča. Zanj so uporabili 
lomljene ali nekoliko obdelane ploščate kamne, 
ki so jih imenovali „velbanci“. Pri obokanju je 2/3 
kamna ležalo na predhodnem kamnu, 1/3 pa je 
segala prosto v sredino. Da se obok ni porušil, 

Slika 13: Geološki stolpec pri planinskem domu pona-
zarja pestro geološko zgradbo Boča.  
Figure 13: Geological column near mountain hut presents 
varied geological structure of Boč.

Slika 14: Poljska apnenica na Boču v shematskem 
prerezu.
Figure 14: Field limekiln on Boč in schematic intersection
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so velbance sproti obtežili s kamenjem, za kar je 
bilo potrebno nemalo spretnosti in izkušenj. Ko 
je bil obok spojen, so v notranjost zlagali kamenje 
tako, da so se kamni medsebojno čim bolj pri-
legali, da je bil izkoristek prostora čim večji. Na 
sprednji strani so odprtino kurišča premostili z 
veliko kamnito preklado. Ker se je kamenje med 
žganjem sesedalo, so vrh apnenice izoblikovali 
v obliki stožca, nanj so nasuli kamnit drobir ali 
šibre, ki je ostal pri obdelavi velbancev in drugih 
kamnov. Vhod in prostor pred kuriščem so pred 
dežjem zaščitili z napuščem (slika 14).

Ko je bilo pripravljeno dovolj kuriva (40 do 
50 prm), so v suhem vremenu apnenico zakurili; 
kurili so neprekinjeno 4 do 6 dni in noči. Kurjač 
je moral paziti, da mu ogenj ni pošel, pa tudi, da 
ogenj ni preveč žgal. S kurjenjem so končali, ko 
so na vrhu zažareli rumenordeči plameni – t.i. 
„petelinčki“. Apnenec se pri temperaturi od 800 do 
1.200 0C spremeni v živo apno. „Ignis mutat res“ 
(ogenj spreminja stvari)  je brezčasno spoznanje, 
ki že od davnine povezuje kemijo z ognjem. 

Po končanem žganju so dan ali dva počakali, 
da se je apno ohladilo, nato so ga z lopatami 
naložili na vozove in odpeljali v dolino, kjer so ga 
v posebnih jamah ali lesenih koritih gasili z vodo. 
Vodo se dodajali počasi, kajti pri stiku z vodo je 
temperatura narasla do vrelišča. Gašeno apno 
(Ca(OH)2) je zrelo za uporabo, ko odleži nekaj 

mesecev, za nekatere namene, kot je slikanje na 
svež omet v fresko tehniki, pa je treba počakati 
celo več let.  

Apnarstvo na Boču je začelo zamirati v šestde-
setih letih prejšnjega stoletja s pojavom cenenega 
industrijskega apna iz Kresnic. Nezadržen zob 
časa je neusmiljen do nezapisanih dogodkov. V 
komaj opaznih ostankih nekdanjih apnenic, ki 
jih že prerašča gozdno rastje, lahko samo slutimo 
nekdanjo gospodarsko dejavnost.. Morda je zadnja 
poljska apnenica na Boču zagorela leta 1999 (slika 
15), ko so celjski gozdarji v Tednu gozdov med 
drugim prikazali tudi tradicionalno pridobivanje 
apna in oglja (Cimperšek/M, 1999).       

2.4  Vulkanska breča je cenjen gradbeni 
material

Površje osrednjega dela Boča, vzhodno od Ple-
šivca, je na površini poldrugega kvadratnega 
kilometra pokrito z vulkanskimi kamni, ki nimajo 
nobenega stika z matično podlago. Oligocenska 
globočnina je drobnozrnata breča, svetlo rjave 
barve, prizmatične oblike in primerna tudi za 
estetsko gradnjo (slika 16). Poleg tega je lahko 
za obdelavo in vsakomur brezplačno na voljo. V 

Slika 15: Zadnja apnenica na Boču je dogorela leta 1999.
Figure 15: The last limekiln on Boč burned out in 1999.

Slika 16: Vulkanska breča je izjemno dekorativen grad-
beni material, čeravno geologi še dvomijo o njenem 
vulkanskem izvoru (Aničić, 1985).
Figure 16: Volcanic breccia is an extraordinary decorative 
building material, although geologists still have doubts 
about its volcanic origin (Aničić, 1985). 

Cimperšek, M.: Kamenje vredno več kot les



GozdV 72 (2014) 142

zadnjih desetletjih se naravni kamen ponovno 
uveljavlja kot prestižno obložno tvorivo. Z njim 
gradijo spodnje etaže hiš, ograje, škarpe, stopnice, 
poti in okrasno vrtno okolje (slika 17). 

Ker je odvoz kamenja prinašal več dobrega 
kot slabega, gozdarji zanj niso zahtevali nobe-
nega nadomestila. S kamenjem prekrito površje 
ni oviralo samo hoje in spravila z živalmi ter 
traktorskega spravila, temveč je oteževalo tudi 
sajenje in žetev. V prvih šestdesetih letih so ga 
gozdarji uporabljali za spodnji ustroj gozdnih 
cest, apnarji pa so ga vgrajevali v zunanje obode 
apnenic. Ker prevladujejo v vulkanski breči silikati, 
se je na njeni površini zaradi visokih temperatur 
pojavila steklasta prevleka. Pojav spominja na 
legendo Plinija star. iz 1. stoletja našega štetja, 
ki opisuje slučajno iznajdbo stekla na obali reke 
Bele v Feniciji pred pet tisoč leti. 

2.5 Dolomitiziran apnenec in dolomit v 
gradbeništvu

Najbolj razširjena raba sedimentnih kamnin je 
in bo tudi v prihodnje tehnični kamen v grad-

Slika 17: Vulkansko globočnino uporabljajo kot gradbeniški okras.
Figure 17: Intrusive igneous rock is used as masonry decoration. 

beništvu, in sicer: za prometnice in gradbene 
konstrukcije. Največji kamnolomi drobljivega 
dolomita in dolomitiziranega apnenca so v skraj-
nem zahodnem delu Boča, kjer je v Poljčanskem 
jarku  sodobna separacija gramoza. Gozdarji 
uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest sortiran 
gramoz, za novogradnje v makadamski izvedbi pa 
nesortiran material. Ceste v makadamski izvedbi 
so cenejše, toda niso vzdržne tako kot ceste, ki so 
grajene po metodi chaussèe. Slednje prenesejo pri 
večjih obremenitvah manjše poškodbe, zato so 
z upoštevanjem vzdrževalnih stroškov trajnejše 
oziroma gospodarnejše.

3 NAMESTO ZAKLJUČKA
Ekstenzivna raba nelesnih darov gozda je večinoma 
pogubna za gozdove in je le izjemoma gozdu v 
korist. Pobiranje kamenja po površju s človeško 
ali živalsko močjo pa lahko ugodno vpliva na 
različna gozdarska opravila.

Raznolika raba kamnin v Rogaškem podolju 
je svojevrsten fenomen, ki ima svoje zgodovinske 
korenine, medtem ko so žive ostale samo tiste rabe, 
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ki ne vsebujejo veliko človeškega dela. Spominjanje 
preteklosti, ki smo jo  doživljali kot sedanjost, je 
svojevrstna skušnjava po nostalgiji. Arhivski viri 
o  nekdanji rabi kamnin so skopi, spomini bledijo 
in tudi živih prič je vedno manj. Samo velike rane 
v naravi bodo še stoletja vzbujale pozornost in 
vprašujočo radovednost še dolgo po tem, ko bo 
njihova pričevalnost utonila v pozabo. Zato je 
škoda, ko tako brezbrižno spuščamo iz zavesti 
nenavadno in raznoliko ter bogato etnološko 
dediščino, s kateri bi lahko popestrili turistično 
ponudbo. 

Leta 1981 so celjski gozdarji javnosti predstavili 
gozdarsko zbirko, ki je vključevala tudi glažutar-
stvo in kamnarstvo. Med unikatnimi eksponati 
je bilo vse kamnoseško orodje, brusi v različnih 
fazah izdelave ter reprodukcije starih fotografij. 
Žal je z revolucionarno reorganizacijo gozdarstva 
po osamosvojitvi razpadla tudi dragocena in 
unikatna muzejska zbirka (slika 18).   
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Slika 18: Kamnoseško orodje iz nekdanje maceljske gozdarske zbirke. 
Figure 18: Masonry tools from the former Macelj forestry collection.
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Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
Biotehniške fakultete in Zavod za gozdove Slovenje 
že nekaj let redno organizirata posvetovanja in 
delavnice, ki posegajo na področje gospodarjenja 
z gozdovi in načrtovanja. Letošnje posvetovanje 
je bilo že sedmo po vrsti, organizirano je bilo v 
okviru mednarodnega projekta Recharge.Green, ki 
ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. 
Posvetovanje je bilo 17. decembra 2013 na Pokljuki, 
udeležilo se ga je 65 ekspertov z Zavoda za gozdove 
Slovenije, Biotehniške fakultete UL, Gozdarskega 
inštituta Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje, razvojnih regionalnih agencij, Triglavskega 
narodnega parka, Zavoda RS za varstvo narave in 
tudi predstavnik tuje univerze iz Berna (švica). 

Tema tokratnega posveta je bila Razvoj kon-
cepta večnamenskega gospodarjenja z gozdovi: 
funkcije gozda, ekosistemske storitve in prednostna 
območja. V Sloveniji zagovarjamo koncept integra-
cijskega večnamenskega gospodarjenja: gozdovi 
so pomembni hkrati za socialne, okoljske in 
ekonomske funkcije. Kljub temu pa je pomen 
teh funkcij v gozdnem prostoru različen, lahko 
se spreminja tudi v času. Območja gozdov, ki 
so za določene cilje gospodarjenja relativno 
pomembnejša, s krovnim izrazom imenujemo 
»prednostna območja«; pri nas so to predvsem 
območja s poudarjenimi funkcijami ter zavarovana 
območja gozdov (varovalni gozdovi in gozdovi s 
posebnim namenom). Dvajsetletno obdobje od 
sprejetja Zakona o gozdovih, ki je vnesel velike 
spremembe na področje večnamenskega gospo-
darjenja, terja kritično presojo učinkovitosti teh 
sprememb. 

Posvet je bil razdeljen na dva sklopa: 

Predavanja
Mag. Janez Zafran je predstavil sedanji koncept 
večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, ki je 

določen s predpisi s področja gozdarstva. Prof. 
Christian Rosset je pripravil pregled o konceptih 
gozdnogospodarskega načrtovanja v švici, pred-
vsem o načinih določanja prednostnih območij v 
različnih kantonih. Doc. Janez Pirnat je govoril 
o vrstah funkcij gozda in merilih za določanje 
območij s poudarjenimi funkcijami. Dragan 
Matijašić s sodelavci je predstavil izkušnje načr-
tovalcev pri vključevanju funkcij gozda v zasnovo 
gozdnogospodarskega načrtovanja. Prof. Andrej 
Bončina je opisal glavne modele večnamenskega 
gospodarjenja z gozdovi in zasnovo prednostnih 
območjih v njih ter izpostavil slabosti sedanje 
prakse v Sloveniji. Tina Simončič je predstavila 
nekatere izsledke ankete o prednostnih območjih 
pri večnamenskem gospodarjenju z gozdovi v 
Sloveniji. 

Delavnica

Delavnica je vključevala:
 – anketo o poglavitnih prednostih in slabostih 

koncepta funkcij gozda ter zavarovanih obmo-
čij gozdov pri načrtovanju in gospodarjenju 
z gozdovi; vsak udeleženec je zapisal do tri 
poglavitne prednosti in do tri poglavitne sla-
bosti sedanjega koncepta;

 – delo po skupinah na devetih temah o konceptu 
funkcij gozda pri načrtovanju in gospodarjenju 
z gozdovi. Uporabili smo metodo »world cafe«, 
ki omogoča aktivno sodelovanje v skupinah in 
kritično presojo iste teme s strani več skupin; 
vsaka je obravnavala tri teme;

 – predstavitev rezultatov dela po skupinah in 
razprava.

Poglavitna sporočila in predlogi udeležencev 
so naslednji:

1. območja s poudarjenimi funkcijami in zava-
rovana območja gozdov prispevajo k uresničevanju 

GDK 61+150+180(045)=163.6

Razvoj koncepta večnamenskega gospodarjenja z gozdovi: 
funkcije gozda, ekosistemske storitve in prednostna območja
Andrej BONČINA, Dragan MATIJAšIĆ, Tina SIMONČIČ, Mojca BOGOVIČ, Tomaž DEVJAK,  
Rok HAVLIČEK, Matija KLOPČIČ, Janez PIRNAT, Rok PISEK, Aleš POLJANEC

Gozdarstvo v času in prostoru
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večnamenskega gospodarjenja. Pomembna so 
predvsem:

 – za sodelovanje v prostorskem načrtovanju, 
v katerem lahko prav z njimi prispevamo 
k ohranitvi gozdov s »posebnim« oziroma 
»večjim« pomenom,

 – za opozarjanje na javni pomen gozdov ter 
sodelovanje z interesnimi skupinami,

 – kot orodje gozdne politike za selektivno spod-
bujanje izvajanja del v gozdovih,

 – kot pripomoček za uresničevanje večnamen-
skega gospodarjenja z gozdovi (zagotavljanje 
večnamenske rabe gozdnega prostora),

 – za sodelovanje z gozdnimi posestniki,
 – za potencialno ovrednotenje ekosistemskih 

storitev gozda;

2. koncept območij s poudarjenimi funkcijami 
in zavarovanih območij gozdov ima v sedanji 
zasnovi večnamenskega gospodarjenja nekatere 
prednosti in slabosti. 

Poglavitne prednosti so:
 – je uporaben za načrtovanje in urejanje goz-

dnega prostora,
 –  je ustrezen za participacijo z različnimi dele-

žniki,
 – obravnava celoten gozdni prostor,
 – omogoča pregled nad konfliktnimi območji v 

gozdnem prostoru.
Poglavitne slabosti pa so:

 – pomanjkanje in nejasna merila za vrednotenje 
funkcij gozda,

 – preveč funkcij gozda,
 – nepreglednost karte funkcij gozda,
 – pomanjkljivo sodelovanje z drugimi sektorji 

in lastniki gozdov,
 – pomanjkljiva povezava med območji s poudar-

jenimi funkcijami in ukrepi za pospeševanje 
funkcij gozda,

 – nesorazmernost med vložkom (določanje 
območij, izdelava kart) in učinkom za večna-
mensko gospodarjenje,

 – nejasna definicija in različno (neenotno) razu-
mevanje funkcij gozda.

3. Koncept območij s poudarjenimi funkcijami 
in zavarovanih območij gozdov je nujno treba 
dopolniti in izboljšati. 

Izhodišče za spremembo naj bo jasno stali-
šče, za kaj sploh potrebujemo takšna območja 
pri načrtovanju in gospodarjenju z gozdovi. 
Območja s poudarjenimi funkcijami gozdov in 
zavarovana območja gozdov so namreč orodje za 
večnamensko gospodarjenje, namen tega orodja 
pa definira merila za njihovo prostorsko določanje. 
Koncept njihovega določanja naj bo strokovno in 
znanstveno utemeljen, sprejet v javnosti (socialno 
sprejemljiv) ter upravljavsko učinkovit. 

4. Poglavitne ugotovitve, predlogi in dileme
 – Razjasniti in poenotiti terminologijo in 

razumevanje koncepta funkcij gozda. 
V pravnih predpisih ni definicije »funkcije 
gozda«; pojem se včasih uporablja neustrezno 
oz. nedosledno, saj ga poleg za oznako učinkov 
(storitev) gozda uporabljamo tudi za oznako 
območij s poudarjenimi funkcijami. Verjetno je 
tudi zato sedanje razumevanje koncepta funkcij 
gozda neenotno in pomanjkljivo; včasih vre-
dnotimo naravne danosti (potenciale), drugič 
zahteve do gozdov, ponekod oboje. Merilo 
za določanje funkcij gozda naj bo družbeno 
izražen interes, ki je usklajen z naravnimi 
danostmi (delovni predlog definicije, ki jo bo 
treba še dopolniti: funkcija gozda je družbeno 
izražen interes, usklajen z naravnimi danostmi).

 – Zmanjšati število funkcij gozda. 
 – Prevladujoče mnenje je, da je smiselno razli-

kovati tri skupine funkcij (okoljske, socialne 
in proizvodne), znotraj katerih se opredeli 
skupno največ 8 do 10 funkcij. Delovni predlog 
udeležencev: 
– okoljske funkcije (varovalna+zaščitna, 
klimatska+higiensko-zdravstvena, hidrolo-
ška, biotopska), 
– socialne (rekreacija +turizem, estetska, 
poučna) in
– proizvodne (lesnoproizvodna, lov, nabiranje 
drugih gozdnih proizvodov).

 – Poenostaviti prikaze območij s poudarjenimi 
funkcijami.
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 – Sedanji prikazi območij s poudarjenimi funkcij 
(»karta funkcij«) so zaradi številnih funkcij, 
stopenj njihove poudarjenosti ter prekrivanja 
območij s poudarjenimi funkcijami (»funkcij-
ske enote«) nepregledni, neuporabni za sode-
lovanje z drugimi institucijami in pomanjkljivi 
za operativno ukrepanje. Med udeleženci je 
bilo enotno mnenje, da ne prikazujemo več 
funkcijskih enot, ampak posamezne funkcije, 
njihovo število naj bo manjše kot doslej, raz-
likovati in prikazovati je treba manj stopenj 
poudarjenosti funkcij (prednost naj imajo 
funkcije prve stopnje poudarjenosti), prikaze 
območij s poudarjenimi funkcijami pa prilago-
diti namenu.Preveriti možnost, da bi namesto 
točkovnih območij poudarjenih funkcij 
gozdov uvedli geokodirane sezname objektov. 
Prikaz območij s poudarjenimi funkcijami bi 
bil preglednejši, če ne bi prikazovali točkovnih 
objektov, namesto tega bi uvedli geokodiran 
seznam objektov (npr. register vodnih virov, 
jam, kulturne dediščine, krmišč). Mnenja 
udeležencev o tem niso bila enotna, zato je 
treba te vsebine in predloge dodelati.

 – Dopolniti merila določanja območij s poudar-
jenimi funkcijami. 

 Med udeleženci je prevladovalo mnenje, da 
potrebujemo enotna in jasna navodila za 
določanje območij s poudarjenimi funkcijami, 
za določanje območij pa sta pomembni tudi 
terenska presoja in usklajevanje z drugimi 
dejavnostmi in uporabniki prostora. Med 
udeleženci so se razlikovala mnenja glede 
natančnosti navodil in pristojnosti načrtovalcev 
pri določanju območij s poudarjenimi funk-
cijami gozdov, zato je treba ta sklop preveriti 
in dopolniti. 

 – Izboljšati povezavo med območji s poudarje-
nimi funkcijami in ukrepi za gospodarjenje.

 Za uresničevanje večnamenskega gospodarjenja 
ni dovolj le določanje območij s poudarjenimi 
funkcijami, ampak predvsem določanje in 
izvajanje ukrepov, ki te funkcije zagotavljajo. 

Takšne ukrepe je treba bolj kot doslej vključevati 
v operativno – gozdnogojitveno in sečnospra-
vilno načrtovanje.

Udeleženci so obravnavali še druge teme in 
predloge, povezane z večnamenskim gospodarje-
njem. Izpostavljeno je bilo mnenje, da je prav pri 
določanju območij s poudarjenimi funkcijami in 
zavarovanih območij gozdov (zanje je predlagan 
skupni izraz prednostna območja) treba razvijati 
in uporabljati participativne postopke, izboljšati 
stike z javnostjo, izpostavljati javni pomen gozdov. 
Pri določanju teh območij v zasebnih gozdovih je 
treba bolj kot doslej sodelovati z lastniki gozdov, 
posebno pri določanju območij s poudarjenimi 
socialnimi funkcijami. Te funkcije je treba bolj 
razvijati/poudarjati v javnih gozdovih. Sicer pa 
so za uresničevanje gospodarjenja na območjih s 
poudarjenimi funkcijami nujni ustrezni finančni 
instrumenti za prilagojeno gospodarjenje. 

V predstavitvah in razpravi je bilo izposta-
vljenih veliko dilem in vprašanj. Kdaj je lastnik 
upravičen do odškodnine zaradi omejitev na 
območjih s poudarjenimi funkcijami in obmo-
čjih zavarovanih gozdov? Kakšna je smiselnost/
upravičenost prevzemanja objektov in območij, 
določenih z drugimi predpisi, v sistem območij 
s poudarjenimi funkcijami gozda? Ali območja 
s poudarjenimi funkcijami določiti normativno 
(npr. glede na rastiščne razmere, oddaljenost od 
mest) ali podatke o naravnih danostih in zahte-
vah ljudi upoštevati le kot podlage in potem (v 
participativnem postopku) določiti območja? 
Slednji pristop je značilen za načrtovanje rabe 
prostora, uporabljajo pa ga tudi gozdarji v švici. 
Prav prikazi načina določanja območij s poudar-
jenimi funkcijami gozdov v švici so zaradi svoje 
jasnosti in transparentnosti ter velikega pomena v 
prostorskem načrtovanju lahko zagotovo zgled tudi 
za spreminjanje koncepta v Sloveniji. Na delavnici 
se je pokazalo, da udeleženci želijo sodelovati pri 
vprašanjih, ki so aktualna za gozdarsko stroko, in 
spreminjati stvari na bolje.
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Povsod je lepo, a doma je najlepše. Pogosto se tega 
ne zavedamo. Za potrditev zadostuje, da se za nekaj 
časa odpravimo iz vsakdanje okolice. Tako prilo-
žnost sem imel tudi sam oz. skupaj z mojo družino. 
Za tri mesece smo se preselili v ZDA, ameriško 
zvezno državo Tennessee. Cilj je bil strokovno 
izpopolnjevanje in hkrati spoznavanje tuje izo-
braževalne institucije, gozdarske stroke in dežele. 
Gostila me je Univerza Tennesse v Knoxvillu na 
vzhodnem delu te sicer jugovzhodne ameriške 
zvezne države. Po moji oceni je dokaj značilna 
predstavnica ene od petdesetih zveznih držav, ki 
dobro ponazarja povprečje z vidika pokrajine in 
tudi socialnih in gospodarskih značilnosti. V nada-
ljevanju želim predstaviti nekaj najpomembnejših 
vtisov in podatkov o Tennesseeju, s poudarkom na 
gozdarskih značilnostih, in tako podati možnosti 
za primerjavo med Tennesseejem in Slovenijo.

Večina Evropejcev ob besedi Tennessee najprej 
pomisli na podeželsko glasbo, rock and roll (mesta 
kot Neshville, Memphis ... na Elvisa Presleyja), 
Indijance Cherokee, ameriško državljansko vojno 
med severom in jugom, morda na Jack Daniel‘s 
Whiskey. Našteto so pomembne značilnosti, a 
dandanes je Tennessee več – je sodobno, odprto, 
inovativno okolje ter napredna ameriška zvezna 
država, ki nudi obilo razvojnih priložnosti in 
vzpodbuja kreativnost. Hkrati se na vsakem 
koraku zaveda pomena izvirne in novejše zgo-
dovine. Kritično oko prebivalca stare celine pa 
najde tudi nekatera področja, ki jih lahko oceni 
slabše. Med njimi so zagotovo medkrajevni javni 
potniški promet, učinkovita raba naravnih virov 
(energije), potrošniška usmerjenost in prehranske 
navade (hitra prehrana). 

Zvezna država Tennessee je geografsko in 
demografsko bistveno večja od Slovenije. Na 
ozemlju, velikem za pet Slovenij, živi 6,5 milijona 
prebivalcev. Razdeljena je na 95 občin. S skoraj 40 
000$ letnega bruto domačega proizvoda (GDP) 
na prebivalca je pod povprečjem ZDA, a vseeno 
na 21. mestu in tako v zgornji polovici ameriških 
zveznih držav. Je zelo gozdnata država, saj gozdovi 

pokrivajo 52 % njenega ozemlja. Med drugim je 
znana po najbolj obiskanem nacionalnem parku 
v ZDA Great Smoky Mountains (2114 km2), ki 
si ga deli s sosednjo Severno Karolino (vse leto 
imajo številni obiskovalci prost vstop oz. prosto 
vožnjo). Uradni podatki navajajo in tudi izkušnje 
potrjujejo, da večina obiskovalcev lepote parka 
občuduje izza avtomobilskih stekel ali pa kar 
na tovornem prostoru priljubljenih »pick-up« 
avtomobilov. 

Pestrost podnebnih razmer in posledično 
naravnega okolja je velika. Oboje smo imeli 
priložnost občutiti na lastni koži. Ob prihodu v 
začetku septembra je bilo pravo, za slovenske raz-
mere celo visoko poletje, ki se ni hotelo posloviti 
do konca oktobra. Zadnji teden novembra pa smo 
se že zbudili v jutro, ko je bila narava odeta v sicer 
tanko snežno odejo, čez dan pa temperatura ni 
presegla ledišča. še posebno v hladnem delu leta 
se podnebne razmere zelo spreminjajo, saj so pod 
vplivom zračnih tokov, ki pogosto menjajo smer 
oz. izvor med severom in jugom.

Gozdovi so dobro odprti, kar kaže podatek, da je 
kar 97 % gozdov razvrščenih v kategorijo gozdovi 
s proizvodno funkcijo (ang. »timberland«). Večina 
gozdov je v zasebni lasti (84 %), preostanek (16 
%) je javnih gozdov, ki pa jih upravljajo lokalne, 
državne ali zvezne agencije. 

S popisom gozdov je evidentiranih 120 dre-
vesnih vrst, kar je tudi v primerjavi s Slovenijo 
velika naravna pestrost (osebje parka rado pri-
merja Evropo in nacionalni park Great Smoky 
Mountains, ki je glede rastlinske in živalske 
pestrosti v korist nacionalnega parka). V parku je 
bilo evidentiranih 17.000 različnih rastlinskih in 
živalskih vrst, ocenjujejo pa prisotnost od 30.000 
do 80.000 različnih vrst. V nekaterih občinah 
na vzhodu Tennesseeja  raste več kot šestdeset 
različnih drevesnih vrst. Po večini so bili gozdovi 
obnovljeni po naravni poti, saj je evidentiranih 
le 5 % umetno obnovljenih sestojev, med kate-
rimi je največ borovih nasadov (loblolly pine = 
Pinus taeda). Prevladujejo listnate drevesne vrste 

GDK 904(73)(045)=163.6

Predstavitev tujih dežel: Tennessee, ZDA
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(topol, številni hrasti in orehi, javorji, bukve, breze 
in akacije). Med iglavci so najpogostejši bori 
(shortleaf pine = Pinus echinata, virginia pine 
= Pinus virginiana, loblolly pine= Pinus taeda), 
cedre in ciprese. Najpogostejše vrste so hrasti in 
ameriški orehi (hickory = Carya sp.), ki tvorijo 
kar tri četrtine vseh gozdov. 

Gozdovi Tennesseeja se starajo in njihova 
življenjska moč je daleč od optimalne. Podatki 
popisa kažejo, da se v zadnjem obdobju krivulja 
porazdelitve sestojev po starostnih razredih 
pomika levo asimetrično oz. v smeri pogostejše 
zastopanosti starejših razredov. Beležijo slabo 
izkoriščene proizvodne zmogljivosti oz. nizko 
intenzivnost gospodarjenja z gozdom. Letno 
poteka sečnja na. 93.000 ha, kar je manj kot 1 
% površine vseh gozdov. Dve tretjini sečenj so 
t. i. delne sečnje (ang. partial harvest – kar je 
razumljeno vse oblike sečenj, razen goloskov), 
ena tretjina pa so končne sečnje. Delež gojitvenih, 
varstvenih in sanitarnih sečenj je zelo majhen. 
Vse to se odraža v sorazmerno nizkih povprečnih 
vrednostih lesnih zalog (149 m3/ha) in letnega 
prirastka (2,7 m3/ha). Delež najbolje ocenjene 
hlodovine se zmanjšuje in znaša le še tretjino 
deleža, ki je bil evidentiran v letu 1999.

Lesna industrija je sorazmerno pomembna 
gospodarska panoga. Deset jugovzhodnih držav 
ZDA (Kentucky, Zahodna Virginia, Virginia, Ten-
nessee, Severna Karolina, Mississippi, Alabama, 
Georgia, Južna Karolina in Florida) proizvede 
skupaj več lesnih izdelkov kot katerakoli država 
na svetu zunaj ZDA. V Tennesseeju sta lesna 
in celulozna industrija v letu 2008 predstavljali 
8,7 % bruto domačega proizvoda in nudili 9 % 
delovnih mest v državi. Trend pomena gozdarsko-
lesnega sektorja s socialno ekonomskega vidika 
pa je vseeno izrazito negativen. število delovnih 
mest se je v obdobju od 2005 do 2009 zmanjšalo 
za četrtino, trend padanja števila gospodarskih 
subjektov (predvsem žag, furnirnic, tovarn celu-
loze) pa je negativen že zadnjega pol stoletja (od 
1282 leta 1960 na 354 obratov za predelavo lesa 
v letu 2005).

Vse večjo pozornost gozdovom namenjajo 
z vidika blaženja podnebnih sprememb. Vloga 
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skladiščenja (sequestracije) ogljika je obravnavana 
celostno. Le-ta se shranjuje v tleh, opadu, prizemni 
vegetaciji in posebno v nadzemnem in podzem-
nem delu lesne zaloge (dreves). Optimalni učinek 
gozdov glede skladiščenja ogljika je dosežen šele z 
rabo lesnih izdelkov ter nadomeščanjem ogljično 
potratnih surovin (beton, železo, plastika) in 
energentov fosilnega izvora. Analiza življenjskega 
cikla lesa kaže vsestransko boljše rezultate (izjema 
so npr. trdi delci pri kurjenju lesa) v primerjavi 
z analizo življenjskega kroga alternativnih suro-
vinskih virov. Ponovna (kaskadna) raba lesnih 
izdelkov omogoča dodaten prispevek k manjšim 
emisijam toplogrednih plinov ter šele na koncu 
kaskadne rabe še izrabo »odsluženega« lesa v 
energetske namene. 

Kriza celulozne in na splošno lesnopredelo-
valne industrije preusmerja tukajšnje koriščenje 
lesa slabše kakovosti v takojšnjo energetsko 
rabo, k čemur dodatno prispevajo promocija 
in subvencionirane cene obnovljivih virov 
energije v Evropski uniji. Subvencionirana cena 
obnovljivih virov energije vzpodbuja rast kapa-
citetvečanje zmogljivosti za proizvodnjo pilet, 
ki jih v večini izvažajo na zahodnoevropsko 
tržišče. V tem primeru smo priča sorazmerno 
visokim posrednim emisijam toplogrednih 
plinov, ki jih povzročajo procesi predelave in 
transporta energenta na čezoceanska tržišča. S 
slednjo tematiko smo se v času mojega bivanja 
na Univerzi v Tennesseeju raziskovalno tudi 
najbolj intenzivno ukvarjali.

Tennessee in tamkajšnji gostitelji so pustili 
na naši družini trajen pozitiven pečat, sprejem 
v pridružene profesorske vrste na UT pa me 
navdaja z upanjem, da se bo naše sodelovanje 
nadaljevalo.

prof. dr. Janez KRČ, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 

Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

ZAHVALA: Za finančno podporo študijskemu 
bivanju v ZDA se zahvaljujem Pahernikovi usta-
novi in tudi obema institucijama (UL, Biotehniški 
fakulteti in Univerzi Tennessee).

Gozdarstvo v času in prostoru
Ekskurzija Prosilve Slovenija 
v Avstriji
Poitschah je kraj, ki leži približno 3 km severno 
od Feldkirchna v Avstriji. Ni daleč od Slovenije, 
skozi karavanški predor traja vožnja do tja le 
približno uro in pol. Tam je središče posestva 
Gut Poitschah. Celotno posestvo obsega 945 
hektarov, od tega je 845 hektarov gozda, ostalo 
so kmetijske površine. Gozd se razprostira od 
600 do 1200 m nadmorske višine. Lesna zaloga 
je 320 kubičnih metrov na hektar. Gozdarstvo je 
najpomembnejša dejavnost, letno posekajo 4000 
do 5500 kubičnih metrov. Ukvarjajo pa se tudi 
s kmetijstvom, lovom in ribolovom, prevozom 
lesa, energetiko, načrtovanjem in svetovanjem. V 
podjetju je zaposlen 1 gozdarski tehnik (revirni 
gozdar), 3 gozdni delavci, 1 voznik traktorja, 1 
stalni sodelavec za delo v pisarni, 1 gozdarski 
inženir, najemajo tudi zunanje izvajalce za sečnjo 
in spravilo lesa. Podjetje vodi njegov lastnik, dr. 
Eckart Senitza, ki je tudi predsednik Prosilve 
Avstrije. Prosilva Avstrija je bila ustanovljena leta 
1992 in ima 400 članov.

Nekaj glavnih mejnikov v razvoju posestva Gut 
Poitschah: Ob koncu 16. stoletja so pridobivali 
les iz gozdov za železarsko dejavnost. Energijo za 
to dejavnost sta dajala les in voda. V 19. stoletju 
je bilo na površini današnjih gozdov še 6 kmetij 
z njivami, travniki in pašniki, ki pa so s časom 
opustele in se delno zarasle, 150 hektarov njihovih 
površin pa so pogozdili. Ob koncu 19. stoletja so se 
ukvarjali s proizvodnjo papirja in kartona, potem 
pride žagarstvo in konec tridesetih let se žagarstvu 
pridruži tovarna celuloze. Takrat na posestvu 
gospodari Josef Albrecht Senitza, ki v začetku 60. 
let 20. stoletja gospodarjenje preda izobraženemu 
gozdarskemu strokovnjaku Dietrichu Senitzi. 
Ta nadaljuje z žagarstvom in gospodarjenjem z 
gozdom in v začetku 90. let preda gospodarstvo 
sinu, današnjemu gospodarju dr. Eckartu Senitzi, 

Dr. Eckart Senitza je bil gostitelj ekskurzije v 
okviru programa letnega srečanja Prosilve Europe 
v Osojah (Osiach) v Avstriji leta 2011. Takrat sva 
se z njim seznanila predstavnika Prosilve Slove-
nija, prof. dr.Jurij Diaci in jaz. Je zanimiv mož, 
ki privlači s svojo energijo in znanjem ter preda-
nostjo svojemu poklicu. V začetku poletja 2013 
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nam je poslal prijazno vabilo na obisk gozdnega 
posestva v Poitschahu. Vabilu sva se odzvala z 
Zoranom Grecsem, članom Prosilve Slovenija 
in vodjem oddelka za gojenje in varstvo gozdov 
na Zavodu za gozdove Slovenije. Na obisku smo 
si ogledali gozdove posestva Gut Poitschah in 
zasnovali ekskurzijo za večje število udeležencev 
iz Slovenije, ki naj bi jo izvedli v oktobru 2013.

Ekskurzijo smo uresničili v četrtek 17. oktobra 
2013. Po daljšem oblačnem vremenu je bil tisti dan 
jasen in sončen. Udeležilo se je 33 udeležencev, v 
glavnem iz Zavoda za gozdove Slovenije, nekaj pa 
tudi drugih, članov Prosilve Slovenija.

Ogled gozdov in gospodarjenja z njimi smo 
začeli z dobrodošlico v lovski koči gostiteljev. 

V nadaljevanju pa smo si na krožni poti skozi 
gozd ogledali in prisluhnili razlagam o  vplivu 
rabe tal v preteklosti na stanje sedanjih gozdnih 
sestojev,  izbiralnem redčenju za spravilo z žičnico, 
potencialni drevesni sestavi gozdov v odraslem 
gozdu,  izbiralnem redčenju sestojev in primerjavi 
z neredčenimi sestoji, izkoriščanju gozdov in 
naravni obnovi smreke, jelke, bukve, macesna in 
bora, projektiranju  gozdnih cest, sistemu odpi-
ranja gozdov, vlogi gozdne uprave, o škodah na 
gozdu po divjadi in lovstvu, o odraslem bukovem 
gozdu na nadmorski višini 1.200 m, o Naturi 
2000, strojni sečnji, škodah po ujmi. Poleg dr. 
Eckarta Senitze je bil z nami ves čas tudi Gunter 
Flaschberger, gozdar državne gozdarske službe 
za območje Feldkirchen. Tu je zapis nekaterih 
zanimivih spoznanj in ugotovitev iz ogleda:

Po zaraščanju in pogozditvi nekdanjih kme-
tijskih površin so v 150 letih nastali gozdni sestoji, 
ki so deloma nasadi smreke, deloma pa je nastal 
pester, mešan gozd smreke, bukve, macesna in 
rdečega bora. Po prevzemu posestva je dr. E. 
Senitza načrtno ohranjal stare naravne sestoje. 
Pri vsem njegovem delu z gozdom se poznajo 
načela Prosilve. Golosekov, ki so sicer značilni za  
avstrijsko gospodarjenje z gozdovi, v njegovem 
gozdu ni.

Redčenje smrekovega drogovnjaka na povr-
šini 1,5 hektara. Izbrali so okrog 200 izbrancev na 
hektar, razdalja med izbranci je 7 do 10 m.  Pred 
sečnjo je bila lesna zaloga 300 do 350 kubičnih 
metrov na hektar, z redčenjem so odvzeli 30 
odstotkov lesne zaloge. Drevesa za sečnjo označijo. 

Sečnjo opravi skupina delavcev, delajo z motorno 
žago. Delavce plačajo na uro, ne na kubični meter, 
kar prispeva h kakovosti opravljenega dela. 
Udeleženci ekskurzije, gojitelji iz ZGS so menili, 
da je intenziteta redčenja zelo visoka, vendar je 
E. Senitza menil, da je to ustrezno za ta sestoj. 
Upoštevajo nevarnost snegolomov. Nevarnosti 
podlubnikov ni zaradi visoke nadmorske višine 
(nad 1000 m).

Gozdni sestoji po snegolomih. V letih 1975, 
1979 in 1990 so snegolomi poškodovali večje 
količine drevja. V letih 1975 in 1979  je bilo 
poškodovanih skupaj 20000 kubičnih metrov 
drevja. Pokazala se je razlika v odpornosti med 
smreko in jelko. Smreka ima sicer plitve korenine, 
vendar je njena krošnja bolj prilagodljiva na sneg, 
bolj gibčna kot pri jelki. Zaradi obilice svetlobe 
v sestoju po snegolomu sta se pomladila rdeči 
bor in macesen.

Projektiranje in gradnja gozdnih cest: Sona-
ravno gospodarjenje z gozdom zahteva veliko 
odprtost s prometnicami. Imajo 75 m/hektar 
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gozdnih cest, z vlakami vred je odprtost s prome-
tnicami 150 m/hektar. Dr. E. Senitza projektira 
ceste sam. To storitev opravlja tudi za druge. Vsak 
teden izdela nov projekt za naročnike. Projekt 
mora potrditi območni urad državne gozdarske 
službe, potrjen mora biti v 6. tednih. V zahtevnih 
razmerah potrebuje mnenje naravovarstvenikov. 
Zahteve se nanašajo na primer varstvo dreves pri 
gradnji ceste, gradnjo cestnih propustov. E. Seni-
tza tudi usmerja in kontrolira izvajalce gradnje.

Poškodbe po divjadi. Pogled na sestoj v zgornji 
predelu gozdnega posestva je zgovoren, ogromno 
je dreves, poškodovanih po jelenjadi, ki se tu 
skoncentrira od zime do pomladi. 

Zato dr. Senitza to točko imenuje »the hell« 
(pekel). Sedaj odstrelijo približno 3 osebke na 
100 hektarov srnjadi in 4 osebke na 100 hektarov 
jelenjadi. Odstrel bo treba še povečati. Kontrola 
lova je v rokah lovskih oblasti. Na Koroškem 
imajo poseben odbor za upravljanjem z div-
jadjo, v katerem so tudi gozdarji. Za ugotavljanje 
poškodovanosti gozda imajo kontrolne ploskve. 
Krmljenje divjadi je treba zelo omejiti. Lastniki 
gozdov imajo v rokah tudi izvedbo lova. Z vidika 
upravljanja lova s strani državne kontrole ni pro-
blem povečati odstrel, problem je z izvedbo, ker 
je ima divjačina prenizko ceno. 

Točka »nebesa«. Tu je gozd na katerega je dr. E. 
Senitza posebno ponosen. Primerja ga z gozdovi, 
ki jih je videl v Sloveniji. Gre za res lep naraven 
mešan sestoj bukve, jelke, smreke, macesna, bora, 
ki se lepo naravno pomlajuje s skupinsko posto-
pnim gospodarjenjem. Lesna zaloga je 500 do 
700 kubičnih metrov na hektar. Vlaganje v nego 
je nizko, pomlajevanja s saditvijo ni. E. Senitza 
meni, da so primerni ciljni premeri za sečnjo 50 
cm dovolj. Nad temi debelinami se že pojavljajo 
napake v lesu.

Na območju vetroloma Paola. Leta 2008 je 
vihar Paola na površini 180 hektarov pod višavjem 
Hochrindl poškodoval 200000 kubičnih metrov 
drevja. Pri sanaciji je s svetovanjem pomagal 
tudi dr. E. Senitza. Po prvi paniki so umirili 
lastnike gozda, razmejili poškodovano površino 
med lastniki in se dogovorili za potrebna dela. 
Za opravljeno delo so dobili lastniki državno 
subvencijo pod pogojem, da na poškodovani 
površini pospravijo vse, na le najvrednejši les. 

Postavili so tudi zahteve za delo s stroji – delali 
so lahko le na določenih izvoznih poteh, sicer 
ni bilo subvencije. Najprej so delo usmerili na 
razpršene točke, kamor je bilo s stroji najtežje 
priti, šele potem so se usmerili na mesta, kjer 
so bile škode koncentrirane. Potem, ko je bil les 
pospravljen so začeli z obnovo gozda. Obnova 
gozda je stala – samo za delo lastnikov – 140000 
eur. Pri obnovi so se izogibali saditvi z rovnico 
pri kateri se korenine sadike zvijejo v sadilni 
jamici. Bolj uspešna je saditev pri kateri se izko-
plje dovolj velika jamica, da se korenine sadike v 
celoti razprostrejo. Celoten strošek zaradi škode 
je znašal 1000000 eur. Tretjino je prispevala 
država. Informacije o količinah poškodovanega 
drevja po lastnikih so dobili tako, da so jim dali 
obrazce, v katere so vnesli podatke. Z lastniki so 
se srečevali in jim dajali navodila v skupinah po 
50 do 70 ljudi.

Varovalni gozdovi na Hochrindlu. Vrhove 
je pokrival sneg, ki se je bleščal v žarkih zahaja-
jočega sonca. Najvišji vrhovi segajo do 2000 m 
nadmorske višine. Pobočja pokrivajo varovalni 
gozdovi, v katerih pa tudi izvajajo sečnje, celo 
golosečnje, zaradi snegolomov in podlubnikov. 
V Avstriji lahko lastnik naredi golosek s površino 
do 0,5 hektara brez dovoljenja. Za površino od 
0,5 do 2 hektara potrebuje dovoljenje, golosečnje 
s površino nad 2 hektara pa so prepovedane. 
Golosek pomeni, da se iz sestoja vzame več kot 
50% dreves in je onemogočena naravna obnova. 
Zasebni lastniki pridobivajo les tudi v varovalnih 
gozdovih. Izogibajo se golosekom, za spravilo lesa 
uporabljajo žičnice. Sečnjo ponovijo šele po 30 
letih. Država jim nudi subvencije, če se v varo-
valnih gozdovih ne izvajajo golosečenj.

Zahvala
Za uspešno izvedbo ekskurzije se v imenu Prosilve 
Slovenija iskreno zahvaljujem dr. Eckartu Seni-
tzi, ki nas je povabil in vodil ter vse udeležence 
počastil s kosilom v gostilni v Sirnitzu, Posebna 
zahvala gre gospodu Maksu Sušku, ki je pokazal 
razumevanje in pomagal, da je Pahernikova usta-
nova finančno omogočila prijetno in strokovno 
koristno ekskurzijo. Zahvaljujem se tudi prof. dr. 
Juriju Diaciju za prevajanje.

Tone LESNIK, 
predsednik sekcije Prosilva Slovenija
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Književnost

Dne 30 1. 2014 zvečer je v 
dvorani Slovenskega naro-
dnega kongresa v Ljubljani 
kakšnih 20 ljudi prisluhnilo 
predstavitvi knjige Gozd in 
gozdarstvo v Bleiweisovih 
novicah. Knjigo, ki sta jo ob 
koncu leta 2013 izdali Goz-
darska založba in Založni-
štvo JUTRO sta predstavila 
ddr. Igor Grdina, profesor, 
zgodovinar, slavist, razisko-
valec in publicist, ki je v 
uvodnem delu knjige napisal 
obsežen tekst o samih Ble-
iweisovih novicah, njihovem 
uredniku Janezu Bleiweisu 
in času v katerem je živel 
in delal. ter mag. Franc 
Perko, gozdarski strokov-
njak in pisec številnih knjig 
s področja gozdarstva, ki je 
snov za knjigo zbral, uredil 
in napisal spremno študijo. 
Knjiga obsega nad 800 strani 
in je tako po obsežnosti kot 
po vsebini izjemna med knji-
gami Gozdarske založbe.

Bleiweisove novice so 
izhajale od leta 1843 do leta 
1902. Bile so, kot je dejal ddr. 
I. Grdina, prava enciklope-
dija slovenskega življenja v 
tistem času. Gozdarji imamo 
srečo, da smo se s to knjigo povezali z zanimivim 
pričevanjem o času v katerem so izhajale. To je bil 
čas, v katerem je bila izvedena zemljiška odveza, 
čas v katerem je bil ponovno ogozden Kras, čas, 
v katerem je skozi slovensko ozemlje stekla prva 
železnica, čas znamenitega Metternicha in nje-
govih državnih ukrepov, čas prebujanja narodov 
v Avstro-ogrski monarhiji. Knjiga je smiselno 
urejena, da v njej lahko hitro najdeš, kar iščeš.

Udeleženci predstavitve so se živahno vključili 
v razpravo in s svojimi vprašanji sprožili odgovore 
in pogovor o lovu in odnosu med gozdom in 

Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah

divjadjo nekdaj in danes, 
o tujerodnih drevesnih 
vrstah v naših krajih, o 
prisotnosti gozdarstva v 
medijih nekoč in danes. 

V B. novicah je izšlo 
več kot 400 prispevkov 
o gozdu in gozdarstvu. 
O področju torej, ki se 
tiče skoraj dveh tretjin 
površine naše domovine. 
Predstavitev knjige je 
bila v času, ko se je nad 
slovenskimi gozdovi že 
zgrinjala ledena ujma, ki 
je v naslednjih dneh zajela 

kar polovico površine slovenskih gozdov. Ledena 
ujma in njene posledice so postavile pred stroko in 
pred državo veliko odgovornost – kako uspešno 
sanirati poškodovane gozdove? V B. novicah je bilo 
veliko prispevkov o obnovi gozda, o gospodarnem 
ravnanju z lesom posameznih drevesnih vrst. 
Kljub odmaknjenosti časa v katerem so izhajale 
B. novice, bomo morda našli v knjigi marsikatero 
misel ali celo nasvet, ki bo uporaben tudi za ta čas 
preizkušnje v kateri sta se znašla slovenski gozd in 
gozdarstvo po stopetdesetih letih od časa B. Novic.

Tone LESNIK

Predstavitvi knjige Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah

Prof. ddr. Igor Grdina: Gozdarji imate srečo, da 
ste s to knjigo povezani z zanimivim pričevanjem 
o času v katerem so Novice izhajale 
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Vojniković, S., B. Balić, Ć. Višnjić, 2013: Održivo 
korištenje ljekovitog, jestivog i aromatskog šumskog 
bilja. Univerzitet u Sarajevu, Šumarski fakultet, 
Sarajevo, 327 str.

Knjiga treh profesorjev Gozdarske fakultete v Sara-
jevu, Seada Vojnikovića, Besima Balića in Ćemala 
Višnjića, je prijetno presenečenje, saj podobnega 
dela pri nas in v naši soseščini skoraj ne poznam. Ne 
manjka knjig o zdravilnih rastlinah, v Sloveniji so 
zelo priljubljene tudi knjige o divji hrani, predvsem 
izpod peresa Daria Corteseja, tematika je torej živo 

zdravilnih in užitnih gozdnih rastlin. Da gre za 
celovit pristop, nas prepriča celotna vsebina knjige. 
Uvodu sledi dovolj izčrpen zgodovinski pregled 
uporabe zdravilnih in užitnih rastlin ter dišavnic 
v svetu. še podrobneje so predstavljeni postopki in 
pravila pri nabiranju uporabnih rastlin. Izvemo, kaj 
in v kolikšnih količinah nabirajo in prodajajo v svetu, 
katere zdravilne rastline najpogosteje nabirajo v 
Evropi in Bosni in Hercegovini, kakšne so zakonske 
podlage in pravila pri nabiranju uporabnih rastlin, 
katere izmed njih lahko nabiramo samo v omejenih 
količinah ali zaradi redkosti in ogroženosti sploh 

prisotna in vedno več ljudi se iz različnih razlogov 
vrača k naravi in njenim proizvodom. Ne moremo 
reči, da gozdarji pri tem stojimo povsem ob strani. 
Predvsem po zaslugi pokojnega profesorja Boštjana 
Anka smo že leta 1992 dobili zbornik z naslovom 
Bogastvo iz gozda. V njem smo takrat uporabljali še 
nekoliko podcenjujoč izraz postranski gozdni proi-
zvodi. V knjigi, ki vam jo predstavljam, priporočajo 
izraz, ki se je uveljavil šele po letu 1995, to je nelesni 
gozdni proizvodi. V zborniku iz leta 1992 najdemo 
kar nekaj člankov, ki obravnavajo problematiko, ki 
so ji sarajevski profesorji namenili celotno knjigo. 
Namenjena je predvsem gozdarjem in študentom 
gozdarstva in sorodnih ved, tudi vsem drugim, ki 
se strokovno ali ljubiteljsko ukvarjajo z nabiranjem 

ne. Navedeni so zahtevani standardi in certifikati 
za to dejavnost, potrebna dovoljenja za nabiranje, 
pravila pri nabiranju, shranjevanju in obdelavi 
nabranih rastlin in predvsem, kako lahko in moramo 
presoditi dovoljene količine nabranih rastlin, da 
le-te zaradi nabiranja ne bodo ogrožene. Tudi pri 
uporabnih rastlinah velja načelo trajnosti: nabrati 
toliko, da se ohranjata vitalnost rastlin in njihovo 
nemoteno nadaljnje uspevanje. Kar precejšen del 
knjige, od strani 63 do126, je namenjen inventuri 
uporabnih gozdnih rastlin. V njem najdemo to, 
kar naši študentje poznajo v učbenikih statistike in 
dendrometrije. Opisane metode so prilagojene cilju, 
torej ne ugotavljanju količine lesne mase, temveč čim 
boljši oceni količine uporabnih rastlin na določeni 

Književnost
Uporabne rastline v gozdovih Bosne in Hercegovine, zanimiv 
prikaz o njihovi trajnostni rabi 
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Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev je pri prevajanju štirih zvezkov Lexicon silvestre 
oziroma pri izdelavi Gozdarskega slovarja vključila v njegov abecedni seznam – indeks tudi nekatere 
strokovne izraze (160), ki jih je sprejela pri drugih terminoloških presojah, npr. izdelavi slovenskih 
standardov. Teh izrazov v prvih štirih zvezkih originalnega nemškega Lexicon silvestre pa tudi 
njihovih razlag ni. Sedaj komisija tudi zanje izdeluje razlage in tako dopolnjuje Gozdarski slovar. 
Postopoma jih bomo po vsebinskih področjih objavljali. Začenjamo z doslej nerazloženimi izrazi o 
motornih žagah in njihovih sestavnih delih. Razlage se navezujejo na Lexicon silvestre tako, da med 
poševnicama navajajo zaporedne /številke/ izrazov iz Gozdarskega slovarja (glej spletno stran ZGD).

(GDK 362.7)

Motorne žage in njihovi deli 
obvejevalka ž, motorna motorna žaga za obvejevanje/0573/ (odstranjevanje vej na stoječem 

drevju/0431/)
žaga ž za nego, motorna lahka verižna motorna žaga/0576/ za izvajanje nege v mlajših sestojih/0253/ 

prim.: krožna žaga za nego/1638/
žaga ž, motorna drevesna lahka verižna motorna žaga/0576/ za delo na drevesu

prim.: drevesna žaga/3598/, motorna žaga za nego
žaga ž, prenosna verižna verižna motorna žaga/0576/, ki jo je možno prenašati

prim.: enoročna motorna žaga (motorka)/0577/
žaga ž, sabljasta motorna motorna žaga/0575/, pri kateri veriga žage/3599/ teče po sablji ali eno-

stransko vpeti letvi/0579/
žaga ž, sabljasta verižna motorna verižna motorna žaga/0576/, pri kateri veriga žage/3599/ teče po sablji 

ali enostransko vpeti letvi/0579/

gozdni površini (na primer v teži absolutno suhih 
nadzemnih delov rastlin). Zanimiv in izviren pri-
stop, ki ga pri nas v taki obliki najbrž še ne poznamo. 
Naslednje poglavje vsebuje podrobno opredelitev 
uporabnih rastlin glede na njihovo zdravilnost, 
užitnost, strupenost, način delovanja, vsebnost 
organskih in anorganskih snovi. V preglednici so 
predstavljene tudi strupene rastline, ki uspevajo 
v gozdovih Bosne in Hercegovine. V zadnjem 
delu knjige avtorji nazorno prikažejo uporabne 
rastline po skupinah rastišč. Naštejejo vrste, ki 
uspevajo v mediteranskih gozdovih Hercegovine, 
v toploljubnih hrastovih in borovih ter bukovih 
gozdovih Submediterana in celinskih delov Bosne 
in Hercegovine, v mezofilnih hrastovih gozdovih, v 
nevtrofilnih bukovih in jelovo-bukovih gozdovih, 
v kisloljubnih iglastih, mešanih in listnatih gozdo-
vih, v logih (poplavnih gozdovih) ter na odprtih 
gozdnih površinah (posekah, požariščih), kjer je 

delež uporabnih rastlin največji. Nato so uporabne 
rastline podrobno predstavljene po skupinah rastišč, 
vsaka vrsta na eni strani s fotografijo (večino jih 
je posnel S. Vojniković), morfološkim opisom, 
oznako rastišča, podatki o tem, kateri deli rastline 
so uporabni, kdaj jo moramo nabirati, za kaj jo 
lahko uporabljamo, katere sestavine vsebuje in z 
opombami. Na tak način so opisali sto rastlin. Knjigo 
zaključujejo: pregled literature, seznam zakonov s 
tega področja, slovar okrajšav in stvarno kazalo. 
Izčrpno delo priporočam v branje tudi slovenskim 
gozdarjem. Ni razloga, da se temu področju ne bi 
posvetili še bolj, kot smo se mu morda doslej in 
tudi povsem študijsko. Knjiga naših sarajevskih 
kolegov je lahko podlaga vsaj za nov izbirni predmet 
v študijskem programu Oddelka za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire. 

Dr. Igor DAKSKOBLER

Strokovno izrazje

Književnost
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veriga ž 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/

ročaj m, nosilni prednji ročaj motorne žage/0575/, s katerim strojnik nosi motorno žago
ročaj m, objemni nosilni ročaj motorne žage/0575/, ki poteka okrog večjega dela okrova, 

večinoma pravokotno na letev 
ročaj m, ogrevani ročaj motorne žage/0575/, ogrevan električno ali z izpušnimi plini motorja

ročaj m, vodilni ročaj na zadnjem delu motorne žage/0575/, s katerim strojnik vodi žago
položaj m verižne žage lega (letve) motorne verižne žage/0576/ v prostoru: navpična, vodoravna 

ali pod kotom (poševna)
ostroga ž
 

del motorne žage/0575/, s katerim se žago naslanja na drevo ali deblo 
(lahko je snemljiv)

pokrov m gonilnega vretena varovalni pokrov nad gonilnim vretenom in sklopko motorne žage/0575/
korak m verige polovična srednja razdalja med prvo in tretjo kovico na verigi žage/3599/
vreteno s z utori, gonilno pogonsko vreteno z utori na prstanu, v katerega sedajo gonilni členi 

verige žage/3599/
vreteno s, zobato gonilno zobato vreteno, ki poganja gonilne člene verige žage/3599/
zavora ž verige naprava za zaustavljanje in blokiranje verige žage/3599/, ki se sproža 

ročno ali avtomatično (pri povratnem udarcu)
udarec m, povratni odskok letve sabljaste motorne žage/0575/ navzgor oz. nazaj, kadar 

veriga žage/3599/ na koncu letve zadene v oviro 
varovalo s konca letve varovalna naprava, nameščena na koncu letve, da prepreči povratne 

udarce motorne žage/0575/ 
ščitnik m verige snemljivi pokrov, ki prekriva letev in verigo žage/3599/, kadar se žage 

ne uporablja
ščitnik m za desno roko 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 m za levo roko ščitnik pred nosilnim ročajem motorne žage/0575/, ki varuje roko pred 
poškodbami, kadar zdrsne z ročaja; pogosto se uporablja za ročno 
sprožitev zavore verige

vodilo s verige naprava (običajno iz dveh ploščic), ki vodi verigo žage/3599/ z gonilnega 
vretena na letev

tir m, žagin vodilo (greben ali utor) na letvi motorne verižne žage/0576/, po katerem 
tečejo gonilni členi verige žage/3599/

rega ž, žagina prazen prostor v lesu, ki ga naredi žaga
dušilnik m ropota naprava, ki duši jakost ropota izpušnih plinov motorne žage/0575/ in 

jih usmerja stran od strojnika 
lovilnik m isker varovalna naprava na izpušnem loncu, ki lovi iskre v izpušnih plinih 

motorne žage/0575/
lovilnik m verige varovalna naprava, okrog katere se navije del verige žage/3599/, kadar 

se strga ali sname
petelin m za plin vzvod mehanizma, s katerim strojnik uravnava število vrtljajev motorja
zapora ž  petelina za plin varovalna naprava, običajno gumb, ki preprečuje delovanje petelina za 

plin, dokler ga strojnik ne sprosti oz. dokler ne drži vodilnega ročaja 
trdno v roki

zapora ž stikala varovalna naprava, ki preprečuje vključitev stikala za vžig, dokler strojnik 
zapore ne sprosti 

zaskočka ž lopute za plin naprava za začasno zaustavitev lopute za plin v delno odprtem položaju 
za lažje zaganjanje motorne žage/0575/

Strokovno izrazje
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stikalo s toka naprava za izklapljanje električnega toka ob vodilnem ročaju motorne 
žage/0575/ za takojšnjo zaustavitev delovanja motorja 

stikalo s vžiga naprava za odpiranje ventila za dekompresijo pri zaganjanju hladne 
motorne žage/0575/

ventil m za dekompresijo naprava, ki zmanjša kompresijo v valju motorja in s tem olajša zaganjanje 
motorne žage/0575/

črpalka ž za vbrizganje goriva naprava za vbrizgavanje goriva, ki olajša zaganjanje motorne žage/0575/
črpalka ž, ročna oljna ročna črpalka za mazanje verige žage/3599/ z oljem (pritisk na gumb 

potisne olje na letev verižne motorne žage/0576/)
nastavitev ž mazanja verige nastavitev pretoka olja skozi avtomatično črpalko za mazanje letve in 

verige žage/3599/
nastavitev ž prostega teka, me-
hanična

uravnavanje lopute vplinjača na prosti tek motorne žage/0575/, ko veriga 
miruje, običajno z vijakom

nastavitev ž zmesi za prosti tek uravnavanje dotoka goriva v vplinjač na prosti tek motorne žage/0575/, 
običajno z vijakom

nastavitev ž zmesi pri polnem plinu uravnavanje dotoka goriva pri polno odprti loputi vplinjača, ko ima 
motorna žaga/0575/ največjo moč, običajno z vijakom
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Uvodnik
Ali bomo ostali pri ocenjeni škodi?

Žled, ki je v začetku februarja pustošil po pretežnem delu Slovenije, je  zelo 
prizadel tudi  gozdove.  Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije bo treba posekati 
okoli sedem milijonov kubičnih metrov lesa. Škoda je ocenjena na 194 milijonov 
evrov in zajema škodo zaradi razvrednotenja lesne mase, ki je bila poškodovana, 
dodatnih stroškov pri sečnji in spravilu, izpada prirastka, stroškov obnove 
gozda po poseku, stroškov dodatnih negovalnih in preventivno-varstvenih del 
v gozdovih, stroškov za vzpostavitev prevoznosti gozdnih prometnic oziroma 
vlak in stroškov za njihovo sanacijo.

Najbolj prizadeta so gozdnogospodarska območja Postojna, Tolmin, Kranj 
in Ljubljana. Od celotne količine, ki jo bo treba posekati, je tretjina iglavcev 
in dve tretjini listavcev. In prav iglavce,  med katerimi prevladuje smreka, je 
treba v relativno kratkem obdobju posekati, izdelati in spraviti iz gozdov (do 
15. maja 2014) in hkrati narediti  kakovosten gozdni red, da bomo preprečili 
namnožitev podlubnikov. Če je to mogoče opraviti v državnih gozdovih, bo to 
mnogo teže v zasebnih. Na nesrečo pa je pretežni del poškodovanih iglavcev, ki 
jih je treba posekati in izdelati v dveh mesecih, prav v zasebnih gozdovih. Slabih 
izkušenj z nepravočasno izdelanimi iglavci po ujmah, neprimernim gozdnim 
redom in zamujanjem pri pobiranju lubadark imamo obilo v bližnji preteklosti.  

Prav poseku in spravilu iglavcev je treba nameniti vse razpoložljive sile in 
zagotoviti tudi pomoč zasebnim lastnikom. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS bi moral urediti, da koncesionarji iz manj prizadetih območij priskočijo 
na pomoč bolj prizadetim. Če tega ne bomo uspešno opravili, bo v naslednjih 
letih dejansko sledila katastrofa.

Če je treba pri iglavcih hiteti in bo Zavod za gozdove Slovenije težko  natančno 
usmerjal sanacijo (vso aktivnost bo moral usmeriti predvsem v pravočasno 
izdelavo, spravilo in gozdni red ter spremljavi pojava podlubnikov), pa ima za 
sanacijo prizadetih sestojev listavcev  na  voljo več časa. Na  podlagi izkušenj 
iz preteklosti (npr. Brkinov) mora Zavod za gozdove od primera do primera 
presojati in usmerjati sanacijo prizadetih gozdov listavcev: kaj pustiti,  kje in 
kako obnavljati, kje preiti na panjevce ipd. Za uspešno naravno obnovo z rasti-
šču primernimi drevesnimi vrstami pa je predpogoj uskladitev odnosov med 
rastlinojedo divjadjo in gozdom. Na enem po žledu bolj prizadetih območij 
lahko v zadnjem območnem načrtu preberemo med drugim: Najslabše stanje je 
v območju strnjenih jelovo-bukovih gozdov v gozdni krajini, kjer naravne obnove 
z jelko in plemenitimi listavci praktično ni. Obnova poteka le z bukvijo ali smreko.

Od lastnikov gozdov, koncesionarjev, javne gozdarske službe in države 
je odvisno, ali bomo ostali pri ocenjeni škodi ali pa se bo skokovito večala.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1  Uvod 
1 IntrodUctIon

Nacionalni gozdni program (v nad. NGP) je od 
države do države različen proces, v okviru kate-
rega naj bi država na temelju dogovorjenih načel 
z različnimi metodološkimi pristopi oblikovala 
dolgoročno strategijo gospodarjenja z gozdovi. 
Z njo naj bi krepila predvsem trajnostni razvoj 
gozdov in gozdarstva, omogočala prispevek 
gozdov k trajnostnemu razvoju družbe, izvajala 
mednarodno dogovorjene zaveze ter vzpostavljala 
meddržavno sodelovanje, pri čemer bi bil NGP 
referenčni okvir za sodelovanje različnih organiza-
cij (FAO, 2006, 2013, prim. Yudego, 2002, Glück, 

GDK 903:905

Stanje gozdov in gozdarstva v luči resolucije nacionalnega 
gozdnega programa 
Forest and Forestry Conditions in the View of Resolution on National Forest Pro-
gramme  

Marko KOVAČ1 

Izvleček:
Kovač, M.: Stanje gozdov in gozdarstva v luči Resolucije nacionalnega gozdnega programa. Gozdarski vestnik, 
72/2014, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 45. Prevod Breda Misja, jezikovni 
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek se omejuje na presojo uspešnosti doseganja ciljev, ki so bili zapisani v Resoluciji nacionalnega gozdnega 
programa. Ta je bila izdelana s pomočjo kvantitativnih kazalcev, ki so bili zapisani v programu, ali primernimi 
drugimi kazalci. Rezultati so pokazali, da so smeri razvoja številnih kazalcev neugodne; predvsem to velja 
za neuravnoteženost gozdov, za razmerje med prirastkom in sečnjo, delež gozdnih habitatnih tipov z vidika 
ohranitvenega statusa, večanje sanitarnih sečenj zaradi izbruhov insektov, bolezni in naravnih pojavov in tudi 
za zmanjševanje stopnje predelave lesa. Nezadostna je tudi upravljavska kapaciteta sektorja gozdarstva, ki še 
dodatno otežuje izvedbo nacionalnega gozdnega programa v želeni smeri. 
Ključne besede: kazalci nacionalnega gozdnega programa, stanje gozdov - gostote, biotska pestrost, zdravje in 
vitalnost gozdov, sekvestracija ogljika, predelava lesa in trgovina, upravljavska kapaciteta

Abstract:
Kovač, M.: Forest and Forestry Conditions in the View of Resolution on National Forest Programme. Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), 72/2014, vol. 2. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. 
quot. 45. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
This article is limited to the estimation of success in achieving the goals written in Resolution on National Forest 
Programme. It was prepared by the use of quantitative indicators written in the programme or other appropri-
ate indicators. The results have shown that the development trends of diverse indexes are unfavorable; this is 
above all true for imbalance of forests, quotient between increment and removals, share of forest habitat types 
in favorable conservation status, increasing sanitary fellings due to insect infestations, diseases and natural 
phenomena, and also for the decreasing level of wood processing. Stewardship capacity of forest authorities is 
also insufficient and thus additionally worsens realization of national forest program in the desired direction.
Key words: indicators of national forest program, forest condition – densities, biodiversity, health and vitality 
of forests, carbon sequestration, wood processing and trade, stewardship capacity

1 Dr. M. K. Gozdarski inštitut Slovenije, marko.kovac@
gozdis.si

et al., 1999). V duhu spoštovanja mednarodnih 
pravno zavezujočih in nezavezujočih instrumentov 
(prim. Diaci, Golob, 2009) je Republika Slovenija 
leta 2007 sprejela Resolucijo o NGP 2007 (v nad. 
RNGP). V njej je izpostavila štirinajst vsebin-
sko-problemskih področij, ki obsegajo teme od 
»slovenskega gozda in trajnostnega gozdarstva« 
do »programa upravljanja z divjadjo«, približno 
šestdeset konkretnih ciljev in nekajkrat toliko 
kazalcev. Čeprav naj bi glede zavez, dogovorjenih 
v okviru Medvladnega panela o gozdovih (FAO, 
2006, 2013), oblast organizirala tudi demokratični 
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dialog, znotraj katerega bi z deležniki iskala načine 
za dosego ciljev, ta proces do danes ni zaživel. 

Čeprav je od sprejema RNGP minilo že več 
let, ostajajo nekatera vprašanja v povezavi z njo 
še vedno odprta. Tako npr. sploh ni ničesar pove-
danega o nadaljevanju NGP kot demokratičnega 
procesa, kdo naj bi bil odgovoren za uresničevanje 
posameznih vsebin RNGP ter katera institucija 
(oz. strokovno telo) in na kakšen način naj bi 
preverjala izvajanje NGP. Ne glede na vse te 
nerodnosti in neznanke se vseeno zdi, da sta 
gozd in gozdarstvo preveč pomembna za lastnike 
gozdov, gospodarstvo in prebivalce te države, zato 
njunega razvoja ne gre prepuščati naključju. V 
luči tega dejstva je namen tega prispevka oceniti, 
kako poteka doseganje pomembnejših ciljev, zapi-
sanih v RNGP. Da bi se izognili subjektivnosti, 
bo presoja temeljila na pomembnejših kazalcih 
RNGP, ki označujejo stanje gozdov, trajnostno 
gozdarstvo, biotsko pestrost, zdravje in prilagajanje 
gozdov lokalnim podnebnim spremembam ter 
gospodarska gibanja. Poleg tega bo v prispevku 
predstavljena še analiza upravljavske kapacitete 
gozdarskega resorja, ki je ključna za izvajanje 
NGP in gozdarske politike nasploh. 

2  MEtodE dELA
2  MEtHodS

Presoja, ali se gozdovi razvijajo v smeri ciljev 
RNGP (2007), je bila izdelana s pomočjo kvanti-
tativnih kazalcev (preglednica 1). V primerih, ko 
kazalca zaradi katerega koli razloga ni bilo mogoče 
pridobiti ali njegova raba ni bila smiselna, je bil 
nadomeščen z ustreznim. 

 – Za oceno stanja kazalcev so bili uporabljeni 
naslednji podatkovni viri:

 – Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov 
(v nad. MGGE, GIS, 2013/1), 

 – podatki (popis sestojev, funkcije, drugo) Zavoda 
za gozdove Slovenije, ki jih je le-ta uporabil pri 
izdelavi nacionalnega poročila Forest resource 
assessment, 2015 (ZGS, 2013), 

 – obstoječi podatki in baze Statističnega urada 
RS (SURS, 2013), 

 – izvedeni podatki, ki nastajajo v okviru Gozdar-
skega inštituta Slovenije (GIS, 2013/2), 

 – podatki Zavoda za varstvo narave RS (Petkov-
šek, 2013, ZRSVN, 2013) 

 – karta rabe tal 1998–2013 (MKO, 2013) in
 – tuji dokumenti o NGP. 

Podatki so bili obdelani s statističnimi meto-
dami, kot so deskriptivna statistika, frekvenčna 
analiza, enosmerna analiza variance itn. Ker v 
sestavku ni zavračanja hipotez, so parametri 
kazalcev predstavljeni brez intervalov zaupanja.

3  rEZULtAtI
3  rESULtS 
3.1  trajnostni razvoj gozdov
3.1  Sustainable development of forests
Razen površine gozdov, ki se od leta 2007 ne veča 
več skokovito in se je v zadnjih letih ustalila pri 
približno 1.211.000 ha (MKO, 2013, FRA, 2010), 
preostali kazalci razvoja gozdov kažejo nenehno 
rast. Po podatkih MGGE (GIS, 2013/1) je v letu 
2012 (slika 1) povprečna lesna zaloga gozdov 
znašala 333 m3/ha, povprečni neto prirastek 8,8 
m3/ha, povprečni letni posek pa je bil ocenjen 

Slika 1: Površina gozdov (1) in lesna zaloga gozdov (2) v času (GIS, 2013/1)
Figure 1: Forest area (1) and mean growing stock (2) over time (a = volume according to MGGE 2012; b=volume 
reported to FRA) (GIS, 2013/1)

Kovač, M.: Stanje gozdov in gozdarstva v luči Resolucije nacionalnega gozdnega programa
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PodročjE/cILj KAZALEc* 
5 Slovenski gozd in trajnostno  
gozdarstvo
Ekosistemski pristop in trajnostni ra-
zvoj gozdov v pomenu njihove biotske 
raznovrstnosti ter vseh njihovih ekolo-
ških, gospodarskih in socialnih funkcij.

Površina gozdov; lesna zaloga; prirastek in posek; drevesna sestava; 
struktura gozdov po ohranjenosti; delež gozdov z izdelanimi goz-
dnogospodarskimi načrti; površina gozdov, dostopnih za rekreacijo; 
poškodovanost gozdov; stopnja negovanosti.

6.3.1 Gozdovi in ohranjanje narave
6.3.1.1 Pomen gozdov za biotsko 
raznovrstnost
Ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov 
na ekosistemski ravni.

Površina zavarovanih gozdov; površina gozdov v varovanih 
območjih; površina gozdov v ekološko pomembnih območjih; 
površina evropsko pomembnih habitatnih tipov; površina mirnih 
con; struktura gozdov po stopnjah ohranjenosti; drevesna sestava; 
struktura razvojnih faz; delež mladovja; količina odmrlega drevja; 
objedenost in poškodbe od divjadi; površina evropsko pomembnih 
habitatnih tipov v ugodnem stanju; število vrst v območjih Natura 
2000 v ugodnem stanju.

6.3.2 Gozdovi in spremembe pod-
nebja
Zagotoviti ponor CO2 v gozdovih. Letna količina akumuliranega C v gozdovih; zaloga C v gozdovih 

(tudi v tleh); letna sprememba količin C v lesnih izdelkih.
Nadaljnje povečanje rabe lesa kot ma-
teriala in energenta.

Letna poraba industrijskega lesa na prebivalca; delež energije, pri-
dobljene iz lesa; v skupni porabi energije; letna poraba okroglega 
lesa za energetske namene na prebivalca.

Prilagajati gospodarjenje z gozdovi 
podnebnim spremembam.

Površina poškodovanih gozdov – po vzrokih poškodb in gozdnih 
tipih; delež osutosti krošenj; lesna zaloga; prirastek; dolžina sani-
ranih gozdnih prometnic po ujmah.

6.3.4 ohranjanje zdravja in vitalnosti 
gozdov
Zmanjšati vplive negativnih dejavnikov 
na gozdove.

Depozicija zračnih onesnažil; delež osutosti krošenj; površina 
poškodovanih gozdov – po vzrokih poškodb in gozdnih tipih (tudi 
poškodovanost gozdnega mladja od rastlinojede divjadi); količina 
nedovoljenih sečenj; število ogroženih rastlinskih in živalskih 
gozdnih vrst; obseg saniranih gozdnih prometnic.

7.3.1 Gozd in gospodarske dejavnosti
7.3.1.1 Pridobivanje lesa – splošno
Povečati izkoriščenost proizvodnega 
potenciala gozdnih rastišč.

Površina gozdov; lesna zaloga; prirastek in sortimentna struktura 
poseka.

7.3.1.5 Lesarstvo in papirništvo
Povečati izvoz lesnih proizvodov s 
povečano dodano vrednostjo v domači 
lesni industriji.

Uvoz in izvoz okroglega lesa; uvoz in izvoz lesnih izdelkov.

Povečati rabo lesa in lesnih izdelkov 
v gradbeništvu in bivalnem okolju. 
Les in izdelki iz lesa naj do leta 2015 
postanejo vodilni material.

Količina okroglega lesa, ki se porablja v predelovalnih dejavnostih 
v Sloveniji.

Preglednica 1: Teme, cilji tem in indikatorji (povzeto po RNGP, 2007)
Table 1: Topics, topic goals and indicators (according to RNGP, 2007)

Op.:* podčrtani kazalci so bili uporabljeni v raziskavi
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Slika 2: Prirastek in posek (1) ter drevesna sestava gozdov (2) v času (GIS, 2013/1)
Figure 2: Increment and removals (1) and tree composition of forests (2) over time (a = net increment; b = annual 
removals) (GIS, 2013/1)

Slika 3: Porazdelitev parametrov lesnih zalog (1) in temeljnic (2) po razvojnih fazah (Mediana = Me; 75kvartil = 
Q75; LZ = MLZ = povprečna lesna zaloga; Gha mean = povprečna temeljnica; mld = mladovje; drg = drogovnjak; 
deb = debeljak; raznod = raznodobno; null = neznano)(GIS, 2013/1)
Figure 3: Distribution of parameters of growing stock (1) and basal area (2) according to developmental phases 
(Median=Me; 75 quartile = Q75; mean value LZ = MLZ = mean growing stock; Gha Mean = mean basal area; 
mld = young growth; drg = pole stand; deb = old growth; raznod = uneven-aged; null = unknown)(GIS, 2013/1)

Slika 4: Uravnoteženost SPG gozdov po razvojnih fazah (pml = pomlajenec, glej sliko 3) (GIS, 2013/1)
Figure 4: Balance of evenly-aged forests according to developmental phases (pml = stands under regeneration; see 
Figure 3) (GIS, 2013/1)
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na 4,15 m3/ha (slika 2). Razmerje med listavci in 
iglavci se ni bistveno spremenilo. 

Strukturni parametri (slika 3) t. j. mediane, 
zgornji kvartili (Q75) in aritmetične sredine lesnih 
zalog in temeljnic razvojnih faz kažejo, da so 
lesne zaloge in temeljnice večinoma porazdeljene 
desno asimetrično. Nadalje frekvenčna analiza 
vseh 760 ploskev MGGE (GIS 2013/1) kaže, da so 
lesne zaloge večje od 400 m3/ha prisotne na 253 
ploskvah (33 %), večje od 500m3/ha na 126 (16,6 
%) ploskvah, večje od 600 m3/ha na 58 ploskvah 
(7,6 %), lesne zaloge večje od 800 m3/ha pa na 16 
ploskvah (2,1 %). 

V tesni povezanosti z doslej navedenimi ugoto-
vitvami je tudi uravnoteženost sestojev razvojnih 
faz v skupinsko postopno gospodarjenih gozdovih 
(v nad. SPG; slika 4). Čeprav model uravnote-
ženosti ni bil izračunan za posamezne skupine 
rastišč, marveč odraža vse gozdove v državi, vseeno 
nedvoumno sporoča, da je v slovenskih gozdovih 
premalo mladih in preveč starejših gozdov. Stanje 
sestojev v pomlajevanju je zadovoljivo. 

3.2  Gozdovi in ohranjanje narave 
3.2  Forests and nature conservation
Ohranjanje biotske pestrosti na ekosistemski ravni
Conservation of biodiversity at an ecological level
Površina, namenjena ohranjanju biotske pestrosti 
(slika 5), se je od leta 1990 do danes povečala s 
5.100 ha na 60.500 ha. Če k tej površini prištejemo 
še površino gozdov z naslova omrežja Nature 
2000, znaša skupna površina za ohranjanje biotske 
pestrosti 552.000 ha (FRA, 2010, ZGS, 2013). Manj 
ugodne vrednosti kot pravkar omenjeni kazalec 
dosegajo kazalci drevesne sestave in že prikazanih 
deležev razvojnih faz, posebno mladih gozdov 
(glej poglavje 3.1). 

Pomemben kazalec biotske pestrosti je tudi 
količina mrtve lesne biomase, ki se od zadnje 
nacionalne inventarizacije leta 2007 ni povečala 
in je bila v letu 2012 ocenjena na 19.76 m3/ha 
(GIS, 2013/1); od tega je bilo stoječega mrtvega 
lesa 36 %, ležečega pa 64 %. 

Zadnji kazalec je površina gozdnih habitatnih 
tipov in vrst v ugodnem stanju. Če naj bi bilo v 
prvem nacionalnem poročilu (EIONET, 2007) 
okoli 55 % gozdnih habitatnih tipov v ugodnem 

Slika 5: Površina gozdov, na kateri se varuje biotska pestrost v času.
N2K = površina Nature 2000; OhrBP = površina funkcije ohranjanja biotske pestrosti 1. stopnja (FRA, 2010, 
ZGS, 2013).
Figure 5: Forest area where biodiversity is protected over time.
N2K = area of Natura 2000; OhrBP = area of biodiversity conservation function 1st level (FRA, 2010, ZGS, 2013)
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stanju, 25 % v neugodnem in okoli 19 % v slabem, 
poročilo ZRSVN iz l. 2013 (glej tudi Petkovšek, 
2013) navaja precej drugačne rezultate: delež 
gozdnih habitatnih tipov v ugodnem stanju se je 
zmanjšal na 23 %, delež gozdnih habitatnih tipov v 
neugodnem stanju se je povečal na 55 %, gozdnih 
habitatnih tipov v slabem stanju je 22 %. Kot je 
mogoče povzeti, so te ocene nepopolne, saj se 
deleži v poročilu ne nanašajo na površine gozdov 
z določenim ohranitvenim statusom ampak na 
število gozdnih habitatnih tipov.

Gozdovi in lokalne podnebne spremembe 
Forest and local climate changes

Količina ogljika, vezanega v živi nadzemni in 
podzemni biomasi, v mrtvem lesu, opadu in tleh 

Slika 6: Delež ogljika v biomasi in tleh v času (GIS, 2013/1)
Figure 6: Carbon in biomass and soil over time (1 = carbon in living biomass; 2 = carbon in deadwood and litter; 
3 = carbon in soil; 4 = total carbon) (GIS, 2013/1)

(slika 6) se veča in bo po oceni l. 2015 znašala 
288,3 milijonov ton. Tej količini je treba prišteti 
še ogljik, vezan v drevnini zunaj gozdnih zemljišč, 
ki je bil ocenjen na 3,1 milijona ton (GIS, 2013/1). 
Preračunano na površino Slovenijo to pomeni, 
da je v vsakem hektarju vezanih najmanj 143,7 t 
ogljika.

Z vidika ponora ogljika in energijske samoo-
skrbe je poveden tudi razvoj kazalca »nadaljnje 
povečanje rabe lesa kot materiala in energenta«. 
Letna poraba lesa vseh vrst in oblik za energetske 
namene se je v obdobju 2007–2012 povečala za 32 
% in je l. 2012 dosegla vrednost 1,97 milijona ton 
oziroma na 0,97 t na prebivalca (Slika 7; SURS, 
2013, GIS, 2013/2). 

Slika 7: Skupna poraba lesa za energetske namene v času (SURS, 2013, GIS, 2013/2)
Figure 7: Total consumption of wood for energy purposes over time (SURS, 2013, GIS, 2013/2)
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Ohranjanje zdravja in vitalnosti gozdov
Conservation of health and vitality of forests 

Struktura sanitarnega poseka v obdobju 2003–
2012 kaže (slika 8, ZGS 2013), da so insekti, 
konkretno podlubniki, največji povzročitelji 
škod v gozdovih. Po njihovi izjemni namnožitvi 
med letoma 2003 in 2008, se sanitarni posek, 
ki je nastal zaradi njih, še vedno ni zmanjšal 
na pričakovano količino 100.000 m3 na leto 
(osebna korespondenca z dr. D. J.), marveč se je 
ustalil v višini 200.000 m3. Povečeval se je tudi 
obseg škode zaradi bolezni; tako so npr. bili 
evidentirani vnosi številnih novih škodljivih 
organizmov, ki bodo v prihodnje najverjetneje 
zelo prizadeli gozdove in bodo vplivali na njihovo 
biotsko raznovrstnost. Predvsem je treba omeniti 
kostanjevo šiškarico – Dryocosmus kuriphilus, 
jesenov ožig – Chalara fraxinea, brestovo grizlico 
– Aproceros leucopoda, javorov rak – Eutypella 
parasitica in storževo listonožko – Leptoglossus 
occidentalis.

Še naprej se povečuje tudi osutost dreves 
slovenskih gozdov. Povprečna osutost se je v 
obdobju 1991–2013 s tedanjih 16,5 % povečala 
na 25,9 %, delež poškodovanih dreves (osutih 
nad 25 %) pa se je v istem času povečal s 15,5 % 
na 30,9 % (GIS, 2013/1). 

3.3  Gozd in gospodarske dejavnosti
3.3  Forest and economic activities 
Bilanca uvoza in izvoza okroglega lesa in lesnih 
izdelkov ter količina lesa, ki se rabi v predelovalnih 

Slika 8: Struktura sanitarnega poseka v posameznih letih (ZGS, 2013)
Figure 8: Structure of sanitary felling in individual years (1 = insects; 2 = diseases; 3 = browsing; 4 = wind; 5 = snow; 
6 = ice, sleet; 7 = snow avalanche + landslide; 8 = local emissions; 9 = logging; 10 = other) (ZGS, 2013)

dejavnostih v Sloveniji, je pomemben kazalec 
integriranosti gozdnega in lesnega sektorja. Iz 
levega grafa izhaja (slika 9; SURS, 2013, GIS, 
2013/2), da se predelava industrijskega okroglega 
lesa v državi zmanjšuje že deset let. Še nazorneje 
potrjuje stanje desni graf, ki kaže kvocient med 
predelavo in proizvodnjo surove hlodovine oz. 
industrijskega okroglega lesa. Kot sledi, je Slo-
venija do leta 2005 predelala več okroglega lesa, 
kot ga je sama proizvedla, od takrat naprej pa je 
predelava v primerjavi s proizvodnjo nazadovala 
in je v zadnjih letih dosegla 60 %. 

Z že omenjenima gibanjema sta skladna večji 
izvoz nepredelanega okroglega lesa in vsaj delno 
posledično manjši izvoz končnih lesnih izdelkov 
(slika 10; SURS, 2013, GIS, 2013/2). Oba skupaj 
samo potrjujeta stanje lesne industrije v Sloveniji, 
ki je v zadnjem desetletju zelo nazadovala.

4  rAZPrAvA
4  dIScUSSIon
4.1  razvojni trendi kazalcev
4.1  Development trends of indicators
Izmed ciljev v skupini »trajnostni razvoj gozdov« 
sta se v zaželeni smeri razvijala samo površina 
gozdov in lesna zaloga, medtem ko je razvoj treh 
preostalih kazalcev šel v nezaželeni smeri (pre-
glednica 2). Glede površine je dobro predvsem, 
da se ne veča več tako skokovito kot v preteklosti. 
Ob tem morda samo to, da zaradi neusklajenosti 
fotointerpretacijskih ključev, ki se uporabljata 
pri izdelavi karte gozdov Zavoda za gozdove 
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Slika 9: Predelava industrijskega okroglega lesa (1) in kvocient med predelavo in proizvodnjo hlodovine (2) v 
Sloveniji (SURS, 2013, GIS, 2013/2)
Figure 9: Processing of industrial roundwood (1) and the ratio between processed and produced industrial roundwood 
(2) in Slovenia (a = saw and veneer logs; b= industrial roundwood) (SURS, 2013, GIS, 2013/2) 

Slika 10: Izvoz okroglega lesa in drugih izdelkov (1) ter izvoz lesnih izdelkov (2) v času (SURS, 2013, GIS, 2013/2)
Figure 10: Export of roundwood and other products (1) and export of wood products (2) over time (a = total 
roundwood; b = saw and veneer logs; c = pulp and fuelwood) (SURS, 2013, GIS, 2013/2)

Slovenije in karte rabe tal Ministrstva za kmetij-
stvo in okolje, točna površina gozdov ni znana. 
Med obema kartama je namreč razhajanje, ki je 
ocenjeno na okoli 27.000 ha (MKO, 2013, osebna 
korespondenca z dr. B. M.). 

V obdobju 1995–2012 se je povprečna lesna 
zaloga gozdov zelo povečala in že nekaj let sodi 
med tri največje v Evropi (Švica 369 m3/ha (WSL, 
2014), Avstrija 337 m3/ha (BFV, 2014), Nemčija 
320 m3/ha (BMELV, 2011), Francija 162 m3/ha, 
Italija 151 m3/ha; Forest Europe, UNECE and 
FAO, 2011). Velika povprečna vrednost pa ne 
pomeni tudi, da je sedanja lesna zaloga optimalna. 
Mediana in aritmetična sredina lesne zaloge 
debeljakov (slika 3) potrjujeta, da pretežna večina 
debeljakov ne dosega modelnih končnih lesnih 
zalog, ki kot vodilo služijo določanju ciljev na 

različnih rastiščih (Veselič, 2000, 2002), kot tudi 
ne končnih lesnih zalog optimalnih debeljakov. 
Te se namreč praviloma začenjajo pri 600 m3/ha 
(Kotar, 2005).

Še drugačen je vidik optimalne povprečne 
lesne zaloge, če se jo presoja v luči problematike 
neuravnoteženosti razvojnih faz SPG gozdov, ki 
se v Sloveniji neuspešno rešuje že več kot trideset 
let. Stanje l. 2012, ko je primanjkovalo okoli 1.000 
km2 mladovja in 1.000 km2 drogovnjakov in je 
bilo preveč okoli 2.000 km2 debeljakov (kako-
vostnih premalo), je bilo nasprotno stanju iz l. 
1980, ko je bilo mladih gozdov (dbh = 0–30 cm; 
mladovij in drogovnjakov) preveč in je primanj-
kovalo kakovostnih debeljakov (Gašperšič, Kotar, 
1986). Če bi bile dandanes površine razvojnih 
faz uravnotežene in bi tudi drevesna sestava in 
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povprečna lesna zaloga razvojnih faz ostali v 
mejah sedanjih vrednosti, potem bi povprečna 
lesna zaloga SPG gozdov znašala od 290 do 300 
m3/ha, povprečna lesna zaloga vseh gozdov pa 
bi bila še nekoliko manjša. Kot sledi, bo treba pri 
doseganju optimalne povprečne lesne zaloge, ki bi 
v primeru take drevesne sestave kot je dandanes, 
lahko znašala od 340 do 360 m3/ha, treba delati še 
naprej; vendar ne s povečevanjem zalog v starih 
sestojih, pač pa z njihovim pospešenim sekanjem 
in z ustvarjanjem polno zaraslih mladih gozdov 
in intenzivnim redčenjem nenegovanih mlajših 
debeljakov (prim. Čas et al., 2011).

V nezaželeni smeri se je gibal tudi kvocient 
med posekom in prirastkom, ki je po podatkih iz 
l. 2012 (GIS, 2013/1) znašal 47 %. Ta delež je za 
dobro četrtino manjši od cilja RNGP. Če povza-
memo, namesto sedanje sečnje v približni višini 
5.0 mio m3/leto (± 19,75%) bi v (Sloveniji lahko 
brez pomisleka sekali od 8 do 9 mio m3/leto, pri 
čemer bi se še vedno vezalo najmanj 18 % pri-
rastka. Tak, zelo povečan posek bi bil z razvojnega 
vidika gozdov zelo dobrodošel; preprečilo bi se 
namreč nadaljnje slabšanje vitalnosti zastaranih 

Preglednica 2: Ocena razvoja trendov za kazalce ciljev (RNGP 2007)
Table 2: Estimation of trend development for goal indicators

cILj KAZALcI trend 
Trajnostni razvoj gozdov Površina +

lesna zaloga +
prirastek/posek -
drevesna sestava o
uravnoteženost RF -

Biotska pestrost površina za ohranjanje biotske pestrosti +
drevesna sestava o
količina mrtvega lesa +
površina habitatov v ugodnem stanju o

Gozdovi in lokalne spremembe podnebja ponor ogljika +
raba lesa za energetske namene +

Zdravje in vitalnost gozdov struktura sanitarnega poseka -
osutost dreves v sestojih -

Gozd in gospodarske dejavnosti predelava okr. lesa in predelava/proizvodnja okro-
glega lesa

-

izvoz lesnih produktov z visoko dodano vrednostjo -

Op.: + = ugoden trend; – = neugoden trend; o = vprašljiv trend 

sestojev, zaradi boljše kakovosti lesa pa bi bil večji 
tudi dohodek iz naslova posekanega lesa (prim. 
Čas et al., 2011, Kadunc et al., 2011/1, 2011/2). 
Gospodarjenje z gozdovi, kakršno prevladuje v 
zadnjih dveh desetletjih, namreč ni trajnostno in 
na dolgi rok ogroža obstoj gozdnih habitatnih tipov 
in s tem ohranjanje biotske pestrosti. Glede trajne 
proizvodnje lesa je tako dandanes že mogoče trditi, 
da bodo imele prihodnje generacije v primerjavi z 
današnjo precej slabše pogoje zanjo; na voljo bodo 
namreč imele bistveno manj sečno zrelih gozdov 
in veliko več mladih (predvsem v območjih GG 
Slovenj Gradec in Nazarje), ki bodo terjali velika 
vlaganja. Posledično bodo precej drugačni tudi 
pogoji za morebitno razglašanje ekoloških in 
socialnih ekosistemskih storitev gozdov (npr. za 
rekreacijo).

Bistveno boljše razmerje med posekom in 
prirastkom kot Slovenija dosegata (ali sta dose-
gali) Avstrija in Švica. Medtem ko je v Avstriji, ki 
ima 80% zasebnih gozdov, v obdobju 2007–2009 
razmerje znašalo 85 % (BFV, 2014), je bilo v Švici 
s pretežno javnimi gozdovi v obdobju 2004–2006 
še višje; na ravni države sta posek in mortaliteta 

Kovač, M.: Stanje gozdov in gozdarstva v luči Resolucije nacionalnega gozdnega programa



GozdV 72 (2014) 268

skupaj znašala 94 %, v osrednji Švici (Mitteland) 
pa celo 124 % (Brändli, 2010).

Izmed kazalcev biotske pestrosti in prilagajanja 
gozdov lokalnim podnebnim spremembam se 
štirje razvijajo v želeni smeri. Za mrtev les med-
narodne primerjave kažejo, da se tako s skupno 
količino mrtve lesne biomase kot z deležema 
stoječega in ležečega mrtvega lesa Slovenija uvršča 
v tretjino tistih evropskih držav, katerih gozdovi 
imajo največ mrtve biomase (Forest Europe, 
UNECE, FAO, 2011). Kljub visoki skupni količini 
mrtvega lesa, ki je brez prepričljivih argumentov 
varstva narave ni smiselno povečevati, je treba v 
prihodnje pozornost namenjati predvsem struk-
turi mrtvega lesa, ki je na ravni države zaenkrat 
sprejemljiva (stoječ mrtvi les = sušice + štrclji = 
7.11 m3/ha; ležeč mrtvi les = podrtice + panji + 
večji kosi = 12.66 m3/ha), na lokalni pa morda 
ne povsod. 

Na drugi strani se drevesna sestava, ki je verje-
tno najpomembnejši kazalec ohranjanja gozdnih 
habitatnih tipov, na dobršnem delu Slovenije 
prepočasi spreminja v smeri primernosti rastiščem 
(Kadunc et al., 2011/2, Čas et al., 2011). Izstopajo 
predvsem območja z izjemno velikimi deleži 
iglavcev, predvsem smreke, ki jo je mogoče najti 
na njej velikokrat neprimernih rastiščih (GGO 
Kranj 68 %, GGO Bled 71 %, GGO Nazarje 78 %, 
GGO Slovenj Gradec 83 %; GIS, 2013/1). Dreve-
sna sestava se tudi prepočasi prilagaja lokalnim 
podnebnim značilnostim (veter, sneg, žled, sušna 
rastišča) in je premalo upoštevana v scenarijih 
morebitnih podnebnih sprememb (Kutnar et al., 
2009, Kutnar, Kobler, 2011). 

Nadalje slovensko poročilo po 17. čl. Direktive 
o habitatih navaja, da sta se v obdobju 2007–2013 
povečala deleža gozdnih habitatnih tipov v neugo-
dnem in slabem stanju (ZRSVN 2013, Petkovšek, 
2013).  Kazalec vsekakor potrebuje zelo podrobno 
obrazložitev, saj je tako velika sprememba v naravi 
na slabše v razmeroma kratkem času nenava-
dna in vzbuja dvom. Če je namreč vzrok za to 
spremembo drugačna metoda vrednotenja kot 
je bila uporabljena l. 2007, potem bi bilo treba 
v prid objektivnosti stanja gozdnih habitatnih 
tipov oceniti po obeh in pojasniti razlike med 
njima. Če pa je sprememba na slabše resnična, 
je problem precej resnejši in narekuje oblasti, da 
nemudoma preveri odgovornost in strokovnost 

služb, ki sta dopustili tako občutno poslabšanje 
stanja. Službi sta namreč zakonsko zadolženi za 
spremljanje stanja gozdov in ohranjenosti narave 
in imata vsa potrebna pooblastila za pravočasna 
opozarjanja (npr. poročilo o stanju na področju 
ohranjanja narave kot del poročila o stanju okolja, 
poročilo o stanju gozdov, posebna poročila) in 
ukrepanja (izdajanje odločb).

Zdravje in vitalnost gozdov sta se po letih 
velike razmnožitve podlubnikov ustalila. Ne 
glede na to velja poudariti, da je zdajšnja drevesna 
sestava gozdov zaradi prej omenjenih dejstev zelo 
dovzetna za naravne nesreče in izbruhe bolezni 
ter škodljivcev. In še: čeprav osutost drevja in 
delež v gozdovih poškodovanih dreves danes 
nimata velikega vpliva na povečanje sanitarnega 
poseka, je vseeno treba zapisati, da se tudi ta 
dva kazalca že dve desetletji slabšata. Dandanes 
proces ni toliko povezan s transportom onesna-
ženega zraka, kot z boleznimi, izbruhi žuželk in 
abiotskimi dejavniki, med katerimi je pomemben 
predvsem sušni stres (Fischer, Lorenz, 2011). Še 
največji odmik v nezaželeno smer pa je v zadnjem 
desetletju doživelo področje »gozd in gospodarske 
dejavnosti«, čigar cilja (glej preglednico 1 in sliki 
9 in 10) sta v enem desetletju postala praktično 
nedosegljiva. 

Iz preglednice 2 je mogoče povzeti, da dose-
ganje ciljev RNGP poteka precej počasi ter 
gozdarski in tudi lesarski dejavnosti ne more biti 
v ponos. Pri tem kaže izpostaviti še, da neželen 
razvoj ni nastal v letih od sprejema RNGP do 
danes, ampak ga je opaziti že več kot dvajset let. 
Posebno presenetljivo pri tej oceni pa je dejstvo, da 
procesi, katerih razvojni trendi niso šli v zaželeni 
smeri, niso bili odvisni od naravnih sil, ampak 
so bili v veliki meri posledica takih ali drugačnih 
odločitev stroke.

4.2  Upravljavska kapaciteta gozdarskega 
sektorja 

4.2  Stewardship capacity of forest 
authorities

Ob vsem doslej napisanem se nehote postavlja 
vprašanje, v kolikšni meri je na opisano stanje 
razvoja gozdov in gozdarstva vplivala neizvedba 
koordiniranega demokratičnega procesa NGP oz. 
v kolikšni meri je tok dogodkov mogoče povezati 
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z obstoječo upravljavsko kapaciteto sektorja goz-
darstva kot celote. Ta je po navadi sestavljena iz 
naslednjih komponent (Committee of scientists, 
1999): zmožnosti oblasti za izvedbo neke aktivnosti 
ali procesa, zaupanja lastnikov gozdov in javnosti 
v oblast, sodelovanja z deležniki, razumevanja 
problemov, skupnega iskanja rešitev, reševanja 
konfliktov, volje in organiziranega učenja.

Zmožnost oblasti za izvajanje procesov
Capability of authorities for project management

Izhajajoč iz kadrovskega potenciala sektorja za 
gozdarstvo – Direktorata za gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo pri MKO –, ki že dolga leta šteje manj 
kot deset ljudi, je njegova zmožnost za izvajanje 
in spremljanje tako obsežnih programov, kot je 
npr. NGP, zelo majhna oz. nična. Samo v poduk 
najodgovornejšim naj služi dejstvo, da bi po tujih 
standardih celotno osebje direktorata moralo delati 
samo za potrebe NGP (prim. SAEFL, 2004, s. 19). 
Če se od gozdarskega direktorata torej zahteva, 
da poleg tekočih del vodi in koordinira še druge 
obsežne naloge, potem ga je treba nemudoma 
okrepiti s strokovno usposobljenimi ljudmi, 
med katerimi zaradi pomanjkanja znanja ne sme 
manjkati tujih strokovnjakov. 

Zaupanje 
Trust

O stopnji zaupanja lastnikov gozdov v javne 
zavode, ki delujejo na področju gozdarstva, v 
državne urade, njihove programe in aktivnosti, 
zaenkrat ni mogoče reči nič določenega, je pa na 
podlagi aktivnosti lastnikov v gozdarskih procesih 
(npr. ob priložnosti potrjevanja gozdnogospo-
darskih načrtov), njihovih izkušenj z oblastjo 
(neuspešni pogovori o ureditvi lova, oblikovanje 
Natura 2000 območij) in tudi izkušenj oblasti z 
njimi (sodelovanje lastnikov pri RGNP) mogoče 
sklepati, da le-ta ni prav velika. Pri tem se zdi, 
da oblast zaupanje v svoje delo spodkopava kar 
sama, in sicer na dva načina: a) z nespoštovanjem 
zasebne lastnine in b) z aroganco pri urejanju za 
lastnike pomembnih zadev.

Ad a) Čeprav je v Sloveniji 75 % gozdnih 
zemljišč zasebnih (ZGS, 2014), oblast gospodarje-
nje z gozdovi, ekosistemskimi storitvami, divjadjo 

in varstvo gozdne narave (preglednica 3) ureja 
mimo poznavanja dejanskih zahtev in želja lastni-
kov gozdov in javnosti. V potrditev zapisanemu 
naj bo dejstvo, da na ozemlju Slovenije še nikoli 
doslej ni bila izvedena nobena obširna mnenjska 
raziskava med lastniki gozdov (in tudi javnostjo), 
na podlagi katere bi oblast ali katera koli druga 
organizacija lahko z najmanjšo gotovostjo trdila, 
da so npr. aktualni načini urejanja prej omenjenih 
aktivnosti za lastnike sprejemljivi – torej legitimni. 
Tako kot niso znani odzivi lastnikov, niso znani 
niti odzivi različne javnosti, v imenu katere se 
menda velika mera zadev in aktivnosti (ekosis-
temske storitve, varstvo narave, lov) tudi izvaja.

Ad b) Na področju urejanja skupnih zadev na 
demokratičen način slovenska oblast nima dolge 
tradicije in na demokratičen način zadev velikokrat 
tudi noče početi. Namesto da bi državne službe 
in zavodi sledili prepričanju, da so v službi ljudi 
zato, da jim pomagajo najti rešitve za njihove 
težave, te institucije še vedno sledijo precej raz-
širjenemu prepričanju, da je njihovo poslanstvo 
varovanje »resornih stvari« pred državljani; v 
primeru gozdov in gozdne narave torej varovanje 
gozdov pred »škodljivimi namerami« lastnikov 
in javnosti. Tudi zato iz raznovrstnih odloči-
tev in mnenj teh služb velikokrat izbija preveč 
avtoritarnosti in arbitrarnosti in premalo ali nič 
argumentov. Tipični primeri so npr. vsesplošno 
omejevanje lastnikov z dovoljenim posekom, ki 
je po navadi manjši od 100 % prirastka, določa-
nje ekosistemskih storitev brez izraženih želja in 
potreb javnosti in seveda brez soglasij lastnikov, 
izdajanje naravovarstvenih mnenj in oblikovanje 
ukrepov v gozdovih Nature 2000, ki velikokrat 
niso podkrepljeni z argumenti, ki bi bili plod raz-
iskovanj ali spoznanj navedenih v domači in tuji 
strokovni in znanstveni literaturi ampak so prej 
plod pristranskega razmišljanja in domišljije. Za 
obravnavano RNGP sicer res ni mogoče trditi, da 
se oblast ni trudila voditi postopka demokratično, 
je pa zaradi številnih ciljev zelo nenavadno, da 
v prid njihove uresničitve ni poskušala skleniti 
partnerstva in zavezništva z lastniki, gozdarskimi 
podjetji in številnimi drugimi deležniki. 

Nadvse arogantno pa se oblast obnaša v primeru 
ureditve ekosistemskih storitev in lova. Pri tem še 
niti ni tako arogantno, da niso uslišane zahteve 
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lastnikov, je pa aroganca brez primere zavračanje 
dialoga za dosego novega medgeneracijskega 
dogovora o gozdovih, v katerem bi lastniki goz-
dnih in drugih zemljišč na eni strani in družba 
oz. uporabniki teh storitev na drugi, v dialogu z 
oblastjo poskušali priti do pravičnega dogovora, 
ki bil v prid vsem.

Sodelovanje z deležniki in med njimi
Collaboration with stakeholders

Čeprav urejanje prostorskih zadev in programov 
nalaga (Marega, Kos, 2002) oblasti, da v prostor-

Preglednica 3: Odprti problemi v gozdarstvu
Table 3: Open problems in forestry

Gospodarjenje z gozdovi 
Vprašljivo je določanje možnega poseka, ki je po navadi manjši od prirastka, čeprav za omejitev največkrat 
ni razlogov (izjema so varovalni gozdovi). Tudi obveznega označevanja drevja v zasebnem gozdovih v svetu 
na ravni držav ne poznajo, se pa izvaja v mejah posameznih dežel (Južna Tirolska; osebna korespondenca s 
Š.K.) in v primerih izjemno poudarjenih varovalnih ali drugih funkcij (Avstrija, Švica; op. p.).

Ekosistemske storitve
Vprašljivo je določanje funkcij gozda brez vednosti lastnikov. V Švici npr. zvezna zakonodaja nalaga kantonom, 
da njihove službe v postopke določanja le-teh vključujejo lastnike in javnost (WaV, 2013). Tudi v Avstriji in 
Nemčiji lastniki praviloma sodelujejo v postopkih določanja ekosistemskih storitev. Čeprav večini najbrž 
všečen, je vprašljiv tudi prost dostop v gozd. Poleg tega, da sploh ni urejen na pravičen in demokratičen način 
(s soglasji lastnikov) in je torej v nasprotju z ureditvijo v starih evropskih demokracijah in marsikatero novo 
(Estonija, Češka republika), je problematično urejena tudi odgovornost v primeru poškodb obiskovalcev 
(padla veja, drevo, drugo) ali v primerih nedovoljenih posegov v gozdnem okolju s strani obiskovalcev. Če 
namreč država že podeljuje pravico do neškodljivega prehoda vsem, potem pač ni sprejemljivo, da skrb za 
varnost in okolje nalaga lastnikom zemljišč, ki prostega dostopa nikomur niso podelili, ki sploh ne vedo, 
kdo hodi po njihovih zemljiščih ter kdo krši zakone z npr. odlaganjem smeti, kolesarjenjem, motokrosom, 
vožnjo s štirikolesniki, motornimi sanmi, ilegalno sečnjo, čezmernim nabiralništvom. Take aktivnosti (tudi 
jahanje) so v Evropi urejene različno, vendar je načeloma vedno potrebno privoljenje lastnikov. 
Drugače velja za nabiralništvo. V Švici npr. zanj velja civilni kodeks (kar raste, pripada lastniku), v Skandinaviji 
je za lastne potrebe nabiralništvo dovoljeno (Bauer et al., 2004), če je namen prodaja nabranega na trgu, pa 
ne. Na Finskem npr. lastnik posameznikom nabiranje kot dejavnost lahko dovoli, vendar je s predkupno 
pravico on sam največkrat edini kupec. Nabrane sadeže in rastline lastnik zemljišča tudi odkupuje po vnaprej 
določeni ceni. Ceno posredno določi končni odkupovalec, ki se z lastnikom vnaprej dogovori o količini in 
ceni nabranega, ki mu ga bo lastnik dostavil (osebna korespondenca z A.J.). 

Lov
Izmed pravnih konceptov "res nullius" (divjad je "nikogaršnja stvar", op. p.) in "res communis" (divjad "je 
skupna /oz. državna/ stvar", op. p.) Slovenija uveljavlja slednjega (Putman et al. 2011). Za razliko od držav 
s prevladujočimi javnimi gozdovi, kjer je slednje načelo smiselno (posamezni kantoni Švice, Nizozemska, 
Hrvaška, prim. Schmithüsen, Hirsch, 2010) pa se v Sloveniji koncept uporablja v nasprotju z lastniško struk-
turo gozdov; tako je, čeprav divjad večinoma živi in se hrani na zasebnih zemljiščih, na območju Slovenije 
lastnica divjadi država. Zato je neupravičeno, da so upravljavske pravice za gospodarjenje z divjadjo s strani 
države s koncesijo prenesene na lovske družine saj bi, zaradi pravičnosti, morale biti priznane lastnikom 
oz. skupnostim lastnikov. Veljavna ureditev tudi nima nič skupnega z najmanjšimi površinami habitatov 
divjadi. Primerno velike lovske revirje bi se namreč, seveda v drugačnih mejah kot dandanes, lahko usta-
navljalo v tudi v mejah posesti več lastnikov oz. skupnosti lastnikov, kot to ureja večina evropskih držav 
(prim. Putman et al., 2011). 

ske zadeve vključuje deležnike in z njimi tvorno 
sodeluje (lastniki zemljišč, drugi deležniki), je 
vključevanje deležnikov v zadeve in sodelovanje 
z njimi v Sloveniji prej izjema kot pravilo. V 
prejšnjih desetih letih je npr. v državi potekala 
vrsta procesov, v katere bi različna javnost morala 
biti vključena neposredno (ne samo na končni 
predstavitvi!), vendar se to ni zgodilo. V primeru 
izdelave RNGP oblasti spet ni mogoče očitati, 
da z javnostjo ni sodelovala (na delavnicah in 
forumih je sodelovalo okoli 680 deležnikov, pri 
čemer delež lastnikov gozdov ni znan, RNGP, 
2007), je pa vsekakor zanimivo primerjati njen 
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pristop s tujimi. V Avstriji npr. je proces NGP 
trajal skoraj tri leta, vanj je bilo vključenih več 
kot 80 skupin deležnikov (npr. zveza lastnikov, 
gozdarska društva, zvezno gozdarsko podjetje 
Bundesforste AG, gozdarska, naravovarstvena, 
okoljska znanost, nevladne organizacije itn.), 
ki so vsaka zase prispevale k izdelavi NGP 
(BMLFUW, 2007). Tudi v Švici je bilo samo v 
pripravo temeljnih tem NGP vključenih 130 
izvedencev, v razpravah jih je sodelovalo več kot 
500, javnost pa je sodelovala prek spleta, kjer so 
števci zabeležili 340.000 zadetkov s strani več kot 
31.000 obiskovalcev (SAEFL, 2004). 

Nesodelovanje oblasti z javnostjo in lastniki je 
v prejšnjih letih v državah Evrope povzročilo že 
veliko hude krvi, jeze in strahu. Hiedanpää (2000) 
je poročal, da so nekateri vaščani v vasi Karvia na 
Finskem na aroganco oblasti odgovorili z gladovno 
stavko. Na drugi strani je Metera (et al., 2005) v 
povezavi z enostranskim razglašanjem Natura 
2000 območij s strani slovenske oblasti poročal 
o grožnjah državljanov in lokalnih skupnosti s 
tožbami zoper državo. Številne take zgodbe v 
Sloveniji potekajo še vedno (zadevajo predvsem 
določanje funkcij gozda, gozdarsko načrtovanje, 
izdelavo upravljavskih načrtov za območja Natura 
2000, itn.) vendar še kar naprej brez pomembnega 
glasu deležnikov. Morda kaže ob tem spomniti na 
besede Seneke ml.: »Errare humanum est, perse-
verare autem diabolicum« (Motiti se je človeško, 
vztrajati /v zmoti/ pa hudičevo; op.p.)!

Razumevanje problemov in skupno iskanje rešitev
Understanding, co-joint fact finding

Zaradi organizacijskih oblik dela strokovnih 
služb in posledične specialnosti zaposlenih 
postajajo elementi, kot so široko znanje, celo-
stno razumevanje in skupno iskanje rešitev kot 
porok uspeha, velika vrednota. Tak pristop je 
npr. nujen pri izdelavi načrtov GG (Kovač et al., 
2012), sicer lahko zaradi pomanjkljive koordi-
nacije med poglavji in znotraj njih nastane več 
nekonsistentnosti. Skupno iskanje rešitev je 
nujno tudi zato, da ne nastane situacija dajanja 
prednosti določenim rešitvam. Nazoren primer, 
ki mu tudi v RNGP ni bilo namenjenega dovolj 
truda, je konflikt med lovstvom in gozdarstvom 
(odnos gozd–divjad), ki je l. 2010 zamajal celo 

predloge območnih gozdnogospodarskih in 
lovskoupravljavskih načrtov (Čas et al., 2011). 
Konflikt obstaja še naprej in ne bo rešen, vse 
dokler se oba dela gozdarske službe z lastniki 
gozdov ne bosta dogovorila za način reševanja 
problema in usklajenih ukrepov na istih povr-
šinah. Problemov, ki narekujejo skupno iskanje 
rešitev in sodelovanje med strokovnimi službami 
je še veliko. Med najbolj pereče sodijo izdajanje 
naravovarstvenih soglasij in mnenj (primer: 
Teden gozdov 2013; Izpoved lastnika gozdnih 
parcel na Rožniku ob priložnosti okrogle mize 
z naslovom Gozd in gorsko kolesarjenje 29. 
5. 2013), ocenjevanje ohranitvenega statusa 
habitatnih tipov, habitatov in vrst, ki je podlaga 
poročanju po 17. čl. Habitatne direktive, itn. 

Skupno reševanje konfliktov, volja in kontinui-
rana vzpostavitev učeče se organizacije
Conflict management, will, learning organization 

Upravljanje konfliktov, volja ter vzpostavljanje 
organiziranega znanja so zadnji trije gradniki 
upravljavske kapacitete. Posebno pomemben 
je razvoj organiziranega znanja, čigar namen 
ni le uradniško delovanje institucij v skladu s 
predpisi, ampak vključevanje nove miselnosti 
in znanj v vse delovne procese in postopke. Kot 
pospeševalci takega razvoja bi bili zelo primerni 
svetovalni odbori, ki bi morali biti sestavljeni iz 
domačih in tujih strokovnjakov. Ta oblika bi bila 
zelo primerna tudi za oba zavoda, ki delujeta na 
področju gozdov (Zavod za gozdove Slovenije, 
Zavod RS za varstvo narave, op. p.). Za oba namreč 
velja, da sta zelo samozadostna in se premalokrat 
podvržeta procesu kritične samorefleksije, da 
premalo spodbujata skupinsko delo, da načinov 
reševanja problemov in samih rešitev največkrat 
ne primerjata z rešitvami in praksami razvitimi 
v tujini, itn.

5  SKLEP
5  concLUSIonS

Po šestih letih od sprejema RNGP (2007) je 
mogoče ugotoviti, da proces NGP v Sloveniji sploh 
še ni zaživel in da tudi razvojni trendi kazalcev 
razmeroma številnih ciljev ne gredo v zaželeni 
smeri. V obrazložitev temu je treba poudariti, da 
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ni toliko skrb vzbujajoča v prispevku prikazana 
nezaželena smer razvoja, kot je zaskrbljujoče 
neizpodbitno dejstvo, da v gozdarstvu številni 
problemi ostajajo nerešeni že vse od sprejetja 
Zakona o gozdovih iz. l. 1993 naprej; predvsem, 
da za nadaljnji razvoj gozdov in stroke na ravni 
oblasti zaenkrat ni zadostne upravljavske kapaci-
tete, da najverjetneje ni temeljnega konsenza med 
deležniki o ciljih RNGP in morebitnih prioritetah 
in da najverjetneje še niso izpolnjeni pogoji za 
partnerstva oz. zavezništva med ključnimi igralci 
gozdarskega sektorja, kot so lastniki gozdov, 
gozdarska stroka in znanost, varstvo narave, lesna 
industrija, javnost in oblast. Čeprav je priprava 
novega Zakona o gozdovih že na vidiku in je časa 
za pripravo domišljenih predlogov sprememb 
do začetka njegove priprave premalo, bi kazalo 
proces NGP vseeno obuditi in ga voditi v skladu 
s praksami drugod. Zamuda, v kateri je celoten 
gozdarski sektor, namreč ni tragedija in ne sme 
biti razlog za nadaljnje prelaganje težav v nedo-
ločeno prihodnost, marveč mora biti izziv za 
iskanje novega medgeneracijskega dogovora o 
udejanjanju trajnostnega razvoja gozdov in njiho-
vih ekosistemskih storitev. Zahteve po korenitih 
spremembah že prihajajo, naj si jih država želi ali 
ne. Mnoge med njimi (npr. neposredna plačila 
ekosistemskih storitev lastnikom gozdov) so raz-
vidne v študiji Millennium Ecosystem Assessment 
(2005), v EU strategiji o biodiverziteti do l. 2020 
(EU Commission 2011) in drugih dokumentih. 

6  PovZEtEK 
Republika Slovenija je l. 2007 sprejela Reso-
lucijo o nacionalnem gozdnem programu. V 
njej je izpostavila štirinajst vsebinskih področij, 
približno šestdeset konkretnih ciljev in številne 
kazalce. Čeprav naj bi bil za iskanje poti do ciljev 
organiziran tudi dialog, ta proces še ni zaživel. 
S ciljem ugotovitve dosedanjega razvoja se ta 
prispevek omejuje na presojo ciljev v povezavi 
s stanjem gozdov, trajnostnim gozdarstvom, 
biotsko pestrostjo, zdravjem in prilagajanjem 
gozdov lokalnim podnebnim spremembam ter 
gospodarskimi gibanji. Presoja je bila izdelana s 
pomočjo kvantitativnih kazalcev (preglednica 1). 
V primerih, ko kazalca zaradi katerega koli razloga 
ni bilo mogoče pridobiti ali njegova raba ni bila 

smiselna, je bil nadomeščen z ustreznim drugim. 
Razen površine gozdov, ki se je ustalila pri okoli 

1.211.000 ha, preostali kazalci razvoja gozdov 
kažejo rast. Leta 2012 je povprečna lesna zaloga 
gozdov znašala 333 m3/ha, povprečni neto prirastek 
8,8 m3/ha, povprečni letni posek pa je bil ocenjen 
na 4,15 m3/ha (slika 1, 2). Razmerje med listavci in 
iglavci se ni bistveno spremenilo. Kljub precejšnji 
lesni zalogi strukturni parametri (slika 3) vseeno 
kažejo, da je le-ta daleč od optimalne. Razloga 
sta predvsem neuravnoteženost razvojnih faz in 
nedoseganje velikih lesnih zalog v debeljakih.

Površina, namenjena ohranjanju biotske pestro-
sti, se je od leta 1990 do danes povečala za več kot 
desetkrat (slika 5). Če k tej površini prištejemo 
še površino gozdov omrežja Natura 2000, skupna 
površina za ohranjanje biotske pestrosti znaša 
552.000 ha. Tudi drugi kazalec, količina mrtve 
lesne biomase, je ugoden in znaša 19,76 m3/ha, 
od tega je stoječega mrtvega lesa 36 %, ležečega pa 
64 %. Kar zadeva delež gozdnih habitatnih tipov in 
vrst v ugodnem stanju, naj bi se stanje poslabšalo 
v obdobju 2007–2013. Ocena potrebuje zaradi 
velikega premika na slabše dodatno utemeljitev. 

Količina ogljika, nakopičenega v živi nadzemni 
in podzemni biomasi, v mrtvem lesu, opadu in tleh 
(slika 6) bo l. 2015 znašala 288,3 milijona ton. Tej 
količini je treba prišteti še ogljik drevnine zunaj 
gozdnih zemljišč, ocenjen na 3,1 milijona ton. Z 
vidika ponora ogljika in energijske samooskrbe je 
pomemben še kazalec »nadaljnje povečanje rabe 
lesa kot materiala in energenta«. Letna poraba 
lesa vseh vrst in oblik za energetske namene se je 
v obdobju 2007–2012 povečala za 32 % in je l. 2012 
dosegla vrednost 1,97 milijona ton oziroma na 0,97 
t na prebivalca (Slika 7; SURS, 2013, GIS, 2013/2). 

Struktura sanitarnega poseka v obdobju 2003–
2012 kaže (slika 8), da so insekti (podlubniki), 
največji povzročitelji škod v gozdovih. Po njihovi 
izjemni namnožitvi med letoma 2003 in 2008 se 
sanitarni posek še vedno ni zmanjšal na priča-
kovano količino 100.000 m3 na leto, marveč se 
je ustalil v višini 200.000 m3. Evidentirani so bili 
tudi vnosi številnih novih škodljivih organizmov, 
ki bodo v prihodnje najbrž zelo prizadeli gozdove 
in bodo vplivali na njihovo biotsko raznovrstnost 
(npr. Dryocosmus kuriphilus, Chalara fraxinea, 
Aproceros leucopoda, Eutypella parasitica in 

Kovač, M.: Stanje gozdov in gozdarstva v luči Resolucije nacionalnega gozdnega programa



GozdV 72 (2014) 2 73

Leptoglossus occidentalis). Še naprej se povečuje 
tudi osutost gozdov. Povprečna osutost se je v 
obdobju 1991–2013 s tedanjih 16,5 % povečala 
na 25,9 %, delež poškodovanih dreves pa se je v 
istem času povečal s 15,5 % na 30,9 %. 

Izjemno neugodno stanje pa je z vidika gospo-
darskih kazalcev. Neuravnotežena je npr. bilanca 
uvoza in izvoza okroglega lesa in lesnih izdelkov 
ter količina lesa, ki se uporablja v predelovalnih 
dejavnostih v Sloveniji. V državi se predelava 
industrijskega okroglega lesa zmanjšuje že deset 
let (slika 9). Še nazorneje to potrjuje kvocient med 
predelavo in proizvodnjo surove hlodovine oz. 
industrijskega okroglega lesa, ki znaša le še okoli 
0,6. Skladna s temi gibanji sta tudi večji izvoz nepre-
delanega okroglega lesa in vsaj delno posledično 
manjši izvoz končnih lesnih izdelkov (slika 10). 

Po šestih letih od sprejema Resolucije o 
nacionalnem gozdnem programu je mogoče 
ugotoviti, da nacionalni gozdni program kot 
proces v Sloveniji ni zaživel v skladu s priča-
kovanji, niti ne gredo v zaželeni smeri razvojni 
trendi kazalcev pomembnih ciljev. Pri tem ni 
toliko skrb vzbujajoča smer razvoja, kot je 
zaskrbljujoče dejstvo, da ima gozdarski sektor 
nezadostno upravljavsko kapaciteto, da najver-
jetneje ni temeljnega konsenza med deležniki o 
ciljih in morebitnih prioritetah programa in da 
najverjetneje še niso izpolnjeni pogoji za par-
tnerstva oz. zavezništva med ključnimi igralci 
gozdarskega sektorja, kot so lastniki gozdov, 
gozdarska stroka in znanost, lesna industrija, 
varstvo narave, javnost in oblast. 

7  SUMMArY
Republic of Slovenia adopted the Resolution on 
National Forest Programme in 2007. There it 
exposed fourteen topics, sixty specific objectives 
and numerous indicators. Although organization 
of a dialogue has been foreseen, this process has 
not come to life yet. Its goal being to determine 
the up-to-now development, this article is limited 
to estimation of goals concerning forest condi-
tion, sustainable forestry, biodiversity, health and 
adjustment of forests to local climatic changes, 
and economic trends. The estimation was made 
by the use of quantitative indicators (Table 1). In 
the cases when an indicator could not be acquired 

for any reason or its use made no sense, it was 
replaced with an appropriate one. 

Except for forest area which stabilized at around 
1.211.000 ha, the rest of forest development 
indicators show growth. In 2012, average forest 
wood supply amounted to 333 m3/ha, average 
net increment to 8.8 m3/ha, and average yearly 
felling was estimated to the amount of 4.15 m3/
ha (Figure 1, 2). Ratio of deciduous to coniferous 
trees did not undergo essential changes. Although 
wood supply is substantial, structural parameters 
(Figure 3) indicate, that it is not optimal. The 
reasons are above all: imbalance of development 
phases and nonachievement of high wood sup-
plies in mature stands. 

The area, intended for conservation of biodi-
versity, has increased for more than ten times since 
1990 (Figure 5). Areas of the Natura 2000 forests 
added the total area for biodiversity conservation 
amounts to 552.000 ha. Also the second indicator, 
quantity of dead wood biomass, is favorable and 
amounts to 19.76 m3/ha, standing dead wood rep-
resenting 36 % hereof and lying one even 64 %. As 
far as the share of forest habitat types and species with 
favorable conservation status is concerned, condition 
supposedly worsened in the period 2007–2013. Due 
to the substantial shift for the worse, this estima-
tion requires an additional validation.

Quantity of carbon, accumulated in the living 
aboveground and underground biomass, dead 
wood, waste and soil (Figure 6) will amount to 
288.3 million tons in 2015. Estimated 3.1 mil-
lion tons of carbon produced by trees outside of 
forests must be added to this quantity. From the 
viewpoint of carbon sink and energy self-supply 
the indicator “further increment of use of wood 
as material and energy source” also plays an 
important role. Yearly consumption of wood of 
all sorts and forms for energy purposes increased 
for 32% in the period 2007–2012 and reached 1.97 
million tons respectively 0.97 t per inhabitant in 
2012 (Figure 7; SURS, 2013, GIS, 2013/2). 

Structure of sanitary felling in the period 
2003–2012 indicates (Figure 8) that insects (bark 
beetles) cause the most extensive damage in for-
ests. After their exceptional outbreaks between 
years 2003 an 2008 sanitary felling still did not 
decrease to the expected amount of 100.000 
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m3 per year, but settled down at 200.000 m3. In 
addition infestations with numerous new pests, 
that would probably heavily affect forests and 
their biodiversity in the future, were recorded 
(e.g. Dryocosmus kuriphilus, Chalara fraxinea, 
Aproceros leucopoda, Eutypella parasitica and 
Leptoglossus occidentalis). Defoliation of forests is 
also further increasing. The average one increased 
in the period 1991–2013 from 16.5 % to 25.9 %; 
share of damaged trees increased from 15.5 % to 
30.9 % in the same time. 

Extraordinarily unfavorable condition is shown 
by economic indicators. Balance of import and 
export of roundwood and wood products as well as 
quantity of wood needed in Slovenian processing 
industry is imbalanced. Processing of industrial 
roundwood in the country has been decreasing for 
ten years (Figure 9). This is even more explicitly 
confirmed by the quotient between processing 
and production of raw timber respectively indus-
trial roundwood; it amounts only to around 0.6. 
Higher export of unprocessed roundwood and 
consequently, at least to an extent, lower export 
of final wood products are also in line with these 
trends Figure 10).

After six years from adoption of the Resolution 
on National Forest Programme we can say that 
national forest process as a process in Slovenia has 
not come to life as expected nor do development 
trends of important goals indicators follow the 
desired direction. Hereby the development trend 
is less alarming than the fact that stewardship 
capacity of forest authorities is deficient, that 
most probably there is no basic consent concern-
ing program goals and eventual priorities among 
stakeholders and that most probably conditions 
for partnerships or alliances among key players in 
forest authorities, forest owners, forestry profession 
and science, wood industry, nature conservation, 
public and authorities, are not met yet. 
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1 Uvod
Nacionalni gozdni program (NGP) moramo razu-
meti kot obvezujoč dokument pri usmerjanju 
razvoja gozdov, saj je bil oblikovan v široki strokovni 
razpravi in tudi v širokem dialogu z javnostjo, sprejel 
pa ga je Državni zbor, in to celo soglasno. Proces 
njegovega oblikovanja in sprejemanja zagotavlja 
usmeritve dela z gozdom kot celovitega ekosistema, 
vključno z divjadjo, ki kar najbolj uravnoteženo 
upošteva potrebe oziroma interese najrazličnejših 
skupin ljudi, ki se včasih tudi zelo razhajajo. Z zavezo 
po upoštevanju NGP se izognemo tveganju, da bi 
obravnavanje gozda postalo parcialno.

Uresničevanje NGP na področju razvoja gozdov 
otežujejo številni dejavniki, med katerimi sta 
najpomembnejša razdrobljena gozdna posest, 
ki je v zdajšnjih razmerah zahtevnejši dejavnik 

1 Mag. Ž. V., univ. dipl. inž. gozd.; 2 Z. G., spec., univ. 
dipl. inž. gozd., 3 J. B. , spec., univ. dipl. inž. gozd.; 
4 D. M., univ. dipl. inž. gozd., 5 M. J., univ. dipl. inž. 
gozd.; vsi Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 
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nacionalni gozdni program in razvoj gozdov v Sloveniji
National Forest Programme and Development of Forests in Slovenia
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Izvleček
Veselič, Ž., Grecs, Z., Beguš, J., Matijašić, D., Jonozovič, M.: Nacionalni gozdni program in razvoj gozdov. Goz-
darski vestnik, 72/2014, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini. Cit. lit. 2. Prevod Breda Misja, jezikovni 
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku je prikazano uresničevanje Nacionalnega gozdnega programa glede razvoja gozdov na podlagi po-
datkov o gozdovih in podatkov o izvajanju dejavnosti, ki določajo njegov razvoj in jih strokovno usmerja Zavod 
za gozdove Slovenije.  Navedeni so podatki o razvoju gozdov, izvajanju obnove, nege in varstva gozdov,  gradnji 
gozdnih prometnic, vzdrževanju gozdnih cest, uporabi sodobnih tehnologij pri delu z gozdom, usposabljanju 
lastnikov gozdov za delo v gozdu, spreminjanju funkcij gozdov, razvoju populacij divjadi ter ocene o razvoju 
življenjskega okolja divjadi in izvajanju ukrepov za njegovo izboljšanje.  Navedeni so tudi neugodni trendi na 
področju financiranja javne gozdarske službe in njegove kadrovske zasedbe. 
Ključne besede: gojenje gozdov, varstvo gozdov, gozdna tehnika, gozdnogospodarsko načrtovanje, divjad, 
lovstvo, javna gozdarska služba, Slovenija.

Abstract
Veselič, Ž., Grecs, Z., Beguš, J., Matijašić, D., Jonozovič, M.: National Forest Programme and Development of 
Forests in Slovenia. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 72/2014, vol. 2. In Slovenian, abstract 
in English, lit. quot. 2. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
These articles presents realization of the National Forest program with regard to development of forests on the 
basis of data on forests and data on realization of activities determining its development and are professionally 
channeled by Slovenia Forest Service. Data on development of forests, carrying out forest regeneration, care 
and protection, construction of forest traffic ways, maintenance of forest roads, implementation of modern 
technologies in forest work, training owners for forest work, changing forest functions, development of game 
populations,  evaluation of development of game habitat an carrying out measures for its improvement are listed. 
The unfavorable trends in the field of financing public forestry service and its staffing levels are also mentioned.
Key words: forest cultivation, forest protection, forest technology, forest management planning, game, hunting, 
public forestry service, Slovenia.

kot v preteklosti, ko so bila za izvedbo gojitvenih 
in varstvenih del in gradnjo gozdnih prometnic 
tudi v zasebnih gozdovih zagotovljeni sredstva in 
kadri, ter pomanjkanje proračunskega denarja za 
sofinanciranje vlaganj v gozdove, ki ga je splošna 
ekonomska kriza še zaostrila. Očitno se pojavlja 
pomanjkanje denarja za vlaganja v gozdove tudi 
v državnih gozdovih, na kar kaže skromen obseg 
gradenj gozdnih cest v teh gozdovih. V zadnjih letih 
postaja vedno pomembnejši dejavnik manj uspe-
šnega uresničevanja NGP pomanjkanje denarja za 
delovanje javne gozdarske službe, saj je povsem 
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jasno, da z razpoložljivim denarjem in številom 
kadrov ni več mogoče izvajati nalog javne gozdar-
ske službe, kot jih določajo predpisi, pa tudi NGP. 

V Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–
2016 je na str. 44 v okvirju zapisano: »Dobro 
ohranjena narava in naravne danosti so ključna 
konkurenčna prednost Slovenije …«. V načrtih 
gospodarskega razvoja Slovenije se vse bolj pou-
darja nujnost boljšega izkoriščanja bogate lesne 
surovinske baze, ki jo nudijo slovenski gozdovi. 
Ko je beseda o okolju in biotski pestrosti, ima gozd 
vselej osrednje mesto – v Sloveniji gozd zajema 
tudi kar 70 % območij Natura 2000. Gozdovi so 
glavni vir zdrave pitne vode.

Vendar navedeno očitno ne pomeni veliko. Ob 
obilju materialnih in nematerialnih dobrin, ki nam 
jih dajejo naši gozdovi, v veliki meri prav zaradi 
že več kot polstoletnega strokovnega dela z njimi, 
se ne zavedamo pomena celovitega strokovnega 
dela z gozdovi. Usmerjati razvoj gozda s števil-
nimi vlogami pomeni zahtevno in kompleksno 
strokovno delo, kjer je načrtnost dela bistvena, 
da lahko z izbiro drevja za posek, ki je končno 
dleto pri oblikovanju gozda, le-tega oblikujemo 
po meri vseh njegovih vlog. Če kompleksnosti 
dela z gozdom ne razumemo niti v gozdarskih 
krogih in vso strokovno »nadgradnjo« v gozdar-
stvu označimo kot nepotrebno, kar je v zadnjem 
času zaznati pri nekaterih najodgovornejših v 
slovenskem gozdarstvu, je NGP seveda odveč in 
vse, kar je zapisano v njem, moteče. 

Naj opozorimo: če je v glavnem odveč vse, 
kar je nad ravnijo zagotavljanja neposrednih 
storitev lastnikom gozdov, potem je odveč tudi 
raziskovalno delo in izobraževanje univerzitetnih 
kadrov. To ni nič kaj spodbudno za prihodnji 
razvoj gozdarske stroke na Slovenskem.

Prav zaradi navedenega odnosa do javnih 
gozdarskih nalog in ljudi, ki jih uresničujejo, je 
treba NGP skrbno prebirati in zahtevati njegovo 
uresničevanje. Kot dokument Državnega zbora 
NGP varuje odnos do gozda pred najrazličnejšimi 
parcialnimi materialnimi interesi, ki dandanes 
napadajo vse, kar je javnega dobrega in tako tudi 
gozd. S tega vidika je koristno, da NGP ni le proces, 
kot ga določa resolucija št. 1 Ministrske konference 
o varstvu gozdov v Evropi (Dunaj, 2003), ampak 
tudi pisni dokument. Nanj bomo opozarjali tudi 
ob pripravi novega Zakona o gozdovih. 

V opisanih razmerah bi bilo iluzorno pričako-
vati optimalno uresničevanje NGP. ZGS se zelo 
trudi za uresničevanje NGP, vendar se pogoji za 
delovanje javne gozdarske službe in uresničevanje 
NGP vztrajno poslabšujejo. Zdi se, da je slabitev 
javne gozdarske službe nekaterim cilj in morda je 
to celo pomembnejši dejavnik vse slabših razmer 
za delo ZGS kot gospodarska kriza. 

V nadaljevanju je prikazano uresničevanje NGP 
po posameznih gozdarskih področjih, po katerih 
so navedeni najpomembnejši cilji in usmeritve iz 
NGP ter ocene, kako se uresničujejo. Nekatere 
ugotovitve so obrazložene podrobneje.

2 PovrŠInA, LESnA ZALoGA In 
PrIrAStEK GoZdov*

cilj: Povečati izkoriščenost proizvodnega poten-
ciala gozdnih rastišč

Usmeritev:
– Z zmernim in selektivnim akumuliranjem 

prirastka povečevati lesno zalogo in prirastek 
gozdov.                           
                             – se uresničuje
             

– Na zemljiščih v zaraščanju, ki jih je smiselno 
prepustiti gozdu, je treba z gojitvenimi deli 
pospešiti razvoj v donosen gospodarski gozd 
kakovost gozdnih lesnih sortimentov.

                                           – se ne uresničuje

Upoštevajoč podatke iz gozdnogospodarskih 
načrtov GGE, se je 2012 v slovenskih gozdovih 
v obdobju od leta 2007 do leta povprečna lesna 
zaloga na hektar povečala od 267 na 285 m3/ha 
oz. za 6,7 %; povprečni prirastek lesa na hektar 
se je povečal od 6,6 m3/ha na 7,1 m3/ha oz. za 
7,4 %, možni posek (po gozdnogospodarskih 
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* Pri interpretaciji podatkov je potrebno upoštevati, 
da navedeni podatki o lesni zalogi, primerjani z njimi 
sorodnimi lanskimi podatki, iz metodoloških razlogov 
ne kažejo resnične spremembe lesne zaloge v preteklem 
letu. V njih se odražajo 10-letne spremembe lesne 
zaloge GGE, za katere so bili v preteklem letu izdelani 
gozdnogospodarski načrti. Ti podatki torej kažejo trend 
gibanja lesne zaloge gozdov v smislu drsečih sredin s 
povprečnim petletnim časovnim zamikom. Enako velja 
za podatke o prirastku.
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načrtih GGE) se je povečal od 4.791.066 m3 na 
5.748.834 m3 oz. za 20,0 %, evidentiran posek pa 
od 3.242.070 m3 na 3.910.807 m3 oz. za 20,6 %. 
Uvedba meritev na stalnih vzorčnih ploskev nima 
več pomembnega vpliva na povečanje lesne zaloge 
in prirastka (le še pri načrtih, sestavljenih v letu 
2007), z metodološkega vidika pa na njuno pove-
čanje nekoliko vpliva sprememba tarif za izračun 
lesne mase, ki jih v zadnjih letih preverjamo in 
jih ob izdelavi gozdnogospodarskih načrtov GGE 
večinoma nekoliko povečamo.   

3  GojEnjE GoZdov 
cilj: Ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov na 
vrstni ravni

Lesna zaloga Letni prirastek

Možni posek Posek

Grafikon 1: Sprememba lesne zaloge, letnega prirastka, možnega poseka in poseka v obdobju 2007–2012 

Usmeritev: 
–  Pri načrtovanju in gospodarjenju z gozdovi je 

treba pozornost nameniti avtohtonim dreve-
snim vrstam.

–  Naravno sestavo drevesnih vrst je treba 
zagotavljati zlasti z naravnim obnavljanjem 
sestojev.

 – se uresničuje

cilj: Zagotoviti optimalno učinkovanje gozdov na 
ogroženih območjih
Usmeritev: 
–  Omogočiti naravno pomlajevanje gozdov.
–  Skrbeti za rastišču primerno sestavo drevesnih 

vrst.
–  Skrbeti za trajno optimalno strukturo gozdnih 
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sestojev glede stabilnosti in zmožnosti prepre-
čevanje erozije in plazov.

                – pretežno se uresničuje

cilj: Prilagajati gospodarjenje z gozdovi podnebnim 
spremembam
Usmeritev: 
–  Z ustrezno vrstno in sestojno strukturo je treba 

zagotoviti odpornost gozdov proti ekstremnim 
podnebnim razmeram.

                – pretežno se uresničuje

3.1 obnova gozda
cilj: Ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov na 
ekosistemski ravni.
cilj: Vzdrževati in oblikovati zdrave in vitalne 
gozdove, ki so se sposobni prilagoditi škodljivim 
vplivom.
Usmeritev: 
– Pri obnavljanju sestojev s sajenjem ali setvijo 

je treba uporabljati rastišču prilagojene dreve-
sne vrste ustrezne genske pestrosti in lokalne 
provenience. 

        – se uresničuje
(Opomba: Usmeritvi k navedenim ciljem sta zelo 
podobni, oblikovan je enoten zapis.)

cilj: Povečati izkoriščenost proizvodnega potenciala 
gozdnih rastišč.
Usmeritev:
– s pravočasnim obnavljanjem gozdnih sestojev 

povečati kakovost gozdnih lesnih sortimentov.
   – delno se uresničuje

V slovenskih gozdovih je preveč starih sestojev 
in premalo mladovja. V nekaterih območjih je to 
še posebno izraženo, zlasti v državnih gozdovih. 
V mnogih primerih segajo razlogi za takšno 
stanje desetletja nazaj, delno je k temu prispevalo 
šibko pomlajevanje gozda zaradi preveč številčne 
rastlinojede divjadi, ponekod pa se tudi v zadnjem 
času v načrtih in pri izbiri drevja za posek namenja 
premalo pozornosti pravočasnemu obnavljanju 
gozdnih sestojev. 

Na zemljiščih v zaraščanju, ki jih je smiselno 
prepustiti gozdu, je treba z gojitvenimi deli pospe-
šiti razvoj v donosen gospodarski gozd.

      – se ne uresničuje

Predpisi ne omogočajo sofinanciranja pogoz-
ditve opuščenih kmetijskih zemljišč, preden le-ta 
niso z gozdnogospodarskim načrtom določena 
za gozdna zemljišča. Kadar je očitno, da je zaradi 
interesa lastnika zemljišča in naravnih danosti 

Grafikon 2: Obseg izvedene obnove s sajenjem oz. setvijo glede na namen obnove v obdobju 2003–2012
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Grafikon 3: Količina posajenih sadik (kosov) po drevesnih vrstah v obdobju 2003–2012

zemljišče smotrno prepustiti gozdu, bi bilo smi-
selno zagotoviti sredstva za sofinanciranje premene.   

Ohranjanje biotske raznovrstnosti gozdov na 
ekosistemski, vrstni in genski ravni se zagotavlja 
s prevladujočim naravnim obnavljanjem gozdov. 
V Sloveniji delež naravne obnove gozdov zelo 
prevladuje, saj gozdove skoraj v celoti obnavljamo 
naravno – zaradi manjših vlaganj v gozdove v 
zadnjih letih kar 98 %, kar je celo preveč, saj 
bi aktivno usmerjanje razvoja gozdov terjalo 
pogostejše posredovanje s sajenjem oz. setvijo v 
primerih, ko je to potrebno. Obnova gozda s saje-
njem oz. setvijo je sicer najdražji gozdnogojitveni 
ukrep – povprečni strošek obnove s sajenjem znaša 
kar 3.150 €/ha –, zato je pred izvedbo tega ukrepa 
smotrno skrbno pretehtati odločitev. 

Vzroki za zmanjševanje obsega izvedene obnove 
s sajenjem oz. setvijo so zlasti:
–  nezainteresiranost nekaterih lastnikov za gospo-

darjenje z gozdovi, 
–  zmanjševanje proračunskih sredstev za vlaganje 

v gozdove.

3.2  nega gozda
Z nego krepimo vsestransko stabilnost gozda, 
povečujemo kakovost lesne mase in njeno vrednost 
ter krepimo druge koristne vloge gozda.

cilj: Povečati izkoriščenost proizvodnega potenciala 
gozdnih rastišč

Usmeritev: 
–  Z nego in pravočasnim obnavljanjem gozdnih 

sestojev povečati kakovost gozdnih lesnih 
sortimentov.

              – delno se uresničuje

cilj: Ohranjati in oblikovati mehansko stabilne 
gozdove …

Usmeritev: 
–  S pravočasnim in dovolj intenzivnim redčenjem 

krepiti mehansko stabilnost sestojev.
              – delno se uresničuje

Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev se 
v zadnjih letih v glavnem izvajajo le negovalni 
ukrepi, ki preprečujejo ogroženost gozda. Lastniki 
gozdov praviloma dela izvajajo sami. Kljub izo-
braževanju in svetovanju lastnikom gozdov vsa 
dela niso opravljena optimalno.

V obdobju 1993–2012 so bila v povprečju 
na leto opravljena negovalna dela na 8.570 ha v 
mladem gozdu, kar v odnosu do načrtovane nege 
po gozdnogospodarskih načrtih GGE pomeni 
57 %, v zasebnih gozdovih pa le dobro tretjino, 
v zadnjih letih celo le petino.
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Vzroki za majhen obseg opravljenih negovalnih 
del v gozdovih so zlasti:
– nezadostna sredstva za vlaganja v gozdove, ki 

se še znižujejo,
– nezainteresiranost lastnikov za izvajanje nego-

valnih del.

4  vArStvo GoZdov
cilj: Vzdrževati in oblikovati zdrave in vitalne 
gozdove, ki so se sposobni prilagoditi škodljivim 
vplivom.
Usmeritev: 

 – Postopoma opraviti premeno monokultur.         
– se uresničuje

–  Vzdrževati oziroma vzpostaviti usklajenost 
populacij rastlinojede divjadi z okoljem.

 – delno se uresničuje

– Sanirati poškodovane gozdove.
 – se uresničuje

–  Sistematično spremljati zdravje in vitalnost 
gozdov. 

  – se uresničuje

Grafikon 4: Obseg opravljene nege mladega gozda in razpoložljiva sredstva v obdobju 1994–2012 – zasebni gozdovi 

cilj: Zmanjšati vplive negativnih dejavnikov na 
gozdove.
Usmeritev: 
–  Izvajati je treba preventivno varstvo pred požari. 

V sistem varstva pred nesrečami vključiti 
gozdarske službe.    

   – se uresničuje

Poškodbe v gozdovih spremljamo:
–  z evidentiranjem vzrokov poseka,
–  z evidentiranjem lokacij, obsega in stopenj 

poškodb zaradi abiotskih in biotskih škodljivih 
dejavnikov, ki niso povezani s posekom,

–  s posebnim nadzorom nad karantenskimi 
organizmi,

–  z elektronskim sistemom evidentiranja podat-
kov o poškodovanosti gozdov. Spletni portal 
za varstvo gozdov je informacijsko središče za 
varstvo gozdov v Sloveniji. 

V dvajsetletnem obdobju sanitarni posek 
zajema približno eno četrtino skupnega poseka. 
V letih brez večjih naravnih ujm ali drugih vzro-
kov poškodb je znašal delež sanitarnega poseka 
v skupnem poseku približno 20 %, v letih večjih 
naravnih ujm, požarov ali namnožitev podlub-
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nikov pa je bil delež sanitarnega poseka več kot 
ena tretjina. Izstopata obdobji 1995–1999, ko 
so se dogajali snegolomi in žledolomi večjih 
razsežnosti in gradacija podlubnikov v obdobju 
2003–2007. 

ZGS je doslej pripravil trinajst načrtov sana-
cije gozdov, ki so zajemali 287.000 ha površin 
poškodovanega gozda. Za tri načrte so bila zago-
tovljena dodatna sredstva, preostale sanacije so 
se sofinancirale iz rednih sredstev. 

Protipožarno varstvo gozdov
Naloge ZGS na področju protipožarnega 

varstva gozdov:

–  določa stopnje požarne ogroženosti gozdov,
–  sestavlja načrte varstva gozdov pred požarom,
–  načrtuje in zagotavlja vzdrževanje protipožarnih 

presek (cest in vlak),
–  nudi pomoč pri gašenju požarov (kartno gra-

divo, orientacija na terenu, podatki o vegetaciji), 
– evidentira gozdne požare in posreduje podatke 

v Informacijski sistem za poročanje o inter-
vencijah in nesrečah (SPIN) na Upravo RS za 
zaščito in reševanje,

– vključen je v pripravo in izvajanje letnega naci-
onalnega programa varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, ki ga sprejme Vlada RS, 

Grafikon 5: Sanitarni posek v obdobju 1995–2012 glede na vzroke oz. skupine vzrokov 

– vključen je v Državni načrt zaščite in reševanja 
ob velikem požaru v naravnem okolju, ki ga je 
sprejela Vlada RS.

5  PrIdoBIvAnjE LESA  
(GoZdnA tEHnIKA)

5.1  Gradnja gozdnih prometnic
cilj: Povečati odprtost gozdov z gozdnimi pro-
metnicami
Usmeritev: 
–  Zagotoviti spodbude za novogradnje in rekon-

strukcije gozdnih cest in vlak.
– pretežno uresničeno

Sredstva so bila zagotovljena, vendar ne v pri-
čakovanem obsegu. Sofinanciranje je potekalo na 
podlagi Programa razvoja podeželja za obdobje 
2007–2013, sredstva pa so prispevale tudi lokalne 
skupnosti.
Usmeritev: 
–  Gozdne prometnice načrtovati kompleksno 

ne glede na posestne meje.
                               – ni bilo uresničeno

V določeni meri je h kompleksnemu načrto-
vanju gozdnih prometnic prispeval že Program 
razvoja podeželja za obdobje 2007–2013, saj je 
lastnike gozdov privedel do tega, da so se o gra-
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dnji prometnice med seboj dogovorili, sicer ne bi 
mogli izkoristiti sredstev na podlagi omenjenega 
programa. Več možnosti za načrtovanje gozdnih 
prometnic ne glede na posestne meje je nastalo 
s spremembo Zakona o gozdovih (2013), po 
katerem je gradnja gozdnih prometnic mogoča ob 
soglasju lastnikov gozdov z več kot 75 % površine 
zemljišč na trasi.
Usmeritev: 
–  Racionalizirati postopke za pripravo projektov 

in pridobitev dovoljenj za gradnjo gozdnih cest. 
           – delno uresničeno

Na področju gozdarske zakonodaje so se 
postopki racionalizirali, ne pa tudi na drugih 
področjih; postopki so postali na primer zahtev-
nejši na območjih Nature 2000.

Usmeritev:
–  Izdelati in izpeljati program ozaveščanja lastni-

kov gozdov o koristih vlaganj v gozdne pro-
metnice.   

  – pretežno uresničeno
 
Usmeritev je bila uresničena s svetovalnimi 

aktivnostmi, ki so del programov dela ZGS.

5.2  vzdrževanje gozdnih cest
cilj: Primerno vzdrževane gozdne ceste

Usmeritev: 
–  Zagotoviti ustrezno višino sredstev za vzdrže-

vanje gozdnih cest.
– delno uresničeno

Grafikon 6: Priprava, gradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak v obdobju 2005–2012

Grafikon 7: Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest v obdobju 2005–2012
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Razlog za le delno uresničenje cilja in usme-
ritve je v tem, da nikoli ni bilo dovolj sredstev za 
vzdrževanje gozdnih cest (grafikon 8).
Usmeritev: 
–  Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest iz 

sredstev proračuna RS uskladiti z javno uporabo 
gozdnih cest.   – uresničeno

Sofinanciranje iz proračuna RS je bilo usklajeno 
z javno uporabo gozdnih cest, višina sredstev pa 
je bila odvisna od zbranih pristojbin. Javni značaj 
gozdnih cest je na podlagi ocen javnega značaja 
posameznih gozdnih cest ocenjen na 35 %, delež 
proračuna RS pri financiranju vzdrževanja gozdnih 
cest v skupnem znesku proračunskih sredstev in 
pristojbin pa znaša v zadnjih letih 39 %. Sredstva 
za vzdrževanje gozdnih cest prispevajo tudi občine.

Grafikon 8: Primerjava sredstev za vzdrževanje gozdnih cest z rastjo inflacije in rastjo gradbenih indeksov

Usmeritev: 
–  V skladu s potrebami dopolniti sistem zbiranja 

in razporejanja sredstev za vzdrževanje gozdnih 
cest.

- ni uresničeno

Sistem financiranja ni bil dopolnjen, na podlagi 
novega Zakona o davku na nepremičnine pa se je 
spremenil: ukinjene so pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest, sredstva za vzdrževanje gozdnih 
cest se bodo odslej zagotavljala iz državnega 
proračuna, iz sredstev, ki se bodo zbrala iz davka 
na nepremičnine od gozdov. Učinek sprememb 
ni mogoče zanesljiveje napovedati. 
Usmeritev: 
–  Določiti režime rabe gozdnih cest.  

 – uresničeno

Grafikon 9: Delež porabljenih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest glede na potrebna sredstva
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Usmeritev: 
–  Zagotoviti sanacijo gozdnih cest po ujmah. 

 – uresničeno

Sanacije so se večinoma izvajale iz sredstev 
za vzdrževanje gozdnih cest, redkeje iz sredstev 
državnega proračuna za sanacijo škode.

5.3  tehnologija
cilj: Racionalna gozdna proizvodnja 
Usmeritev: 
–  pospeševati uporabo sodobnih tehnologij in 

organizacijskih oblik ob presoji sprejemljivosti 
na varovanih območjih.

– se uresničuje

K sodobnim tehnologijam štejemo:
–  strojno sečnjo,
–  izvoz s traktorskimi prikolicami,
–  uporabo procesorskih glav na žičnih žerjavih.

K uresničevanju cilja in usmeritev je pomembno 
prispeval Program razvoja podeželja za obdobje 
2007–2013, na podlagi katerega sta bila lastni-
kom gozdov subvencionirana gradnja gozdnih 
prometnic in nakup gozdarske mehanizacije. 
Za gradnjo gozdnih prometnic je bilo na tej 
podlagi lastnikom gozdov izplačano 4,9 milijona 
EUR, za nakup gozdarske mehanizacije pa 15,6 
milijona EUR.

cilj: Zagotoviti izvedbo del na tehnološko sodoben 
in varen način
Usmeritev: 
–  Zagotoviti sofinanciranje za posodabljanje 

gozdarske mehanizacije. 
– delno uresničeno

Kljub Programu razvoja podeželja za obdobje 
2007–2013 in finančnega prispevka sredstev od 
občin je bilo za uresničitev ciljev in usmeritev 
NGP na voljo premalo sredstev. 

Preglednica 2: Dolžine gozdnih prometnic, zgrajenih, 
rekonstruiranih oz. pripravljenih na podlagi Programa 
razvoja podeželja za obdobje 2007–2013

vrsta vložka v gozdne prometnice dolžina m
Gradnja gozdne ceste 49.904
Rekonstrukcija gozdne ceste 3.530
Gradnja gozdne vlake 426.885
Rekonstrukcija gozdne vlake 173.838
Priprava gozdne vlake 219.272
Skupna vsota 873.429

Preglednica 1: Nabavljena gozdarska mehanizacija 
na podlagi Programa razvoja podeželja za obdobje 
2007–2013

vrsta mehanizacije Število kosov
Stroj za strojno sečnjo 8
Gozdarski traktorji 300
Gozdarska prikolica 92
Gozdarski vitel 119
Motorna žaga 169
Osebna zaščitna sredstva 141
Žični žerjav 8

Grafikon 10: Izobraževanje lastnikov gozdov s področja gozdne tehnike v obdobju 1995–2012 
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Usmeritev: 
–  Povečati delež del v zasebnih gozdovih, ki jih 

izvedejo poklicni izvajalci. 
     – delno uresničeno

Usmeritev je bila uresničevana predvsem ob 
sanacijah gozdov po ujmah.
Usmeritev: 
–  Intenzivirati usposabljanje lastnikov gozdov 

za delo v gozdu.
     – uresničeno

6  rAZvoj GoZdA Kot 
nArAvnEGA ELEMEntA 
KrAjInE 

cilj: Ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov na 
ekosistemski ravni
Usmeritev: 
–  Ohranjati mrežo gozdnih rezervatov in jo 

primerno razširiti. 
 – se ne uresničuje

Po letu 2000 se zmanjšuje površina gozdnih 
rezervatov – leta 2000: 13.400 ha, leta 2010: 9.600 
ha, leta 2013: 9.500 ha.
Usmeritev: 
–  Ohranjati vlogo varovalnih gozdov in jo krepiti.

 – se uresničuje

V obdobju po letu 2000 se je površina varo-
valnih gozdov povečala – leta 2001: 62.154 ha, 
leta 2011: 99.248 ha.

Površina gozdov s 1. stopnjo varovalne funkcije 
se je povečala – leta 2001: 160.000 ha, leta 2011: 
190.000 ha.
Usmeritev: 
–  Povečati površino gozdov …. v krajini, kjer jih 

primanjkuje.
– se ne uresničuje

 
Analiza krčitev v kmetijske namene med 

letoma 2008 in 2012 kaže, da je bilo v tem 
obdobju 30 % vseh krčitev v kmetijski in pri-
mestni krajini.

Površina biotopske funkcije na 1. stopnji 
poudarjenosti

– se je povečala

Površina navedene funkcije – leta 2001: 59.840 
ha, leta 2011: 62.470 ha.

cilj: Ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov na 
vrstni ravni
Usmeritev: 
–  Pri ohranjanju…habitatnega drevja, vključno z 

odmrlim, se zagotovi sofinanciranje ustreznih 
ukrepov 

 – se ne uresničuje

–  V gozdovih je treba usmerjati rekreacijske 
dejavnosti na območja, kjer se bistveno ne 
moti življenjskega ritma gozdnih živali … 

– se uresničuje

Za uresničevanje druge usmeritve je pomembna 
izdelanost karte conacije gozdnega prostora.

cilj: Ohranjati in vzpostavljati pestre krajinske 
vzorce…
Usmeritev: 
–  Ohranjati primeren delež gozdov v krajini.

– se delno uresničuje

Tudi glede uresničevanja te usmeritve ni ustre-
zno, da se kar 30 % krčitev za kmetijske namene 
realizira v kmetijski in primestni krajini.

cilj: Ohraniti naravne vrednote v gozdu
Usmeritev: 
–  Organizirati učinkovit naravovarstveni nadzor. 

– se ne uresničuje

ZGS se je pripravil za izvajanje naravovarstve-
nega nadzora, izdelal projekt in ga v letih 2006 
in 2007 tudi poskusno izvajal v štirih pilotnih 
območjih. Zaradi pomanjkanja denarja, ki bi ga 
moralo zagotoviti tedanje Ministrstvo za okolje 
in prostor, ZGS naravovarstvenega nadzora ni 
uvedel v redno delo.  
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Funkcije gozdov

Grafikon 11: Sprememba površin s poudarjenimi funkcijami gozdov na 1. stopnji poudarjenosti v obdobju 
2001–2011.

Grafikon 12: Število krčitev za kmetijske namene v obdobju 2008–2012 po velikostnih razredih 
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cilj: Zagotoviti optimalno učinkovanje gozdov z 
zaščitno funkcijo.
Usmeritev: 
–  Z ustrezno sestojno strukturo je treba zagotoviti 

optimalno učinkovanje gozdov.
- pretežno se uresničuje

Površina gozdov s 1. stopnjo zaščitne funkcije 
se je po letu 2000 povečala – leta 2001: 13.500 ha, 
leta 2011: 27.100 ha. 

Grafikon 13: Krčitve gozdov v kmetijske namene v obdobju 2008–2012 po vrstah krajine 

Grafikon 14: Površina posegov v gozd in gozdni prostor po namenu v obdobju 1995–2012

cilj: Zagotoviti optimalno učinkovanje gozdov na 
ogroženih območjih.
Usmeritev: 
–  Okrepiti izvajanje del na področju urejanja 

hudournikov.
– se ne uresničuje

V Sloveniji se kljub opozorilom na posledice 
že desetletja zanemarja področje urejanja hudo-
urnikov. Z Nacionalnim gozdnim programom 
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se je na pomen tega področja in nujnost ureja-
nja hudournikov poskušalo ponovno opozoriti, 
vendar, žal, tudi tokrat brez uspeha. 

cilj: Prispevati k dobremu stanju površinskih in 
podzemnih voda ter stalnosti dotoka pitne vode na 
vodovarstvenih območjih
Usmeritev: 
–  Sodelovati je treba pri oblikovanju vodovar-

stvenih območij v okviru načrtov upravljanja 
z vodami. 

– se ne uresničuje
Premalo je bilo sodelovanja pristojnih služb, 

pomen gozdov za zagotavljanje zdrave pitne 
vode pa se je okrepil, saj se je površina gozdov s 
1. stopnjo hidrološke funkcije po letu 2000 pove-
čala – leta 2001: 33.000 ha, leta 2011: 63.200 ha.

cilj: Optimirati prispevek gozdov k dobremu stanju 
površinskih in podzemnih voda, izravnavanemu 
vodnemu režimu … in ohranjanju naravnega 
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.
Usmeritev: 

V interdisciplinarnem načrtovalskem procesu 
(gozdarstvo, ………) je treba ohraniti in osnovati 
obvodno vegetacijo. 

– se ne uresničuje

Sistem GERK-ov spodbuja uničenje/odstranitev 
obvodne vegetacije, omejke in manjše skupine 
gozdnega rastja.

cilj: Ohranjati in oblikovati mehansko stabilne 
gozdove zlasti na izpostavljenih legah v okolici 
večjih emisijskih virov ter v območjih močnih vetrov.
Usmeritev: 
–  Zagotoviti trajno prisotnost gozda v okolici 

večjih emisijskih virov ter na izpostavljenih 
legah in vzpostaviti protivetrne pasove. 

– se uresničuje

Površina gozdov s klimatsko in higiensko-zdra-
vstveno funkcijo se je po letu 2000 povečala – leta 
2001: 44.100 ha, leta 2011: 64.100 ha.

7 LAStnIŠtvo GoZdov In 
njIHovE SocIALnE vLoGE

cilj: Spodbude za gozdove, v katerih ekološke ali 
socialne funkcije določajo način gospodarjenja.
Usmeritev: 
– Ovrednotiti ekološke in socialne koristi gozdov 

za celotno družbo. 
– se ne uresničuje

–  Določiti spodbude ob upoštevanju rastiščnega 
potenciala in večnamenskosti gozdov.

 – se ne uresničuje

Zelo zahtevno je ovrednotiti ekološke in soci-
alne funkcije gozdov. Problem zahteva resne 
znanstvene analize, nameniti bi mi bilo treba 
več pozornosti.

cilj: Povečano sodelovanje lastnikov pri načrto-
vanju razvoja njihovih gozdov.
Usmeritev:
–  Lastnike gozdov je treba intenzivneje vklju-

čevati v procese gozdarskega načrtovanja in 
intenzivirati vse oblike svetovanja.  

– delno se uresničuje

cilj: Povečati delež državnih gozdov.
Usmeritev:
–  Izdelati merila za prednostni odkup gozdov s 

poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkci-
jami ter izvajati aktivno politiko odkupa. 

– se ne uresničuje

Grafikon 15: Sprememba lastniške strukture slovenskih 
gozdov v obdobju 2007–2012 
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Delež državnega gozda se je v obdobju 2007–
2012 zmanjšal od 24,95 % na 22, 17 %. 

cilj: Na gozdu neškodljiv način izkoristiti možnosti 
glede pridobivanja nelesnih gozdnih proizvodov. 
Usmeritev: 
–  V gozdnogospodarske načrte je treba vključiti 

usmeritve in morebitne omejitve glede nelesnih 
gozdnih proizvodov. 

–  Urediti je treba nabiralništvo.
–  Novelirati je treba predpis glede varstva gliv, 

vključno s seznamom zavarovanih vrst.
–  Z nadaljnjo obdelavo oziroma predelavo dobrin 

povečati dodano vrednost nelesnim gozdnim 
proizvodom.

 – usmeritve se ne uresničujejo

V zadnjih letih je ZGS precej pozornosti name-
njal področju pridobivanja nelesnih gozdnih pro-
izvodov, uspešno in odmevno je bilo tudi njegovo 
sodelovanje v mednarodnem projektu SylvaMed 
v letih 2010–2013, ki je obravnaval to področje. 
Skupaj s čebelarsko zvezo Slovenije je izdal knjižico 
o čebelarjenju v gozdovih. V Sloveniji pa je bilo v 
zadnjih letih premalo narejenega glede dopolnitve 
predpisov, s katerimi bi uredili nabiralništvo, in 
glede spodbujanja dejavnosti njihove dodelave oz. 
predelave, tudi v okviru dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji, s katerimi bi nelesnim gozdnim proizvo-
dom povečali dodano vrednost. 

cilj: Funkcijam gozda prilagojena izraba gozdnega 
prostora za turizem.
Usmeritev: 
–  Opredeliti gozdni prostor glede primernosti za 

različne oblike turizma in rekreacije ter različne 
intenzivnosti, povezane z obema dejavnostma.

– se uresničuje

Za uresničevanje je pomembno pripraviti karto 
conacije gozdnega prostora.

cilj: Pomembno prispevati h kakovosti življenja, 
zlasti zdravju vseh prebivalcev. 
Usmeritev: 
–  Ohraniti in urediti je treba prost dostop javnosti 

v gozdove, pri tem pa z učinkovitim nadzorom 
v gozdnem prostoru preprečiti njegove zlorabe. 

– usmeritev je ogrožena

–  Povečati delež državnih in občinskih gozdov v 
bližini večjih mest …; z lokalnimi skupnostmi 
določiti območja mestnih in primestnih gozdov. 

      – se ne uresničuje 
       (Izjema in primer dobre prakse je Celje.) 

V povezavi s prvo alineo je treba opozoriti, 
da se v zadnjih letih krepijo zahteve po zapiranju 
zasebnih gozdov. Za javnost vsekakor dragocena 
dobrina prostega dostopa v gozd je torej ogrožena. 
K ohranitvi prostega dostopa v gozdove je mogoče 
bistveno prispevati s tem, da z nadzorom prepre-
čimo zlorabe te dobrine, ko posamezniki ali skupine 
v gozdu izvajajo dejavnosti, ki so škodljive za gozd.  
Usmeritev: 
–  Opredeliti gozdni prostor glede primernosti za 

različne oblike in intenzivnosti turističnih in 
rekreacijskih dejavnosti ter zagotoviti nadzor 
nad izvajanjem rekreacijske dejavnosti. 

   – delno se uresničuje

Pomembno je pripraviti karto conacije goz-
dnega prostora; naravovarstveni nadzor in goz-
darski nadzor še nista uvedena v prakso. Za 
gozdarski nadzor je pripravljeno vse potrebno in 
se bo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev 
začel izvajati v letu 2014.

cilj: Oblikovati urejeno okolje objektom kulturne 
dediščine, in sicer zaradi dediščine same in kot 
prispevek k razvoju turizma.
Usmeritev: 
–  V območjih enot kulturne dediščine in njihovih 

vplivnih območjih v gozdu je treba prilagojeno 
izvajati dela v gozdovih ter čas izvajanja del 
prilagoditi ritmu obiska ljudi.                   

– se uresničuje

Površina gozdov s funkcijo varovanja kulturne 
dediščine s 1. stopnjo poudarjenosti se je po letu 
2000 povečala – leta 2001: 4.000 ha, leta 2011: 
5.400 ha.

cilj: Povečati vedenje lastnikov gozdov in jav-
nosti o gozdu ter jih aktivno vključiti v načrtovanje 
razvoja gozdov.
 Usmeritev: 
–  Pospešiti izobraževanje lastnikov gozdov in 

svetovanje o gozdu ter uvesti metode partici-
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pacije javnosti pri načrtovanju razvoja gozdov 
in del v gozdovih. 

– delno se uresničuje

8  GoZdnE ŽIvALI In LovStvo
cilji:

 – Ohranitev vseh avtohtonih vrst divjadi in 
drugih prostoživečih živali ter njihovih habi-
tatov.

 – Stabilne, vitalne (viabilne) in genetsko razno-
vstne populacije naravne spolne in starostne 
strukture, usklajene z okoljem in s populacijami 
drugih vrst divjadi.

 – Vzdrževanje naravnega ravnovesja populacij 

divjadi z okoljem in njegova vzpostavitev v 
primerih, ko niso usklajene z življenjskimi 
možnostmi okolja.

 – Trajnostna gospodarska raba vseh lovnih vrst.

Usmeritve:
 – Ohranjanje in vzdrževanje struktur ustreznega 

števila divjadi.
 – Poseganje v populacije z odstrelom zaradi gospo-

darskih, veterinarsko-sanitarnih, zdravstvenih 
in drugih, posebej utemeljenih razlogov.

 – Izvajanje ukrepov za ohranjanje, vzdrževanje 
in izboljšanje življenjskih razmer divjadi.

 – Varstvo divjadi z zagotavljanjem mirnih con 
divjadi.

Preglednica 4: Obseg opravljenih ukrepov za izboljšanje življenjskega okolja divjadi v obdobju 2001–2010 

vrsta ukrepa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Košnja travn./pašn. (ha) 1059 1123 1400 1297 700 600 627 580 487 448

Grmišča (ha) 35 34 29 23 50 65 61 37 34 27

Sajenje plodon.vrst (št.) 4308 2203 2662 2467 5582 7535 7475 4605 4767 4050

Vodni viri (št.) 33 66 76 91 76 71 234 222 230 249

Gnezdnice (št.) 90 58 84 228 277 178 246 230 352 338

Ohranjanje biotopov (ha)     1 16 10 2 12 16 16 17

Legenda: Barvne puščice označujejo trend merljivih kazalcev izvedbe ukrepov.
(Vir: Podatki lovskih organizacij za Območne načrte 2011–2020.) 

Preglednica 3: Prikaz razvoja populacij divjadi, izvajanja ukrepov za izboljšanje življenjskega okolja divjadi ter 
razvoja življenjskega okolja divjadi  

velika parkljasta divjad Srna nav. 
jelen Gams damjak Muflon divji

prašič Lisica jazbec Poljski
zajec raca

druga 
pernata 
divjad

Ohranjanje števila in 
strukture populacij √/- -/+ √/- √/- -/++ √ √ -/+- √/+ √/-

Izboljšanje življenjskih 
razmer divjadi, tudi z 
mirnimi conami

√/- √/- √/- √/- √/- √ √ √ -/? √ -/?

Poseganje v populacije  
zaradi gospodarskih in 
drugih razlogov

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Legenda: 
√/+ - cilj NGP se uresničuje, stanje populacije je napredujoče
√ - cilj NGP se uresničuje, stanje populacije je stabilno
√/- - cilj NGP se uresničuje, stanje populacije je nazadujoče, tudi ukrepi v okolju
-/++ - cilj NGP se delno uresničuje, stanje populacije je  zelo napredujoče
-/+ - cilj NGP se delno uresničuje, stanje populacije je napredujoče
-/+- - cilj NGP se delno uresničuje, stanje populacije je nihajoče s trendom nazadovanja
-/? - cilj NGP se le delno uresničuje, splošna degradacija okolja in izguba habitatov
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Sklepni poudarki o uresničevanju nGP 
glede divjadi in njenega življenjskega 
okolja 

 – Opazna sta splošna degradacija okolja in neu-
strezen odnos do njega, in sicer v gozdovih in 
še posebno zunaj gozda, širjenje urbanizacije in 
„poljedelskih monokulturnih puščav“ ter pohlep 
po materialnem, kar prizadene vse živalske vrste.

trendi razvoja populacij nekaterih vrst divjadi

navadni jelen (Cervus elaphus L.) divji prašič (Sus scrofa L.)

Poljski zajec (Lepus europaeus Pallas) Poljska jerebica (Perdix perdix L.)

Fazan (Phasianus colhicus L.)

Grafikon 16: Odvzem nekaterih vrst divjadi v Sloveniji v obdobju 1994–2012

 – Odziv odgovornih na težave je neustrezen ali ga 
sploh ni – z vidika uporabljenih inštrumentov 
politike in izdaje predpisov.

 – Nekaterih pomembnih kazalcev kontrolne 
metode ne pridobivamo – npr. zaradi pomanj-
kanja finančnih sredstev na ZGS ne spremljamo 
trenda objedenosti gozdnega mladja zaradi 
rastlinojede divjadi.

 – Sredstva za vlaganja v gozdove se zmanjšujejo 
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tudi na proračunski postavki za živalski svet, pred 
nekaj leti so se zmanjšala za več kot polovico.

 – Na dobrih 10 % površine Slovenije v LPN (10 
od 12 LPN v Sloveniji je v ZGS) se soočamo 
s hudo finančno, kadrovsko, posledično pa 
tudi z organizacijsko in strokovno krizo, ki bo 
prizadela tudi divjad, njeno okolje in lovstvo 
tudi širše, ne le v teh loviščih.

9  jAvnA GoZdArSKA SLUŽBA
cilj: Razvoj gozdov učinkovito in smotrno usmerja 
enotna za vse gozdove, kadrovsko zadostna, dobro 
organizirana, strokovno kompetentna javna goz-
darska služba, ki gozd obravnava celovito, vključno 
z živalskim svetom, ter pravnimi in ekonomskimi 
mehanizmi ter svetovanjem. 
Usmeritve:
–  Ohraniti ustrezno kadrovsko zasedenost javne 

gozdarske službe, tudi s strokovnjaki strok sose-
dnjih področij, ter njeno stabilno financiranje.

–  Delo in organiziranost javne gozdarske službe 
prilagajati aktualnim potrebam gozda, lastnikov 
gozdov in javnosti ter smotrni izvedbi nalog.

–  Intenzivirati svetovanje vseh oblik in vzpostaviti 
učinkovito sodelovanje z drugimi svetovalnimi 
službami za kmetije ter z organizacijami lastni-
kov gozdov.

–  Zagotavljati stalno izobraževanje celotne kadro-
vske strukture.

– usmeritve se ne uresničujejo

Število zaposlenih v ZGS na področju javne 
gozdarske službe, ki se (poleg pridobivanja sredstev 
na trgu in izvajanja plačanih projektov) še lahko 
ukvarjajo z javnimi gozdarskimi nalogami, se je 
iz števila 803 ob začetku njegovega delovanja (755 
redno zaposlenih, 23 pripravnikov in še za 6.000 
delovnih dni pomožnih delavcev, kar pomeni 25 
ljudi, če bi jih zaposlili vse razpoložljive delovne dni 
v letu) zmanjšalo na 660 (od 678 redno zaposlenih 
je za deset polno zaposlenih opravljenih delovnih ur 
na projektih, za tri polno zaposlene opravljenih ur 
na področju varstva narave /velikih zveri/ in za pet 
polno zaposlenih na različnih tržnih aktivnostih). 
Zavodu ni dovoljeno zaposlovati pripravnikov in 
pomožnih delavcev. V istem obdobju se je količina 
poseka približno podvojila, število presoj posegov v 
prostor približno potrojilo, ZGS pa je pridobil tudi 
kar nekaj novih nalog (npr. izvajanje gozdarskega 
nadzora /formalno tudi naravovarstvenega/, oce-
njevanje škode po divjadi na nelovnih površinah, 
izdaja prevoznic). Zaradi pomanjkanja sredstev je 
nekaj manj le dela z gojitvenimi deli; žal. Ker ZGS 
ne dobi soglasja za nadomestne zaposlitve niti za 
Lovišča s posebnim namenom (LPN), se je v letu 
2013 število zaposlenih v njih zmanjšalo iz 73 na 
61 in zato ne zmorejo opraviti niti odstrela, ki bi 
prinašal dohodek. 

ZGS je z novo sistemizacijo, uveljavljeno v 
začetku leta 2013, zmanjšal število krajevnih enot iz 
94 na 69, do skrajnosti racionaliziral opise gozdov 
ob izdelavi gozdnogospodarskih načrtov, zelo 

Grafikon 17: Financiranje javne gozdarske službe v ZGS v obdobju 1999–2012 
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zmanjšal obseg priprave gozdnogojitvenih načr-
tov v drobni posesti in obseg prevzema delovišč, 
ni še uveljavil gozdarskega nadzora (vse zadnje 
troje navedeno je nezakonito), opustil obnovo 
mej ureditvenih enot (kar je dolgoročno nespre-
jemljivo), približno razpolovil obseg meritev na 
stalnih vzorčnih ploskvah (kar je z vidika dosežene 
natančnosti tudi zunaj predpisov), v letu 2013 pa 
opustil tudi popis objedenosti gozdnega mladja 
zaradi rastlinojede parkljaste divjadi, ki daje ključne 
podatke za pripravo lovskoupravljavskih načrtov; 
pomožna dela pri meritvah gozdnih sestojev in 
izbiri drevja za posek v državnih gozdovih so 
opravili gozdarski strokovnjaki, ki bi sicer v tem 
času lahko opravljali strokovne naloge. Vendar ZGS 
kljub temu nima materialnih sredstev, ki bi mu 
omogočila pozitivno zaključiti leto. Za leto 2014 
je zagotovljenih še manj proračunskih sredstev … 

10  SKLEPnE MISLI o PoMEnU 
cELovItE StroKE ZA rAZvoj 
GoZdov

Razvoj gozda, ki je obsežen in zelo kompleksen 
naravni ekosistem, je mogoče uspešno usmerjati 
samo, če ga obravnavamo celovito po vsebini in 
prostoru. Zato mora gozdarska stroka gozd nujno 
obravnavati na tak način. To je tudi v prid enotni 
in celoviti javni strokovni gozdarski službi, ki 
strokovno usmerja gospodarjenje z vsemi gozdovi, 
ne glede na lastništvo, in enakovredno obravnava 
vse prvine gozdnega ekosistema. Zaposluje goz-
darske, lovske in druge strokovnjake s splošnim 
in tudi specialnim znanjem. Čeprav so ta dejstva 
v gozdarski stroki že dolgo znana, jih na tem 
mestu poudarjamo zato, ker so celo nekateri 
najbolj odgovorni za zdajšnji in prihodnji razvoj 
gozdarstva na Slovenskem pripravljeni videti le 
pomen posameznih ožjih segmentov gozdarskih 
strokovnih vsebin in nalog. 

Slovenski gozdarski stroki nikoli ne bi uspelo 
doseči tolikšnih uspehov pri usmerjanju razvoja 
gozdov ter takšne strokovne ravni in ugleda 
doma in v tujini, kot smo jim priča, če razvoja 
gozdov ne bi obravnavala celovito, od celovitega 
načrtovanja odločitev na višjih ravneh do skrbne 
izvedbe ukrepov v podrobnostih. V času, ko 
obiramo plodove pravilnih strateških odločitev 

gospodarjenja s slovenskimi gozdovi, ki so jih 
pred desetletji oblikovali strokovnjaki velike 
strokovne širine (Mlinšek, Pipan, Gašperšič in 
drugi), je skrajno ozko in nestrokovno spregle-
dati pomen dejavnosti, kot so analiziranje stanja 
gozdov in njihovih vlog v prostoru, analiziranje 
učinkov opravljenih ukrepov v gozdovih in v 
populacijah divjadi ter odločanje o načinu dela 
z njimi v prihodnje, kar je temeljna naloga zlasti 
načrtovanja v gozdarstvu in lovstvu. Analizirati 
in načrtovati dejavnosti je treba tudi na področjih 
gozdnih prometnic, uporabe tehnologij, svetovanja 
lastnikom gozdov in ozaveščanja javnosti. Kot bi 
delo s slovenskimi gozdovi lahko zašlo na stran 
pot pred desetletji, če ga ne bi ustrezno usmerili 
že omenjeni in številni drugi strokovnjaki, se to 
kaj kmalu lahko zgodi v prihodnje, če v stroki ne 
bomo razumeli in zagotovili ustreznih strokovnih 
pogledov tudi v smeri »od velikega k malemu«. 

Nacionalni gozdni program je namenjen prav 
temu in v tem je njegov velik pomen. Pomen 
enotne in po vsebini celovite strokovne službe 
je predvsem v tem, da zagotovi, da se temeljna 
načela in strateške usmeritve za delo s slovenskimi 
gozdovi, zapisane v Zakonu o gozdovih in Nacio-
nalnem gozdnem programu, prek gozdarskih in 
lovskih načrtov uresničujejo tudi v podrobnem. 
V zadnjem obdobju to zahtevno nalogo opravlja 
ZGS. Pomanjkanje finančnih sredstev za delo ZGS 
v zadnjih letih resno ogroža njegovo delovanje. Po 
mnenju mnogih gre za načrtno slabitev pomembne 
institucije z javnimi pooblastili, s ciljem, da se 
jo diskreditira in na tak način zagotovi zdaj in 
zlasti v prihodnje v naših gozdovih manjši vpliv 
stroke, ki je moteča pri uveljavljanju parcialnih 
(materialnih) interesov do gozdov.

Nacionalni gozdni program je glede strokovne 
javne gozdarske službe zelo jasen. Ali smo v nekaj 
letih pri razvoju gozdarske misli tako nazadovali, 
da je treba na njegovo sporočilo glede javne goz-
darske službe posebej opozarjati? 

11  vIrI
Resolucija o Nacionalnem gozdnem programu, Ur. l. 

RS, št. 111/07
Letna poročila Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih 

za obdobje 1994–2012
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1 Uvod
Nacionalni gozdni program (NGP) je glede 
razvoja podeželja, lastnikov gozdov in splošne 
javnosti določil vrsto ciljev in usmeritev, ki so 
neločljivo povezani z ekološkimi, socialnimi in 
gospodarskimi vidiki gospodarjenja z gozdovi. 
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) ima pri ure-
sničevanju teh ciljev ključno vlogo kot osrednja 
inštitucija na področju javne gozdarske službe. 
Analizo realizacije v NGP postavljenih nalog na 
področju razvoja podeželja, podpore lastnikom 
gozdov in ozaveščanja javnosti smo sestavili na 
podlagi analize vloge in delovnih ciljev ZGS 
na tem področju, preverili smo aktualnost 
posameznih ciljev in ustreznost kazalnikov, 
na podlagi katerih preverjamo uresničevanje 
usmeritev NGP.

1 Mag. A. B., Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 
SL – 1000 Slovenija
2 D. O., Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, SL 
– 1000 Slovenija
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2 rAZvoj PodEŽELjA In 
PodPorA LAStnIKoM GoZdov

Cilji NGP na področju razvoja podeželja in pod-
pore lastnikom gozdov so naslednji: 
–  ohranjanje kmetij v hribovitem in gorskem 

svetu (tudi s koncesijami v državnih gozdovih),
–  izboljšanje organiziranosti lastnikov gozdov,
–  intenziviranje izobraževanja lastnikov gozdov 

in svetovanja,
–  povečanje povprečne gozdne posesti,
–  uvajanje spodbud za gozdove, v katerih nelesne 

funkcije določajo način gospodarjenja,

Strokovna razprava
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–  povečanje obsega in posledično zaslužka iz 
tistih dejavnosti na podeželju, ki uporabljajo 
gozd in les,

–  izboljšanje vedenja oziroma ozaveščenosti 
lastnikov gozdov in javnosti o gozdu.
Pomembna cilja, ki podpirata prej omenjene, 

sta tudi zagotovitev enotne, kadrovsko zadostne, 
dobro organizirane in strokovno usposobljene 
javne gozdarske službe ter davčna politika, ki 
spodbuja aktivnejše, vendar sonaravno, okolju 
prijazno gospodarjenje z gozdom.

Vsi cilji na področju razvoja podeželja in pod-
pore lastnikom gozdov so še vedno zelo aktualni. Z 
namenom ohranitve kmetij in podeželja v gorskem 
in hribovitem svetu so bile določene aktivnosti 
za podeljevanje koncesij za izkoriščanje gozdov v 
lasti RS kmetijskim gospodarstvom v gorskem in 
hribovskem svetu z omejenimi možnostmi gospo-
darjenja na podlagi razpisa. ZGS je nudil pomoč 
zainteresiranim lastnikom gozdov pri izpolnje-
vanju dokumentacije in pripravi enostavnega 
poslovnega načrta kmetije na področju gozdne 
proizvodnje. Rezultati razpisov niso prispevali k 
uresničevanju ciljev NGP, saj kmetije v gorskem in 
hribovitem svetu na razpisu niso bile uspešne. Za 
zagotovitev prednostne pravice gorskih kmetij za 
podelitev koncesij za izkoriščanje državnih gozdov 
je bila v letu 2012 spremenjena uredba, ki ureja 
to področje. Tako naj bi se izboljšala možnost 
kmetij za uspešno kandidiranje na razpisih Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 

K ohranitvi podeželja in kmetij prispevata tudi 
povečanje obsega in pospeševanje tistih dejavnosti 
na podeželju, ki uporabljajo gozd in les ter tako 
vplivajo na zaposlitev in zaslužek ljudi. K uresniči-
tvi tega cilja so bili usmerjeni predvsem razpisi za 
sredstva Programa razvoja podeželja 2007–2013 
za nabavo mehanizacije, gradnjo gozdnih pro-
metnic in vlaganja v primarno predelavo lesa. 
Skupna dodeljena sredstva so presegla 20 MIO € . 
Podrobnejša analiza indikatorjev v NGP – število 
kmetij z ustreznimi dopolnilnimi dejavnostmi, 
število novih delovnih mest in število novih 
podjetij – ni bila narejena. Vloga ZGS pri izvedbi 
razpisov PRP je bila: informiranje upravičencev 
do sredstev, pomoč lastnikom gozdov pri pripravi 
dokumentacije, vnosu podatkov, poročanju in 
prevzemu del. V letu 2012 je ZGS v tej povezavi 

opravil skupaj 1.465 aktivnosti, ki jih je treba 
nadaljevati tudi v prihodnje in jih vključiti med 
predlagane ukrepe Programa razvoja podeželja 
v obdobju 2014–2020. 

Na področju organiziranosti lastnikov gozdov 
še vedno ni njihovega večjega povezovanja. Zveza 
društev lastnikov gozdov (ustanovljena l. 2006) 
ima (2012) 22 društev s 3.000 člani, kar je malo v 
primerjavi s 460.000 lastniki gozdov v Sloveniji. 
Povezovanje lastnikov gozdov je ena od ključnih 
usmeritev NGP, ki lahko izboljša učinkovitost 
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Ovire na tem 
področju je treba iskati predvsem v pomanjkanju 
zanimanja pri lastnikih gozdov in odsotnosti 
ustreznih vzpodbud s strani države. 

Na uspešnost gospodarjenja z zasebnimi goz-
dovi pomembno vplivata tudi obseg usposabljanja 
in izobraževanja lastnikov gozdov. Zaradi številnih 
nesreč pri delu v gozdovih si je ZGS prizadeval 
povečati število izobraževalnih aktivnosti za 
lastnike gozdov, vendar so le-te odvisne od finanč-
nih sredstev. V zadnjih letih se je trend števila 
aktivnosti v ZGS povečeval predvsem zato, ker je 
ZGS v letih 2012 in 2013 pomanjkanje finančnih 
sredstev za izobraževanje lastnikov gozdov delno 
nadomestil s sredstvi, pridobljenimi v okviru svoje 
uspešne kandidature na razpisu PRP 2007–2013 
(t. i. ukrep 111) za usposabljanje lastnikov gozdov 
s področja varnega dela v gozdu in ekonomike 
gospodarjenja. V letu 2012 je bilo v ZGS izvedenih 
skupno 265 aktivnosti (tečaji, usposabljanja, delav-
nice, ekskurzije ipd.), ki se jih je udeležilo 6.654 
udeležencev. Individualna svetovanja lastnikom 
gozdov potekajo ob izdaji odločb (v letu 2012 je 
bilo izdanih 72.503 odločb), poleg tega je bilo 
v medijih objavljenih 157 člankov, potekale pa 
so tudi izobraževalne aktivnosti v okviru dveh 
študijskih krožkov. Zaradi zaključka financira-
nja izobraževanja lastnikov gozdov s strani PRP 
2007–2013 in krčenja sredstev za izobraževanje v 
okviru javne gozdarske službe lahko pričakujemo 
negativne trende na tem področju v prihodnosti. 

Zaradi zmanjševanja obsega gozdarskih sub-
vencij se zmanjšujejo tudi spodbude za goz-
dove, v katerih nelesne funkcije določajo način 
gospodarjenja. Povečevanje obsega teh spodbud 
je eden od ciljev NGP, ki prispeva h krepitvi 
splošno koristnih funkcij gozdov. Spodbude za 
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krepitev nelesnih funkcij gozdov so vključene v 
sistem subvencij za gojitveno-varstvena dela v 
gozdovih. Trenutni obseg spodbud za krepitev 
splošnokoristnih funkcij se zmanjšuje, na drugi 
strani pa se povečuje pomen teh vlog gozda. Za 
izboljšanje stanja na tem področju bi bilo treba 
okrepiti spodbude na celotni površini gozdov v 
območju NATURA 2000 in zgostiti mrežo ekocelic 
v gozdnih sestojih. Tovrstno podporo je smiselno 
vključiti v Program razvoja podeželja 2014–2020. 
Koncept plačil za okoljske storitve gozdov, ki bi 
prispeval h krepitvi splošnokoristnih funkcij, še ni 
razvit, ZGS pa je začel s pripravo podlag v okviru 
evropskih projektov (SylvaMed). 

Povprečna velikost zasebne gozdne posesti se, 
kljub zakonskim spremembam na tem področju, 
še vedno zmanjšuje, število gozdnih posestnikov 
pa povečuje, kar je v nasprotju z usmeritvami NGP. 
Prav tako država še nima izdelane celovite davčne 
politike, ki bi spodbujala izrabo gozdnih virov in 
aktivnejše, gozdu prijazno gospodarjenje z njim. 

Ključni element podpore lastnikom gozdov je 
ustrezna javna gozdarska služba, ki pa se vsako leto 
bolj srečuje s trendi povečevanja obsega nalog ter 
zmanjševanja finančnih sredstev in kadrov. Tako 

se zmanjšujeta tudi obseg in kakovost storitev za 
lastnike gozdov.  

3 oZAvEŠčAnjE LAStnIKov 
GoZdov In jAvnoStI 

V okviru družbenega vidika gozdov je NGP določil 
več ciljev, ki se nanašajo na področje ozaveščanja 
lastnikov gozdov in javnosti o gozdu in gozdarstvu. 

Povečevanje vedenja in ozaveščenosti lastnikov 
gozdov in javnosti o gozdu je eden od ciljev, ki se 
prepleta z že omenjenim konceptom izobraževanja 
lastnikov gozdov na eni strani in popularizacijo 
gozdov gozdarstva, lovstva, lesa in drugih dobrin 
na drugi. Na tem področju ima ključno vlogo ZGS. 
Število in obseg popularizacijskih aktivnosti sta 
odvisna od količine finančnih sredstev in števila 
kadrov. Trendi na tem področju pa so negativni 
zaradi iskanja prioritet pri nalogah na drugih 
področjih v razmerah splošnega zmanjševanja 
stroškov. Tako se je v letu 2012 trend števila 
popularizacijskih dejavnosti in udeležencev za 
splošno javnost (brez dejavnosti za šolsko mla-
dino) obrnil navzdol, po svoji kulminaciji v letu 
2011 – mednarodnem letu gozdov –, ko je bilo 
izvedenih 410 aktivnosti s 111.000 udeleženci.

Grafikon št. 1: Število dejavnosti za splošno javnost in število udeležencev teh dejavnosti v ZGS v obdobju 2008–2012
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V NGP predlagan kazalnik za spremljanje 
uresničevanje tega cilja (število popularizacijskih 
dejavnosti) je treba še razširiti, in sicer na področje 
načinov za vrednotenje znanja pri ciljnih skupinah 
in analiz obveščenosti prek spremljave javnega 
mnenja. V prihodnje je treba uresničevanju tega 
cilja nameniti več pozornosti, ker brez znanja 
in ozaveščenosti javnosti o pomenu gozdov 
ni mogoče uveljaviti gozdov in gozdarstva kot 
ključne razvojne priložnosti Slovenije in temelja 
trajnostnega razvoja družbe nasploh. 

Uspešnejši kot pri ozaveščanju splošne jav-
nosti smo pri razvoju dejavnosti za predšolsko 
in šolsko mladino. NGP navaja usmeritev, da je 
treba poučno funkcijo gozda razširiti iz gozdnih 
učnih poti na gozdove blizu šol ter zasnovati bolj 
interdisciplinarne učne poti v gozdnem okolju. 
Dandanes se razvijajo nove aktivnosti gozdne 
pedagogike, vodenje po gozdnih učnih poteh pa 
nadomešča izkustveno učenje o gozdu, s čimer 
se uresničuje ta usmeritev NGP. Prek evropskih 
razvojnih projektov je bil v Slovenijo prenesen 
srednjeevropski model gozdne pedagogike (PAWS 
– MED), ki na podlagi izkustvenega učenja v gozdu 
zagotavlja prenos vedenja o gozdu in gozdarstvu 
na ciljne populacije. Pri tem ZGS išče partnerje 

v šolskem sistemu in pri nevladnih organizaci-
jah, ki delujejo na področju okoljske vzgoje. V 
takšnem sistemu je že navedenemu indikatorju 
v NGP (število gozdnih učnih poti) treba dodati 
še kazalnike, ki ponazarjajo večjo ozaveščenosti 
otrok in mladine. 

Število dejavnosti za šolsko mladino, ki jih je 
izvedel ZGS, je tako kot preostale popularizacijske 
dejavnosti doseglo svoj vrh leta 2011. V zadnjih 
dveh letih se zmanjšuje zaradi krčenja finančnih 
sredstev. Na drugi strani pa se v šolstvu veča zani-
manje za te aktivnosti ZGS, tudi zaradi uvajanja 
novih, učinkovitejših didaktičnih metod. 

Prispevek gozdov h kakovosti življenja, zlasti 
k zdravju vseh prebivalcev, je cilj, ki se uresničuje 
prek več usmeritev. Prvi dve usmeritvi za dose-
ganje tega cilja sta ohranitev prostega dostopa v 
gozdove in učinkovit nadzor v gozdnem prostoru. 
Prost dostop v gozdove je dobrina, ki je zakonsko 
zagotovljena, ogrozi pa jo lahko pomanjkanje 
odgovornosti na strani uporabnikov in neusklaje-
nost njihovih interesov z lastniki gozdov. Narava, 
gozd in zeleni turizem so ključna konkurenčna 
prednost Slovenije na področju turizma, ki v 
Sloveniji prispeva 12 % BDP. Prost dostop kot 
dobrina in odgovornost hkrati je treba usmer-

Grafikon št. 2: Število dejavnosti za šolsko mladino in število udeležencev teh dejavnosti v ZGS v obdobju 2008–2012
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jati, zato je bila v območnih načrtih 2011–2020 
izvedena conacija gozdnega prostora glede na 
možnost rekreativne rabe. Conacija je temelj za 
prostorske načrte lokalnih skupnosti. Gozdni 
nadzor je v ZGS vzpostavljen na sistemski ravni, 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pa se opera-
tivno na terenu ne izvaja. Promocija odgovornega 
dostopa javnosti v gozd je del vseh dejavnosti 
ozaveščanja, ki jih izvaja ZGS, še posebno pri 
predšolski in šolski mladini. 

Prispevek gozda h kakovosti življenja in zdravja 
vseh prebivalcev se uresničuje tudi prek poveča-
nega deleža državnih in občinskih gozdov v bližini 
večjih mest zaradi lažjega usklajevanja rab gozda v 
razmerah poudarjenih socialnih funkcij gozdov, s 
spremljanjem poudarjenosti posameznih socialnih 
funkcij v gozdovih, analizami območij konflik-
tnih rab gozda ter z usmerjanjem rabe gozda. 
V zadnjih petih letih se delež državnih gozdov 
še vedno zmanjšuje (–26.000 ha), občinskih pa 
rahlo povečuje (+ 5.900 ha). Z zainteresiranimi 
lokalnimi skupnostmi je treba določiti območja 
mestnih in primestnih gozdov. V večini primerov 
to še ni uresničeno, uspešna opredelitev mestnih 
gozdov v Celju pa kaže, da je to mogoče. Pri tem 
je pomembna tudi natančna valorizacija funkcij 
gozdov na teh področjih in prilagojeno načrto-
vanje ukrepov. Metodologija določanja mestnih 
gozdov in valorizacije splošnokoristnih funkcij 
se je razvijala tudi v okviru razvojnih projektov 
EU, kot je projekt SylvaMed, ki je potekal pod 
okriljem programa Evropskega teritorialnega 
sodelovanja, projekt EmonFUR (Life+) in v Mreži 
urbanih gozdov, kjer sodeluje tudi ZGS. Nekatere 
sistemske aktivnosti na tem področju so bile 
izvedene, manjka pa celosten načrt usmerjanja 
razvoja urbanih gozdov. Zaradi večanja števila 
konfliktov pri rabi gozdnega prostora v urbanih 
okoljih in velike pozornosti javnosti je treba temu 
cilju in usmeritvam NGP nameniti več pozornosti. 

NGP je poseben poudarek namenil tudi zago-
tavljanju zaščitne funkcije gozda na ogroženih 
območjih in analizi optimalnih stanj gozda za 
uspešno opravljanje higiensko-zdravstvene funk-
cije. Razvojno in raziskovalno delo na področju 

zaščitnih gozdov je bilo načrtovano v okviru 
domačih in evropskih raziskovalnih projektov. V 
slovenske razmere so bile prenesene izkušnje iz 
alpskih držav, kot sta sistem NaiS (Švica) in GSM 
(Francija). Koncept gospodarjenja z zavarovanimi 
gozdovi je tako doživel več izboljšav, v Logarski 
dolini pa je bil zasnovan učni poligon za terenske 
gozdarje. Zaščitna in higiensko zdravstvena funk-
cija pridobivata na pomenu tudi zaradi negativnih 
vplivov podnebnih sprememb. Zagotavljanje 
ustreznega gospodarjenja za obe funkciji v veliki 
meri temelji na projektnih finančnih virih. 

4 ZAKLjUčEK
Uresničevanje ciljev NGP, ki so povezani z 

razvojem podeželja, lastniki gozdov in splošno 
javnostjo, sicer poteka, vendar je zelo odvisno 
od razpoložljivih finančnih sredstev. V razmerah 
splošnega zmanjševanja stroškov se prioritete pri 
realizaciji nalog v gozdarstvu mnogokrat iščejo 
na drugih področjih dela. Tako se ogroža uvelja-
vljanje gozdov in gozdarstva kot ključne razvojne 
priložnosti Slovenije in uresničevanje strategije 
razvoja gozdno-lesne verige. Razvito podeželje, 
usposobljeni lastniki gozdov, učinkovita organizi-
ranost in povezanost lastnikov gozdov, ki omogoča 
naravi prijazno in ekonomsko uspešno gozdno 
proizvodnjo, učinkovit sistem spremljanja in 
krepitve vseh funkcij gozdov, ozaveščena javnost, 
ki se zaveda pomena gozdov in gozdarstva, ter 
mladina z jasno vizijo sonaravnega, trajnostnega 
in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi so 
podlage, brez katerih ni mogoče uresničiti večine 
ciljev NGP. 
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1 Uvod
Resolucija o nacionalnem gozdnem programu 
(ReNGP 2007) je bila soglasno sprejeta leta 2007 v 
Državnem zboru s 76 glasovi za in nobenim proti. 
Velika politična podpora programu je pri gozdarskih 
strokovnjakih vzbujala pričakovanja o uspešnejšem 
reševanju gozdarske problematike. Šest let kasneje 
lahko ocenimo, da so bila njihova pričakovanja v 
veliki meri neuresničena (npr. Perko, 2013), in to 
predvsem na področjih, ki so povezana z razvojem 
in stabilnostjo gozdarstva kot dejavnosti, ki je 
nujna za zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi. Tako smo lahko konec leta 2013 opazovali 
celo zastoj delovanja javne gozdarske službe zaradi 
zapletov pri financiranju Zavoda za gozdove (ZGS), 
ki so bili nadaljevanje nekajletnega sistematičnega 
zmanjševanja sredstev, namenjenih ZGS. Ob tem 
dogodku smo lahko občutili odsotnost koordinacije 
na najvišji ravni gozdarske oblasti1, pri čemer želimo 
posebej poudariti, da je koordinacija ena temeljnih 
1 ZGS je npr. konec leta 2013 zmanjkalo 280.000 € za 
materialne stroške prevoza in sprejev za označevanje 
drevja za morebitni posek, kar je povzročilo medijsko 
zelo odmevno neizvajanje javne gozdarske službe
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lastnosti nacionalnih gozdnih programov (NGP). 
Na raven izvajanja ReNGP po našem mnenju niso 
vplivale zgolj okoliščine, ki so posledica finančne 
in gospodarske krize, ki se je začela prvo leto po 
njenem sprejemu 2008 in je vplivala na vsa področja 
v Sloveniji, ampak ocenjujemo, da je bilo izvajanje 
ReNGP posledica tudi (ne)razumevanja koncepta 
NGP. Prevelika pričakovanja glede ReNGP pa so bila 
posledica precenjenega pomena, ki se je pripisoval 
njenemu soglasnemu sprejemu v Državnem zboru 
kot najvišjem zakonodajnem državnem organu. 
Po sprejemu resolucije so se praktično končale 
vse dejavnosti, povezane z uresničevanjem NGP, 
ne pa tudi dejavnosti, povezane z ReNGP! Prav 
razlikovanju med ReNGP in NGP bomo name-
nili vsebino prispevka. V njem bomo predstavili 
teoretične koncepte, pomembne za razumevanje 
neuresničenih pričakovanj, s katerimi opisujemo 
nove oblike družbenega upravljanja z naravnimi 
viri oz. gozdovi v našem primeru, in sicer koncept 

Strokovna razprava
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gozdna vladavina (ang. forest governance) in NGP. 
Vlogo Državnega zbora v sodobnem oblikovanju 
gozdne politike bomo osvetlili s teorijo post parla-
mentarne postparlamentarne vladavine (Andersen 
in Eliassen, 1996) in predstavili teoretične vidike 
NGP ter njihov razvoj od leta 1992 v svetu in Slo-
veniji. V prispevku bomo s pomočjo načel, ki so 
bila opredeljena na Dunajski ministrski konferenci 
o zaščiti gozdov v Evropi leta 2003, poskušali najti 
odgovor na vprašanje: Ali v Sloveniji imamo NGP? 
Namen prispevka ni ocenjevati procesa nastajanja 
NGP v obdobju od 2005 do 2007, ampak obrav-
navati teoretične vidike morebitnega novega cikla 
procesa NGP, na katere bi morali biti pozorni 
njegovi pripravljavci.

2 ALI SLovEnIjA IMA 
nAcIonALnI GoZdnI 
ProGrAM?

V nadaljevanju bomo ugotavljali prisotnost NGP 
v sedanji slovenski gozdni politiki. V ta namen 
bomo najprej prikazali razvoj koncepta in veljavne 
opredelitve NGP v svetu in Evropi, ki vsebujejo 
načela NGP in omogočajo presojo obstoja NGP 
v Sloveniji.

2.1 razvoj koncepta nacionalni gozdni 
program v svetu in Evropi

Prva opredelitev NGP se je pojavila po konferenci 
OZN o okolju in razvoju (UNCED) leta 1992 in 
ima svoje korenine v Akcijskem načrtu za tropske 
gozdove (Glück in Humphreys, 2002). V devetde-
setih letih prejšnjega stoletja je bil koncept NGP 
pomembno prisoten v dejavnostih OZN (npr. 
Intergovernmental panel on Forests - IPF ) in 
postal osrednji predmet obravnave po ustanovitvi 
UN Intergovernmental Forum on Forests (IFF) leta 
2001. V Evropi se je ideja NGP razvijala predvsem 
v okviru procesa Gozdovi Evrope – Ministrske 
konference o varstvu gozdov v Evropi2 (ang. Forest 
Europe - The Ministerial Conference on the Pro-

2 Gozdovi Evrope so vseevropski politični proces 
za trajnostno gospodarjenje z evropskimi gozdovi. 
Deluje od leta 1990, najprej pod imenom Ministrska 
konferenca o varstvu gozdov v Evropi (ang. MCPFE). 
Trenutno vključuje 46 evropskih držav podpisnic, 
Evropsko unijo, mednarodne organizacije opazovalke 
ter zunajevropske države opazovalke.

tection of Forests in Europe/MCPFE). Ideja NGP 
je že bila vključena v resolucijo L2 na ministrski 
konferenci v Lizboni leta 1998, s katero so se države 
zavezale upoštevati nacionalne posebnosti in jih 
vključiti v nacionalne gozdne programe ali druge 
pomembne javnopolitične okvire. Ideja NGP je 
dobila pomembno vlogo tudi v Uredbi Sveta (ES), 
1257/1999, o podpori razvoja podeželja (Uredba … 
1999), po kateri mora podpora za gozdarske ukrepe 
temeljiti na nacionalnih ali subnacionalnih progra-
mih za gozdove ali na enakovrednih instrumentih, ki 
bi morali upoštevati zaveze, sprejete na ministrskih 
konferencah o varstvu gozdov v Evropi (Glück in 
Humphreys, 2002). Koncept NGP je dobil dokončno 
utemeljitev na ministrski konferenci o ‚polnoživih 
gozdovih‘ na Dunaju leta 2003 v deklaraciji Evropski 
gozdovi – skupne koristi, skupna odgovornost, v 
kateri so se države zavezale, da bodo na področju 
gozdarstva in z gozdom povezanih področjih 
vzpostavile trdno sodelovanje tudi z uporabo NGP 
kot sredstvom za uspešno medsektorsko koordi-
nacijo in uravnoteženo odločanje. Načela NGP so 
natančno opredeljena v prilogi Dunajske resolucije 
Gozd V1. Označujejo ga participativni, celosten in 
medsektorski proces načrtovanja gozdne politike, 
izvajanja, nadzora in vrednotenja na nacionalni in/
ali podnacionalni ravni. 

NGP je nov način družbenega upravljanja 
naravnih virov, ki med drugim vključuje določitev 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, reševanje 
konfliktov različnih interesov, obravnava probleme 
koordinacije in kompleksnosti medsektorskega 
sodelovanja in spodbuja uspešne metode par-
ticipacije. 

2.2 Program razvoja gozdov in 
resolucija o nacionalnem gozdnem 
programu

V slovenski gozdni politiki zasledimo dva javno-
politična dokumenta, ki sta povezana s pojmom 
NGP, in sicer Program razvoja gozdov (PRG 1996) 
in Resolucija o nacionalnem gozdnem programu 
(ReNGP 2007). 

Državni zbor (DZ) je program razvoja gozdov 
sprejel februarja 1996 na podlagi zakona o goz-
dovih (ZG, 1993), ki je v poglavju o načrtovanju 
gospodarjenja z gozdovi določal, da se s PRG 
med drugim določita nacionalna politika sona-
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ravnega gospodarjenja z gozdovi in usmeritve za 
ohranitev in razvoj gozdov ter program ohranitve 
in gospodarjenja z živalskim svetom v gozdnem 
prostoru (ZG 7. čl.). DZ je PRG sprejel na predlog 
Vlade Republike Slovenije. Strokovne podlage je 
pripravil Zavod za gozdove Slovenije, predlog PRG 
za obravnavo na Vladi pa je pripravilo ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slovenija 
je bila med evropskimi prvimi državami3, ki se 
je sklicevala na sprejetje nacionalnega gozdnega 
programa, ki je bil kot koncept prvič predstavljen 
na Konferenci v Rio de Janeiru leta 1992. Predvi-
devamo, da je bilo hitro sprejetje PRG v samostojni 
Sloveniji posledica dveh dejavnikov. Prvi je bila 
tradicija hierarhičnega načrtovanja gospodarjenja 
z gozdovi v prejšnjem gozdno-političnem režimu, 
ki se je tudi v spremenjenem družbenemu sistemu 
odražal v razumevanju PRG predvsem kot pod-
lage za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi (ZG 
1993, 6. čl.). Drugi dejavnik je bilo prizadevanje 
za povečanje legitimnosti Slovenije kot nove 
države4. Tako je v uvodu PRG kot razlog za njegov 
sprejem navedeno, da program temelji tudi na 
»… mednarodnih obveznostih naše države, da 
v skladu z enajstim poglavjem Agende 21, spre-
jete na Konferenci Združenih narodov o okolju 
in razvoju (UNCED) v Riu de Janeiru leta 1992 
pripravi gozdarski akcijski program …«. Obve-
znosti, ki so izhajale iz Agende 21, so bile pravno 
nezavezujoče in je njihovo izvajanje temeljilo na 
prostovoljnih odločitvah držav podpisnic. 

PRG je bil javnopolitični dokument, ki je bil 
sprejet v procesu z omejenim številom in stopnjo 
izpolnjevanja načel NGP (Šinko in Winkler, 1998, 
Šinko, 2006). Nekatera načela NGP (npr. udeležbo, 
ozaveščanje) lahko zaznamo šele med procesom 
oblikovanja in sprejemanja ReNGP v obdobju 
2005–2007. Po sprejemu ReNGP so prenehale 
vse dejavnosti, ki jih lahko označimo kot NGP 
in se je začelo obdobje izvajanja vsebin ReNGP. 

Temeljna načela NGP so namreč povezana 
z dejavnostjo oz. procesom, s katerim naj bi se 
zagotavljalo trajnostno gospodarjenje z gozdovi 

3 Npr. Nemčija je začela s procesom oblikovanja NGP 
leta 1999, Švica leta 2002 in Avstrija leta 2003
4 PRG je bil preveden v angleški jezik leta 1995; The 
forest development programme of Slovenia. Gozdarska 
založba, Ljubljana.

in so po dunajski resoluciji V1 Vrha o polnoživih 
gozdovih (ang. Living forest summit) (Dunaj-
ska resolucija V1 2003): participacija, celostni 
in med-sektorski pristop, iterativni proces z 
dolgoročno zavezanostjo, izgradnja zmogljivo-
sti, javnopolitične in institucionalne reforme, 
usklajenost z nacionalno zakonodajo in javnimi 
politikami, povečevanje ozaveščenosti, integracija 
z nacionalnimi strategijami trajnostnega razvoja, 
usklajenost z mednarodnimi zavezami, reforme 
institucij in javnih politik, ekosistemski pristop 
in partnerstvo pri izvajanju. 

Po letu 2007 nismo zasledili organizirane 
dejavnosti, ki bi temeljila na navedenih načelih. 
Zato ocenjujemo, da Slovenija po letu 2007 nima 
NGP, ki bi izpolnjeval načela, sprejeta na dunajski 
ministrski konferenci leta 2003. 

3  GoZdnA vLAdAvInA (ANG. 
FOREST GOVERNANCE)

Forest governance ali gozdna vladavina je koncept, 
s katerim opisujemo nov vzorec družbenega upra-
vljanja rabe gozdnih virov. Omogoča nov pogled na 
politične institucije in odločanje v gozdni politiki 
za uspešno obvladovanje družbenih problemov, 
povezanih z gozdom. Je razmeroma nov koncept 
in tudi zato še ni mednarodno sprejete definicije 
gozdne vladavine. V politologiji je vladavina 
opredeljena kot »struktura načinov in sredstev, 
v kateri se razhajajoče preference medsebojno 
odvisnih igralcev prevajajo v javnopolitične izbire 
za razdeljevanje vrednosti tako, da se pluralnost 
interesov preoblikuje v koordinirano delovanje in 
doseže skladnost igralcev« (Eising in Kohler-Koch, 
2005; po Glück, 2010; 10). Navedena politološka 
definicija je normativno nevtralna, medtem ko na 
izvedbeni ravni (npr. v gozdni politiki) zasledimo 
veliko prizadevanj za oblikovanje normativne 
definicije, kriterijev, določil, meril ter indikator-
jevkazalnikov dobre vladavine, ki vodijo k trajno-
stnemu razvoju gozdov (npr. Secco. 2013; Müller 
in Tuomasjukka. 2010: 25). Zato pogosto dobro 
gozdno vladavino označujejo zaželene lastnosti 
vladajočih institucij, kot so preglednost, odsotnost 
korupcije, uspešnost, učinkovitost, usklajenost, 
odgovornosti, legitimnost, stabilnost, družbena 
pravičnost, enakost, upoštevanja pravnega reda 
in druge (Secco, 2011, Secco, 2013). 
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Koncept vladavine (ang. governance) se je 
pojavil na začetku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja, ko je postalo očitno, da države/vlade 
ne morejo tako kot včasih vladati po klasičnem 
razumevanju in praksi vladanja, ki vključuje 
hierarhično izvajanje moči vlade za reševanje 
družbenih problemov in dosego ciljev. Tradicio-
nalni modeli delovanja države niso več ustrezno 
odslikavali resničnosti. Možnost vladanja od 
zgoraj navzdol se je zmanjšala zaradi sprememb, 
s katerimi se soočajo sodobne države, na primer 
deregulacija finančnih trgov, (ne)zmožnost vlade 
upravljati gospodarstvo, povečana moč regij in 
mest ter oblikovanje javnopolitičnih omrežij, ki 
zmanjšujejo moč države. Odločanje o rabi gozdov 
tako vedno pogosteje poteka v povezanih javno-
političnih omrežjih, ki izpodbijajo sposobnost 
države vladati hierarhično in vsiliti svojo vlogo 
na družbo. Governance ne odraža zgolj krčenja 
vloge države, ampak tudi njen spremenjen položaj 
v družbi, kot reakcijo na temeljne spremembe v 
ekonomskem, političnem in družbenem okolju. 
Vloga države se spreminja iz njene sposobnosti 
vodenja (vladanja) v sposobnost usmerjanja 
interakcij med državo in družbo, da se dosežejo 
za vse sprejemljive odločitve s koordinacijo in 
samoupravljanjem (Hogl in sod., 2008). 

Governance zato tudi označuje obliko koordi-
nacije, ki se razlikuje od hierarhičnega upravljanja 
družbe in se posebej nanaša na samoorganizirajoča 
javnopolitična (organizacijska) omrežja. Pojem 
vladavina vsebuje izhodišče, da so javni in zasebni 
igralci vključeni v odločanje s ciljem zagotavljanja 
družbenih/kolektivnih dobrin, pri čemer se upo-
rabljajo nehierarhična sredstva vodenja. Vladavina 
je tudi proces, v katerem koordinirano delujejo 
javni in zasebni igralci ter so angažirani viri za 
reševanje kolektivnih problemov. V slovenski 
gozdni politiki so sicer najpomembnejši javni oz. 
državni igralci, vendar ne zgolj tisti z gozdarskega 
področja, ampak tudi iz mejnih in prekrivajočih 
se sektorjev (npr. vodarstvo, naravovarstvo, razvoj 
podeželja).

3.1 državni zbor in renGP – 
postparlamentarna vladavina 

Spremenjene oblike upravljanja družbenih pod-
sistemov in tudi stopnjo (ne)izvajanja ReNGP, 

kljub soglasni podpori v Državnem zboru, lahko 
pojasnimo s pojmom postparlamentarna vla-
davina (angl. post-parliamentary governance) 
ali postparlamentarna demokracija, ki opisuje 
novo vlogo nacionalnega parlamenta v sodobnih 
družbah (Andersen in Eliassen, 1996). Postpar-
lamentarna vladavina opisuje razmere, ko je v 
oblikovanju javnih politik prevladujoča vloga 
interesnih organizacij in vladnih teles, ko imajo 
velik vpliv strokovnjaki in je odločanje o gozdni 
politiki premeščeno zunaj parlamentarnih teles. 
Razlog za velik vpliv strokovnjakov je velika 
kompleksnost sodobnih družbenih sistemov 
in javnopolitičnih področij ter prizadevanja 
za racionalizacijo procesov oblikovanja javnih 
politik, ki so povečale potrebo po vključevanju 
v oblikovanje javnih politik strokovnega znanja, 
ki ga nimata dovolj niti vlada niti parlament 
(Andersen in Eliassen, 1996). Osrednja funkcija 
parlamenta je sicer sprejemanje zakonodaje 
in drugih javnopolitičnih dokumentov, kar pa 
vsebinsko lahko pomeni predvsem legitimiranje 
politične moči in oblasti tistih, ki so pripravili 
predloge zakonov zunaj parlamentarnega okvira. 
Skupni imenovalec sodobnih ‚zahodnih‘ sistemov 
je namreč vključevanje zasebnih in polzasebnih 
igralcev v oblikovanje javnih politik, kar je na 
ravni področnih (npr. gozdne) politik povzro-
čilo oblikovanje stabilnih omrežij, ki postajajo 
osrednje jedro političnega sistema (Hogl in sod., 
2008). Javnopolitična omrežja opisujejo delovanje 
številnih javnopolitičnih igralcev, ki so med seboj 
bolj ali manj sistematično povezani (Kustec Lipicer, 
2007). Javnopolitična omrežja obsegajo vse vrste 
razmerij med vlado in interesnimi skupinami 
(Daugbjerg, 1998), v katerih obe strani delujeta 
v smeri za doseganje prednosti, razvijata vire, ki 
jih nadzorujeta za čim večji vpliv na odločitve, in 
si prizadevata za neodvisnost od drugih igralcev 
v javnopolitičnem procesu. Interesne skupine v 
procesu izmenjujejo javnopolitične vire za položaj 
v javnopolitičnem procesu in nadzor nad javno 
politiko (Daugbjerg, 1998).

Če se ta omrežja ne zavežejo k uresničevanju 
skupnih ciljev oz. ukrepov, je izvajanje odločitev 
in ukrepov manj verjetno kljub soglasni podpori 
v parlamentu oz. državnem zboru. Še posebno se 
zdi to verjetneje v razmerah negativne gospodarske 
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rasti, ko se sredstva lahko namenijo za programe 
gozdne politike samo na račun drugih projek-
tov. Seveda pa so politične institucije še vedno 
pomembne za razumevanje koncepta vladavine, 
ker pogosto oblikujejo razmerja moči, določajo 
vključenost v oblikovanje gozdne politike in vodijo 
interakcije med igralci. 

3.2 Sestavine gozdne vladavine in 
nacionalnih gozdnih programov

Nekatere sestavine gozdne vladavine najdemo 
tudi v načelih NGP (glej poglavje 2): participacija 
javnosti, medsektorska in večnivojska koordina-
cija, adaptivno in iterativno oblikovanje gozdne 
politike ter odgovorno strokovno znanje (eksper-
tiza). Predstavljamo jih v nadaljevanju. Podobnost 
izhaja tudi iz razumevanja NGP kot pomembnih 
postopkovnih okvirov za spodbujanje dobrega 
družbenega upravljanja in s tem trajnostnega 
gospodarjenja z gozdom. 

Izbrane sestavine gozdne vladavine so bile del 
metodološkega okvira raziskave New Modes of 
Governance for Sustainable Forestry in Europe 
(GoFOR)5, ki je bila prva primerjalna analiza 
nacionalnih gozdnih programov z uporabo kon-
cepta gozdna vladavina in ocenjujemo, da je 
lahko koristna tudi za razumevanje oblikovanja 
slovenske gozdne politike. 

Gozdno vladavino opredeljuje šest sestavin 
(Hogl, in sod., 2008). Prva je pluralnost centrov 
odločanja, med katerimi ni mogoče zaznati jasne 
hierarhije. Konflikti med interesnimi skupinami 
se rešujejo v relativno stabilnih omrežjih relativno 
avtonomnih organizacij in igralce. Odločitve vlade 
in parlamenta niso edine pomembne. Na izvaja-
nje NGP prav tako ne vplivajo samo odločitve 
pristojnega resornega ministrstva, ampak ima 
pomemben vpliv tudi na primer ministrstvo za 
finance. Druga sestavina so meje sektorjev, ki so 
opredeljene predvsem funkcionalno in manj terito-
rialno ter so tudi premakljive z vidika vključevanja 
igralcev in učinkov odločitev. Tretja so igralci, ki 
jih delimo na strokovnjake, javne igralce (vladni 
uradniki in javna uprava) in civilnodružbene 
igralce kot predstavnike zasebnih interesov, pri 
čemer so izvoljeni politiki vse manj pomembni. 

5  http://gofor.boku.ac.at/

Četrta sestavina gozdne vladavine so tematike, 
ki se jih obravnava. Prednostne tematike določijo 
kolektivni igralci, ki jih zastopajo individualni 
igralci v procesu odločanja in v javnopolitičnih 
omrežjih. Pri določanju prednostnih tematik imajo 
pomembno vlogo korporativni igralci (podjetja). 
Peta sestavina vladavine vključuje mešanico 
različnih načinov kontrole in koordinacije. 
Prevladuje medsebojno prilagajanje v procesih 
pogajanj, čeprav se lahko pojavijo enostranske 
odločitve. Organizacije sicer med seboj tekmujejo, 
a sodelujejo. Pričakuje se, da so kot članice omrežij 
nagnjene h kompromisom in da se bodo učile 
ena od druge. Šesta sestavina je manj formalno 
odločanje znotraj struktur, ki niso del uradnih 
institucij predstavniške demokracije.

3.2.1  Participacija – sodelovanje javnosti
V evropskih državah se je pričakovalo, da bo 
participacija pomembno prispevala k uspehu 
NGP (Hogl in sod., 2008). Tudi slovenski zakon o 
gozdovih predvideva obravnavo predloga NGP, v 
katero je vključena zainteresirana javnost (Zakon 
o spremembah …, 2007, 7.čl.). Zaradi splošnosti 
omenjene zakonske vsebine in zaradi zahtevnosti 
organiziranja participativnih procesov, na kar 
opozarjamo v nadaljevanju, lahko sklepamo, 
da je cilj zakona zgolj ‚participacija zaradi par-
ticipacije‘. To je tudi sicer pogost pojav v NGP 
evropskih držav, kjer je sodelovanje javnosti pri 
oblikovanju gozdne politike zgolj simbolično 
(Hogl in sod., 2008). 

Participacija javnosti je prostovoljni proces, v 
katerem lahko ljudje posamično ali prek organi-
ziranih skupin izmenjujejo informacije, izražajo 
mnenja in oblikujejo interese ter imajo možnost 
vplivati na odločitve ali rezultate obravnavanih 
zadev (MCPFE, 2002: krepko M. Š.). V sloven-
skih razmerah oblikovanja gozdne politike velja 
poudariti prav možnost vplivanja na odločanje, 
kar ni samoumevno. Udeleženci participacije 
si prizadevajo za vsaj nekaj skupnega dogovora 
o prihodnji gozdni politiki, pri čemer je tak 
dogovor odvisen od pogajanj udeležencev in 
pravil, ki urejajo pogajanja. Participacija je lahko 
pasivna in obsega manj ambiciozen cilj seznaniti 
deležnikeudeležence z odločitvami drugih in 
zagotavlja preglednost sprejemanja odločitev, ali 
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interkativna, v kateri deležniki zahtevajo skupno 
odločanje in lahko vključuje tudi prevzemanje 
skupne odgovornosti (Elsasser, 2002). 

Literatura o participaciji navaja različne razloge 
za obstoj in pospeševanje participacije javnosti v 
gozdni politiki, in sicer so to pragmatična gozdna 
politika, mednarodna raven človekovih pravic in 
legitimnost sprejete gozdne politike (Appelstrand, 
2002). Pragmatični razlogi za participacijo javnosti 
temeljijo na morebitni koristnosti laičnega znanja 
javnosti in njenih zaznav na področju gozdarstva, 
kar širi informacijsko podlago za uspešno reševa-
nje družbenih problemov, povezanih z gozdom. V 
mednarodnem okolju se je razumevanje človeko-
vih pravic razširilo tudi na področje političnega 
delovanja ljudi, kar med drugim vključuje tudi 
pravico do informacij (npr. Konvencija o dostopu 
do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in 
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah 
(MKDIOZ) 2004 oz. t.i. Aarhuška konvencija). 
Udeležba javnosti je tudi pogoj za legitimnost, ki 
pomeni sprejemljivost zakonov, pravil in odločitev 
v javnosti. Legitimnost institucij gozdne politike 
je tako merilo kakovosti demokracije (legitimnost 
vhodov, ang. input legitimacy) in tudi vpliva na 
uspešnost izvajanja gozdne politike (legitimnost 
izhodov, ang. output legitimacy) (Boon in sod., 
2008; Hogl in sod., 2008). 

Participacijo se pogosto ocenjuje po številu 
udeležencev v procesu oblikovanja gozdne poli-
tike, in sicer po načelu ‚več je bolje‘. Vendar je 
pomemben tudi izbor deležnikov, ki lahko vpli-
vajo ali nanje vplivajo odločitve. Na participacijo 
in izbor deležnikov vpliva tudi smer, od koder 
pride pobuda za delovanje oz. participacijo. V 
evropskih državah večina NGP poteka od zgoraj 
navzdol (ang. top-down), kar pomeni, da začne 
vlada NGP in ne zainteresirana civilna družba 
(ang. bottom-up)6. Pristop od zgoraj navzdol ima 
slabosti, ki se izražajo s preveliko udeležbo javnih 
uradnikov in preveliko usmerjenostjo v ekspertno 
znanje, ki izriva preostale interese ali znanja. 
Dejavnik participacije v NGP je tudi javnost, ki 
kaže omejeno zanimanje za aktivno vključevanje 
v participativne procese (Boon in sod., 2008; Hogl 

6  V študiji procesov z lastnostmi NGP v desetih evrop-
skih državah je bil samo en od devetnajstih procesov 
voden po načelu od spodaj navzgor (Hogl in sod., 2008).

in sod., 2008). Participacija javnosti tudi zato ni 
samodejna, ampak jo je treba za pričakovane 
rezultate ustrezno upravljati z zagotavljanjem 
virov, ki jih potrebujejo deležniki za enakopravno 
udeležbo, kot so zadostni človeški viri, čas, znanje/
ekspertiza in finančni viri..

3.2.2  večnivojska koordinacija
Večnivojska koordinacija (tudi večnivojsko vla-
davina (npr. Lajh, 2006)) opisuje razpršitev odlo-
čanja med različnimi teritorialnimi enotami (npr. 
občinami, pokrajinami, zveznimi deželami) in 
vključuje delitev oblasti med različne teritorialne 
ravni ter razdelitev pristojnosti in nalog med 
ravnmi (Nordbeck in sod., 2008). Večnivojska 
koordinacija je pomembna predvsem v državah 
s teritorialno razdeljenimi političnimi enotami 
(regije, pokrajine), na primer federalna struktura 
države z ločenimi pristojnostmi za gozdno poli-
tiko. Na nacionalne politike vedno pomembneje 
vpliva tudi mednarodna raven, na primer skupna 
evropska politika oz. proces evropeizacije. Težave, 
ki se pojavijo v večnivojskih sistemih, so morebitne 
blokade pri odločanju, tveganje podoptimalnih 
kompromisov ter neizvajanje zaradi nizke ravni 
zavezanosti posamezne ravni pri odločanju. 

V Sloveniji oblikovanje gozdne politike v pri-
meru NGP ne poteka na različnih teritorialnih 
ravneh, zato je večnivojska koordinacija manj 
pomembna sestavina gozdne vladavine, bo pa 
treba raziskati pojav evropeizacije slovenske 
gozdne politike. 

3.2.3  Medsektorska koordinacija
Medsektorska koordinacija postaja pomembna 
sestavina družbenega upravljanja gozdov, saj na 
stanje gozdov in gozdarstva vedno bolj vplivajo 
številni sektorji, ki sicer niso neposredno povezani 
z gozdom (npr. razvoj podeželja, gospodarstvo, 
lesarstvo, varstvo narave, ribištvo). Ustrezno 
obravnavanje vseh sektorjev, ki vplivajo na goz-
dove, je postala tudi usmeritev EU (npr. Nova 
gozdarska strategija EU: za gozdove in gozdarski 
sektor, 2013). 

Medsektorska koordinacija je struktura ali 
proces usklajenega odločanja ali delovanja dveh 
oziroma več organizacij, pri čemer je bilo odločanje 
ali delovanje opravljeno hkrati v celoti ali delno in 
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so se pri tem organizacije namerno prilagodile z 
določeno stopnjo (Verbij in Schanz, 2002).

Med vprašanja medsektorske koordinacije sodi 
tudi vprašanje, kaj je sektor. Ponavadi določajo 
meje sektorjev administrativne strukture, kot 
je na primer struktura državnih organov, ki so 
formalno pristojni za politiko nekega sektorja 
in imajo formalno moč. Meje med sektorji niso 
stalne in jih različni igralci različno definirajo 
in interpretirajo, kar lahko opazujemo tudi v 
Sloveniji. Prav gozdarstvo se je tako soočilo z 
novo interpretacijo razumevanja sektorjev ob 
reorganizacij ministrstev leta 2012, ko se je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
združilo z Ministrstvom za okolje in prostor in 
se je oblikovalo novo Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje. Iz imena ministrstva izpadlo besedo 
gozdarstvo lahko obravnavamo simbolno, vendar 
ima lahko tudi učinek v resničnem svetu. Še 
posebno je lahko prizadevanje različnih igralcev 
za spreminjanje mej sektorjev pomembno za 
gozdarstvo v državah članicah Evropske unije, v 
kateri postaja gozdarstvo vedno bolj sestavni del 
politike razvoja podeželja, ki pridobiva na moči 
zaradi institucionalizacije v pogodbah o EU in 
ekonomskih ukrepov, ki jih ima na voljo. 

Medsektorska koordinacija ni samoumevna 
lastnost sodobnih procesov vladavine in je veči-
noma prisotna predvsem kot retorika 'dobrih 
namenov' in je redko dolgoročen proces. Posle-
dica neustrezne koordinacije so mehke politike, 
ki vsebujejo nezavezujoče, splošne, omejene 
in težko uresničljive cilje (Hogl in sod., 2008). 
Posebno je to očitno, ko sta v igri prerazdeljevanji 
proračunskih sredstev in formalnih pristojnosti. 
Razlogi za pomanjkanje koordinacije med sektorji 
so administrativni interesi in obramba sektorjev 
za svoje pristojnosti, zakoreninjene sektorske 
organizacije ministrstev in vpliv z njimi povezanih 
interesnih skupin. Močni sektorji lahko blokirajo 
koordinacijo, dokler ni zadostnega zunanjega 
pritiska, ki ga povzročijo težave.

Uspešne medsektorske koordinacije ne zago-
tavljajo dobri nameni in institucionalizacija 
delovanja. Motivi za delujočo medsektorsko 
koordinacijo so konkretne medsektorske težave 
oz. krize, pravila igre (npr. mednarodna načela, 
ki jo zahtevajo), ekonomske spodbude (npr. trg, 

programi financiranja, pridobivanje dodatnih 
sredstev v primeru povezanosti) in decentralizacija 
(teritorialni pristop). Medsektorska koordinacija 
je ambiciozen in zelo zahteven projekt, ki temelji 
na pritiskih na udeležence in nagradah za vklju-
čene sektorje. Pogosti instrumenti za spodbujanje 
medsektorske koordinacije so medsektorski stalni 
ali začasni odbor, ki po navadi deluje na podlagi 
konsenza. Politična zavezanost za medsektorsko 
koordinacijo je odvisna od gozdnopolitične tema-
tike (Hogl in sod., 2008). Taka tematika je bila v 
prejšnjih letih mobilizacija rabe lesa v Sloveniji, 
kar je spodbudilo medsektorsko koordinacijo med 
MKO in ministrstvom pristojnim za gospodarstvo 
pri oblikovanju Akcijskega načrta za povečanje 
konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji 
do leta 2020.

Ocenjujemo, da lahko opazujemo nedelujočo 
medsektorsko koordinacijo gozdarstva z drugimi 
sektorji v Sloveniji na primeru razmerja med NGP 
(ReNGP) in Programom razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Čeprav je 
ReNGP temeljni dokument za gospodarjenje z 
gozdovi, ni omenjen v PRP 2014–2020, kjer ga je 
zamenjal Akcijski načrt za povečanje konkurenč-
nosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020.

3.2.4  demokratično in odgovorno strokovno 
znanje

Tematike gozdne politike postajajo vedno bolj 
kompleksne, zato je pri odločanju potrebno 
znanstveno in strokovno znanje in tudi prisotnost 
strokovnjakov (znanstvenikov). Vendar znanost 
in strokovnost nista politično nevtralni, ampak 
se že dolgo obravnavata v družbi kot politična 
dejavnika (Pregernig in Böcher, 2008; 172), kar 
je treba upoštevati pri oblikovanju procesa NGP. 
Demokracija namreč poudarja enakost vseh 
udeležencev v političnih procesih, ne glede na 
njihovo raven znanja, kar je lahko ogroženo v 
primeru posebnega statusa strokovnega znanja 
. Neustrezno vključevanje strokovnjakov v NGP 
lahko zmanjša pripravljenost preostale javnosti 
k sodelovanju. 

Strokovno znanje ima spoznavno, strateško 
in simbolno funkcijo (Pregernig in Böcher, 
2008). V okviru spoznavne funkcije strokovnjaki 
oskrbijo deležnike procesa z ustreznim znanjem  
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in ima znanost v tem primeru apolitično vlogo 
(»oblasti povedati resnico«). Strateško delovanje 
strokovnjakov poteka v obliki nudenja samo tistih 
strokovnih argumentov politikom , ki jih lahko 
uporabijo za doseganje svojih političnih ciljev. V 
tem primeru delovanje strokovnjakov temelji na 
uresničevanju tudi lastnih interesov. Simbolna 
funkcija strokovnega znanja ustvarja legitimnost 
oz. verodostojnost posameznega igralca v odnosu 
do preostalih igralcev (npr. Komisija EU uporablja 
znanje za povečanje legitimnosti do držav članic, 
ministrstvo do civilnodružbenih igralcev). Zato 
morajo biti udeleženci procesa NGP usposo-
bljeni pri prepoznavanju posameznih funkcij 
strokovnega znanja. Pretirana raba tehničnega 
in znanstvenega jezika namreč lahko zmanjša 
politično težo in legitimnost NGP.

V NGP je zaradi njegove dolgoročne in strateške 
narave manj spodbud za vključevanje znanstveni-
kov in strokovnjakov, saj se od njih kot reševalcev 
problemov ne pričakuje takojšnjih rezultatov pri 
reševanju trenutnih težav (Pregernig in Böcher, 
2008). Strokovnjaki imajo poleg spoznavnih, strate-
ških in simbolnih vlog tudi vlogo spodbujanja NGP 
v njegovi zgodnji fazi, uvajajo nove koncepte, sve-
tujejo pri vrednotenju gozdne politike in opravljajo 
vlogo mediatorjev med interesnimi skupinami. V 
Sloveniji so proces sprejemanja ReNGP oblikovali 
samo gozdarski strokovnjaki (npr. velika vloga 
Zveze gozdarskih društev Slovenije v organizaciji 
participativnih dejavnosti), kar z vidika gozdne 
vladavine zahteva ustrezno presojo o primernosti 
takšnega pristopa tudi v prihodnje.

3.2.5  Ponovljivost in prilagodljivost
Značilnost gozdne vladavine je tudi velika sto-
pnja negotovosti in kompleksnosti, saj proces 
NGP na primer lahko poteka v okoljih, novih za 
gozdarstvo, in z novimi deležniki. Negotovost 
zmanjšuje možnost racionalnega in linearnega 
načrtovanja, vendar se hkrati povečuje pomen 
družbenega učenja. Rezultati procesa so odvisni 
od sposobnosti deležnikov, da med procesom 
pridobivajo informacije, se učijo in prilagodijo na 
spremembe (Halvorsen in sod., 2008). Strategija za 
zmanjševanje negotovosti je ponovljivost procesa, 
ki vključuje postopnost približevanja ciljem in 
občasno vrednotenje novih okoliščin, ki vplivajo na 

izbor in izvajanje ukrepov. Sposobnost odzivanja 
na nove okoliščine označuje prilagodljivost. Pri-
stopi za vključevanje ponovljivosti in vrednotenja 
so spremljanje (monitoring), vrednotenje (evalva-
cija) in predpisane ponovitve. S spremljanjem in 
vrednotenjem se tudi povečata legitimnost NGP in 
učinkovitost izvajanja ter vzpostavi demokratični 
nadzor, kar naj bi bili temeljni motivi za zavestno 
vključevanje ponovljivosti in prilagodljivosti v 
NGP. Vrednotenje lahko zahtevajo tudi plačniki 
programov (npr. EU v primeru PRP). Pomemben 
motiv za spremljanje in vrednotenje je lahko 
prizadevanje za spodbujanje učenja.

Da spremljanje izvajanja gozdne politike ni samo-
dejni proces in terja ustrezne dejavnosti upravljanja 
procesa, lahko ponazorimo na primeru spremljanja 
ReNGP. V Sloveniji Zakon o gozdovih predpisuje 
ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, da vsakih 
pet let pripravi poročilo o izvajanju NGP oz. ReNGP 
in njegovih petletnih operativnih programov, ki ga 
sprejme Vlada Republike Slovenije (ZG-B, čl. 7), 
vendar ministrstvo do leta 2014 omenjenih doku-
mentov ni pripravilo. Priprava poročila, v katero 
je bila vključena strokovna javnost, se je začela na 
začetku leta 2014. Neinstitucionalno spremljanja 
NGP poteka v okviru Zveze gozdarskih društev 
Slovenije (ZGDS), ki je pripravilo dva posveta z 
vsebino, povezano z izvajanjem NGP (ReNGP?), in 
sicer leta 2009 (Kako uresničevati cilje slovenskega 
gozdarstva in leta 2013 ( Kje smo z uresničevanjem 
vsebin nacionalnega gozdnega programa).

Učinkovitosti posveta ZGDS leta 2009 ne 
moremo obravnavati, ker ni bila narejena ana-
liza njegovih učinkov. Po izkušnjah evropskih 
držav, kjer imajo za NGP in podobne programe 
večinoma institucionalizirano obliko spremljanja 
in vrednotenja, pa lahko predvidevamo, da je 
njegov vpliv na razvoj NGP majhen. Majhen bi 
bil tudi vpliv z vidika poročila, ki bi ga pripravilo 
ministrstvo. Ocenjuje se namreč, da je v evropskih 
NGP pomen načel ponovljivosti in prilagodljivosti 
precenjen in imata v resničnem svetu majhno 
vlogo (prevladuje navidezna povratna informa-
cija). Zato spremljanje in vrednotenje nista vedno 
pomembna vzroka sprememb (Hogl in sod., 2008). 
Med pomembnejšimi razlogi za majhno možnost 
učenja prek spremljanja in vrednotenja je smer 
procesa od zgoraj navzdol. Učenje se namreč 
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 pojavlja predvsem na ravni deležnikov in ne na 
institucionalni in procesni ravni, zato je v procesu 
pomembna stabilnost in trajnost deležnikov, česar 
ni mogoče doseči brez načrtovane ponovljivosti.

4 ZAKLjUčEK
V slovenski gozdni politiki od leta 2007 do danes 
ne zasledimo pomembnega uresničevanja načel, 
ki v Evropi opredeljujejo proces NGP in zato 
ocenjujemo, da Slovenija nima delujočega NGP. 
Resolucija o nacionalnem gozdnem programu, 
ki je nezavezujoč javnopolitični dokument, se v 
Sloveniji zamenjuje z NGP, kar ne ustreza med-
narodnim opredelitvam NGP.

Načela NGP določajo javnopolitični okvir, v 
katerem poteka oblikovanje gozdne politike in 
upoštevajo spremembe v oblikovanju sodobne 
gozdne politike, ki jih opisuje tudi koncept gozdna 
vladavina. Za večjo uspešnost sprejetih ukrepov 
gozdne politike in stabilno delovanje gozdarstva 
bi bilo treba sistematično upoštevati predvsem 
medsektorsko koordinacijo, udeležbo/participacijo 
in vlogo strokovnega znanja. Meje gozdarskega 
sektorja (gozdarstva) niso več nepremakljive 
in gozdarstvo mora biti dejavno pri njihovem 
določanju. Organizatorji participacije morajo več 
pozornosti nameniti izboru deležnikov in manj 
njihovemu številu, predvsem pa morajo z udeležbo 
deležnikov zagotoviti določeno stopnjo njihove 
zavezanosti k uresničevanju sprejetih odločitev. 
Gozdarska stroka bo morala ovrednotiti, kako 
igrati svojo vlogo v razmerah sodobnega druž-
benega upravljanja gozdov, ko postaja specializi-
rano strokovno znanje samo eno izmed znanj, ki 
sodelujejo v procesu oblikovanja javnih politik. 
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1 Uvod
Štiri leta po posvetu na podobno temo na Kmetij-
sko gozdarski zbornici Slovenije ugotavljamo, da 
so se na določenih področjih stvari premaknile 
k ciljem NGP, pri določenih vsebinah stopicamo 
na mestu, pri določenih vsebinah pa nekatera 
dogajanja vsaj z vidika lastnika gozda vzbujajo 
skrb in nezadovoljstvo.

2 oKoLjSKI vIdIK
Veliko je območij gozdov, kjer je potreben pri-
lagojen način gospodarjenja: varovalni gozdovi, 
gozdovi s posebnim namenom, območja Natura 
2000, ki so se v tem času še povečala. Ostaja nedo-
rečenost glede povračil, nadomestil za prilagojen 
način gospodarjenja. Vedno bo ostajal konflikt 
interesov med zasebnim in javnim.

Divjad je naravna vrednota, toda … Več v 
družbenem vidiku.

Vključenost lastnikov gozdov v procese goz-
dnogospodarskega in še predvsem lovskoupra-
vljavskega načrtovanja je premajhna. Lastnike bi 
morali vključiti že v pripravo osnutka lovskou-
pravljavskega načrta, takrat kot lovce, in ne šele 
na koncu, na javni predstavitvi. Razen tega se 
upošteva le malo njihovih predlogov.

3 GoSPodArSKI vIdIK
Certifikacija gozdov po sistemu PEFC
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je letos 
prejela certifikat PEFC kot regijski predstavnik za 
regijo Slovenija. Regijska certifikacija omogoča 
vključitev v sistem tudi manjšim lastnikom gozdov.

V začetni fazi je projekt izdatno financiralo 
takratno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Po devetih letih je KGZS le prejela 
omenjeni certifikat. Na tak način bo tudi manjšim 
lastnikom omogočeno, da skozi sistem regijske 
certifikacije PEFC vstopajo tudi na tiste trge, kjer 
je potreben certifikat.

GDK 903:923.4

Uresničevanje ciljev nacionalnega gozdnega programa  
z vidika lastnika gozda
Andrej ANDOLJŠEK1

Gozdne prometnice
Na tem področju so bili narejeni premiki v 
pozitivno smer. Morda ne v želenem obsegu, pa 
kljub temu.

K izboljšanju stanja so prispevala sredstva iz 
Programa razvoja podeželja. Posledično se je 
povečala odprtost gozdov. Edina ovira je bilo 
pridobivanje soglasij za posege v drobni posesti; 
treba je bilo namreč pridobiti 100 % soglasje 
lastnikov za pridobitev dovoljenja. Sprememba 
Zakona o gozdovih je prinesla spremembo tudi 
na tem področju: omogoča pravico graditi s 75 
% soglasjem lastnikov na dolžini trase. KGZS je 
sicer predlagala dvotretjinsko soglasje, vendar se 
je zakonodajalec odločil drugače.

Uveljavljeni sistem vzdrževanja gozdnih cest 
in zbiranje sredstev prek pristojbine od katastr-
skega dohodka se je na splošno izkazal kot dober, 
vendar z nekaterimi pomanjkljivostmi. Obeta 
pa se sprememba na tem področju, saj se bodo 
sredstva zbirala prek davka na nepremičnine. 
Izkušnje iz preteklosti vzbujajo bojazen, da bi se 
zaradi spremembe sistema poslabšal standard 
vzdrževanja gozdnih cest. 

Državni gozdovi
V okviru izvajanja Programa ohranjanja hri-
bovskih kmetij je potekal prvi razpis za oddajo 
koncesij za državne gozdove, ki niso predmet 
20-letnih koncesij. Narejene so bile določene 
nerodnosti zaradi neusklajenosti zakonskih aktov, 
vendar se je neskladje odpravilo s popravkom 
Uredbe. Pričakujemo, da bodo dela na omenjenih 
površinah oddana hribovskim kmetom, saj so zato 
usposobljeni in ustrezno opremljeni. Hribovski 
kmetje tudi pričakujejo, da jim bo po letu 2016 
s spremembo Zakona o gozdovih omogočeno 
pridobiti dela tudi v zdaj koncesijskih gozdovih. 

1 A. A., višji koordinator za področje gozdarstva,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Strokovna razprava
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Zasebni gozdovi
Povezovanje lastnikov
Povezovanje lastnikov je proces, ki se je pri nas 
začel pred dobrim desetletjem, in se nadaljuje. 
Nekoliko počasi, pa vendarle so bili že narejeni prvi 
poskusi skupnega delovanja na trgu. V ta namen 
je bila ustanovljena prva tovrstna zadruga. Procese 
povezovanja lastnikov gozdov je treba spodbujati 
tudi vnaprej. Ustanavljanje skupin proizvajalcev 
je eden izmed ukrepov iz Programa razvoja 
podeželja 2014–2020, ki bo, upamo, omogočil 
lažje delovanje takšnih povezav. Le takšen način 
dela bo kos razdrobljeni gozdni posesti.

Posodabljanje strojev in opreme
Program razvoja podeželja 2007–2013 je omogo-
čil sredstva tudi za nakup gozdarskih strojev in 
opreme. Zanimanje za tovrstna sredstva je bilo 
zelo veliko. Nabava novih strojev in opreme bo 
nedvomno prispevala k večji učinkovitosti dela, ki 
bo tako varneje opravljeno, kar je najpomembnejše 
glede na dejstvo, da smo v samem vrhu po številu 
nezgod v gozdovih.

Trženje lesa
Velikokrat slišimo očitke, da se večino lesa, in 
to kakovostnega, izvozi. Očitki, tudi lastnikom 
gozdov, o upravičenosti ali neupravičenosti tega 
je neutemeljena. Tudi lastniki gozdov se morajo 
obnašati tržno in les prodajajo najboljšemu ponu-
dniku. Da pa naša lesnopredelovalna panoga ni 
konkurenčna, ni krivda lastnikov gozdov, ampak 
države. Država je tista, ki mora ustvariti konku-
renčnejše razmere za panogo, da bo sposobna 
konkurirati tudi pri odkupnih cenah lesnih 
sortimentov.

Nerealizacija etata 
Dejstvo je, da z realizacijo etata in drugih načr-
tovanih del v zasebnih gozdovih ne moremo 
biti zadovoljni. Vzroki za majhno realizacijo so 
različni: od majhne posesti, razdrobljene posesti, 
ekonomske neodvisnosti od gozda, neusposo-
bljenosti in neustrezne opremljenosti za delo 
v gozdovih, lesni trg, ki ne vzpodbuja sečenj, 
nezadostna odprtost gozdov z gozdnimi pro-
metnicami … V povezavi z majhno realizacijo 
etata nas skrbijo razmišljanja v smer, da bi morali 

lastnika gozda na neki način prisiliti, da bi več 
posegal v svoj gozd. Takšna stališča o možnostih 
prisile so bila večkrat izražena v javnosti, tudi s 
strani uslužbencev MKO. Na KGZS nas takšni 
pristopi skrbijo, saj menimo, da takšen način 
razmišljanja sodi v zgodovino. Menimo, da bi se 
morali drugače lotiti reševanja majhne realizacije 
etata v zasebnih gozdovih; ne s prisilo, ampak z 
vzpodbudami. Zaradi različnih socioekomskih 
posesti in konec koncev posledično tudi različ-
nih načinov poseganja v svoj gozd menimo, da 
bi morali lastniku gozda pustiti možnost, da se 
sam odloči, kdaj bo posegel v svoj gozd. Seveda 
v primerih, ko ne gre za sanitarne sečnje. Kajti 
znano je, da sila rodi nasprotno silo.

Nadzor nad prometom z lesom
KGZS podpira prizadevanja glede nadzora nad 
prometom z lesom. Zaradi zastopanja interesov 
lastnikov moramo  upoštevati tudi tiste lastnike 
gozdov, ki so žrtev lesnih trgovcev in netransparen-
tnega ali celo nelegalnega trgovanja. Zavzemamo 
se za stališče, da je takšnim kršiteljem treba stopiti 
na prste. Vendar menimo, da uvedba prevoznice 
v obliki, kot je bila predpisana s spremembo ZOG 
julija 2013, ni pravi način za to. KGZS je takšnim 
prevoznicam nasprotovala, saj menimo, da je 
prevoznica stvar prevoznika in ne lastnika gozda.

V povezavi s tem velja omeniti enega od argu-
mentov za uvedbo prevoznic, to je en milijon m3 
nelegalno posekanega lesa. V javnosti in medijih 
se je v povezavi s tem milijonom prikazovalo 
lastnike na način, kot da kradejo les v svojem 
gozdu. Takšen način predstavljanja razmer je jemal 
verodostojnost in ugled lastnikom gozdov. Dejstvo 
pa je, četudi je številka resnična, da se je večino 
tega lesa porabilo za domačo rabo, večinoma za 
kurjavo. Razen tega se zaradi takšnih posegov 
v gozdovih ni dogajalo nič dramatičnega. Če 
bi se, bi na to opozorila ne samo stroka, ampak 
tudi javnost, ki je najučinkovitejši nadzornik 
gospodarjenja z gozdovi. To priznava tudi Zavod 
za gozdove Slovenije. Ravno tako priznava, da je 
številka obremenjena z veliko napako in je kot 
take ni upravičeno jemati kot argument za uvedbo 
določenih ukrepov za zmanjšanje nelegalnega 
poseka. Če je številka prava, potem je šlo v pov-
prečju 2500 m3 mimo evidenc vsakega revirnega 
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gozdarja. Posledično se nam potem postavljajo 
nova in nova vprašanja.

Razdrobljena in majhna posest
Razdrobljena in majhna posest je velika ovira pri 
učinkovitem gospodarjenju z gozdovi. V zadnjem 
obdobju se za zmanjšanje razdrobljenosti ni nare-
dilo nič; drobljenje se še naprej nadaljuje. KGZS je 
že večkrat predlagala, da se za kmetijska in gozdna 
zemljišča prepove solastnine. Vsaj za naprej, če že 
za nazaj tega ni mogoče urediti. Posest v solastnini 
velikokrat pomeni mrtvo površino za normalno 
in učinkovito gospodarjenje.

4 drUŽBEnI vIdIK
Socialne funkcije gozdov postajajo vse  
pomembnejše.
Pri nas je prost dostop v gozdove samoumevna 
vrednota, ki pa je velikokrat tudi zlorabljena.

Velika težava so odpadki, ki jih obiskovalci 
puščajo v gozdovih, naša zakonodaja pa tovr-
stno odgovornost nalaga lastniku gozda (157 a 
člen Zakona o varstvu okolja). To je popolnoma 
nelogično in v nasprotju z evropskim načelom 
odgovornosti povzročitelja.

V gozdovih poteka tudi veliko neprilagojenih 
turističnih in rekreacijskih dejavnosti. Ravno tako 
ni učinkovito urejeno nabiranje gozdnih plodov 
(25. čl ZOG). Zaradi novih davčnih bremen za 
gozdove so interesna združenja lastnikov (KGZS, 
Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Zadružna zveza 
Slovenije, Zveza agrarnih skupnosti Slovenije 
in Sindikat kmetov Slovenije) na MKO vložila 
pobudo za spremembo 5. čl. ZOG. Združenja v 
pobudi zahtevajo, da se med drugim uredi nabi-
ranje gozdnih plodov v komercialne namene s 
strani nelastnikov gozdov (dovolilnice ali druga, 
za lastnike sprejemljiva rešitev).

Lov
KGZS se zavzema za aktivno varstvo divjadi, saj 
se je kot tako pokazalo za najučinkovitejši način 
upravljanja z njo. Zavzemamo se za ohranitev 
vseh avtohtonih vrst divjadi ob vzpostavljenem 
ravnovesju v naravi. Neavtohtone vrste naj se 
iztrebijo iz proste narave, ker sodijo le v obore.

Na KGZS menimo, da ravnovesje v naravi ni 
vzpostavljeno, saj preveč številčna divjad povzroča 

veliko škode na kmetijskih in gozdnih zemljiščih 
v velikem delu Slovenije. Večino bremena tega 
neravnovesja pa v danem trenutku nosijo na 
svojih plečih ravno lastniki zemljišč. 

Postavlja se vprašanje, v čigavem interesu 
ohranjamo tolikšne populacije divjadi? V interesu 
lastnikov zagotovo ne, saj od divjadi sedaj nimajo 
nič, razen veliko obveznosti (zaščita premoženja). 
Upravičeni so le do odškodnine za nastalo škodo, 
pa še to le pod določenimi pogoji. Velike populacije 
divjadi večinoma tudi niso v interesu lovcev, saj 
morajo plačevati odškodnine za nastalo škodo. 
V čigavem interesu torej? Naravovarstvenikov 
ali celo kvazi naravovarstvenikov?

Postavlja se tudi vprašanje, ali bomo pridelovali 
hrano za ljudi ali za divjad oz. zveri?

Ob velikem strateškem cilju države o pove-
čanju samooskrbe s hrano imamo občutek, da 
pristojni ne delujejo istosmerno. Nasprotno: 
velike populacije divjadi so velik moteč dejavnik 
za povečanje pridelave hrane, ravno tako uvajanje 
novega davka na nepremičnine tudi za kmetijska 
in gozdna zemljišča ne bo prispevalo k ohranitvi, 
kaj šele k razvoju našega podeželja.

Zdajšnji način upravljanja z divjadjo se je 
izkazal za ne dovolj učinkovitega in privedel do 
velikega nezadovoljstva med lastniki.

Nezadovoljstvo zaradi načina upravljanja z 
divjadjo, izključenosti lastnikov iz odločanja in 
nove davčne obremenitve so lastnike privedli do 
točke, ko terjajo spremembe tudi na tem področju.

Interesna združenja lastnikov zemljišč (KGZS, 
ZLGS, ZZS , ZASS in Sindikat kmetov Slovenije) 
so zato vložila pobudo za spremembo 5. člena 
Zakona o gozdovih, ki določa, da mora lastnik 
v svojem gozdu med drugim dopustiti nabiranje 
gozdnih, sadežev, lov, čebelarjenje … Zahtevajo 
ureditev nabiranja gozdnih sadežev nelastnikov 
gozdov v komercialne namene. Pri tem je treba 
poudariti, da lastniki ne nasprotujejo prostemu 
dostopu v gozdove peš in za namene rekreacije, 
seveda na lastno odgovornost.

Obenem so podali tudi pobudo za spremembo 
Zakona o divjadi in lovstvu. Zahtevajo takšne 
spremembe, ki bi lastnikom omogočile pridobi-
vanje dohodka tudi iz naslova lova.

Andoljšek, A.: Uresničevanje ciljev Nacionalnega gozdnega programa z vidika lastnika gozda
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1 PoMEn GoZdov v EvroPSKI 
UnIjI

V Evropski uniji (EU) je pomen gozdov velik. 
V gozdarstvu in na njem temelječi predelovalni 
industriji je zaposlenih 3,5 milijona ljudi, letni 
promet pa znaša skoraj 500 milijard €. V EU je 
okrog 16 milijonov zasebnih lastnikov gozdov, kar 
je izziv za strokovno gospodarjenje in logistiko. 
Zaradi vse večjega povpraševanja po lesni surovini 
v EU državni gozdovi pridobivajo na pomenu, 
saj predstavljajo večje zaokrožene celote gozdne 
posesti, kar olajšuje gospodarjenje.

GDK 903:922.1/.2

nacionalni gozdni program in državni gozdovi
National Forest Programme and State Forests

Janez POLANC1

Izvleček:
Polanc, J.: Nacionalni gozdni program in državni gozdovi. Gozdarski vestnik, 72/2014, št. 2. V slovenščini z 
izvlečkom v angleščini, cit. lit. 10. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V Evropski uniji se veča pomen državnih gozdov, tudi zaradi vse večjega povpraševanja po lesni surovini. Državna 
gozdarska podjetja iz zahodne in vzhodne Evrope, ki so člani EUSTAFORJA, evropskega združenja državnih 
gozdarskih organizacij, predstavljajo primere dobrih praks gozdarskih podjetij. Upravljajo večje zaokrožene 
gozdne posesti, kar olajšuje gospodarjenje in logistiko. 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov upravlja z  240.731 ha gozdov, od tega jih je 92 % oddanih v dolgoročno 
koncesijo. Sklad povečuje in zaokrožuje državne komplekse; v letih od 2008 do 2012 je odkupil 2301,7 ha gozdov. 
Z nacionalnega vidika je pomembno, da se slovenske državne gozdove ohrani v celoti in da se jih upravlja 
enotno, za kar so nam lahko zgled državna gozdarska podjetja v tujini. Za eksperimentiranje so naši gozdovi 
preveč dragoceni.
Ključne besede: Evropska unija, državni gozd, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, EU-
STAFOR, dražavna gozdarska podjetja

Abstract:
Polanc, J.: National Forest Programme and State Forests. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
72/2014, vol. 2. In Slovenian, abstract English, lit. quot. 10. Translated by Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic. 
State forests gain importance in European Union, also due to increasing demand for wood raw material. State 
forestry enterprises in East and West Europe, EUSTAFOR members, European association of state forestry 
organizations, present examples of good practices of forestry enterprises. They manage large rounded forest 
estates, which facilitates management and logistics.
Farmland and Forest Fund manages 240,731 ha of forests; long-term concessions have been given for 92 % of 
them. The Fund increases and rounds up state complexes; it bought 2301.7 ha of forests in the period 2008 – 2012.
From the national viewpoint it is important to keep Slovenian state forests as a whole and to manage them 
uniformly; we can follow the example of state forestry enterprises abroad. Our forests are too precious to expe-
riment with them.
Key words: European Union, state forest, Farmland and Forest Fund of the Republic of Slovenia, EUSTAFOR, 
state forestry enterprises

1 Mag. J. P., Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

2 ZdrUŽEnjE drŽAvnIH 
GoZdArSKIH orGAnIZAcIj 
EUStAFor

Evropske državne gozdarske organizacije, ki 
so članice EUSTAFORJA, združenja državnih 
gozdarskih organizacij, upravljajo z okoli. 30 % 
EU gozdov, ki so v državni lasti. Združenje je 
mednarodna, nevladna, neprofitna organizacija, 
ustanovljena leta 2006. od leta 2007 je član 
EUStAForjA tudi Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov rS. članice EUStAForjA (skupaj 

Strokovna razprava



GozdV 72 (2014) 2114

26 članic iz 20 držav) zaposlujejo okoli 100.000 
ljudi, skupni letni posek podjetij pa znaša približno 
119 mio. m3. Državna gozdarska podjetja Avstrije 
(Österreichische Bundesforste AG), Bavarske 
(Bayeridche Staatsforsten), Švedske (Sveaskog) 
in Finske (Metsähallitus) so primeri dobrih praks 
gozdarsko uspešnih podjetij iz zahodne Evrope. 
Podobno uspešna državna gozdarska podjetja 
so tudi v vzhodni Evropi, npr. estonska RMK ali 
latvijska Latvijas valsts meži. V Evropi je opazen 
trend prestrukturiranja državnih gozdarskih 
organizacij izpod okrilja ministrstev v smer 
samostojnih državnih gozdarskih podjetij.

3 ProdAjA LESA v EvroPSKIH 
drŽAvnIH GoZdArSKIH 
PodjEtjIH

Evropska državna gozdarska podjetja prodajajo les 
iz državnih gozdov neposredno kupcem. Zaradi 
možnosti dobav večjih količin lesne surovine lahko 
vplivajo na določanje prodajnih cen lesa v regijah, 
s tem pa posredno tudi na razvoj zasebnih gozdnih 
in lesnih podjetij. Različni evropski modeli imajo 
svoje specifične značilnosti, saj so prilagojeni 
določenim lokalnim razmeram. Zato ni smiselno 
neposredno kopiranje organizacijskih modelov.

Javne dražbe večjega obsega so značilnost vzho-
dnoevropskih držav, npr. Romunije in Češke. Tako 
želijo zagotoviti transparentnost poslovanja državnih 
gozdarskih družb. V zahodni Evropi državna gozdar-

Slika1: Članice združenja EUSTAFOR

ska podjetja pripravljajo javne dražbe večinoma le za 
najvrednejše sortimente. Finsko državno gozdarsko 
podjetje Metsähallitus večji del lesa proda v sklopu 
pogodb vrste »general agreements«, ki jih družba 
individualno sklene s ključnimi strankami za več 
let oz. daljša časovna obdobja.

4 SLovEnSKI drŽAvnI GoZdovI
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov upravlja z 
240.731 ha gozdov, od tega je 92 % gozdov oddanih 
v dolgoročno koncesijo. V državnih gozdovih se 
letni posek giblje okrog 1.000.000 mio. m3. Slo-
venski državni les je surovinska baza številnim 
malim, srednje velikim in velikim slovenskim 
lesnim podjetjem. Tako se prek državnih gozdov 
oz. njihove lesne surovine ohranjanjo identiteta 
krajine oz. delovna mesta v perifernih regijah. 

Pomen slovenskih državnih gozdov se nedvo-
mno povečuje, saj postajata biodiverzitetabiotska 
raznovrstnost in čista voda (kot življenjski pro-
stor, sredstvo za življenje in dejavnik produkcije) 
ključni strateški dobrini, ki ju moramo ohraniti 
zanamcem. Zaradi vsega navedenega bo načr-
tovanje v državnih in zasebnih gozdovih vedno 
intenzivnejše in pomembnejše.

Precejšen delež državnih gozdov zavzemajo 
ekološko pomembna območja, saj površina goz-
dnih rezervatov znaša 6.182 ha, ekocelic brez 
ukrepanja 2.275 ha in varovalnih gozdov 20.143 
ha. Za dobro upravljanje gozdov je ključno, da 
ne nastane polarizacija proizvodne in ekološke 
funkcije.

5 PovEčEvAnjE In IZBoLjŠAnjE 
ZEMLjIŠKE In PArcELnE 
StrUKtUrE drŽAvnIH 
GoZdov

Sklad kupuje zemljišča, ki zaokrožujejo državno 
posest, varovalne gozdove, gozdove, ki so naravni 
oz. kulturni spomenik, gozdne rezervate, gozdove, 
ki imajo pomembne strateške zaloge vode, gozdove 
z velikim donosom in razvojnim potencialom in 
vse tiste gozdove, ki so posebno pomembni za 
Republiko Slovenijo. Sklad tako povečuje povr-
šino državnih gozdov, ki so v strateškem interesu 
Republike Slovenije oz. imajo velik pomen za 
dobrobit državljanov.

Polanc, J.: Nacionalni gozdni program in državni gozdovi
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Preglednica 1: Nakup gozdov Sklada od leta 2008 do 
2012 (vir: letna poročila Sklada)

Leto Površina (ha) vrednost v €
2008 845,8 3.854.567
2009 346,6 1.455.377
2010 170,6 567.832
2011 490,7 1.740.973
2012 448,0 3.662.266

Sklad je v letih od 2008 do 2012 kupil 2301,7 
ha gozdov, za kar je porabil 11.281.015 €. Sklad 
prednostno povečuje državne komplekse zlasti v 
tistih gozdnogospodarskih enotah, kjer gospodari 
z večinskim deležem (več kot 50 % državnih 
gozdov).

Preglednica 2: Prodaja gozdov Sklada od 2008 do 2012 
(vir: letna poročila Sklada)

Leto Površina (ha) vrednost v €
2008 193,0 1.256.216
2009 40,6 334.811
2010 71,8 657.251
2011 13,3 101.568
2012 40,4 318.449

Sklad je v letih od 2008 do 2012 prodal 359 
ha gozdov, za kar je prejel 2.668.295 €. Prodaji 
so namenjene predvsem dislocirane parcele, ki z 
gospodarskega, ekološkega ali strateškega vidika 
niso zanimive za Republiko Slovenijo, obenem 
pa se s prodajo zaokrožuje in povečuje sklenjena 
zasebna posest.

6 KoncESIjE In nAcIonALnI 
vIdIK PrIHodnoStI 
drŽAvnIH GoZdov

Do konca leta 2013 je bilo skupaj podeljenih 26 
koncesij: 14 gozdnim gospodarstvom, 5 zasebnim 
podjetjem, 5 visokogorskim kmetijam in dvema 
šolskima ustanovama.

Koncesije, ki so bile z gozdnimi gospodarstvi 
sklenjene leta 1996 za dobo dvajset let, bodo 
potekle junija 2016. Pogoji za pridobitev koncesije 
so opisani v Uredbi o koncesiji za izkoriščanje 
gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur .l. RS, št. 
98/2012, s spr.). 

Z nacionalnega vidika je pomembno, da se 
slovenske državne gozdove ohrani v celoti oz. da 
se jih upravlja enotno. Primeri držav EU kažejo na 
enotno urejeno upravljanje državnih gozdov (npr. 
Avstrija, nemška dežela Bavarska, Švedska, Finska, 
Poljska, češka, romunija …). v zadnjem času je 
v javnosti zaslediti ideje o razdrobitvi državnih 
gozdov, npr. o podeljevanju koncesij sekundarnim 
predelovalcem lesa po sistemu zaposlovanja. to bi 
bilo podobno, kot če bi npr. pek dobil koncesijo 
za žetev pšenice, kmeta pa bi preprosto ukinili, 
čeprav je pšenico vzgojil in zanjo skrbel do časa 
žetve. takih praks Evropa ne pozna. 

Pisanje nove gozdarske zakonodaje in spreje-
manje novih modelov upravljanja z gozdovi terja 
temeljito pripravo, katere del je tudi poznavanje 
sistemov gospodarjenja v tujini, zlasti v državah 
EU. Tujih modelov upravljanja z državnimi goz-
dovi seveda ne smemo nekritično kopirati, saj so 
prilagojeni lokalnim razmeram. Vseeno pa nam 
zgledovanje po preizkušenih modelih gospodar-
jenja z državnimi gozdovi v EU lahko pokaže pot, 
ki ne bo peljala v slepo ulico in ki ne bo terjala 
popravkov oz. reform. Za eksperimentiranje so 
naši, po postopku denacionalizacije zelo okrnjeni 
državni gozdovi, preveč dragoceni.

7 vIrI:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-803_

en.htm (8. 11. 2013)
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-806_

en.htm (8. 11. 2013)
http://www.eustafor.eu/ (6. 11. 2013)
http://www.metsa.fi. (11. 11. 2013)
Martin Lindell, osebna komunikacija (2. 5. 2012) – obisk 

izvršnega direktorja EUSTAFORJA v Sloveniji.
Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih 

zemljišč in gozdov RS za leto2008. Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS 114 s.

Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS za leto 2009. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS 103 s.

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS za leto 2010. Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, 101 s.

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS za leto 2011. Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, 119 s.

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS za leto 2012. Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, 123 s.
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NGP je pomemben strateški akt, ki je nujno 
potreben za dolgoročno in trajnostno naravnano 
gospodarjenje z gozdovi. 

Nepogrešljiv je tudi kot akt, s katerim gozdarji 
komuniciramo z javnostjo in  politiko. 

1  PrEdStAvItEv cILjEv
Najpomembnejši cilji NGP so zajeti na strateški 
ravni. 

Pomembnejše od vprašanja, kaj še dodati, je v 
tem trenutku iskanje odgovora, kako zagotoviti 
izvajanje programa, še posebno na področjih, kjer 
je razkorak med zapisanim in dejanskim največji. 

Za osvežitev se najprej seznanimo z gospodar-
skimi cilji NGP (poglavje 7.3.1):  
–  cilj 1: povečati izkoriščenost proizvodnega 

potenciala gozdnih rastišč,
–  cilj 2: povečati odprtost gozdov z gozdnimi 

prometnicami,
–  cilj 3: primerno vzdrževane gozdne ceste,
–  cilj 4: razvit trg GLS v RS.

V državnih gozdovih:
–  cilj 1: povečati delež državnih gozdov,
–  cilj 2: izboljšati zemljiško in parcelno strukturo 

državnih gozdov,
–  cilj 3: ohraniti kmetije in podeželje v gorskem 

in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi 
gospodarjenja,

–  cilj 4: racionalna gozdna proizvodnja.

V zasebnih gozdovih:
–  cilj 1: spodbujati povezavo lastnikov gozdov,
–  cilj 2: intenzivirati izobraževanje lastnikov 

gozdov,
–  cilj 3: zaustaviti nadaljnje drobljenje gozdne 

posesti,
–  cilj 4: zagotoviti izvedbo potrebnih gojitvenih 

in varstvenih del,
–  cilj 5: zagotoviti izvedbo del na tehnološko 

GDK 903:906

Gospodarski vidik nacionalnega gozdnega programa in 
njegovo uresničevanje 
Ljubo ČIBEJ1

sodoben in varen način,
–  cilj 6: spodbude za gozdove, v katerih ekološke 

ali socialne funkcije določajo način gospodar-
jenja,

–  cilj 7: povečano sodelovanje lastnikov pri 
načrtovanju razvoja njihovih gozdov,

–  cilj 8: izboljšati trženje gozdnih lesnih proi-
zvodov, drugih gozdnih proizvodov in funkcij 
gozdov.

Vsak izmed ciljev ima več usmeritev in po en 
indikator spremljanja izvajanja.

Na tej ravni bi argumentirano zelo težko opo-
rekali kateremu od teh ciljev.

Ob upoštevanju, da naj bi bil NGP tudi akt 
sporazumevanja z javnostjo, bi bilo  dobro raz-
misliti, ali ne bi bilo smotrno bolj konkretizirati 
cilje. Preveč splošni cilji ne omogočajo motivacije 
in ne aktivirajo odločitev za vlaganja v gozdove 
in gozdarstvo.

Vsi cilji so sicer podrobneje konkretizirani v 
območnih načrtih in »kompediju« le-teh, vendar 
so za širšo javnost napisani preveč strokovno.

Tako se bralcu NGP-ja lahko poraja misel, 
da so postavljeni cilji le spisek želja, gozdarskih 
strokovnjakov pa ne vodijo v akcijo, da bi jih v 
javnosti bolj poudarjali, usklajevali in uveljavljali.

2  SPrEMLjAnjE doSEGAnjA 
cILjEv

Cilji so vodilo našega delovanja. Kaj pa storiti, 
če se cilji ne uresničujejo oz. se ne uresničujejo 
z zadostno dinamiko? NGP ne opredeljuje teh 
postopkov, bi jih pa moral.

Za konkretno ponazoritev prepočasnega izva-
janja ciljev je dober primer gradnja gozdnih cest. 

V obdobju pred zadnjo reorganizacijo gozdar-

1 Mag. L. Č., univ. dipl. inž. gozd. SGG Tolmin d.d. 
Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, Slovenija
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stva se je letno zgradilo več kilometrov gozdnih 
cest kot v  vsem zadnjem desetletju. 

Razumljivo je, da cilje postavimo na podlagi 
potreb in ne glede na trenutne gospodarske in 
politične situacije. 

Vendar pa na odpiranju gozdnih cest temelji 
tudi intenzivnost gospodarjenja. 

Ali je npr. načrtovanje le možnega poseka za 
naslednje desetletje dovolj, če pa  hkrati vemo, 
da bo z obstoječo dinamiko gradnje gozdnih 
cest optimalna odprtost gozdov dosežena šele 
čez 190–200  let? 

Na eni strani ugotovitev, da ni mogoče kaj dosti 
narediti, ker za ta namen ni sredstev, na drugi 
strani pa načrtovanje, da je mogoče v kratkem 
času bistveno povečati sečnjo, ne gresta skupaj.

Pričakovati, da se bo situacija izboljšala sama, 
je utopično. Treba je najti rešitve, ki bodo za ta 
namen združevale sredstva, hotenje lastnikov, 
poenostavile postopke …

Gozdarska stroka bi morala javnosti in politiki 
ponuditi argumentirane in konkretne predloge.  
Čas je kljub slabi gospodarski situaciji (ali pa 
prav zato) pravi.

Sprejet je bil Akcijski načrt za povečanje 
konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji 
do leta 2020. V njem je npr. tudi ukrep št. 2.1.2.: 
Povečati odprtost gozdov (gradnja/rekonstrukcija 
gozdnih cest/vlak) in izboljšanje opremljenosti 
lastnikov gozdov za delo v gozdu, ki v ta namen 
na leto namenja 4 mio EUR. To je sicer majhen, 
vendar konkreten korak v pravo smer  razen če 
bodo sredstva v celoti usmerjena v sofinanciranje 
individualne nabave gozdarskih strojev in ne 
v gradnjo cest za več lastnikov gozdov skupaj).

3  KAj o tEM PIŠEjo drUGI ? 
3.1  Po naročilu Ministrstva za okolje 

in prostor je Zavod Symbiosis leta 
2012 izdelal Analizo doseganja 
ciljev Strategije ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v Sloveniji, kjer v 
poglavju 3.2, Gozdarstvo, navaja:

»Nacionalni gozdni program med temeljnimi cilji 
izpostavlja trajnostni razvoj gozda kot ekosistema 
v smislu njegove biotske raznovrstnosti ter vseh 
njegovih ekoloških, gospodarskih in socialnih 
funkcij. 

Skrb za ohranjanje narave se je v programih 
v zadnjem desetletju dobro izkazovala na vseh 
ravneh načrtovanja gospodarjenja z gozdovi. 
Vključeni so tudi konkretni ukrepi za varstvo 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov območij 
Natura 2000. V praksi pa je med deklarativno in 
izvedbeno ravnijo naravovarstvenih aktivnosti v 
gozdovih še vedno velik razkorak. 

V Sloveniji je približno tri četrtine gozdov v 
zasebni lasti. 

Vsaj na območju Posavja, verjetno pa tudi 
drugod po Sloveniji, za lastnike gozdov ni organizi-
rana nobena oblika izobraževanj o varstvu narave, 
zato pogosto slabo poznajo predpise s področja 
varstva narave in gozdarstva, slabo poznajo redke 
in ogrožene vrste in tudi ne opravljajo naravovar-
stvenih del (Oršanič, 2005).

Z vidika naravovarstva je pomemben proces 
vzpostavljanja ekocelic in puščanje habitatnega 
drevja. Po podatkih Zavoda za gozdove, so bile 
od leta 2008 do decembra 2011 v Sloveniji vzpo-
stavljene ekocelice na skupni površini 4571 ha. 
Od tega sta dve tretjini ekocelic vzpostavljeni na 
območju ozdnogospodarskega območja (GGO) 
Kočevje, preostale pa pretežno v GGO Tolmin, 
Ljubljana, Postojna in Novo mesto.«

Nekaj odstavkov naprej analiza navaja:
»V Sloveniji letni posek močno zaostaja za 

prirastkom, predvsem v zasebnih gozdovih, zato 
se gozdovi starajo, z vidika izkoriščanja gozdov pa 
to pomeni, da se kakovost lesa slabša. 

Z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti je 
z ustreznim načrtovanjem mogoče vplive sečnje 
omiliti, vendar povečanje poseka pomeni tudi 
večjo potrebo po odpiranju gozda s prometnicami. 

Trase vlak načrtuje ZGS in na naravovarstvenih 
območjih v postopku izdaje naravovarstvenega 
soglasja sodeluje tudi ZRSVN, a ponekod še vedno 
prihaja do uničenja pomembnih delov gozdov (npr. 
rastišč divjega petelina). Z izgradnjo novih gozdnih 
prometnic se v gozdovih bistveno povečajo motnje 
(ne le zaradi gozdarskih del, temveč tudi zaradi 
rekreacije in nabiranja gozdnih sadežev), zaradi 
ntenzivnejšega gospodarjenja pa se na teh območjih 
zmanjša tudi delež odmrle lesne mase (T. Mihelič, 
ustna informacija). Te vidike bi bilo treba upošte-
vati tudi pri pripravi kriterijev za sofinanciranje 
gradnje gozdnih prometnic.«

Čibej, L.: Gospodarski vidik nacionalnega gozdnega programa in njegovo uresničevanje 
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Med cilji je pod točko 3.2.k  navedeno:
»Uporabljati izključno ekološko obzirne tehno-

logije pridobivanja (spravila) lesa ter graditi okolju 
čim bolj prilagojene in samo najnujnejše gozdne 
prometnice.« 

Analize ne navajam zaradi problematiziranja 
usmeritev, saj tudi ne uspemo zgraditi najnujnejših 
od najnujnejših prometnic. Navajam jo predvsem 
zato, ker kaže pot, po kateri je treba nadaljevati 
Nacionalni gozdni program. Ne nazadnje sta obe 
ministrstvi sedaj združeni in bo še lažje prevzeti 
dobro prakso. 

3.2  v septembru 2013 je Evropska 
komisija poslala Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu-
socialnemu odboru in odboru regij 
novo gozdarsko strategijo EU: za 
gozdove in gozdarski sektor. 

Glavna načela strategije so navedena v poglavju 
3.1, in sicer:
– »Trajnostno gospodarjenje z gozdovi in več-

namenska vloga gozdov: uravnoteženo zago-
tavljanje različnih proizvodov in storitev ter 
zagotavljanje varstva gozdov.

–  Učinkovita raba virov: optimizacija prispevka 
gozdov in gozdarskega sektorja k razvoju 
podeželja, rasti in ustvarjanju delovnih mest.

– Globalna odgovornost za gozdove: spodbujanje 
trajnostne proizvodnje in potrošnje gozdnih 
proizvodov.« 
Lahko ugotovimo, da so glavna načela strategije 

povsem skladna z našim NGP. 
Iz dokumenta med drugim tudi izhaja, da pro-

izvodna funkcija v stabilnih gozdovih ponovno 
pridobiva na pomenu, saj bistveno vpliva na okolje, 
ekonomijo EU, nova delovna mesta, načrtovani 
delež obnovljivih virov energije ter na zmanj-
ševanje onesnaževanja okolja in  zmanjševanje 
učinkov tople grede. 

V sklepnih ugotovitvah strategija navaja:
»Namen te strategije je postaviti gozdove in 

gozdarski sektor v središče prizadevanja za prehod 
na zeleno gospodarstvo in ovrednotiti koristi, ki jih 
lahko gozdovi trajnostno zagotavljajo, ter obenem 
zagotoviti njihovo zaščito. Za to sta potrebni močna 
zavezanost in politična podpora vseh vpletenih 
strani.«

Do leta 2018 bo opravljen pregled za oceno 
napredka pri izvajanju strategije.

Evropski parlament in Svet sta pozvana k 
odobritvi te strategije in oblikovanju stališč glede 
njenega izvajanja.

Nič drugače ne bo potekalo tudi na domačih 
tleh. 

Brez iskrenega in zavzetega sodelovanja in 
podpore vseh vpletenih strani ne bomo uspeli 
prepričati javnosti in politike o strateškem pomenu 
gozdov za Slovenijo.

Naš NGP je bil sprejet pred šestimi leti.  Minilo 
je dovolj časa, da  zdajšnji posvet pošlje resor-
nemu ministrstvu jasen in odločen poziv za 
izdelavo analize uresničevanja NGP, za opredelitev 
postopkov dopolnitve NGP in nato za takojšnjo 
izdelavo akcijskih programov vsaj za tista področja 
gozdarstva, kjer se cilji v zadnjem obdobju niso 
uresničevali skladno z NGP. 

Akcijski programi bi morali konkretizirati 
cilje tudi na letni ravni in opredeliti postopke 
njihovega preverjanja.   

Težave so v NGP zajete, strateški cilji so v 
glavnem definirani, dolgoročni cilji so izpeljani v 
gozdnogospodarskih načrtih, rabimo še konkretne 
etapne cilje (akcijske načrte) in večjo aktivnost 
za njihovo uresničevanje, spremljanje in dopol-
njevanje od NGP do izvedbe.

To so koraki, ki jih moramo  narediti znotraj 
vpletenih strani, kar ne bo lahko. Najtežje, vendar 
neizogibno pa bo prepričati javnost in politiko, da 
je v gozdove in gozdarstvo treba dodatno vlagati 
in zakaj se vlaganje dolgoročno splača.

Kako že navaja Nova strategija EU? Da pono-
vim: »Za to sta potrebni močna zavezanost in 
politična podpora vseh vpletenih strani.«

Čibej, L.: Gospodarski vidik nacionalnega gozdnega programa in njegovo uresničevanje 
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1  Uvod
Gozdarska inšpekcija je ena izmed petih inšpek-
cij, ki delujejo v Inšpektoratu RS za kmetijstvo 
in okolje. Zaposlenih je osemnajst gozdarskih 
inšpektorjev, ki delujejo v osmih enotah inšpek-
torata in nadzorujejo gospodarjenje z gozdovi 
v gozdnogospodarskih območjih. Nacionalni 
gozdni program iz leta 2007 je temeljni strate-
ški dokument, namenjen določitvi nacionalne 
politike trajnostnega razvoja gospodarjenja 
z gozdovi. Deseto poglavje obsega nadzor v 
gozdarstvu. 

Cilj inšpekcijskega dela ni samo ugotovitev, 
ali je dejansko stanje v skladu z zakoni ali ne, 
ampak je cilj predvsem, da se skladnost doseže 
in da se odpravijo vse ovire in pomanjkljivosti, 
ki povzročajo nezakonito stanje. S podelitvijo 
pooblastil za odločanje tudi v prekrškovnih 
postopkih z izrekanjem sankcij kaznujemo storilce 
za storjene napake. Izkušnje kažejo, da se število 
prekrškovnih postopkov veča. Vendar je zato, 
ker je inšpekcija tista, ki izreka tudi kazni, čas 
od storitve prekrška do izreka sankcije krajši, kot 
je bil v preteklosti, ko so inšpektorji le podajali 
predloge sodnikom za prekrške. Tako je tudi 
učinek izrečene sankcije večji.
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2 nAdZor v GoZdArStvU

V 10. poglavju Nacionalnega gozdnega programa 
(NGP) je navedeno, da nadzor v gozdovih z 
vidika spoštovanja Zakona o gozdovih, Zakona o 
gozdnem reprodukcijskem materialu in Zakona 
o ohranjanju narave ter predpisov na njihovi 
podlagi izvaja gozdarska inšpekcija, v varova-
nih območjih pa tudi inšpekcija, pristojna za 
ohranjanje narave. 

Poleg gozdarskih inšpektorjev je sprememba 
zakona o gozdovih leta 2007 za izvajanje nepo-
srednega nadzora nad izvajanjem nekaterih 
določb Zakona o gozdovih predvidela tudi gozdne 
nadzornike. Gozdni nadzor naj bi opravljali 
delavci Zavoda za gozdove Slovenije na podlagi 
pooblastila ministra, pristojnega za gozdarstvo. 
Gozdni nadzorniki bi bili med opravljanjem 
zakonsko določenih nalog uradne osebe s služ-
benim znakom, službeno izkaznico in predpisano 
službeno obleko. Gozdni nadzorniki bi morali 
nadzirati kršitve gozdarske zakonodaje, ki se 
nanašajo na: 
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 – ogrožanje funkcij gozda (18. člen ZG), 
 – nabiranje živali, plodov, gob in rastlin (25. 

člen ZG),
 – načrtovanje gozdne infrastrukture in uporabo 

gozdnih prometnic za namene, ki niso povezani 
z gospodarjenjem z gozdovi (37. člen ZG),

 – vožnjo v gozdu zunaj gozdnih cest ter ježo in 
vožnjo s kolesi (40. člen ZG).
NGP kot dejstvo navaja, da je z letom 2006 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) začel izva-
jati skladno z Zakonom o ohranjanju narave 
neposredni nadzor v naravi, ki pomeni nadzor v 
gozdnem prostoru z vidika spoštovanja predpi-
sov s področja varstva narave, kar pa seveda ni 
res. Sedem let po sprejetju Zakona o ohranjanju 
narave, ki je ZGS naložil nalogo izvajanja tega 
nadzora, se je v okviru javne gozdarske službe na 
Pohorju, v Trnovskem gozdu z Idrijo in Nano-
som, na Javorniku in Snežniku ter severnem delu 
Ljubljanske kotline začel pilotni projekt. Nadzor 
je potekal izključno kot seznanjanje javnosti o 
primernem delovanju v naravi brez izrekanja 
kazni zaradi storjenih prekrškov. Leta 2007 se je 
projekt zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
končal. Naravovarstveni nadzor zunaj zavarova-
nih območij tudi zdaj ne deluje. V zavarovanih 
območjih nadzor opravljajo nadzorniki v tistih 
zavarovanih območjih, ki imajo upravljavca. Na 
površini več kot 48.000 ha (20 % vseh površin) 
38 širših zavarovanih območij (79 % vseh širših 
zavarovanih območij) nima upravljavca (Ahačič 
Pogačnik, 2011). V enajstih zavarovanih obmo-
čjih je leta 2011 delovalo skupaj 36 nadzornikov. 
Popoln naravovarstveni nadzor v zavarovanih 
območjih (tudi s prekrškovnimi postopki) se 
izvaja le v Triglavskem narodnem parku.

cilji, usmeritve in indikatorji
Prvi cilj NGP na področju nadzora v gozdarstvu 
je učinkovit inšpekcijski nadzor, kar bi dosegli z 
zagotovitvijo učinkovitega delovanja inšpekcijskih 
služb, pristojnih za gozdni prostor, indikator 
uresničitve ciljev pa je število kršitev in število 
inšpektorjev.

Drugi cilj NGP je učinkovit neposredni nadzor 
v naravi v gozdnem prostoru, ki ga je mogoče 
doseči s stabilnim financiranjem javne gozdarske 
službe. Indikator uresničitve postavljenih ciljev je 

delež površine gozdov z uvedenim neposrednim 
nadzorom v naravi in število nadzornikov. Nepo-
srednega naravovarstvenega nadzora ni, ker za to 
niso bila zagotovljena ustrezna finančna sredstva 
in pripravljen podzakonski akt Zakona o ohra-
njanju narave, ki bi predpisal načine in pogoje za 
organizacijsko, vsebinsko ter območno usklajeno 
izvajanje naravovarstvenega nadzora.

3 UčInKovItoSt GoZdArSKE 
InŠPEKcIjE

V javni upravi se izraz učinkovitost uporablja 
za nek sistem ali organizacijo, ki je uspešna pri 
doseganju zadanih ciljev. Od vseh meril je najbolj 
povzdigovano in najpogosteje omenjano merilo 
učinkovitost, vendar pa je hkrati tudi najtežje opre-
deljivo in najmanj zanesljivo (Haček (2001, 27). 

Kadar ocenjujemo sami sebe, si kot merilo za 
ocenjevanje izberemo neko drugo organizacijo 
ali pa sami sebe v nekem prejšnjem časovnem 
obdobju in se primerjamo z njo. Rezultat takšne 
ocene je za organizacijo izredno pomemben, je 
pa kljub temu zelo približen. V stabilnem okolju 
(pravnem redu, ki se ne spreminja ves čas) je 
primerjava objektivnejša (boljša). Pri lastnem 
ocenjevanju mora organizacija upoštevati tudi, 
kako jo ocenjuje njeno relativno okolje.

Na učinkovitost in kakovost inšpekcijskega nad-
zora vplivajo kvalitativni in kvantitativni dejavniki. 
Med kvantitativne dejavnike štejemo: načrtovanje 
nadzorov in število opravljenih nadzorov, število 
izdanih odločb in izdanih ukrepov. Kvalitativni 
dejavniki pa so organiziranost posameznega 
inšpektorata, vodenje organa, kadrovska zasedba, 
pogoji dela, dodatno izobraževanje, preventivno 
delovanje, povezanost inšpekcijskih služb oz. 
inšpektorjev (Obrulj, 2008).

Kvalitativni dejavniki
Gozdarska inšpekcija je ena od petih inšpekcij 
Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. Sedem-
najst inšpektorjev vodi direktor inšpekcije. Že 
od leta 1996, ko je sedem inšpektorjev dobilo 
pooblastilo za nadzor lovske zakonodaje, se 
soočamo s kadrovsko podhranjenostjo. Ob upo-
števanju dejstva, da je dejansko sedem gozdarskih 
inšpektorjev tudi lovskih, da sta dva inšpektorja 
tudi vodje enot IRSKO in da sta dva inšpektorja 
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zaposlena za krajši delovni čas, ugotavljamo, 
da znaša ekvivalent delovnega časa v gozdarski 
inšpekciji (Fte) le 13,6 osebe. Vedno manj inšpek-
torjem se nalaga vedno večji obseg dela, kar vpliva 
na kakovost dela. Tudi ko so inšpektorati leta 
2005 postali prekrškovni organi, se gozdarska 
inšpekcija kadrovsko ni okrepila. V zadnjih letih 
smo pridobili naloge s spremembami predpisov 
o: kmetijskih zemljiščih, zdravstvenem varstvu 
rastlin, gozdnem reprodukcijskem materialu, 
varstvu okolja, ohranjanju narave, planinskih 
poteh in rudarstvu. 

Za poenotenje našega ukrepanja smo leta 2005 
s skupnimi močmi spisali gozdarski priročnik, ki 
nam omogoča lažje delo, strankam pa zagotavlja, da 
so v vsej Sloveniji enako obravnavani za podobne 
prekrške. Ob novostih, ki jih prinese zakonodaja, 
se oblikujejo ožje tematske skupine, ki dodobra 
naštudirajo zakonodajo na določenem področju. V 
skupino povabijo tudi specializirane strokovnjake, 
oblikujejo opomnike in spišejo usmeritve za delo. 
Poglavje dodajo gozdarskemu priročniku, ki je bil 
doslej dopolnjen že dvanajstkrat. Tako že dve leti 
deluje skupina za nadzor izvajalcev del v gozdo-
vih, ki je v svoj delokrog povabila strokovnjake 
Inšpekcije za varstvo pri delu, Srednje gozdarske 
in lesarske šole iz Postojne, Davčne uprave.

Kvantitativni dejavniki 
Z letnim načrtom se določijo prioritete dela in 
predviden obseg. Tako je npr. vodstvo gozdarske 
inšpekcije za leto 2012 načrtovalo redne preglede:

 – pregled uresničevanja splošnih delov gozdno-
gospodarskih načrtov in gozdno gojitvenih 
načrtov (januar–junij 2012)

 – kontrolo del v gozdovih, ki so financirana in 
sofinancirana s sredstvi proračuna RS ali EU – 
(5 % vseh projektov) (oktober–december 2012)

 – nadzor usposobljenosti izvajalcev del v goz-
dovih

 – vse izvajalce, ki so se pojavili pri ugotovljenih 
kršitvah v inšpekcijskih postopkih

 – pregledi izvajalcev v določeni upravni enoti 
ali drugi prostorsko zaključeni enoti

 – nadzor nad izvajalci na sečiščih več kot 
100 m³ 

 – kontrolo vzdrževanja gozdnih prometnic (julij–
december 2012)

 – nadzor po zakonu o gozdnem reprodukcijskem 
(junij in oktober 2012)

 – nadzor po zakonu o zdravstvenem varstvu 
rastlin 

 – nadzor uresničevanja določil uredbe o varstvu 
samoniklih gliv in uredbe o prepovedi vožnje 
z vozili v naravnem okolju (najmanj dva dni 
nadzora uresničevanja določil uredb v času 
pričakovanih kršitev, vsaj en dan ob asistenci 
policije)

 – nadzor poseka in prodaje okrasnih dreves 
(december 2012) 
Ponekod so redni pregledi temelj inšpekcij-

skega nadzora zavezancev. Gozdarska inšpekcija 
je pri tem nekoliko specifična, saj 80 % nadzora 
sodi med izredne preglede. Zato je načrtovanje 
toliko težje in nezanesljivo. Med letom je treba 
delo prilagajati novonastalim situacijam. Zato 
tudi merjenje učinkovitosti na podlagi izvedbe 
načrtovanih pregledov ne daje najboljših rezul-
tatov.

Izredni pregledi se izvajajo kot odziv na prejete 
prijave in pobude, odstopov in prijav nepravilnosti, 
ki so jih odkrili drugi inšpekcijski organi, policija 
in v zadnjem času tudi Carina in Davčna uprava. 

Učinkovitost našega dela na področju prekr-
škov preverjamo s primerjavo izrečenih ukre-
pov v posameznih letih in deležem zahtev za 
sodno varstvo. Žal nimamo podatka, s katerim 
bi lahko natančneje odgovorili na vprašanje, v 
koliko odstotkih pritožb oz. ZSV so bili vlagatelji 
uspešni. Zahteve za sodno varstvo namreč več 
mesecev ali celo let čakajo na sodišču, da pridejo 
v obravnavo.

Število opravljenih nadzorov

Leto

Število 
izrečenih 
ukrepov 

po ZP

Število zah-
tev za sodno 

varstvo 
(ZSv)

delež 
ZSv

2005 340 28 8
2006 400 35 9
2007 542 55 10
2008 480 46 10
2009 494 44 9
2010 462 32 7
2011 446 28 6
2012 452 30 7
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Inšpekcijski ukrepi
Poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2012 kaže, 
da je v povprečju vsak inšpektor opravil 355 
inšpekcijskih pregledov in izrekel 59,2 ukrepa. 
Gozdarska inšpekcija izreka manj inšpekcijskih 
ukrepov v primerjavi z drugimi inšpekcijami 
predvsem zato, ker je dobro organizirana javna 
gozdarska služba tista, ki v upravnih postopkih 
izdaja številne odločbe in dovoljenja (o poseku 
in spravilu, obnovi gozda, potrebnih gojitvenih 
in varstvenih delih, dovolitvi spravila čez tuje 
zemljišče …). Vendar se z leti veča tudi število 
inšpekcijskih postopkov; nekaj predvsem zaradi 
poostrenega nadzora nad izvajalci del v gozdovih.

Leto Število inšpek-
cijskih odločb Št opozoril ZIn

2005 92 57
2006 41 46
2007 58 71
2008 82 75
2009 74 78
2010 84 105
2011 116 171
2012 122 245

delavcev in dokazila, potrebna za izvajanje del 
po predpisih, ki urejajo varnost in zdravje pri 
delu za delavce, delovno opremo in osebno 
varovalno opremo. Naštetih dokazil seveda 
nihče ni predložil gozdarski inšpekciji, na to 
pa ob registraciji svoje dejavnosti tudi niso bili 
opozorjeni. Tako smo v letu 2011 pregledali 
141 izvajalcev del v gozdovih in prav nihče ni 
izpolnjeval vseh predpisanih pogojev. Ker temu 
področju dolgo časa ni bilo namenjene veliko 
pozornosti, smo k reševanju nepravilnosti na tem 
področju pristopili v več fazah. Vsem izvajalcem 
smo pred izrekom prepovedi opravljanja dejav-
nosti dali možnost, da se ustrezno usposobijo 
za delo in uredijo dokumentacijo, ki se nanaša 
na varnost in zdravje pri delu (izjava o varnosti 
z oceno tveganja, zdravniški pregledi, pregled 
delovne opreme in strojev …). Hkrati z nadzorom 
registriranih izvajalcev smo bili pozorni tudi 
na tiste, ki v gozdovih delajo na črno. Ko smo 
ugotovili, da v gozdu nekdo dela brez ustrezne 
registracije, smo primer odstopili tržni inšpekciji 
(delo na črno), ko smo ugotovili, da registrirani 
izvajalci zaposlujejo ljudi na črno, pa inšpekciji 
za delo (zaposlovanje na črno).

Leto Št. su-
bjektov

od tega Usposobljenost na 
začetku postopka Ukrepi GI

neregi-
strirani

dop. 
dej. s.p. d.o.o, 

d.d.
stro-

kovna ZvZd opozo-
rilo odlobča odstop prekrškovni 

postopek

2011 141 32 27 67 18 34 25 62 17 15 0

2012 245 21 88 95 41 61 67 104 22 25 5

Eno od dobrih usmeritev naše inšpekcije je 
pred nekaj leti sprejeta odločitev o poostrenem 
nadzoru izvajalcev del v gozdovih. Direktorjevo 
navodilo je bilo, da vsak inšpektor v enem letu 
pozove vse registrirane izvajalce del na nekem 
območju (občine ali upravne enote), da predlo-
žijo dokumentacijo, ki dokazuje, da so ustrezno 
usposobljeni za delo v gozdovih. Pravilnik o 
minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
izvajalci del v gozdovih, ki je bil sprejet leta 
1994, določa, da morajo izvajalci, ki si pridobijo 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti izvajanja 
del v gozdovih, pristojni gozdarski inšpekciji 
predložiti dokazila o strokovni usposobljenosti 

Učinkovitost inšpekcije v svojem poročilu 
ocenjuje tudi inšpekcijski svet. To je stalno medre-
sorsko delovno telo za medsebojno koordinacijo 
dela in doseganje večje učinkovitosti različnih 
inšpekcij, njegove naloge pa so povezane z dosega-
njem večje učinkovitosti in usklajenosti delovanja 
inšpekcij, tako da:

 – usklajuje skupno izvajanje nalog inšpekcijskega 
nadzora različnih inšpekcij,

 – obravnava skupna vprašanja glede delovanja 
inšpekcij,

 – obravnava vprašanja, povezana z usposablja-
njem v inšpekcijah,

 – obravnava in usklajuje oziroma načrtuje ukrepe 
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za zagotovitev informacijske podpore inšpek-
cijam (D. Bizjak, 2010: 15).

Iz letnega poročila Inšpekcijskega sveta je raz-
vidno, da kot kazalnike učinkovitosti vključujejo: 

 – količino oz. obseg dela posameznih inšpekcij 
(povprečno število zadev na inšpektorja, ločeno 
glede na rešene, nerešene in delež zadev brez 
ugotovljenih neskladij, ki je za leto 2012 za 
območje Slovenije 51,8 %,

 – gospodarnost inšpekciji (strošek na zaposle-
nega, na upravno, inšpekcijsko ali prekrškovno 
zadevo, materialni strošek na zaposlenega, ki 
za leto 2012 znaša 7.818 EUR,

 – odzivnost posameznih inšpekcij (povprečen 
čas reševanja posamezne zadeve),

 – pravilnik oz. zakonitost delovanja (delež uspe-
šnih pritožb),

 – zadovoljstvo strank in čas reševanja v postopkih 
(npr. delež negativnih vpisov v knjigi pripomb 
in pohval, ocene strank o odnosu uslužbencev 
do nje,

 – zadovoljstvo zaposlenih v posameznih inšpek-
cijah (št. bolniških, št. dni usposabljanja, št. 
koristnih predlogov za izboljšavo delovnega 
procesa.

4 ZAKLJUČEK
Napačen je sklep, da je učinkovita tista inšpekcija, 
ki izda največ odločb ali izvede največ ukrepov. 
Učinkovita inšpekcija je predvsem tista, ki:

 – dobro obvladuje svoje področje, 
 – se hitro odziva na kritične kršitve predpisov v 

nadziranem okolju (odzivnost),
 – zna postavljati prioritete in ločiti bistveno od 

nebistvenega,
 – deluje preventivno in ob manjših kršitvah 

uporablja načelo sorazmernosti ukrepa in 
kršitve. (D. Bizjak, 2010: 8).
Tega se v gozdarski inšpekciji dobro zavedamo 

in tudi ukrepi, ki jih izvajamo, sledijo naštetim 
usmeritvam. Največja ovira pri našem delu je še 
vedno nenehno spreminjajoča se zakonodaja. 
Zadnja sprememba zakona o gozdovih ni niti 
ugledala luči sveta, ko je bila, da bi se izognili vetu 
v državnem svetu, že obljubljena njena sprememba. 
Prav tako zakon o prekrških, ki je bil sprejet leta 
2003 in se je še pred začetkom uporabe v letu 2005 
spremenil in do danes doživel že osmo spremembo, 
ne pomeni stabilnega okolja, ki je eden od pogojev 
za večjo učinkovitost inšpekcijskega dela.

Snovalci gozdarske politike se morajo odlo-
čiti, ali uresničevati zapisano v NGP ali le-tega 
spremeniti. Smer, v katero se usmerja izvajanje 
nadzora v gozdu ni to, kar je zapisano v NGP. 
Ukinjanje samostojnosti gozdarske inšpekcije, ki 
se dogaja v teh dneh, pa zagotovo ne bo doprinesla 
k temeljnemu cilju NGP – naši večji učinkovitosti.

5 Viri: 
Zakon o gozdovih /ZG/ Ur. l. RS, št. 30/1993, 67/2002, 

115/2006, 110/2007, 106/2010; 63/13, 
Zakon o prekrških /ZP-1/, Ur. l. RS, št. 29/2011-UPB8, 

21/13.
Letna poročila gozdarske inšpekcije za leta 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012.
Poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2012 (http://

www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/
JAVNA_UPRAVA/IJU/Inspekcijski_svet/Letno_
porocilo_IS_2012.pdf)

Bizjak, Domen: Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Upravna 
akademija 2010. 

Obrulj, Vojko: Učinkovitost inšpekcijskega nadzora: 
magistrsko delo, Ljubljana 2008.

Haček, Miro. Sistem javnih uslužbencev, Fakulteta za 
družbene vede, Ljubljana.v
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1  SLovEnIjA IMA StrAtEŠKI 
doKUMEnt

1.1 Slovenija je že pred sprejetjem Resolucije 
o NGP v Državnem zboru imela izdelan stra-
teški pogled na razvoj gozdov in gozdarstva v 
Programu razvoja gozdov Slovenije (parlament 
ga je sprejel leta 1996), ki je bil podlaga tudi za 
izdelavo NGP.

1.2 Po soglasnem sprejetju Resolucije o nacional-
nem gozdnem programu (ReNGP) v Državnem 
zboru Republike Slovenije je na spremljanje 
izvajanja ReNGP opozarjala nevladna organi-
zacija Zveza gozdarskih društev Slovenije, ki je 
organizirala dva posveta o ReNGP. 

1.3 Posvet je opozoril, da bi v slovenski javnosti 
morali spodbuditi proces, v katerem bi stalna 
aktivnost prispevala k nastajanju sprememb in 
dopolnitev politike gospodarjenja z gozdovi in rabe 
njihovih koristi ter predelave lesa in njegove rabe.

1.4 Ugotavlja se, da je ReNGP dokument, sprejet 
na najvišji ravni, ki v državi odmerja ustrezno 
pozornost za oblikovanje in uresničevanje politike 
ravnanja z gozdovi in njihovimi koristmi. Celotno 
družbo zavezuje za njeno uresničevanje, dejavniki, 
ki so najbolj povezani z gozdovi, pa morajo še bolj 
postati njegovo gonilo.             

2  UrESnIčEvAnjE In 
SPrEMLjAnjE UrESnIčEvAnjA 
rEnGP

2.1 Ker Republika Slovenija ni ustrezno spremljala 
izvajanja NGP, ni v celoti izpolnila obveznosti, 
za katero se je zavezala na ministrski konferenci 
o varstvu gozdov, ki je bila leta 2003 na Dunaju. 
Tam je bila tedaj sprejeta deklaracija Evropski 
gozdovi – skupne koristi, skupna odgovornost. 
Države podpisnice, tudi Slovenija, so se zavezale 
k izdelavi in uporabi NGP kot orodja za participa-
tivno in medsektorsko povezovanje na področju 
gozdov in gozdarstva. 

Predlog zaključkov posveta Kje smo z uresničevanjem vsebin 
resolucije o nacionalnem gozdnem programu?

2.2 ReNGP ni omenjena v Programu razvoja 
podeželja (PRP za obdobje 2014–2020. V PRP 
za obdobje 2014–2020 pa je zajet akcijski načrt 
Les je lep. Uredba Sveta Evrope sicer določa, da 
mora podpora PRP za gozdarstvo temeljiti na 
nacionalnih programih za gozdove ali enako-
vrednih orodjih, ki upoštevajo zaveze, sprejete 
na ministrskih konferencah o varstvu gozdov 
v Evropi. 

2.3 Ker ni bilo spremljanja in analize izvajanja 
NGP, tudi ni bila omogočena ustrezna participacija 
javnosti pri usmerjanju razvoja gozdov in gozdar-
stva v Sloveniji. Element participativnosti, ki mora 
biti zajet v NGP, je medsektorsko usklajevanje. Zato 
lahko v analizi Strategije za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti v Sloveniji, ki jo je izdelal Zavod 
Symbiosus, v poglavju Gozdarstvo zasledimo 
medsektorsko neusklajenost z ReNGP v stališčih, 
ki obravnavajo povečanje sečenj, gradnjo gozdnih 
prometnic in varstvo narave.

3  KAj SPrEMEnItI, dA Bo 
UrESnIčEvAnjE ŠE USPEŠnEjŠE 

3.1 Za oživitev participacije v delovanju NGP 
je treba nameniti veliko pozornost medsektorski 
povezavi in izboru deležnikov ter doseči njihovo 
zavezanost za uresničitev NGP. ZG zavezuje 
predvsem ministrstvo, odgovorno za gozdarstvo, 
pa tudi Vlado RS za pripravo in sprejem Ope-
rativnih programov za uresničevanje ReNGP, 
vsakih pet let pa tudi poročil o uresničevanju 
ReNGP. Priprava in obravnava programov ter 
poročil mora biti priložnost za vzbuditev zani-
manja javnosti.

3.2 Ciljem in usmeritvam v NGP je treba zaradi 
njihovega velikega števila določiti prioritete 
glede pomena njihovega izvajanja, tistim, po 
prioritetah najvišje uvrščenim, pa dodati tudi 
ukrepe za njihovo doseganje, po možnosti tudi 
zavezance za njihovo uresničevanje. Zdaj imajo 
vsi zapisani enako težo in ne motivirajo dovolj za 
njihovo izvajanje; zbujajo vtis, da so le spisek želja 

Strokovna razprava
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gozdarskih strokovnjakov. Zato je treba opredeliti 
vsaj okvirna finančna sredstva, ki so potrebna za 
uresničevanje ciljev ReNGP.

3.3 Zmanjšati je treba razkorak med načrtova-
nim in izvedenim odpiranjem gozdov z gozdno 
infrastrukturo. Graditev gozdnih cest oz. odprtost 
gozdov je pogoj ekonomičnega gospodarjenja z 
gozdom in s tem tudi uresničevanja ciljev, opre-
deljenih v ReNGP.

3.3 Cilji ReNGP na področju naravovarstvenega 
nadzora v gozdarstvu niso doseženi, brez dvoma 
pa sodijo v celovito obravnavanje gozdov in 
njihovega razvoja. Za njihovo uresničevanje sta 
potrebni stabilna inšpekcijska služba ter stabilna 
javna gozdarska služba.

3.4 Uresničevanje ciljev ReNGP, ki so povezani 
z razvojem podeželja, lastniki gozdov in splošno 
javnostjo, sicer poteka, vendar pa je zelo odvisno 
od razpoložljivih finančnih sredstev, ki se zmanj-
šujejo iz leta v leto. 

4  LAStnIKI GoZdov PoMEMBno 
PrISPEvAjo K UrESnIčEvAnjU

4.1 Povezovanje lastnikov gozdov se je sicer 
začelo in ga je treba spodbujati tudi vnaprej. 
Sedaj je manj kot 1 % lastnikov gozdov vključenih 
v Zvezo lastnikov gozdov Slovenije. Skladno z 
zakonom o gozdovih mora odgovorno ministrstvo 
pripraviti potrebne osnove, ki bodo prispevale k 
pospešenemu povezovanju. To lahko bistveno 
prispeva k uspešnejšemu gospodarjenju z gozdovi 
in uspešnejšemu usmerjanju njihovega razvoja. 
Ustanavljanje skupin proizvajalcev v okviru Pro-
grama razvoja podeželja 2014–2020 in iskanje 
sodobnih oblik skupnega gospodarjenja lahko 
pomaga pri premagovanju slabosti razdrobljene 
gozdne posesti.

4.2 Vključenost lastnikov gozdov v gozdnogo-
spodarsko in lovskoupravljavsko načrtovanje je 
premajhna. Lastnike bi morali vključevati že v 
pripravo osnutkov načrtov za gospodarjenje z 
gozdovi. 

4.3 Za večjo realizacijo poseka v zasebnih goz-
dovih je treba lastnike motivirati, spodbujati, ne 

pa jih kakor koli siliti. To bo mogoče s pristopi, ki 
bodo zmanjševali stroške gospodarjenja in pove-
čevali učinkovitost na trgu z gozdnimi sortimenti, 
hkrati pa z zagotavljanjem stabilne preskrbe lesne 
industrije omogočilo njeno uspešnost, ki je tudi 
pogoj za učinkovitost gospodarjenja z gozdovi. 

4.4 Interesna združenja lastnikov gozdov so dala 
pobudo za spremembo 5. Člena zakona o gozdovih, 
ki določa prost dostop v gozdove. Temu sicer ne 
nasprotujejo, zahtevajo pa drugačno določitev rabe 
gozdov. Ureditev odnosov med lastniki gozdov in 
uporabniki koristi gozdov je treba ustrezno nad-
graditi v spremembah predpisov o gospodarjenju 
z gozdovi. Pri tem je treba upoštevati filozofijo, 
da lastniki gozdov za to, kar v svojih gozdovih 
naredijo zaradi javnih koristi, prejmejo ustrezno 
nadomestilo pri izvajanju ukrepov in ustrezno 
strokovno pomoč. 

4.5 Cilj ReNGP – zmanjševati razdrobljeno 
gozdno posest – se uresničuje z zakonskimi 
predpisi, ki preprečujejo deljenje gozdnih parcel 
in omogočajo uveljavljanje pravice prednostnega 
nakupa. Da bo doseganje cilja opazno, je treba 
določila predpisov dosledno izvajati še naprej, v 
nekaj vzorčnih katastrskih občinah pa narediti 
poskus zložbe zemljišč. Zagotoviti je treba sta-
bilna sredstva za povečevanje površin državnih 
gozdov z nakupi. Finančno bi morali spodbujati 
zamenjave gozdnih posesti v zasebnih gozdovih, 
ki zmanjšujejo razdrobljenost. Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov naj z ustreznimi zamenjavami 
in nakupi še aktivneje prispeva k zaokroževanju 
gozdnih posesti.

5  UrESnIčEvAnjE cILjEv rEnGP 
jE tUdI UrESnIčEvAnjE 
rAZvojA GoZdov

5.1 Nacionalni gozdni program je namenjen 
analizi stanja gozdov in njihovih vlog, učinkov 
opravljenih ukrepov v gozdovih in populacijah 
divjadi, odpiranja gozdov z gozdnimi prometni-
cami, uporabe tehnologij za pridobivanje lesa, 
svetovanja lastnikom gozdov in ozaveščanja 
javnosti. Za vse to je tudi v prihodnje potrebna 
enovita javna gozdarska služba za gozdove vseh 
lastništev. Ob povečanih obremenitvah gozdov 

Breznikar A., Falkner J., Lesnik T., Predlog zaključkov posveta Kje smo z uresničevanjem vsebin Resolucije  
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bo še bolj potreben celovit medsektorsko uskla-
jen pogled na njihov razvoj, na katerega ne sme 
vplivati vpliv razdrobljenih interesov. 

5. V gozdnogospodarskih načrtih ni analiz učin-
kov nege gozdov. Za ugotavljanje učinkov nege so 
potrebne dolgoročne raziskave. Dvajset let obstoja 
javne gozdarske službe je že obdobje, v katerem 
bi morale biti poleg količinskih pripravljene tudi 
kakovostne analize uspehov in odklonov od 
načrtovanega razvoja gozdov. Analiza učinkov 
nege je potrebna tudi za prepričevanje javnosti o 
potrebnih finančnih sredstvih za sofinanciranje 
vlaganj v gozdove.

5.3 Nega gozdov poteka v nasprotju s cilji v 
ReNGP – navzdol. Vzrok je tudi zmanjševanje 
sredstev za sofinanciranje nege gozdov s strani 
države. Zagotoviti bo treba zadostna in pred-
vsem stabilna finančna sredstva. V časih, ko od 
gozdov pričakujemo več, se bo morala izkazati 
tudi naša povečana skrb za njihov razvoj. Ker je 
poleg količine vprašljiva tudi kakovost opravljenih 
negovalnih del predvsem v zasebnih gozdovih, je 
treba proučiti sisteme organiziranja v sodobnih 
oblikah skupnega gospodarjenja, ki bodo omo-
gočali uresničitev načrtovanega. 

5.4 Za kakovostno izvedbo nege v zasebnih goz-
dovih je potreben kakovosten pristop do lastnika 
gozda, kar je naloga revirnih gozdarjev. Lastniku 

gozda je treba tudi večkrat razložiti pomen nege 
in njene pravočasne ter pravilne izvedbe. 

6.  SnovALcI GoZdArSKE PoLItIKE 
SE MorAjo BoLj PoSvEtItI 
SvojI tEMELjnI nALoGI

6.1 Pisanje nove gozdarske zakonodaje in spreje-
manje novih modelov upravljanja z gozdovi terja 
temeljito pripravo, katere del je tudi poznavanje 
sistemov gospodarjenja v tujini, zlasti v državah 
EU. Tega pa nikakor ni mogoče doseči s kampanj-
skim pristopom. Dvajsetletno trajanje veljavnega 
ZG je že tako obdobje, da mora biti po njem 
jasno, kaj je treba v ZG nadgraditi, kaj pa zaradi 
neučinkovitosti opustiti.

6.2 Resorno ministrstvo mora pripraviti analizo 
uresničevanja ReNGP, določiti potrebne dopolni-
tve ReNGP in sestaviti operativne programe, kot 
določa aktualni zakon o gozdovih. 

6.3 Snovalci gozdarske politike se morajo odločiti, 
ali uresničevati zapisano v ReNGP ali jo spremeniti 
oziroma dopolniti.

Predlog pripravili in ga dopolnili s pripombami 
referentov:

mag. Andrej BREZNIKAR
     Jože FALKNER

     Tone LESNIK

Terminološka komisija ZGD znova objavlja izraze, ki jih je iz drugih virov vključila v abecedni seznam  
štirih zvezkov Gozdarskega slovarja - Lexicon silvestre, kjer še nimajo razlag. Sedaj je izdelala razlage 
za izraze z različnih vsebinskih področij. Osnovni predlog zanje je pripravil Arne Kozina, dipl ing. Za 
boljšo preglednost so navedeni tudi vrstilci Gozdarske decimalne klasifikacije. Tako komisija dopolnjuje 
Gozdarski slovar.

Strokovno izrazje

156.2 odstrel m število divjadi/2274/, ki se jo odstrani (odstreli) iz lovišča, zlasti zaradi 
uravnavanja številčnosti divjadi.

164.4 steblo s osrednji, nadzemni del rastline (stebelnice), ki nosi liste, cvetove in plodove 
prim.: deblo/0084/, /0534/

181.63 poganjek m, vodni + poganjek/0081/, ki odžene iz sekundarnega popka (na deblu ali panju); 
sin.: drugotni poganjek/0151/, /3247/ prim.:adventivni popek/1181/

228.5 drogovnjak m, starejši razvojna stopnja sestoja/0253/ s srednjim prsnim premerom/0743/ od 
20 do okrog 30 cm prim.: drogovnjak/0288/, mlajši drogovnjak/1344/ 

Marjan LIPOGLAVŠEK

Breznikar A., Falkner J., Lesnik T., Predlog zaključkov posveta Kje smo z uresničevanjem vsebin Resolucije  
o Nacionalnem gozdnem programu?
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228.5 debeljak m, tanjši razvojna stopnja sestoja/0253/, mlajši debeljak/1338/ s srednjim prsnim 
premerom/0743/ 21 – 35 cm rim.: debeljak/0289/ 

228.5 debeljak m, debelejši razvojna stopnja sestoja/0253/, starejši debeljak/1340/ s srednjim prsnim 
premerom/0743/ nad 50 cm prim.: debeljak/0289/, sečnozreli sestoj/0290/

228.7 sonaraven, -vna, -vno skladen z naravo; tak, ki povdarja razumno ravnanje človeka z naravnim 
okoljem/2138/, npr. gozdom, ob upoštevanju njegovih naravnih zakonitosti 
prim.: sonaravni gozd/2423/, sonaravno gojenje gozdov/2370/

23 pomlajanec m razvojna stopnja/1878/ starega sestoja/0253/, ko razmere že omogočajo 
začetek pomlajevanja/2426/ 

231.31 sklep m gibljiv stik drevesnih krošenj/0089/, gojitvena značilnost sestoja/0253/
231.31 sklep m, popolni 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/
231.31 sklep m, rahli sklep, ko se krošnje/0089/ dreves/0103/ (v rahlem vetru) komaj dotikajo
231.31 sklep m, tesni sklep, ko se krošnje/0089/ dreves/0103/ tesno stikajo
231.31 sklep m, vrzelasti sklep, ko so med krošnjami/0089/ dreves/0103/ vrzeli (velikosti pov-

prečne krošnje)
243 rahljanje s negovalni poseg v polni sklep/2405/ krošenj/0089/, da bi se sproščenim 

osebkom povečal rastni prostor/1201/ in pospešila rast
245.1 les m, obvejeni les/0890/ spodnjega dela debla/0084/, na katerem so bile odstranjene 

veje/0086/ prim.: obvejevati/0431/
261 prostor m gozdni prostor, poraščen z gozdom/0191/
325 konec m kosa, tanjši konec kosa okroglega lesa/1610/ z manjšim prečnim prerezom; sin.: 

tanjši konec/2606/ 
325 les m, dolgi okrogli skupen izraz za debla/0534/ in dele debel dolžine nad 4 (5) m, potem ko 

sta izločena prostorninski les/0535/ in drva/0929/   prim.: dolgi les/0528/, 
oblovina/0525/, okrogli les/0525/

365 oznaka ž smeri podi-
ranja

oznaka na deblu/0084/, ki določa izbrano ali zahtevano smer podira-
nja/0482/

373 dričati premikati les, navadno po gladki podlagi; spuščati les po pobočju ali drči  
prim.: drča/0612/

373.2 riža ž, plastična plastični žleb za samotežno spravljanje/0607/ drobnega lesa prim.: lesena 
riža/0614/

373.3 drča ž, lesena drča/0612/, zgrajena v celoti iz lesa; sin.: lesena riža/0614/
414.21 prašiti nanašati prašivo na rastline, jih posipati s prahom; (npr. s sredstvom za 

zatiranje škodljivcev/2709/)
43 požar m, debelni gozdni požar/0702/, ki nastane, ko pritalni požar/0706/ ožge tudi debla 

dreves/0084/
433 les m, ožgani z ognjem obdelan les; les s požarišča/1755/
451.4 ograja ž nasada naprava, ki varuje mladi nasad /0294/ (pred divjadjo/2274/)
48 kalamiteta ž škoda zaradi naravnih ujm/0730/ ali čezmernega razmnoževanja/0062/ 

organizmov, zlasti škodljivih žuželk/3780/
517 prostornina ž razsežnost prostora, v katerem se kaj nahaja (npr. prostorninski les/0535/) 

prim.: volumen, telesnina/0733/
521 premer m 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/

521 premer m na tanjšem 
koncu

premer na tanjšem koncu debla/0534/, dolgega lesa/0528/ ali odrezka/0526/; 
sin.: tanjši premer/1780/ 

Strokovno izrazje
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521 premer m, zgornji 1. premer zgornjega čela odrezka/0526/; premer čelne ploskve na tanjšem 
koncu kosa/2606/ prim.: premer na tanjšem koncu 2. prsni premer dreves 
pri zgornji višini sestoja/0752/

521.2 premer m, srednji premer na sredini/0745/ oz. na polovici dolžine debla/0534/ ali kosa 
okroglega lesa prim.: srednji premer sestoja/0744/

525.9 masa ž, lesna količina stoječega ali posekanega lesa/0890/ prim.: sečna masa/0770/
615 prostor m, gozdnati prostor, kjer prevladuje gozd/0191/
643 enota ž (Zavoda za goz-

dove), območna
gozdnogospodarska enota/2957/ Zavoda za gozdove Slovenije za upra-
vljanje gozdnogospodarskega območja

686.39 pot ž za sečnjo načrtovana, za samohodne gozdarske stroje/1572/ za sečnjo/0213/ in 
izdelavo/0468/ prehodna trasa v sestoju/0253/, ki jo naredijo stroji sami 
pri odpiranju gozdov s sekundarnimi prometnicami/1923/; sin.: sečna 
pot, strojna pot/1925/

814.7 les m, senescentni; les 
m, starostni

les/0890/, ki nastaja na drevesu v pozni starosti/1237/, predvsem na 
spodnjem in zunanjem delu debla/0084/ prim.: juvenilni (mladostni) 
les/2976/, adultni (zreli) les/2977/

91 raba ž gozda raba danosti, kot jih omogočajo funkcije gozda/2013/ prim.: večnamenska 
raba/2142/

prof. dr. Marjan LIPOGLAVŠEK

Strokovno izrazje
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Uvodnik

Od popolnega nezaupanja  
do polnega zaupanja

Izbira dreves (odkazilo) za morebitni posek je 
pomembno gojitveno-negovalno opravilo, ki mora 
zagotoviti, da gozdovi opravljajo poleg proizvodne, 
tudi druge splošnokoristne naloge. 

Na podlagi gozdnogojitvenega načrta, po predho-
dnem svetovanju in skupni izbiri dreves za morebitni 
posek, Zavod za gozdove Slovenije izda lastniku odločbo 
v upravnem postopku, s katero določi:
–  količino in strukturo dreves za največji morebitni 

posek;
–  usmeritve, pogoje in roke za sečnjo in spravilo. 
 Ves postopek  je podrobno opredeljen in predpisan. 
Zakon o gozdovih sicer dopušča, da lastnik lahko seka 
gozdno drevje brez odločbe, če je z gozdnogojitvenim 
načrtom določeno, da posamična izbira dreves za 
morebitni posek ni obvezna. Še eno izjemo dopušča 
zakonodaja: lastnik gozda brez odločbe lahko opravi 
tudi sanitarno sečnjo in preventivna varstvena dela, 
mora pa o tem predhodno obvestiti Zavod za gozdove 
Slovenije.

Pa je prišel žled, ki je poškodoval za okoli sedem 
milijonov kubičnih metrov gozdnega drevja, toliko, 
kot se ga približno poseka v dveh letih,  in nekako vse 
postavil na glavo. Za skoraj dveletni posek je Zavod 
za gozdove Slovenije le z Generalno odločbo o izvedbi 
sanitarne sečnje poškodovanih dreves v žledolomu ozi-
roma snegolomu na  temelju precej splošnih usmeritev 
prepustil presojo lastniku, kaj naj poseka in  česa ne. 

Verjetno je v danih razmerah to  najučinkovitejša 
rešitev. Vendar smo tako na hitro iz popolnega neza-
upanja prišli skoraj do popolnega zaupanja lastnikom 
gozdov. 

Ali ne bi veljalo razmišljati o pametnem kompromisu 
med  obema skrajnostma in usposobljenim lastnikom 
gozdov poleg obveznosti, dodati ob spremembah goz-
darske zakonodaje, tudi več zaupanja? 

Mag. Franc PERKO 
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Znanstvena razprava
GDK 412+53«1995-2012«(497.4)(045)=163.6

Količina, struktura in razporeditev sanitarnega poseka  
v Sloveniji v obdobju 1995–2012
Volume, Structure and Distribution of Salvage Logging in Slovenia in the Period 
1995-2012

Aleš POLJANEC1, Špela ŠČAP2, Andrej BONČINA3

Izvleček
Poljanec, A., Ščap, Š., Bončina, A.: Količina, struktura in razporeditev sanitarnega poseka v Sloveniji v obdobju 
1995–2012. Gozdarski vestnik, 72/2014, št. 3. v slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 80 
. Prevod avtorji, jezikovni pregled angleškega besedila in prevod povzetka Breda Misja, slovenskega besedila 
Marjetka Šivic. 
Raziskava temelji na podatkovnih zbirkah Zavoda za gozdove o sanitarnem poseku v Sloveniji v obdobju 
1995–2012. Podatke o količini sanitarnega poseka (število dreves in njihov volumen) smo analizirali na ravni 
države, fitogeografskih regij in oddelkov. V proučevanem obdobju je sanitarni posek znašal 29 % celotnega 
poseka; poglavitni vzroki zanj so bili insekti (34 % celotnega sanitarnega poseka), veter (14 %), sneg (10 %) in 
žled (8 %), vzroki za skupno 33 % sanitarnega poseka so bili odmirajoče in fiziološko oslabelo drevje, bolezni 
in glive, poškodbe zaradi del v gozdu, emisije, divjad ter plazovi in usadi. Dovzetnost dreves za naravne motnje 
je bila različna glede na drevesno vrsto in debelino drevja. V sanitarnem poseku so prevladovali iglavci, zlasti 
smreka (61 % celotnega sanitarnega poseka). Veter in insekti so večinoma prizadeli sestoje z debelejšim drevjem, 
poškodbe zaradi snega in žleda pa so bile pogostejše v mlajših sestojih. Količina sanitarnega poseka in vzroki 
zanj so se med fitogeografskimi območji razlikovali. Posek zaradi insektov in  drugih vzrokov je bil največji v 
dinarskem območju, v alpskem je prevladoval posek zaradi vetra in snega, žled je najbolj prizadel gozdove v 
predalpskem prostoru, požari pa submediteranske gozdove. Količina in struktura sanitarnega poseka sta posledici 
naravnih motenj, hkrati pa odražata (ne)uspešnost dosedanjega gospodarjenja. Analize sanitarnega poseka so 
pomembno izhodišče za zmanjševanje tveganj pri gospodarjenju z gozdovi.
Ključne besede: sanitarni posek, dejavniki motenj, ujme, odpornost sestojev, časovna in prostorska razporeditev 
sečenj

Abstract
Poljanec, A., Ščap, Š., Bončina, A.: Volume, Structure and Distribution of Salvage Logging in Slovenia in the 
Period 1995–2012. Gozdarski vestnik, 72/2014, vol. 3. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 
80. Translated by the authors, proofreading of the English text and translation of the summary Breda Misja, 
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
The study is based on data on salvage logging in Slovenia in the period 1995-2012, collected by Slovenia Forest 
Service. The amount of salvage logging (the number of trees and their volume) was analyzed at the state, regio-
nal, and compartment level. In the studied period, salvage logging amounted to 29% of total cut, mainly due to 
insect infestation (34% of total salvage logging), windthrow (14%), snow-breakage (10%) and ice storm (8%). 
The rest of salvage logging (i.e. 33%) took place due to decaying and physiologically weakened trees, diseases 
and fungi, damage by forest operations, emissions, wildlife, and avalanches and landslides. The susceptibility 
of trees to natural disturbances differed according to tree species and its diameter. Conifers, particularly spruce, 
prevailed in salvage logging (61% of the total salvage logging). Wind and insects mostly affected stands with a 
higher proportion of medium and large diameter trees while damage due to snow and sleet was more frequent 
in younger stands. The quantity of salvage logging and its causes varied also among phyto-geographic regions. 
While damage by insects and other causes prevailed in the Dinaric region, wind and snow were the main reasons 

1 Dr. A. P., Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, BF, Večna pot 83, 1000, Ljubljana, ales.poljanec@bf.uni-lj.si
2 Š. Š., univ. dipl. inž. gozd., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, BF, Večna pot 83, 1000, Ljubljana, 
spela.scap@bf.uni-lj.si
3 Prof. dr. A. B., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, BF, Večna pot 83, 1000, Ljubljana, andrej.
boncina@bf.uni-lj.si
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for salvage logging in the Alps. Sleet mostly damaged forests in the Sub-Alpine region. Forest fires prevailed 
in the Sub-Mediterranean region. The amount and the structure of salvage logging is partly a result of natural 
disturbances in forest ecosystems, on the other hand it also reflects effectiveness of forest management. Analyses 
of salvage logging are therefore an important basis for reducing risks in forest management.
Key words: salvage logging, disturbance factors, large-scale disturbances, resistance of forest stands, spatiotem-
poral distribution of salvage logging

1  UvOd
1  IntrOdUctIOn

Sanitarni posek (ang. salvage logging) je pogosto 
opredeljen kot posek poškodovanih dreves v goz-
dovih, ki so jih prizadele motnje večjih jakosti, kot 
so gozdni požari, poplave, močan veter, bolezni, 
žuželke (Lindenmayer in Noss, 2006; Beghin in 
sod., 2010). Sanitarni posek je namenjen predvsem 
izkoriščanju ekonomske vrednosti prizadetih 
dreves in pripravi prizadete površine za obnovo 
(Lindenmayer in Noss, 2006). V Sloveniji je 
sanitarni posek opredeljen kot posek okuženega, 
z žuželkami napadenega, zelo poškodovanega 
ali podrtega drevja, ki ga iz sestoja odstranimo 
zaradi izboljšanja njegovega zdravstvenega stanja 
(Jurc in sod., 2003). Razlogi za sanitarni posek so 
različni; največkrat jih pojasnjujemo z naravnimi 
motnjami, čeprav lahko nanj pomembno posredno 
in neposredno vpliva gospodarjenje z gozdovi. 
Zaradi odsotnosti ukrepanja drevje lahko odmira, 
kar je razlog za sanitarni posek, ali pa postaja 
sestoj bolj dovzeten za naravne motnje. Zato je 
količina sanitarnega poseka lahko posredno tudi 
merilo ustreznosti in uspešnosti gospodarjenja.

Naravne motnje vplivajo na strukturo, sestavo 
in funkcioniranje gozdnih ekosistemov in so 
zato eden ključnih dejavnikov njihovega razvoja 
(Oliver in Larson, 1996). Motnje so definirane kot 
»katerikoli diskreten dogodek v času, ki vpliva na 
ekosistem, življenjsko skupnost ali populacijsko 
strukturo in spremeni vire, razpoložljivost sub-
strata ali fizično okolje« (Anko, 1993; Pickett in 
White, 1985); lahko so različnih jakosti, pogostosti, 
lahko prizadenejo različno veliko površino, lahko 
so kratkotrajne ali pa trajajo daljše obdobje. 
Režimi motenj in njihovi vplivi na razvoj gozdnih 
ekosistemov so v različnih geografskih predelih 
različni, prav tako so različni povzročitelji motenj. 
V gorskih gozdovih srednje Evrope so veter, 
sneg in insekti poglavitni povzročitelji naravnih 
motenj (Schelhaas in sod., 2003; Bottero in sod., 

Poljanec, A., Ščap, Š., Bončina, A.: Količina, struktura in razporeditev sanitarnega poseka v Sloveniji  
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2013), v Mediteranu pa na dinamiko gozdnih 
ekosistemov značilno vplivajo požari (Schelhaas 
in sod., 2003; Oliveira in sod., 2012). Pojavnost 
motenj in njihov vpliv na gozdni ekosistem sta 
odvisna od interakcije med povzročitelji motenj, 
rastiščnimi razmerami in lastnostmi gozdnih 
sestojev. Zaradi spremenjene zgradbe in sestave 
gozdnih sestojev sta biološka in mehanska stabil-
nost pogosto zmanjšani (Frelich, 2002; Schütz in 
sod., 2006; Poljanec in sod., 2008). Zato so večje 
motnje, ki povzročajo tudi večjo gospodarsko 
škodo, pogostejše kot v gozdovih z naravnejšo 
drevesno sestavo in sestojno zgradbo (Spiecker 
in sod., 2004; Klopčič in sod., 2009). 

Na režim motenj lahko pomembno vplivajo 
tudi klimatske  spremembe (Lindner in sod., 
2010), čeprav lahko posledice napovedujemo le 
z omejeno verjetnostjo (Gartner in sod., 2007). 
Poleg na splošno večjih povprečnih temperatur 
in spremenjenega padavinskega režima lahko 
pričakujemo pogostejše ekstremne dogodke, kot 
so dolga sušna obdobja, močni vetrovi, požari 
in drugi ekstremni dogodki, ki bodo povzročali 
motnje večjih jakosti (Kajfež Bogataj, 2005; 
Bergant, 2007).

Poznavanje režima motenj je pomembno za 
sonaravno gospodarjenje, saj omogoča razumeva-
nje dinamike razvoja gozdnih sestojev (Franklin, 
2002; Diaci, 2006). Večje motnje ali ujme terjajo 
posebno obravnavo pri načrtovanju in gospodar-
jenju (Papež, 2005; Jakša, 2007; Poljanec in sod., 
2008), saj lahko povzročijo veliko ekonomsko 
škodo ali celo ogrozijo človeška življenja. V srednji 
Evropi so za ujme najbolj dovzetni zasmrečeni 
sestoji (npr. Schelhaas in sod., 2003), odpornejši 
pa so mešani, raznodobni in predvsem prebiralni 
sestoji (npr. Schütz in sod., 2006; Indermühle in 
sod., 2005; Klopčič in sod., 2009). 

V Sloveniji je bilo objavljenih veliko prispev-
kov o naravnih motnjah v gozdovih in njihovih 
posledicah. O poškodbah gozdov oziroma sani-
tarnem poseku zaradi naravnih ujm za celotno 
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območje Slovenije poročajo mnogi avtorji, npr. 
Zupančič (1969), Bleiweis (1983), Jakša (2007), 
Papler-Lampe (2009a, 2009b), Jakša in Kolšek 
(2009). Jakša (2005) je analiziral škode v gozdo-
vih zaradi podlubnikov za obdobje 1995–2004, 
obsežen pregled ujm je za blejsko območje za 
minulo stoletje predstavilo več avtorjev (Gartner 
in sod., 2007; Papler-Lampe, 2008), o časovnem 
pregledu vetrolomov na Pokljuki sta pisala Ogris 
in Jurc (2004). Klopčič in sodelavci (2011) so 
za blejsko območje analizirali naravne ujme v 
obdobju 1979–2010. Požare na Krasu so analizi-
rali Košiček (2005) ter Košir in Jež (2008). Sinjur 
je s sodelavci (2010) povzel največje poškodbe 
gozdov zaradi žleda za celotno Slovenijo v obdo-
bju 1980–2010. O posledicah hudih snežnih ujm 
v zimah 1995/1996 in 1996/1997 v slovenskih 
gozdovih je pisal Jakša (1997). Papler-Lampe 
(2009b) pa je prikazala posledice snežne ujme v 
blejskih gozdovih v letu 2008. 

Glede pojavljanja motenj, predvsem srednjih 
in velikih jakosti, sta za upravljanje gozdov 
pomembni dve vprašanji: 1) kako povečati odpor-
nost gozdnih sestojev oziroma zmanjšati njihovo 
dovzetnost za motnje ter 2) kako uspešno sanirati 
gozdove, ki jih prizadenejo naravne ujme večjih 
jakosti. Za povečevanje odpornosti gozdnih 
sestojev za motnje je pomembno poznavanje 
režima motenj v času in prostoru ter dejavnikov 
(rastiščnih, sestojnih, gospodarskih in drugih), ki 
vplivajo na obseg in pogostnost motenj. Sanitarni 
posek je pogosto uporabljen kazalnik za ocenjeva-
nje posledic naravnih motenj in s tem posredno 
tudi njihove jakosti in velikosti prizadetih povr-
šin. Sanitarni posek je eden od vrst poseka, ki ga 
evidentira Zavod za gozdove Slovenije (ZGS); 
opredeljen je s količino, drevesno vrsto in vzrokom 
poseka bolnega, poškodovanega ali sušečega se 
drevja. Prostorsko je opredeljen s parcelo oziroma 
odsekom ali oddelkom, če le-ta ni razdeljen na 
odseke (Jakša in Kolšek, 2009).

Namen naše raziskave je: 1) analizirati struk-
turo sanitarnega poseka v Sloveniji v obdobju 
1995–2012 glede na poglavitne vzroke in 2) poja-
sniti prostorsko razporeditev sanitarnega poseka 
v gozdnem prostoru Slovenije in letne variacije 
poseka. Pri tem želimo preveriti hipoteze: 1) 
poglavitni vzrok sanitarnega poseka v Sloveniji so 
insekti in veter; 2) dovzetnost dreves za naravne 

motnje je različna glede na debelino drevja in 
drevesno vrsto; 3) med fitogeografskimi območji 
so značilne razlike v količini sanitarnega poseka 
po poglavitnih vzrokih. 

2  MetOde dela
2  reSearch MethOdS

Raziskava temelji na podatkovnih zbirkah ZGS o 
sanitarnem poseku v Sloveniji. Prostorski in opisni 
podatki so pripravljeni skladno s Pravilnikom o 
načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje 
z divjadjo (2008), šifranti so del Priročnika za 
izdelavo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogo-
spodarskih enot (2008). V raziskavi smo analizirali 
podatke evidence poseka za obdobje 1995–2012 
za celotno Slovenijo. ZGS vodi enotno evidenco 
poseka od leta 1994; za to je bilo najprej razvito 
programsko orodje Timber, kasneje nadomeščeno 
s posodobljeno različico xTi (Ficko in sod., 2013). 
Za obdobje pred letom 1994 so evidence po 
gozdnogospodarskih območjih (GGO) različno 
dostopne, pogosto zbrani podatki med GGO 
niso primerljivi, zato uporaba teh podatkov na 
nacionalni ravni ni mogoča. 

Podatkovna zbirka vsebuje podatke o vrsti 
poseka, številu in volumnu posekanih dreves po 
debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah, času 
poseka (leto, mesec) in lokaciji poseka. Posek 
evidentiramo po skupno 36 vrstah in vzrokih 
poseka, ki kažejo na vpliv različnih dejavnikov 
na razvoj gozdov ter posredno na značilnosti 
gospodarjenja. Pri obdelavi smo podatke o poseku 
združili v sedem skupin; razlikovali smo sanitarni 
posek zaradi 1) insektov, 2) vetra, 3) snega, 4) 
žleda, 5) požara in 6) drugih vzrokov ter 7) redni 
posek. Podatke o drevesnih vrstah smo združili 
v sedem skupin (smreka, jelka, rdeči bor, drugi 
iglavci, bukev, hrasti in drugi listavci). 

Lokacija poseka je bila po posameznih goz-
dnogospodarskih območjih (GGO) opredeljena z 
revirjem, parcelo in odsekom. Kljub temu prostor-
ska analiza za celotno proučevano obdobje na ravni 
odsekov oziroma parcel ni bila mogoča. Mnogi 
odseki so bili spremenjeni, kar je onemogočilo 
prostorsko sledljivost podatkov o poseku. V istem 
obdobju so bile meje oddelkov le neznatno spre-
menjene, zato smo prostorsko analizo opravili na 
ravni oddelkov. Grafični sloj odsekov (oddelkov) 
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iz leta 2012 smo uporabili kot temeljni sloj. Za 
obdobje 1995–2012 smo vsakemu odseku v dolo-
čenem ureditvenem obdobju poiskali povezavo 
na oddelke v letu 2012. Povezave smo poenotili s 
pomočjo grafičnih presekov ter kombiniranjem 
šifer odsekov. Na ravni oddelkov smo vzpostavili 
povezavo za skoraj vse odseke, registrirane v 
podatkovni zbirki v obdobju 1995–2012. Pove-
zave nismo uspeli določiti za 548 odsekov. V teh 
odsekih je znašal posek v proučevanem obdobju 
110.251 m3, kar je 0,2  % vsega registriranega 
poseka v proučevanem obdobju. 

Prostorsko in časovno razporeditev sanitarnih 
sečenj smo analizirali na ravni države, fitogeo-
grafskih regij in oddelkov. Za oceno sanitarnega 
poseka smo uporabili uradne podatke o poseku v 
Sloveniji, ki jih vodi Zavod za gozdove Slovenije. 
Te vrednosti se lahko razlikujejo od dejanskega 
poseka (glej Bončina in sod., 2010). Količina poseka 
(debeljadi) je obračunana z enakimi tarifami, kot 
so sicer v rabi za obračun lesne zaloge po odsekih. 
Evidenca poseka temelji na odločbah za posek 
(odkazilo) in naknadnem pregledu sestojev. Tako 
so mogoča odstopanja med dejanskim posekom 
in odkazilom. Pri analizi podatkov nismo prever-
jali, ali je evidentiranje poseka po vrstah poseka 
pravilno ali ne. Kljub omenjenim slabostim pa so 
evidence poseka primerne za presojo sanitarnega 
poseka, posebno, če jih primerjamo z možnostmi 
in načini analize sanitarnega poseka v tujini. 
Evidence poseka posebno v večjem prostoru in 
daljšem časovnem obdobju omogočajo vpogled v 
količino, strukturo in lokacijo sanitarnega poseka 
glede na njegove povzročitelje. Pri analizi sanitar-
nega poseka smo se omejili na posekano drevje 
(število in volumen) po ureditvenih enotah. Obseg 
sanitarnega poseka oziroma posledice motenj je 
mogoče analizirati tudi z drugimi postopki (npr. 
stalnimi vzorčnimi ploskvami, zračnimi posnetki) 
in znaki. Proučevani znak je lahko površina priza-
detih gozdov, vendar na ravni Slovenije nimamo 
takšnih podatkov za daljše obdobje.

Analizirali smo število dreves in količino sani-
tarnega poseka glede na drevesne vrste, debelinsko 
strukturo, vrsto sanitarnega poseka in leto poseka; 
uporabili smo standardne univariatne statistične 
teste, razlike v srednjih vrednostih smo testirali z 
analizo variance (ANOVA) in Tukey HSD testom 
ter t-testom. S χ2-testom smo analizirali razlike 

v debelinski strukturi sanitarnega in rednega 
poseka. Prostorski prikaz sanitarnega poseka po 
vrstah sanitarnega poseka v obdobju 1995–2012 
(slika 5) smo izdelali s tehniko gostitve točk (ang. 
dot density map), ki je sicer v rabi za ponazoritev 
gostitve nekega pojava v prostoru. Točke predsta-
vljajo arbitrarno določeno vrednost sanitarnega 
poseka znotraj odseka oziroma oddelka v analizi-
ranem obdobju: za insekte, veter in druge vzroke 
predstavlja točka 100 m3 sanitarnega poseka, 
sneg in žled 50 m3 in za požar 25 m3. Točke so 
znotraj odsekov oziroma oddelkov porazdeljene 
naključno. Pripravo in analizo podatkov smo 
opravili s programskimi orodji MapInfo Profes-
sional 9.5 in IBM SPSS Statistics 21.

3  rezUltatI
3  reSUltS
3.1 Količina in struktura poseka
3.1 Amount and structure of salvage 

logging
V obdobju 1995–2012 je bilo v slovenskih gozdo-
vih na leto posekano v povprečju tri milijone m3 
drevja. Količina sanitarnega poseka je bila v istem 
obdobju v povprečju slabih 860.000 m3/leto, kar 
je 29 % celotnega poseka v gozdovih Slovenije. 

Glede na vrsto sanitarnega poseka je prevla-
doval posek zaradi insektov, in sicer 34 % celotne 
količine sanitarnega poseka. To je bilo več kot 
290.000 m3/leto (slika 1), kar je bilo 10 % vsega 
evidentiranega poseka. S slabimi 118.000 m3/leto 
sledi sanitarni posek zaradi vetra, kar je 14  % 
celotnega sanitarnega poseka in 4 % evidentiranega 
poseka. Količina poseka zaradi snega je znašala 
dobrih 88.000 m3/leto, kar je 10 % sanitarnega in 
3 % vsega evidentiranega poseka. Z 8 % celotnega 
sanitarnega poseka (2  % vsega evidentiranega 
poseka) sledi posek zaradi žleda. Najmanj sani-
tarnega poseka (0,4 %) je bilo zaradi požarov, in 
sicer nekaj več kot 3.800 m3/leto. 

Velik delež sanitarnega poseka zavzemajo tudi 
»drugi vzroki«, in sicer je znašal njihov posek 
v povprečju 286.000 m3/leto, kar je 33 % vsega 
sanitarnega oziroma 10 % vsega evidentiranega 
poseka. Med drugimi vzroki so pomembni posek 
oslabelega drevja zaradi bolezni in gliv (46 % vsega 
poseka zaradi drugih vzrokov), posek poškodo-
vanega drevja zaradi del v gozdu (20 %), posek 
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zaradi emisij (2,8 %), divjadi (1,7 %) ter plazov in 
usadov (1,5 %). Preostali delež (28 %) večinoma 
zavzema posek odmirajočega in fiziološko osla-
belega drevja, ki ga revirni gozdarji z odkazilom 
sproti izločajo iz gozdnih sestojev. 

Med sanitarnim in rednim posekom so opazne 
razlike v strukturi drevesnih vrst (preglednica 1): 
v sanitarnem poseku zelo prevladujejo iglavci 
(80 %), v rednem pa listavci (51 %). 

Med drevesnimi vrstami v sanitarnem poseku 
prevladuje smreka (preglednica 1). V obdobju 
1995–2012 je bil letni sanitarni posek smreke 
520.000 m3/leto. Poglavitni vzrok zanj so bili pod-
lubniki (53 % sanitarnega poseka smreke), pa tudi 
»drugi vzroki«, kot so bolezni, glive in poškodbe 

zaradi dela v gozdu (18 %), sledita veter (14 %) 
in sneg (11  %). Sanitarni posek jelke je znašal 
121.000 m3/leto; poglavitni so bili »drugi vzroki«, 
predvsem bolezni in glive ter emisije. Relativno 
velik je bil sanitarni posek rdečega bora (34 % vsega 
poseka rdečega bora), ki ga ogrožajo snegolomi 
in žledolomi. Povprečni sanitarni posek bukve 
je znašal 81.000 m3/leto; poglavitni vzroki so bili 
žled (33 %), sledijo »drugi vzroki« (28 %), med 
katerimi povsem prevladujejo poškodbe zaradi 
dela v gozdu, pomembne so še bolezni in glive. 
Delež hrastov v skupnem sanitarnem poseku je 3 %; 
prevladujejo »drugi vzroki« (bolezni in glive) ter 
žled in veter. Delež drugih listavcev (npr. kostanj, 
gorski brest, gorski javor, robinija) v sanitarnem 

Slika 1: Količina poseka po vrstah sanitarnih sečenj v obdobju 1995–2012
Figure 1: Volume of salvage logging by disturbance types in the period 1995-2012

vrsta poseka 
drevesne vrste

smreka jelka rdeči bor d. iglavci bukev hrast d. listavci
Insekti 276.077 11.710 997 1.081 337 860 776

Veter 71.720 9.487 2.933 2.473 19.988 3.780 7.498

Sneg 54.900 2.588 12.688 1.513 10.850 1.966 3.555

Žled 23.980 2.188 6.063 1.019 27.118 4.134 7.026

Požar 192 97 58 3.008 153 26 284

Ostalo 92.957 95.023 4.881 7.568 22.544 15.836 47.193

Redni posek 756.516 194.761 54.310 44.175 752.724 104.463 233.834

Skupaj 1.276.341 315.853 81.929 60.836 833.714 131.064 300.166

Preglednica 1: Sanitarni posek (m3/leto) po vrstah poseka in drevesnih vrstah 
Table 1: Salvage logging (m3/year) by disturbance types and tree species
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poseku je 8 %, predvsem zaradi » drugih vzrokov« 
(bolezni in glive) ter vetra in žleda.

Srednje posekano drevo pri sanitarnem poseku 
meri 0,77 m3, pri rednem pa 0,76 m3. Tudi struktura 
poseka po debelinskih stopnjah ni opazno različna 
med obema skupinama poseka. Opazne razlike v 
debelinski strukturi dreves pa so med različnimi 
vrstami sanitarnega poseka (sliki 2). Razlike v 
srednjem drevesu so razen med posekom zaradi 
vetra in posekom zaradi insektov značilne med 
vsemi vrstami sanitarnega poseka (Tukey HSD 
test, p < 0,05). Največ debelega drevja je bilo 
posekanega zaradi insektov (slika 2): srednje 
posekano drevo je merilo 1,14 m3, po številu pa 
je prevladovalo drevje 6. in 7. debelinske stopnje 
(25-35cm). V sanitarnem poseku zaradi vetra je 
prevladovalo drevje s prsnim premerom 20–35 
cm, srednje posekano drevo je merilo 1,10 m3. 
Povsem drugačna struktura drevja je značilna 
za snegolome in žledolome. V prvih je merilo 
srednje drevo 0,40 m3, v drugih pa 0,36 m3. Sneg 
in žled sta prizadela tanjše in debelejše drevje; 
glede na število je v poseku prevladovalo drevje 
3. debelinske stopnje (prsni premerom 10–15 cm), 
njihovo število pa se je z debelino drevja opazno 
zmanjševalo. Tudi požari prizadenejo predvsem 
tanko drevje, kar je verjetno posledica manj pro-
duktivnih rastišč Povprečno drevo zaradi požarov 
je merilo 0,16 m3, srednje drevo zaradi drugih 
vzrokov pa 0,93 m3, v številu je prevladovalo 
drevje s prsnim premerom 15–25 cm.

Med drevesnimi vrstami so opazne razlike v 
debelinski strukturi sanitarnega poseka. Glede 

na število dreves prevladuje pri smreki pa tudi 
pri rdečem boru, drugih iglavcih, bukvi in drugih 
listavcih posek drobnega drevja, pri jelki drevje 
8. in 9. debelinske stopnje, pri hrastih pa drevje 
4. in 5. debelinske stopnje. Pri bukvi je modus 
sanitarnega poseka pri 7. in 8. debelinski stopnji, 
pri driugih istavcih pa 6. in 7. debelinski stopnji. 
Zato so med drevesnimi vrstami razlike v sredn-
jem drevesu sanitarnega poseka značilne (Tukey 
HSD test; p < 0,05); pri jelki meri 1,77 m3, sledijo 
smreka (0,83 m3), hrast (0,77 m3) in bukev (0,58 
m3); rdeči bor, drugi iglavci in drugi listavci pa 
merijo manj od 0,5 m3. 

3.2 Časovna in prostorska dinamika 
sanitarnega poseka

3.2 Temporal and spatial dynamics of 
salvage logging

Letna količina sanitarnega poseka se je v opazova-
nem obdobju spreminjala (slika 3); od leta 1995 do 
1997 se je skoraj podvojila, nato se je zmanjševala 
do leta 2001 in se potem ponovno večala do leta 
2006. Po letu 2006 je sledilo ponovno zmanjšanje 
sanitarnih sečenj, izjemi sta bili leti 2008 in 2012, 
ko se je količina v primerjavi s predhodnim letom 
nekoliko povečala. 

Količina evidentiranega poseka v posameznem 
letu je posledica ujm istega leta, lahko pa tudi ujm 
iz prejšnjega, saj sanacije ujm pogosto trajajo daljše 
obdobje ali pa je evidentiranje poseka zamaknjeno. 
V določenem letu na količino sanitarnega poseka 
pomembno vplivajo prav ekstremni dogodki; ti so 

Slika 2: Debelinska struktura sanitarnega poseka v obdobju 1995–2012 po vzrokih poseka glede na volumen 
(levo) in število (desno) vsega posekanega drevja 
Figure 2: Diameter structure of salvage cutting in the period 1995–2012 by the main agents in percentage with 
regard to  volume (left) and number (right) of harvested trees
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se v obravnavanem obdobju pojavljali na vsakih 
nekaj let, izrazitejša odstopanja pa smo opazili v 
letih 1996, 1997, 2005, 2006 in 2008. V letih 1996 
in 1997 sta velik del Slovenije prizadela sneg in 
žled (slika 4), leta 2006 sta bili dve hudi ujmi, in 
sicer junijski vetrolom na Jelovici, mesec kasneje 
pa požar na Krasu. Julija 2008 je zopet nastal 
vetrolom, in sicer na območju Trnovskega gozda, 
Gornjega Grada ter delno v celjskem in brežiškem 
gozdnogospodarskem območju. Podlubniki so v 
sanitarnem poseku stalno prisotni, večjo namno-
žitev pa smo registrirali v obdobju 2003–2007, ko 
je bila skupna količina poseka zaradi insektov v 
poprečju 589.000 m3/leto, kar je bilo 53 % skup-
nega sanitarnega poseka. Sanitarni posek zaradi 
insektov se od takrat zmanjšuje, vendar je leta 2012 
še vedno znatno večji (kar za 39 %) kot leta 1995. 

Največ sečenj zaradi vetra poškodovanih dreves 
je bilo v letih 2006, 2008 in 2009, ko so neurja 
po Sloveniji uničila gozdne sestoje na velikih 
površinah. V teh treh letih je bilo zaradi vetra 
podrtih dobrih 870.000 m3 debeljadi, kar je bilo 
27  % skupnega sanitarnega poseka. Rekordna 
količina posekane debeljadi je bila v letu 2008, 
in sicer kar 430.000 m3. 

Količina poseka zaradi snega je bila daleč naj-
večja v letu 1996, ko je znašala 460.000 m3 ali 43 % 
celotnega sanitarnega poseka. Obsežnejši posek 

zaradi snegolomov je bil še v letih 1999, 2003, 2007 
in 2009. Žled kot vzrok za večje količine sanitarnega 
poseka se praviloma pojavlja le občasno; največja 
količina poseka je bila leta 1997, in sicer dobrih 
620.000 m3 debeljadi. Sicer pa je bila skupna količina 
poseka zaradi žleda sorazmerno majhna. 

Požari so v primerjavi z drugimi vzroki povzro-
čili manj sanitarnega poseka; največji posek 
zaradi požarov je bil zabeležen v letih 2007 in 
2008. Količina poseka zaradi drugih vzrokov se 
v obdobju ni bistveno spreminjala. 

Količina sanitarnega poseka se razlikuje med 
fitogeografskimi območji (slika 5). Tako je bil sani-
tarni posek zaradi insektov največji v dinarskem, 
alpskem in preddinarskem območju. Posek zaradi 
vetra je bil največji v alpskem prostoru, saj je znašal 
skoraj polovico celotnega poseka zaradi vetra v 
Sloveniji. Enako velja za količino sanitarnega 
poseka zaradi snega; alpskemu območju sledita 
preddinarsko in predalpsko območje. Največ 
poškodb zaradi žleda je bilo v predalpskem in 
alpskem območju; skupaj nekaj manj kot 70 % 
celotnega poseka zaradi žleda. Požari so prizadeli 
predvsem submediteransko območje, saj je tam 
količina sanitarnega poseka zaradi požarov skoraj 
90 % celotnega poseka zaradi požarov v Sloveniji. 
Količina sanitarnega poseka zaradi »drugih vzro-
kov« pa je največja v dinarskem in alpskem svetu. 

Slika 3: Letna količina sanitarnega in rednega poseka v obdobju 1995–2012
Figure 3: Volume of salvage logging and regular felling in the period 1995-2012

Poljanec, A., Ščap, Š., Bončina, A.: Količina, struktura in razporeditev sanitarnega poseka v Sloveniji  
v obdobju 1995–2012



GozdV 72 (2014) 3138

Slika 4: Letni posek po vrstah sanitarnih sečenj v obdobju 1995–2012
Figure 4: Annual volume of salvage logging by disturbance types in the period 1995-2012 

Slika 5: Prostorski prikaz vrst sanitarnega poseka v obdobju 1995-2012. Lokacije sanitarnega poseka so obar-
vane modro. 
Figure 5: Spatial distribution of salvage logging by disturbance types in the period 1995-2012. Locations of salvage 
logging are coloured blue.
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3.3  značilnosti pojavljanja ujm v gozd- 
nem prostoru v obdobju po letu 1995

3.3  Characteristics of natural disturbance 
patterns in forests in the period after 
1995 

Gozdarska stroka in javnost namenjata večjo 
pozornost motnjam večje jakosti (ujmam) zaradi 
velikih ekonomskih posledic in zahtevnosti sana-
cije. V zadnjih dveh desetletjih je kar nekaj večjih 
ujm prizadelo gozdove v različnih delih Slovenije 

(preglednica 2), kar je zelo vplivalo na količino 
sanitarnega poseka. Izrazito povečanje sanitarnih 
sečenj smo opazili v letih 1996 in 1997, ko sta velik 
del slovenskih gozdov prizadela sneg in žled, in 
med letoma 2005 in 2008, ko so na povečanje 
sanitarnega poseka značilno vplivali vetroloma 
na Jelovici in v okolici Gornjega Grada, snego-
lom na Zgornjem Gorenjskem, požar na Krasu 
in delno tudi namnožitve insektov v različnih 
predelih Slovenije. 

leto Kratek opis 
1995/1996 Moker sneg in žled sta poškodovala 680.700 m3 debeljadi, od tega največ na ljubljanskem,  

kranjskem in blejskem območju. Skupno je bilo poškodovanih okrog 87.000 ha gozdov 
(Jakša, 1997; Sinjur in sod., 2010).

1996/1997 Žledolom in snegolom sta prizadela večji del gozdov v Sloveniji na nadmorski višini 400–900 
m. Posek je znašal 867.400 m3, poškodovanih je bilo 82.000 ha gozdov, največ v kranjskem 
in ljubljanskem območju (Jakša, 1997; Sinjur in sod., 2010).

1998 Po snegolomu in žledolomu leta 1995 do 1997, ki sta v GGO Kranj poškodovala 462.000 m3 
debeljadi, je bilo v tem območju posekano še 52.004 m3 drevja zaradi podlubnikov (GGN 
Kranj, 2002).

2002 Viharni veter je novembra povzročil škodo v gozdovih Gorenjske, Podravja, Primorske in 
osrednje Slovenije. Najbolj prizadeto je bilo območje Pokljuke, Mežakle in Radovne, kjer 
je veter podrl 21.000 m3 debeljadi (Ogris in Jurc, 2004).

2003 Velik požar je konec julija prizadel območje Sel na Krasu na površini 1048 ha, od tega je bilo 
958 ha gozda. Uničeni so bili pretežno gozdovi listavcev (Košiček, 2005). 

2003–2007 Namnožitev podlubnikov je  zelo prizadela gozdove po vsej Sloveniji, najbolj pa na Kočevskem. 
Izrazita suša je bila ključni razlog za fiziološko oslabelost drevja in namnožitev podlubnikov. 
Na kočevskem območju je znašal sanitarni posek smreke zaradi podlubnikov okrog 820.000 
m3, od tega največ leta 2005 (227.000 m3) (GGN Kočevje, 2012; Poročilo ..., 2012).

2006 Na Jelovici je orkanski veter v trenutku podrl 85.000 m3 večinoma smrekovih debeljakov na 
površini 160 ha (Papler-Lampe, 2006).

2006 Požar je na kraškem območju med Branikom in Trsteljem poškodoval 830 ha odraslih 
borovih gozdov s primesjo listavcev. Posek je znašal 80.000 m3, od tega je bilo 75 % črnega 
bora (Košir in Jež, 2008; GGN Sežana, 2012).

2007 Januarski sneg je na nadmorskih višinah 800–1200 m botroval sanitarnemu poseku okrog 
150.000 m3 večinoma iglavcev na površini 20.500 ha. Najbolj so bili prizadeti gozdovi na 
Jelovici, Pokljuki in Mežakli (Papler-Lampe, 2008).

2008 Orkanski veter je julija prizadel Trnovski gozd in območje med Komendo, Črnivcem in Gornjim 
Gradom v skupni površini 14.400 ha. Sanitarni posek je znašal 400.000 m3 (Kolšek, 2008).

2008 Vetrolom v kozjansko-brežiškem območju je prizadel 5.440 ha mešanih gozdov. Močan 
veter je poškodoval 94.000 m3 drevja (Kolšek, 2008).

2008 Težak in obilen sneg je decembra na planotah Pokljuke in Mežakle (GGO Bled) poškodoval 
49.000 m3 debeljadi na okoli 5.000 ha gozdov, najbolj na nadmorskih višinah 1.000–1.300 
m (Papler-Lampe, 2009b).

2012 Konec oktobra in v začetku novembra je sneg poškodoval največ gozdov v osrednjem, vzho-
dnem in jugovzhodnem delu države na nadmorski višini 300–600 m. Najbolj poškodovani 
so bili gozdovi na območju Brežic. Sanitarni posek je bil 354.500 m3, od tega je bilo 97 % 
listavcev (Načrt sanacije ..., 2012)

Preglednica 2: Pregled večjih ujm v slovenskih gozdovih v obdobju 1995–2012
Table 2: Review of major disturbances in Slovenian forests in the period 1995-2012
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4  razprava
4  dIScUSSIOn

4.1  Obseg in struktura sanitarnega 
poseka

4.1  Amount and structure of salvage 
logging

Delež sanitarnih sečenj v skupnem poseku se 
povečuje v Evropi (Schelhaas in sod., 2003) in 
v Sloveniji (Jakša in Kolšek, 2009). Vsaj delno je 
to posledica večje pogostnosti in jakosti ekstre-
mnih dogodkov – ujm v gozdovih (npr.: Dale in 
sod., 2001; Fuhrer in sod., 2006; Schumacher in 
Bugmann, 2006). Vzroki za to so različni: spre-
minjanje podnebja, večja dovzetnost sestojev za 
poškodbe zaradi spremenjene drevesne sestave 
gozdov, večje starosti sestojev, opuščanja nege v 
gozdovih pa tudi slabše vitalnosti sestojev zaradi 
onesnaženosti okolja. Tudi sedanje natančnejše 
evidentiranje motenj v primerjavi s preteklostjo 
lahko vsaj delno prispeva k prepričanju o večji 
pogostnosti motenj v gozdovih Evrope. 

Posledice naravnih motenj najpogosteje spre-
mljamo s površino prizadetega gozda ali koli-
čino poškodovanega drevja, redkeje pa z oceno 
razvrednotenja gozdnih lesnih sortimentov ali 
oceno poškodb na gozdni infrastrukturi (npr. 
Jakša, 2010). Površine poškodovanega gozda 
zaradi ujm so pogosto ocenjene z metodami 
daljinskega pridobivanja podatkov – zlasti s sate-
litskimi posnetki z visoko spektralno ločljivostjo, 
radarskimi snemanji in letalskimi posnetki (npr. 
Waser in Schwarz, 2001; Gartner in sod., 2007; 
Frolking in sod., 2009; Wang in sod., 2010, Japelj 
in sod., 2013). Pri nas je za oceno posledic ujm in 
drugih motenj ključna evidenca poseka, ki vsebuje 
podatke o količini poseka, vrsti oziroma vzroku 
poseka, času poseka ter strukturi in drevesni 
sestavi poseka. Količina evidentiranega poseka se 
lahko pomembno razlikuje od dejanske količine 
poseka (Bončina in sod., 2010), kar verjetno velja 
tudi za sanitarni posek. Zato bi veljalo občasno 
preveriti zanesljivost ocen skupnega in posebno 
še sanitarnega poseka. 

Sanitarni posek je v gozdovih stalen, spre-
minjajo pa se vzroki zanj ter njegova jakost in 
pogostnost v prostoru in času. V Evropi je bil v 
obdobju 1950–2000 letni povprečni sanitarni 

posek 8,6 milijonov m3, kar je 8,1 % celotnega 
poseka (Schelhaas in sod., 2003); najpomemb-
nejši vzrok je bil veter, ki je v povprečju botroval 
poseku 4,6 milijona m3/leto, kar je 53 % celotnega 
sanitarnega poseka. Drugi najpomembnejši 
vzrok so bili požari (16 % celotnega sanitarnega 
poseka), namnožitev podlubnikov (8 %) in sneg 
(3 %) (Schelhaas in sod., 2003). V Sloveniji je v 
obdobju 1995–2012 sanitarni posek znašal 29 % 
celotnega poseka drevja, največ zaradi insektov 
in drugih vzrokov, med najpomembnejšimi 
abiotskimi dejavniki pa so bili veter, sneg in žled. 
Znatno večji obseg sanitarnih sečenj v Sloveniji 
od evropskega povprečja v veliki meri izhaja 
iz razlik v evidentiranju sanitarnih sečenj, saj 
se rezultati raziskave Schelhaasa in sodelavcev 
(2003) zaradi velike variabilnosti zajemanja 
podatkov o sanitarnem poseku med evropskimi 
državami, praviloma omejujejo na »večji« sani-
tarni posek in ne vključujejo poseka drevja zaradi 
manjših motenj in poškodb fiziološko oslabelega 
drevja. Razlike v obsegu sanitarnih sečenj so 
lahko posledica različnih naravnih danosti; 
večina slovenskih gozdov leži v gorskem pasu, 
hkrati pa znaten del Slovenije pripada alpski 
regiji, kjer so pogostejše in intenzivnejše motnje 
zaradi ekstremnejših naravnih razmer. Razlike v 
obsegu sanitarnih sečenj so lahko tudi posledica 
različnih časovnih obdobij analize sanitarnega 
poseka; v naši raziskavi prikazujemo sanitarni 
posek za obdobje, za katero sta sicer značilni 
večja pogostnost in jakost ujm (Fuhrer in sod., 
2006; Schumacher in Bugmann, 2006; Klopčič 
in sod., 2009).

V Sloveniji so bili poglavitni vzrok sanitar-
nega poseka insekti. Namnožitve insektov so 
pogostejše po abiotskih motnjah, ki poškodujejo 
in oslabijo gozdno drevje na večjih površinah; 
v Evropi so značilne za zasmrečene gozdove 
(Schelhaas in sod., 2003; Hanewinkel in sod., 
2008; Seidl in sod., 2011). Vzroki namnožitve 
podlubnikov so lahko kompleksni, saj nanje 
vplivajo tudi vremenske razmere, kakovost 
izvajanja gozdnega reda, širše tudi čas in način 
izvajanja del, s katerimi vplivamo na možnost 
namnožitve podlubnikov. V Sloveniji je v struk-
turi sanitarnega poseka stalen posek zaradi 
»drugih vzrokov«. V to skupino uvrščamo 
poškodbe zaradi bolezni in gliv, dela v gozdu, 
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emisij, divjadi ter plazov in usadov, pa tudi posek 
odmirajočega in fiziološko oslabelega drevja, ki 
ga revirni gozdarji z odkazilom sproti izločajo iz 
gozdnih sestojev, s čimer zmanjšujejo tveganja 
pri gospodarjenju z gozdovi.

Motnje, ki jih povzročajo abiotski dejavniki, se 
pojavljajo občasno in navadno prizadenejo večje 
površine gozdov. V srednji Evropi in tudi pri nas 
je veter najpomembnejši povzročitelj abiotskih 
motenj (Schelhaas in sod., 2003; Hanewinkel 
in sod., 2008). V Evropi so poškodbe gozdov 
zaradi vetra najobsežnejše v subatlantski, alpski 
in osrednji panonski regiji (Schelhaas in sod., 
2003), v Sloveniji pa v gorskih predelih alpskega 
in predalpskega fitoklimatskega območja (Gar-
tner in sod. 2007; Jakša in Kolšek, 2009; Klopčič 
in sod., 2009, 2013). Pri nas sta pomembna 
povzročitelja abiotskih motenj tudi sneg in žled. 
V strukturi sanitarnega poseka se snegolomi 
pojavljajo praktično vsako leto, najpogosteje 
pa prizadenejo gozdove v alpskem območju 
in območju Pohorja (Jakša in Kolšek, 2009). V 
naši raziskavi smo ugotovili relativno majhno 
količino sanitarnega poseka zaradi žleda. Takšen 
rezultat je glede na letošnji izjemen žledolom na 
prvi pogled presenetljiv. Izjemen žled je od 31. 
januarja do 5. februarja 2014 povzročil poškodbe 
na okoli 40 % površine slovenskih gozdov (Jurc 
in sod., 2014). Za objektivnejšo oceno pomena 
žleda kot naravne motnje v slovenskih gozdovih 
bi torej morali analizirati veliko daljše obdobje, 
kot je obravnavano v naši raziskavi. Mnogi starejši 
zapisi o pomenu in pojavu žleda pri nas kažejo, 
da je žled lahko pomemben povzročitelj motenj, 
ki sicer občasno, vendar takrat na veliki površini 
zelo poškoduje gozdne sestoje (npr.: Blaj in sod., 
1984; Kordiš, 1985; Trontelj, 1997; Rebula, 2001, 
2002). Zanimiv zapis o »izjemnem« žledu na Piv-
škem v letu 1899 (Domicelj, 1900) je posredoval 
študent Robi Saje. 

V slovenskih gozdovih so požari manj pomem-
ben vzrok sanitarnega poseka. Če pa njihov pomen 
presojamo v okviru submediteranske regije ali 
širše v celotnem evropskem mediteranskem 
prostoru, potem jih lahko označimo kot najpo-
membnejše povzročitelje motenj in posledično 
sanitarnega poseka. V gozdovih Mediterana je bilo 
v obdobju 1980–2007 povprečno več kot 50.000 
požarov na leto, ki so na leto poškodovali skoraj 

0,5 milijona ha gozdne površine (Schelhaas in 
sod., 2010). Po podatkih Evropske komisije (2011) 
je v tej evropski regiji okoli 45.000 požarov na 
leto. V slovenskih gozdovih je bilo po podatkih 
ZGS (2011) v obdobju 1995–2010 povprečno 
86 požarov na leto, povprečna površina požara 
pa je bila 6 ha. 

Obseg sanitarnih sečenj se v času spreminja. 
Manjše motnje so v gozdovih bolj ali manj stalno 
prisotne, motnje srednjih in večjih jakosti pa 
so praviloma občasne. O tem poročajo mnogi 
raziskovalci; na primer Hanewinkel s sodelavci 
(2008) ugotavlja, da se velikopovršinske motnje 
zaradi vetra in snega v jugozahodni Nemčiji 
(Schwarzwald) pojavljajo periodično na vsakih 
10, 11 ali 15 let. Analize arhivskih podatkov za 
območje Julijskih Alp so tudi pokazale, da so bile 
ujme stalne in so si praviloma sledile v razdobju 
6–10 let (Gartner in sod., 2007). 

4.2  dovzetnost sestojev in dreves za 
naravne motnje

4.2  Susceptibility of stands and trees to 
natural disturbances

Naša raziskava kaže, da veter in insekti pogo-
sto prizadenejo sestoje z debelejšim drevjem, 
poškodbe zaradi snega in žleda pa so pogostejše v 
mlajših sestojih (sliki 2 in 3). Velik delež debelega 
drevja in velike lesne zaloge gozdnih sestojev so 
pogosto označene kot dejavnika, ki povečujeta 
dovzetnost gozdnih sestojev za naravne motnje, 
predvsem vetrolome in namnožitve insektov 
(npr. Ulanova, 2000; Schelhaas in sod., 2003; 
Hanewinkel in sod., 2008; Klopčič in sod., 
2009). Drugače velja za snegolome; Klopčič 
in sodelavci (2009) ugotavljajo, da večji delež 
tankega drevja v lesni zalogi sestojev ali pa večji 
delež drogovnjakov v celotni površini gozdnih 
sestojev značilno povečujeta verjetnost pojavlja-
nja snegolomov v Alpah. Enako kažejo analize 
posameznih snegolomov v zadnjem desetletju 
na območju gorskih planot Pokljuke, Jelovice in 
Mežakle, kjer je sneg večinoma zelo poškodo-
val predvsem drugotne smrekove drogovnjake 
(Papler-Lampe, 2008, 2013; Papler-Lampe in 
Kolšek, 2009). Podobno ugotavljajo tudi drugi, 
npr. Pellikka in Järvenpää (2003). Tudi žled je 
podobno kod sneg povzročal poškodbe predvsem 
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na drobnejšem drevju, vendar nekatere druge 
raziskave (npr. Bragg in sod., 2003) kažejo, da 
žled bolj poškoduje tudi debelejša, zlasti silaško 
razrasla drevesa.

Pomemben sestojni parameter ogroženosti 
gozdnih sestojev je drevesna sestava. Pri nas 
je smreka od drevesnih vrst najbolj ogrožena, 
zavzema kar 61 % vsega sanitarnega poseka v 
proučevanem obdobju. Sestoji s prevladujočim 
deležem smreke so pogosto dovzetnejši za 
namnožitev insektov, vetrolome in snegolome 
kot sestoji drugih iglavcev in sestoji s prevla-
dujočim deležem listavcev (npr.: Spiecker in 
sod., 2004; Hanewinkel in sod., 2008; Papler-
Lampe, 2008; Klopčič in sod., 2009). Listavci 
so občutljivejši za žled, domnevno zaradi 
velike površine in oblike krošenj, na katere se 
oprijema žled (Jakša in Kolšek, 2009). Pri nas 
rdeči bor ni pogosta drevesna vrsta, kljub temu 
pa je pomembno spoznanje, da ga pogosto 
ogrožata sneg in žled (Jakša in Kolšek, 2009). 
Razlogi za sušenje jelke so pogosto opisani kot 
»drugi« ali »neznani« vzroki (Ficko in sod., 
2011), kar je glede na to, da na njeno sušenje 
vplivajo različni dejavniki, tudi razumljivo. 
Kljub temu je prevladujoče mnenje, da je 
onesnaženost ozračja ključni razlog sušenja 
jelke v Evropi (Elling in sod., 2009).

Tudi zgradba sestojev pomembno vpliva na 
dovzetnost sestojev za različne motnje in s tem na 
količino sanitarnega poseka. Zasmrečeni sestoji z 
enomerno zgradbo na velikih površinah so pra-
viloma najmanj odporni (npr. Dobbertin, 2002), 
veter in insekti najbolj ogrožajo sestoje v razvojni 
fazi debeljak (Klopčič in sod., 2009, 2013), sneg in 
žled pa drogovnjake (Papler-Lampe, 2008; Jakša 
in Kolšek, 2009).

4.3  zaključek
4.3  Conclusions
Vedno večje tveganje pri gospodarjenju z gozdovi 
terja dopolnitve pri upravljanju in načrtovanju. 
Vsekakor je poznavanje režima motenj in njegovih 
poglavitnih vplivnih dejavnikov pomembno izho-
dišče za to. Z daljšim časovnim obdobjem spre-
mljave na večji gozdni površini lahko zanesljiveje 
predvidimo tveganja pri gospodarjenju z gozdovi . 

Sanitarnih sečenj ne moremo povsem 
odpraviti. Postavlja pa se vprašanje, kako 
zaradi škodljivih posledic čim bolj omejiti 
njihov obseg. To je izziv za usmerjanje razvoja 
gozdov (Diaci, 2007). Aktivno gospodarjenje 
z gozdovi, ki vključuje redno izvajanje poseka 
ter gojitvenih, varstvenih in drugih ukrepov, 
krepi odpornost gozdov in tako zmanjšuje 
tveganja. K njihovemu zmanjševanju lahko 
pomembno prispevajo tudi učinkovite sanacije 
poškodovanih gozdov (Gartner in sod., 2007). 
Med dejavniki tveganja lahko izpostavimo 
spremenjeno naravno drevesno sestavo gozdov, 
enomerne sestojne zgradbe gozdnih sestojev in 
nezadostno ali nekakovostno izvajanje nege, 
sečnje in varstvenih del. Na drevesno sestavo 
gozdnih sestojev lahko bistveno vplivamo že z 
izbiro gojitvenega sistema. Znotraj skupinsko 
postopnega gospodarjenja, ki prevladuje v 
Sloveniji, lahko z načinom obnavljanja gozdnih 
sestojev oblikujemo malopovršinske zgradbe, 
ki so odpornejše za motnje; v primeru ujm sta 
stopnja poškodovanosti gozdnih sestojev in 
škoda manjši, uspešnost naravne obnove po 
motnji pa znatno večja (Klopčič in sod., 2013). 
Z uravnavanjem zmesi vplivamo na drevesno 
sestavo, z redčenji pa prispevamo k večji mehan-
ski stabilnosti in odpornosti sestojev. Redčenja 
kratkoročno sicer povečajo dovzetnost sestojev 
za naravne motnje, dolgoročno pa izboljšajo 
stabilnost dreves in sestojev (Kotar, 2005; 
Schütz in sod., 2006). Tudi z rednim posekom 
lahko zmanjšujemo tveganja. Zdravstveno 
stanje dreves je pomembno merilo za odkazilo 
drevja. S sprotnim odstranjevanjem fiziološko 
oslabelih dreves iz gozdnih sestojev pomembno 
zmanjšamo tveganja; to je pomembno predvsem 
v zasmrečenih sestojih, ki jih ogrožajo podlub-
niki (Stadelmann in sod., 2013; Mezei in sod., 
2014). Z načrtnim usmerjanjem razvoja gozdov 
lahko zmanjšujemo tveganja pri gospodarjenju 
z gozdom. Pri tem je pomembno, da varnost 
vgrajujemo v odločitve o prihodnji sestavi in 
zgradbi gozdnih sestojev. Naloga načrtovanja je 
tudi, da določa prioritete pri izvajanju ukrepov, 
tudi tistih, ki vplivajo na večjo stabilnost in 
odpornost gozdnih sestojev. Za zmanjševanje 
tveganj sta pomembni tudi pravočasnost in 
stalnost ukrepanja, kar ostaja v naših razmerah 

Poljanec, A., Ščap, Š., Bončina, A.: Količina, struktura in razporeditev sanitarnega poseka v Sloveniji  
v obdobju 1995–2012



GozdV 72 (2014) 3 143

velika težava. K zmanjševanju tveganja znatno 
pripomore hitra in uspešna sanacija poško-
dovanih gozdov. Sanacija ujm je strokovno 
zahtevna, saj je potrebno usklajeno timsko delo 
in sodelovanje med gozdarsko stroko, lastniki 
gozdov in javnostjo (Gartner in sod., 2007). 
Hitra in učinkovita sanacija prispeva k večji 
prodajni vrednosti poškodovanih dreves in s 
tem manjši škodi, znatno zmanjša tveganja za 
pojav sekundarnih motenj (Stadelmann in sod., 
2013), prispeva pa tudi k ustvarjanju ugodnih 
razmer za obnovo poškodovanih gozdov.

5 SUMMarY
Salvage logging is one of the causes for harvesting 
which the Slovenia Forest Service records in 
forests. It is specified by the amount of wood, tree 
species, and the cause of felling. Salvage logging 
may be explained with natural disturbances, 
but also forest management may have direct 
and indirect impact on the amount of salvage 
logging. A lack of management interventions 
may cause the trees to die off, or make the stand 
more susceptible to natural disturbances. The 
aim of our research is to analyze the structure 
of salvage logging in Slovenia in the period 
1995 – 2012 with regard to the main causes and 
to explain spatial distribution of salvage logging 
and annual fluctuations. 

The research is based on the database on sal-
vage logging in Slovenia in the period 1995–2012 
maintained by the Slovenia Forest Service. We 
analyzed spatial and temporal distribution of sal-
vage logging at the level of state, phyto-geographic 
region and compartment. We analyzed the number 
of trees and the amount of salvage logging with 
respect to tree species, diameter structure, cause 
of salvage logging, and the year of felling. We 
used dot density map which has been frequently 
used to illustrate the density of a phenomenon in 
a space to map the spatial distribution of salvage 
logging in Slovenia with respect to the causes for 
salvage logging. 

In the studied period, in average salvage 
logging amounted to nearly 860,000 m3/year 
on average which represents 29 % of total cut in 
Slovenian forests. The main causes for salvage 
loging were insects (34 %), wind (14 %), snow 

(10 %) and sleet (8 %), the rest 33 % of salvage 
logging was due to decaying and physiologically 
weakened trees, diseases and fungi, damages by 
forest operations, emissions, wildlife, and avalan-
ches and landslides. The susceptibility of trees 
to natural disturbances differed by diameter and 
tree species. Given our research, wind and insects 
mostly affect stands with higher proportion of 
medium and large diameter trees while snow 
and sleet damage is more frequent in younger 
stands. The most endangered tree species in 
Slovenia is spruce; 61 % of total salvage logging 
in the studied period belongs to spruce. Stands 
with the prevailing share of spruce are often 
more susceptible to insect infestation, windthrow 
and ice breakage than the pure stands of other 
conifers or the stands with a prevailing share 
of deciduous trees. Deciduous trees, above all 
beech, are more susceptible to sleet, likely due to 
larger crown surface and the form of the crown. 
»Other causes« (28%) for salvage logging are also 
important for beech; among which the damage 
due to forest work prevail. 

The quantity of salvage logging and the causes 
varied also among phyto-geographic regions. 
Salvage logging due to insects and »other causes« 
was the most important in the Dinaric region, 
salvage logging due to wind and snow prevailed 
in the Alpine region, while sleet and fires mostly 
affected forests in the Sub-Alpine region and 
the Sub-Mediterranean region, respectively. The 
amount and the causes for salvage loggings are 
changing in time. Minor disturbances seem to be 
a constant in the forests, while the medium and 
large scale disturbances are episodic. 

The amount and the structure of salvage 
logging is a consequence of natural disturbances. 
Hence, salvage logging cannot be fully elimina-
ted. However, they also reflect the effectiveness 
of forest management. The question is how to 
limit the amount of salvage logging and how 
to minimize harmful consequences. Risks in 
forest management can be reduced by planning 
forest development carefully. An important 
aspect thereby is to incorporate the risks into 
the decisions on future tree species composition 
and the structure of forest stands. A planning 
task is also to set priorities for carrying out 
the measures, particularly the ones affecting 
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stability and resistance of forest stands. Timely 
and permanent measures may contribute signi-
ficantly to risk lowering. In addition to anterior 
measures also fast and successful rehabilitation 
of damaged forests helps to reduce the risks for 
total stand failure. 

Increasing risks in forest management require 
the complementary work of management and 
planning. Knowing the disturbance regime and 
the main impact factors certainly represents an 
important starting point for this. Using longer 
time span and larger forest area we can foresee 
risks in forest management more reliably. Salvage 
logging analyses are therefore an important basis 
for reducing risks in forest management. 
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Od trnja do zvezd – odnosi z javnostmi v gozdarstvu
Per Aspera ad Astra – Public Relations in Forestry 

Anton LESNIK*

Izvleček: 
Lesnik, A.: Od trnja do zvezd – odnosi z javnostmi v gozdarstvu. Gozdarski vestnik, 72/2014, št. 3. V slovenščini 
z izvlečkom v angleščini, cit. lit 12. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V članku so obravnavani temeljni pojmi in terminologija na področju odnosov z javnostmi, pomen identitete, 
poslanstva in vrednot organizacije za komuniciranje z javnostmi, podoba gozdarstva v javnosti ter vloge me-
dijev. Avtor v članku ugotavlja, da je pojem »odnosi z javnostmi« pogosto zožen le na vlogo medijev, v resnici 
pa je mnogo širši in kompleksen. Odnosi z javnostmi so definirani v strokovni literaturi v mnogih definicijah, 
večina pa zajema pojma upravljanje in komuniciranje in pri odnosih z javnostmi gre za upravljano komunici-
ranje. Avtor na podlagi strokovne literature razloži štiri temeljne modele komuniciranja z javnostmi in poudari, 
da je dvosmerni simetrični model najbolj učinkovit, ker z njim organizacija komunicira tako, da se tudi sama 
spreminja v pomenu izboljševanja svojega dela oziroma odpravljanja lastnih napak. Tudi graditev trdne lastne 
identitete je za organizacijo temeljnega pomena pri komuniciranju z javnostmi, čeprav se identiteta ne ujema 
vedno z zaznavo javnosti, na katero vplivajo tudi drugi dejavniki, na primer nasprotja interesov pri delovanju 
javne gozdarske službe. Identiteta organizacije je zajeta tudi v besedilu o poslanstvu in zapisanih vrednotah 
organizacije, ki jih morajo podpirati vsi zaposleni. Avtor ugotavlja, da ima besedilo o poslanstvu v svoji pred-
stavitvi na spletu zapisano le manjšina gozdarskih organizacij, medtem ko zapisanih vrednot ne najdemo vidno 
predstavljenih. Glede podobe gozdarstva v javnosti ugotavlja, da ni objektivno ugotovljena, lahko pa zasledimo 
nizko samopodobo, ki je vidna tudi v veliki želji po pozitivnem predstavljanju v medijih, ki pa niso namenjeni 
promociji organizacij, razen v plačanem oglasnem prostoru. Promocijo v javnosti dosežemo le s kakovostnim 
opravljanjem svojega poslanstva ter kakovostnim sporočanjem o tem. Pri tem pa je pomembno korektno in 
profesionalno sodelovanje z mediji. 
Ključne besede: odnosi z javnostmi, javnost, komuniciranje, identiteta, poslanstvo, vrednote, mediji

abstract:
Lesnik, A.: Per Aspera ad Astra – Public Relations in Forestry. Gozdarski vestnik (Professional Journal of For-
estry), 72/2014, vol. 3. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 12. Translated by Breda Misja, proofreading 
of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This article deals with basic concepts and terminology in the field of public relations, meaning of identity, mis-
sion, and values of the organization for communication with public, image of forestry in the public and roles of 
the media. In his article, the author states that the concept of “public relations” is often narrowed only to the role 
of the media, but in reality it is much broader and complex. Many definitions for public relations are found in 
professional literature; the majority comprises the concepts of managing and communicating and public relations 
actually concern managed communication. On the basis of professional literature the author explains four basic 
models of communication with the public and emphasizes the best effectiveness of the two-way symmetrical 
model, since applying it, the organization communicates in such a way that it is also transformed in the process, 
i.e. it improves its work and eliminates its flaws. Building a strong identity is also of utmost importance for the 
organization’s communication with the public, although the identity does not always match with the public’s 
perception, which is affected also by other factors, for example conflict of interests in public forestry service’s 
activities. Organization’s identity is also comprised in the text on the organization’s mission and written values 
that have to be signed by all employees. The author realizes that only a minority of forestry organizations in-
clude the text on their mission in their presentation on the internet, while the written values are not noticeably 
presented. Regarding the forestry’s image in the public, he finds that it is not objectively ascertained, however, 
we can find a low self-image, which is reflected also in the great request for positive presentation in the media 
which are not intended for promotion of organizations except in their payable advertising space. Positive image 
in the public can be established only performing the mission and reporting about it with quality. Thereby, proper 
and professional collaboration with media is very important. 
Key words: public relations, public, communication, identity, mission, values, media
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1  UvOd
Pred leti je bil podoben naslov objavljen v Listu 
– glasilu Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) v 
članku, katerega avtor sem bil. V njem sem pisal, 
da zaželena pozitivna podoba ZGS v javnosti lahko 
nastane le s pravim razumevanjem odnosov z 
javnostmi in velikim prizadevanjem. V sedanjem 
članku se naslanjam na svoja spoznanja pri delu 
na področju odnosov z javnostmi, najprej v javni 
gozdarski službi, pozneje tudi v nevladni orga-
nizaciji. Metoda dela pri pisanju tega članka ni 
znanstveno raziskovalna, zato je članek po svoji 
zgradbi predvsem komentar in izraža zgolj mnenja 
in poglede avtorja, čeprav jih poskuša objektivno 
utemeljiti. Sklopi vprašanj, ki jih obravnavam, 
so naslednji: Razumevanje temeljnih pojmov in 
terminologije v odnosih z javnostmi v gozdarstvu, 
Identiteta gozdarstva, Gozdarstvo v javnosti, 
Mediji in gozdarstvo. Pri tem izhajam predvsem 
iz izkušenj v javni gozdarski službi – Zavodu za 
gozdove Slovenije (ZGS), ki je po številu zapo-
slenih in številu pristojnosti ter nalog največja 
organizacija v gozdarstvu v Sloveniji.

2  teMeljnI pOjMI In 
terMInOlOgIja

2.1  Komuniciranje in upravljanje
Kaj pravzaprav pomeni besedna zveza »odnosi 
z javnostmi«? V gozdarstvu pa tudi drugje sem 
pogosto naletel na zelo ozko razumevanje tega 
pojma, zoženo le na medije. V resnici pa so odnosi 
z javnostmi mnogo širše in zelo kompleksno 
področje. V strokovni literaturi lahko najdemo 
več definicij za pojem odnosi z javnostmi. Verčič, 
D. (2005, str. 5) na primer zapiše, da se »pojem 
odnosi z javnostmi nanaša na upravljanje vza-
jemnih odnosov med središčno organizacijo in 
posamezniki, skupinami in organizacijami, od 
katerih je ta odvisna pri doseganju svojih strateških 
namenov in ciljev«. Z besedno zvezo »središčna 
organizacija« je tu mišljena katera koli organiza-
cija, ki jo obdajajo posamezniki, skupine in druge 
organizacije. Hunt, T. in Grunig, J (1995, str. 6) 
opredelita odnose z javnostmi kot »upravljanje 
komuniciranja med organizacijo in njenimi jav-
nostmi«. Oba avtorja prav tam tudi ugotavljata, 
da so »mnoge definicije odnosov z javnostmi 
zapletene in dolge, večinoma pa vsebujejo dva 

elementa: komuniciranje in upravljanje«. Starejši 
slovenski izraz je »stiki z javnostmi«. Tu in tam ga 
še slišimo. Novejši izraz vsebuje pojem »odnosi« 
kot upravljano komuniciranje namesto »stiki«, 
ki so lahko razumljeni kot nekaj trenutnega in 
kratkotrajnega. 

2.2  dve bistveni vlogi
V odnosih z javnostmi kot upravljanem komu-
niciranjem gre za »dve vlogi – vlogo tehnikov in 
vlogo upravljavcev« (Hundt in Grunig, 1995). 
Na področju upravljanja odnosov z javnostmi 
v organizaciji gre za načrtovanje, postavljanje 
ciljev, strategij. Pri tem je odgovorno predvsem 
vodstvo organizacije, strokovni kader na tem 
področju (včasih imenovan »piarovci«) pa ima 
nalogo svetovanja vodstvu. Poleg upravljavskega 
je tu še izvajalsko področje, kjer gre za množico 
aktivnosti, na primer: priprava pisnih sporočil, 
oblikovanje avdio- in videogradiv, organizacija 
dogodkov in drugih. V tem področju ima strokovni 
kader funkcijo realizacije aktivnosti z različnimi 
veščinami oziroma tehnikami. 

V gozdarstvu sem bil večkrat priča polemiki, 
kateri strokovnjaki so primerni za delo v odnosih 
z javnostmi. Večina je največkrat menila, da so 
družboslovci primernejši kot gozdarji, ki »pač ne 
moremo dovolj dobro obvladati tega področja«. Na 
izobraževanjih za odnose z javnostmi sem srečal 
veliko predstavnikov raznih organizacij – podje-
tij in javnih ustanov –, ki so delali na področju 
odnosov z javnostmi. Mnogi med njimi so bili 
strokovnjaki na področju dela teh organizacij 
in so se na izobraževanjih usposabljali za delo 
v odnosih z javnostmi. Zanimivo je bilo, da so 
na taka izobraževanja prihajali tudi novinarji in 
komunikologi. Tudi v mednarodnem združenju 
gozdarskih komunikatorjev (Forest Communi-
cators› Network), s katerim sem sodeloval v času 
svojega službovanja, je bila v tistem času približno 
polovica gozdarjev, preostali pa so bili novinarji, 
komunikologi in drugi družboslovci. Verjamem, 
da se na tem področju vse bolj uveljavljajo stro-
kovnjaki za odnose z javnostmi, ki so končali 
formalno izobraževanje – študij na fakulteti za 
družbene vede. Pri delu v odnosih z javnostmi pa je 
pomembno nedvomno tudi poznavanje področja 
dela organizacije, v našem primeru gozdarstva. 
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Organizacije zunaj gozdarstva, s katerimi sem 
sodeloval v času službovanja, so imele to področje 
organizacijsko in kadrovsko različno urejeno, od 
oddelkov z več zaposlenimi do ene same osebe, bili 
so tudi primeri, ko za to področje v organizaciji 
sploh ni skrbel poseben kader ali organizacijska 
struktura. Zavod za gozdove Slovenije je imel od 
začetka svojega delovanja (1994) do leta 2012 v 
svoji sistemizaciji oddelek, ki je imel med svojimi 
nalogami tudi odnose z javnostmi. V začetku se je 
uradno imenoval Oddelek za razvoj podeželja in 
stike z javnostmi, pozneje se je to ime spremenilo 
v Oddelek za stike z javnostmi. Sistemizacija je v 
tem oddelku določila le eno osebo. Vloga realiza-
cije aktivnosti in vloga svetovanja pri upravljanju 
sta se prepletali, prevladovala je vloga realizacije 
aktivnosti na podlagi letnih programov dela ZGS. 
Kljub prizadevanjem za sprejem predloga o uvedbi 
besedne zveze »odnosi z javnostmi« namesto »stiki 
z javnostmi«, se uradno to ni zgodilo. Tako sta 
se v praksi pojavljala oba izraza. Po letu 2012 ta 
oddelek v ZGS ne obstaja več.

2.3  Komuniciranje v odnosih z 
javnostmi

Vsak posameznik, skupina ali organizacija na nek 
način komunicira s svojim okoljem in temu se 
ni mogoče izogniti. Pomembno je, da se svojega 
komuniciranja zaveda in ga obvladuje oziroma 
usmerja, kar tudi pomeni izraz upravljano komu-
niciranje. Hundt in Grunig (1995, str. 8) navedeta 
štiri glavne modele odnosov z javnostmi, ki so v 
bistvu načini komuniciranja:

 – agenturni model – pridobivanje pozitivne 
popularnosti v medijih

 – javno informacijski model – podoben agen-
turnemu. Izvajalci tega modela odnosov z 
javnostmi samo z nadzorovanimi načini (lastna 
gradiva, brošure, filmi, lastno glasilo, spletna 
stran) širijo informacije o svoji organizaciji. 
Agenturni in javno informacijski model sta 

enosmerna in asimetrična modela. Usmerjena sta 
samo od organizacije k javnosti s ciljem narediti 
lepo podobo organizacije in namenjena zgolj 
spreminjanju odnosa javnosti do organizacije, ne 
pa tudi spreminjanju odnosa organizacije same. 

 – Dvosmerni asimetrični model – po tem modelu 
organizacija izvaja raziskave, s katerimi ugo-

tavlja odnos javnosti do nje in na podlagi 
rezultatov raziskav usmerja svoje komunici-
ranje, da bi odnos javnosti spremenili v čim 
ugodnejšega. Po tem modelu je sicer delovanje 
organizacije dvosmerno, ker se sicer prilagaja 
ugotovitvam raziskav o razmerah v javnostih, 
vendar tudi v tem modelu organizacija deluje 
asimetrično, spremembe v odnosih načrtuje 
zgolj v družbenem okolju, zunaj sebe, ne pa 
tudi pri sebi.
Asimetrični modeli se v praksi, še posebno 

kadar gre za konfliktne odnose z javnostmi, 
izkažejo kot neučinkoviti. Tako se na primer 
neučinkovitost kaže v konfliktnih odnosih z nara-
vovarstveniki, ki svojih zahtev ne spremenijo (na 
primer Greenpeace ali Lafarge cement v Zasavju 
v Sloveniji).

 – Dvosmerni simetrični model je model dialoga. 
Po tem modelu organizacija raziskuje svoje 
družbeno okolje in se o problemih sporazumeva 
z javnostmi tako, da iščejo skupne rešitve. Ta 
model se v praksi izkaže kot najbolj učinkovit 
in etičen, vendar tudi zelo zahteven: terja pri-
pravljenost vodstva organizacije za soočenje z 
lastno organizacijo, za resnično sporočanje o 
dejstvih in usposobljenost izvajalcev odnosov z 
javnostmi za strpno sporazumevanje, sklepanje 
kompromisov, iskanje novih rešitev. Glavna 
značilnost dvosmernega asimetričnega komu-
niciranja je torej v tem, da je tudi organizacija 
pripravljena spreminjati samo sebe, da bi dosegla 
sporazum z družbenim okoljem. Pri tem ne 
gre za izboljševanje prepričevanja javnosti, da 
imamo samo mi prav, ampak za izboljševanje 
našega dela v smislu odpravljanja napak, ki 
motijo in prizadevajo druge.. Kodeks obnašanja 
Mednarodnega združenja za odnose z javnostmi 
(IPRA) vsebuje med drugimi tudi naslednji 
dve načeli: »člani združenja bodo izvajali svojo 
profesionalno dejavnost ob upoštevanju interesa 
javnosti in dostojanstva posameznika« ter »člani 
združenja ne bodo namenoma širili informacij, 
ki so neresnične ali zavajujoče« (Gruban, B., 
Verčič,D., Zavrl, F., 1997, str.158). 
Za organizacije in ustanove, ki hočejo graditi 

svoj ugled v javnosti, torej pomenijo odnosi z 
javnostmi predvsem poslušanje in upoštevanje 
mnenja ljudi v njenem družbenem okolju in 
vključevanje njihovih zahtev, idej in predlogov. 
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Le tako lahko nastane partnerstvo z ljudmi in tudi 
z naravo. Sicer pa lahko gre le za lepe fasade, za 
njimi pa se skrivajo tudi nečednosti; kot v noveli 
Oscarja Wilda o Dorianu Greyu ali v Andersenovi 
pravljici o cesarjevih oblačilih. Iz takega nestro-
kovnega dela v odnosih z javnostmi se lahko 
pojavi negativna podoba tega dela, ki odseva na 
primer v slabšalnem izrazu »piarovske poteze« ali 
celo »piarovske finte« ali tako imenovani »spini« 
(vrtenje besed in dejstev).

Kateri od teh modelov je najpogostejši v 
odnosih z javnostmi v gozdarstvu? Po liniji naj-
manjšega odpora vsaka organizacija teži, da vidi 
nujnost spreminjanja odnosov v čim ugodnejše 
predvsem zunaj sebe in ta rezultat pričakuje od 
kadrov, ki delajo v odnosih z javnostmi ter po tem 
ocenjujejo njihovo uspešnost. Menim, da tudi 
organizacije v gozdarstvu niso pri tem nobena 
izjema; to spoznanje izhaja iz izkušenj pri delu v 
odnosih z javnostmi v javni gozdarski službi. To 
se je pogosto kazalo v jezi in slabi volji na kritike 
iz javnosti. Kot primer dobre prakse lahko nave-
dem usposabljanje za učinkovito komuniciranje 
z lastniki gozdov in drugo javnostmi, ki ga je 
pod vodstvom mednarodne organizacije FAO 
izvedel ZGS leta 2000. Iz tega usposabljanja se 
spominjam nekega lastnika gozda – kmeta, s 
katerim sem delal v manjši skupini, in je izjavil: 
»Prvič slišim od gozdarjev, da me vprašajo za 
moje mnenje.« Omenjenemu usposabljanju so 
sledile številne delavnice z lastniki gozdov na 
lokalni ravni. Drugi primer dobre prakse pa je 
bilo komuniciranje Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in ZGS z javnostmi s 
pomočjo Zveze gozdarskih društev Slovenije 
ob pripravi Nacionalnega gozdnega programa 
leta 2006.

2.4  javnost, javnosti – različni vidiki
Najprej nekaj o množinski rabi besede javnost. 
Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 
1994) se uporablja le edninska oblika. Slovničarji 
torej upravičeno negodujejo. Vendar se je taka 
raba že uveljavila in je najbrž ne bodo mogli več 
pregnati. Lahko smo kar zadovoljni, da imamo 
slovenski izraz in se ni povsem zakoreninila samo 
tujka »public relations«, čeprav nanjo, še bolj pa 
na njeno kratico »PR«, pogosto naletimo. 

Podobno kot o pojmu odnosi z javnostmi sem 
v gozdarstvu naletel na različno razumevanje 
oziroma nerazumevanje pojma javnost oziroma 
javnosti. Začudenje in nasprotovanje je na primer 
zbujala moja trditev, da je lahko za ZGS tudi resorno 
ministrstvo javnost. Na prvi pogled je to res težko 
razumljivo in sprejemljivo. Razlaga pa izhaja iz 
razumevanja terminologije oziroma temeljnih 
pojmov. Pojem javnost oziroma javnosti lahko 
opredeljujemo z več vidikov. Na splošno lahko 
rečemo, da je to celotno družbeno okolje, ki obdaja 
neko organizacijo. To družbeno okolje pa seveda 
ni nekaj monolitnega, ampak ga sestavlja množica 
posameznikov, skupin, organizacij. Nekatere od 
njih so za našo organizacijo bolj v ospredju in 
pomembnejše od drugih. Od nekaterih je naša 
organizacija morda celo odvisna, z nekaterimi smo 
povezani pogodbeno. V takih primerih govorimo o 
deležnikih. Seveda ne moremo govoriti o deležnikih 
za celotno gozdarstvo, ampak le za posamezne orga-
nizacije, na primer za ZGS. Pomembna deležnika 
zanj sta na primer ministrstvo (zdaj Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje) ter lastniki gozdov (organi-
zirani v Zvezi lastnikov gozdov Slovenije oziroma 
v njenih posameznih društvih in posamezniki), 
seveda pa bi lahko našteli še veliko deležnikov ZGS. 
Po nekaterih razlagah se tudi deležniki štejejo med 
javnosti, po drugih pa poleg besede deležnik posebej 
navedejo še javnost. Tako na primer Verčič (2005. 
str. 6) piše o deležnikih in javnostih. Velikokrat se 
pojem javnost povezuje s kriznim komuniciranjem, 
ko se organizaciji zgodi kaj neprijetnega ali zaide v 
konflikte z nekaterimi skupinami ali posamezniki, 
ki jih skupno imenujemo javnost. Verčič (2005, 
str. 6) piše, da se javnost razvije iz deležnikov šele 
v primeru, ko gre za kakšen problem, o katerem 
razpravljajo, so kritični, nasprotujejo. Takšna 
javnost pa se lahko razvije tudi zunaj deležnikov. 
Tudi v gozdarstvu smo imeli takšne primere, na 
primer nasprotovanje javnosti pri sečnji v gozdu 
ob gradu Snežnik leta 2001. Pogosto smo v ZGS 
naleteli na nasprotovanje skupine ljubiteljev živali 
predlogu za odstrel velikih zveri.

Pojem javnost pogosto povezujemo tudi s 
področjem dela oziroma aktivnosti, na primer 
strokovna javnost, športna javnost ali geografsko 
– na primer slovenska javnost, evropska javnost. 

Posebnost je tudi pojem notranja (interna) 
javnost. Tu gre na prvi pogled za nasprotje v 
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razlagi pojmov, saj javnost sicer opredeljujemo 
kot družbeno okolje, torej nekaj, kar je zunaj 
organizacije, zdaj pa naenkrat z besedo javnost 
opisujemo tudi notranjo strukturo organizacije. 
Za pojasnitev je treba organizacijo pogledati v 
luči njene notranje strukture, v katero so umeš-
čeni zaposleni. Središče v tem pomenu postane 
vodstvo, javnost pa vsi zaposleni v organizaciji.

Pogosto naletimo na izraz »zainteresirana jav-
nost«. Logična razlaga je, da zainteresirano javnost 
sestavljajo posamezniki, skupine in organizacije, 
ki jih delo naše organizacije oziroma določeni 
problemi zanimajo, ker zadevajo tudi njih. Vse 
deležnike bi lahko šteli v to obliko javnosti in 
seveda tudi javnosti, ki se pojavijo v razmerah 
kriznega komuniciranja. 

3  IdentIteta v OdnOSIh z 
javnOStMI

3.1  Kaj smo in kaj hočemo biti?

Identiteta organizacije obsega dejavnike, ki obliku-
jejo njen značaj, je to, kar organizacija na različne 
načine sporoča o sebi. Identiteta organizacije še ni 
njena podoba (percepcija) kakršno si ustvari javnost 
(družbeno okolje). Če pojem pojasnimo na primeru 
posameznika v prvi osebi, bi lahko rekli, da gre 
pri identiteti za zavedanju samega sebe – kaj sem 
oziroma kaj hočem biti, na drugi strani pa, kako 
me vidijo drugi (percepcija okolja). Pri ustvarjanju 
percepcije organizacije v javnosti igra vlogo širši 
družbeni kontekst in različne asociacije, ki so se 
skozi zgodovino delovanja ustvarile v povezavi 
z organizacijo. Za trdno in pozitivno identiteto 
sta zelo pomembni motiviranost in pripadnost 
zaposlenih. Z identiteto organizacije ne moremo 
absolutno določiti percepcije, lahko pa vplivamo 
nanjo. (Thaecker, 2004). Identiteta organizacije sodi 
prav v temelj odnosov z javnostmi, saj brez trdne 
lastne identitete oziroma zavesti o samem sebi ne 
more uspešno vstopati v odnose s svojim okoljem 
nobena organizacija niti posameznik. Z vsako svojo 
dejavnostjo organizacija oziroma posameznik nekaj 
sporoča svojemu okolju. Tu pridemo do vprašanja, 
kaj je bistvena dejavnost za neko organizacijo in 
kakšen pomen ima za njeno družbeno okolje. Zato 
je identiteta organizacije tesno povezana z njenim 
poslanstvom in vrednotami. 

3.2  poslanstvo organizacije
Praviloma naj bi imela vsaka organizacija obli-
kovano svoje besedilo o poslanstvu, s katerim 
se predstavi svojemu družbenemu okolju. Hiter 
pregled spletnih strani gozdarskih organizacij v 
Sloveniji pokaže, da imajo v svojih predstavitvah 
izrecno zapisano poslanstvo le naslednje: ZGS, 
Zveza gozdarskih društev Slovenije, Inšpektorat za 
kmetijstvo, gozdarstvo in okolje. Druge imajo nekaj 
besedila, ki bi spadalo pod naslov »poslanstvo«, 
zajetega med navedbo svojih dejavnosti. Oddelek 
BF za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ima 
besedilo, v katerem v bistvu navede svoje poslan-
stvo, navedeno pod nagovorom obiskovalcem na 
naslovnici spletne strani. Besedilo o poslanstvu 
ZGS se glasi: »Ohranjanje in sonaravni razvoj 
slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij za 
njihovo trajnostno in kakovostno gospodarjenje 
ter rabo, pa tudi ohranjanje narave v gozdnem 
prostoru v dobro sedanjih in prihodnjih rodov«. 
Geslo poslanstva ZGS je: »Skrbno z gozdom v 
dobro narave in ljudi.« (Debevc, B. ur., 2005). 
Besedilo v prejšnjem navedku je objavljeno tudi 
na spletni strani ZGS.

Besedilo o poslanstvu organizacije pa zares 
postane del njene identitete, kadar za njim stojijo 
njeni zaposleni s svojim čutom pripadnosti (lojal-
nostjo). Iz tega izvira prizadevanje za kakovostno 
opravljanje poslanstva organizacije in nalog 
oziroma dejavnosti, ki iz tega izvirajo. To pa je 
temelj za pozitivno podobo organizacije v javnosti, 
saj se v čutu pripadnosti zrcali tudi samopodoba 
organizacije in njegovih zaposlenih V tem pomenu 
so v odnose z javnostmi v neki organizaciji vpeti 
prav vsi njeni zaposleni. Če ob tem pomislimo 
na več sto revirnih gozdarjev javne gozdarske 
službe, ki so vsak dan v stiku z lastniki gozdov 
in z raznimi drugimi organizacijami (na primer 
z lokalnimi skupnostmi), se moramo zavedati 
velikanskega pomena njihovega dela za podobo 
gozdarstva v javnosti. 

ZGS ni objektivno izmeril dejanske motivirano-
sti in čuta pripadnosti zaposlenih. O tem lahko le 
ugibamo oziroma sklepamo po nekaterih znakih, 
na primer: neinformiranost, zmanjševanje plač, 
težaven finančni položaj ZGS, problemi pri teren-
skih prevozih za opravljanje nalog ZGS, nejasna 
podoba o prihodnji organiziranosti gozdarstva 
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in javne gozdarske službe ter s tem usode ZGS 
in delovnih mest.

3.3  vrednote organizacije 
Podobno kot besedilo o poslanstvu in čut pri-
padnosti so za identiteto organizacije in s tem 
povezano podobo v javnosti pomembne vrednote 
organizacije. To so tista načela, ki jih organizacija 
ceni najvišje in zato skoznje usmerja svoje delo. Na 
spletnih straneh gozdarskih organizacij dandanes 
ne najdemo izrecno navedenih lastnih vrednot. 
ZGS si jih je zapisal v svojo strategijo razvoja – 
dokument, ki je bil predlagan Svetu ZGS v letu 
2004. Ta dokument sicer ni bil uradno potrjen 
(ne zaradi zapisanega besedila o poslanstvu ter 
vrednost, temveč drugih nedorečenosti), vendar 
je bil zanimiv poskus opredelitve identitete orga-
nizacije, ki bi jo bilo vredno uresničevati takrat in 
tudi dandanes. Vrednote, ki jih je takrat zapisala 
skupina vodilnih v ZGS, so bile naslednje: »Sona-
ravni, trajnostni in mnogo namenski pristop pri 
usmerjanju razvoja gozdnih ekosistemov, v mnogo 
namenskost integrirano ohranjanje in razvoj 
podeželja, v ekosistemski pristop integrirano 
namensko ohranjanje varovanih območjih, pri 
izvajanju nalog javne gozdarske službe, poudarjen 
proaktivni pristop k zasebnim lastnikom gozdov, 
spoštovanje povezanosti in soodvisnosti gozda, 
njegovih naravnih, gospodarskih in socialnih 
vrednot ter človeka, naslonitev na znanstvena in 
strokovna spoznanja ter izkušnje, timsko delo in 
interdisciplinarnost, stalno izboljševanje kako-
vosti in odličnosti delovanja na podlagi visokih 
profesionalnih in etičnih standardov, negovanje 
osebnega odnosa uslužbencev ZGS do gozdov 
in narave, občutljivost posameznikov in ZGS 
kot organizacije do mnenj in potreb lastnikov 
gozdov ter javnosti, uvajanje in negovanje par-
tnerskih in participativnih pristopov, spoštovanje 
zasebne lastnine in zasebnih interesov, pri čemer 
njihovo uspešno usklajevanje z javnimi predstavlja 
poseben izziv, razvoj kulture komuniciranja in 
dialoga, medsebojnega zaupanja in spoštovanja 
ter profesionalnih načinov razreševanja konfliktov, 
razvoj kulture modernega upravljanja in vodenja 
(organizacije), projektnih pristopov ter perma-
nentnega izobraževanja zaposlenih, razvoj tržno-
-storitvene kulture in pospeševanje inovativnosti, 

strokovna in osebnostna rast, uvajanje stimulacij 
oziroma pospeševanje motivacije zaposlenih ter 
upoštevanje enakosti med spoloma. Krepitev čuta 
pripadnosti organizaciji.« 

Menim, da bi bile napisane vrednote v zdaj-
šnjem času, ko že potekajo razprave o novem 
zakonu o gozdovih in v okviru tega o morebitni 
novi organiziranosti, treba v javnih razpravah izpo-
staviti, bojim se namreč, da so v javni gozdarski 
službi že pozabljene, ali je prevladalo prepričanje, 
da jih v današnjih razmerah ni mogoče uveljavljati, 
pri drugih gozdarskih organizacijah, na primer 
gozdnih gospodarstvih (koncesionarjih) pa sploh 
ne vemo, ali so si kdaj zapisale podobne vrednote. 

4  gOzdarStvO v javnOStI
 Apel podobo na ogled postavi«  

(F. Prešeren)

Vsaka organizacija si želi zase čim boljšo podobo 
v javnosti. Kakšna je danes podoba gozdarstva v 
javnosti? Objektivno oceno je mogoče pridobiti 
le s kvantitativno ali kvalitativno družboslovno 
raziskavo. Vse drugo so bolj ugibanja in delna 
osebna mnenja. Mednje sodi tudi mnenje o 
samopodobi ZGS v javnosti. Posamezniki so 
večkrat subjektivno izražali mnenje, da je ZGS v 
javnosti premalo prepoznaven in da ga v javnosti 
še vedno zamenjujejo z gozdnimi gospodarstvi – 
koncesionarji za državne gozdove. Večkrat je bilo 
slišati tudi mnenje, da ZGS oziroma gozdarstvo 
ni dovolj prisotno v medijih in v povezavi s tem 
je bila izražena posebna občutljivost na količino 
in način objav v medijih. Primer: medijske 
objave o akciji Očistimo Slovenijo 2010, v kateri 
je ZGS sodeloval kot eden glavnih partnerjev, 
so vzbudile občutljive odzive koordinatorjev na 
območnih enotah ZGS na podrobnosti v objavah 
v medijih, ko je bilo namesto ZGS napisano kar 
»gozdarji«. V uvodniku Gozdarskega vestnika, 
štev. 7–8, 2009, avtor (Perko, F.) ugotavlja, da 
»gozdarstvo skoraj nič ne stori, da bi javnosti 
prikazalo pomen gozdov in potrebnost stroke«. 
Poudari, da niso dovolj sicer številni in koristni 
prispevki javne gozdarske službe v medijih, in 
se vpraša, koliko so v medijih prisotni gozdarji z 
znanstvenimi nazivi s poljudnimi znanstvenimi 
prispevki. Iz navedenih zaznav lahko sklepamo 
na veliko željo zaposlenih v ZGS in tudi drugih v 
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gozdarstvu po pozitivni vidnosti v javnosti prek 
medijev. V ozadju te želje lahko domnevamo o 
razmeroma nizki samopodobi v javnosti, ki se 
domnevno v veliki meri subjektivno naslanja na 
pričakovano pozitivno podobo v medijih. Izjave 
o prisotnosti v medijih so pogosto subjektivne in 
nerealne. Spominjam se takih, povsem neuteme-
ljenih trditev, na primer očitka, da mediji niso nič 
poročali nekem dogodku na gozdarskem področju, 
v resnici pa je bila o tem dogodku reportaža na 
TV dnevniku RTV Slovenija. Tudi nekaj dni po 
obisku predsednika Republike Slovenije dr. Danila 
Türka v Tednu gozdov leta 2009 na ZGS, o čemer 
so mediji obširno poročali, se je pojavila trditev 
eminentne osebe iz gozdarskih krogov, ki je očitala 
ZGS, da »se nič ne pojavlja v javnosti«. Resnično 
podobo lahko dobimo le s klipingom (spremljanje 
in analiza objav v medijih), ki ga lahko kakovostno 
izvajajo le profesionalne organizacije. ZGS je imel 
več let naročeno to storitev. Žal je z usihanjem 
denarja usahnila tudi ta storitev. V primerjavi z 
analizo objav v klipingu je bila nizka samopodoba 
neupravičena. Analiza je vsako leto prinesla 
količinsko prevladujočo nevtralno oceno javne 
gozdarske službe v medijih. V manjši meri sta se 
pojavljali tudi izstopajoča negativna in pozitivna 
ocena, vendar je pozitivna ocena količinsko vedno 
prevladovala nad negativno. Za primer navajam 
oceno naklonjenosti objav o ZGS v medijih iz 
analize klipinga za drugo četrtletje leta 2007: 439 
objav, od tega 263 nevtralnih, 167 naklonjenih, 
devet nenaklonjenih. Analizo je opravil Kliping, 
d. o. o., družba za spremljanje in analizo objav 
v medijih, Trubarjeva 79, Ljubljana, in jo imam 
shranjeno v svojem arhivu. Podobni rezultati so 
se pojavljali v analizah tudi druga leta. Po drugi 
strani pa lahko iz izkušenj pri svojem delu ugota-
vljam, da bi morala biti in bi bila lahko prisotnost 
gozdarstva v javnosti večja, tudi v medijih in da 
v interni javnosti za to ni bilo prav velike volje. 
Pridobiti gozdarje, ki bi bili pripravljeni kaj napisati 
ali javno nastopiti, je bilo vedno težko. Večina je 
pri tem pričakovala učinke predvsem od drugih 
– na področju odnosov z javnostmi. Nastopati 
kot gozdar v javnosti je seveda zahtevno. To sem 
večkrat občutil na svoji koži, predvsem kadar sem 
se znašel v krogu ljudi, ki so po izobrazbi ali stroki 
bolj daleč od gozdov in gozdarstva (na primer 
družboslovcev ali umetnikov) in se trudil pred-

stavljati gozdarstvo. Pogosto sem v takih krogih 
naletel na zelo poenostavljene in ozke predstave o 
gozdarstvu, ki so bile omejene na drva, gobe, čist 
zrak, novoletna drevesca, mnenje, da ima cerkev 
preveč gozdov, morda še kaj o medvedih in komaj 
še kaj. Seveda tega vtisa ne smem posplošiti v 
negativno paradigmo. V knjigi Gozd je veliko več 
(ZGDS, 1995); številni znani Slovenci so napisali 
zelo lepe misli o gozdu. Na primer slikar Matej 
Metlikovič (str. 19): »Prostori gozda navdihujejo 
slutnje in prebujajo spomin, v tem kar gledam in 
občutim pa prepoznavam tudi odmeve lastnih 
globin duše, njenih širjav in višin.« Menim, da je 
za Slovenijo kot deželo gozdov potrebno in je tudi 
mogoče še veliko narediti za ozaveščanje javnosti 
o pomenu gozdov. Za to zahtevno nalogo se je 
treba tudi nenehno usposabljati in pridobivati 
izkušnje v pisnem in govornem delovanju. V 
pisanju za javnost se pred posebno preizkušnjo 
znajdejo strokovni in znanstveni pisci. Pisati za 
nestrokovno oziroma neznanstveno javnost je 
zelo težko. Vsebina mora biti verodostojna, ne 
sme izgubiti glavnega sporočila, vendar mora biti 
napisana tako, da jo razume vsakdo. Kot primer 
dobre prakse lahko navedem pisanje vsebine za 
štiriindvajset posterjev, ki so bili predstavljeni na 
prireditvi Za gozdove in ljudi v septembru 2012 
v Pahernikovem gozdu na Pohorju. Vsebino 
posterjev so napisali znanstveniki in strokovnjaki 
Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF, Zavoda 
za gozdove Slovenije, Akademije za znanost in 
umetnost in je objavljena tudi v Zborniku Za 
gozdove in ljudi (Pahernikova ustanova, Radlje 
ob Dravi, 2013)

Do danes je bilo v gozdarstvu narejenih več 
raziskav o dojemanju gozda in gozdarstva v 
javnosti. Nekatere so bile narejene v okviru dip-
lomskih nalog na dodiplomskem študiju, nekatere 
pa so presegle ta okvir. Zajemale so delne segmente 
javnosti, največkrat populacijo lastnikov gozdov, 
nekatere pa tudi splošno javnost. ZGS je opravil 
dve raziskavi: 
•	 anketo	o	stališčih	javnosti	do	gozdov	in	goz-

darstva v Sloveniji. Rezultati so bili objavljeni 
v specialistični nalogi: Lesnik, A.: Usposablja-
nje javne gozdarske službe za popularizacijo 
gozdov, 2001. Nekaj glavnih ugotovitev: 

 – Slovenski gozdovi so pogosto obiskani.
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 – Splošno znanje o gozdovih in gozdarstvu v 
javnostih ni zadovoljivo.

 – Največ informacij o gozdovih dobijo ljudje 
iz medijev, med viri informacij so gozdarski 
strokovnjaki med zadnjimi.

 – Javnost vrednoti gozdove predvsem po 
ekoloških in socialnih funkcijah.

 – Prevladuje mnenje, da je v Sloveniji po 
površini ravno prav gozdov.

 – Gozdove ogrožajo predvsem pretirane 
sečnje.

 – Vstop v gozdove in nabiranje gozdnih 
sadežev naj bosta prosta za vse obiskovalce 
gozdov.

 – Obiskovalci gozdov potrebujejo navodila 
za obnašanje v gozdovih.

 – Javna gozdarska služba je v javnosti še 
premalooznana.

 – Najbolj zaželene teme za popularizacijo so 
pomen gozdov, ohranjanje gozdov, stanje 
gozdov.

 – Najbolj zaželeni viri informacij o gozdovih 
so gozdarji in mediji, med mladimi tudi 
internet.

•	 anketo	o	mnenju	 lastnikov	gozdov	o	delu	v	
gozdu in delu ZGS, 2009. (Veselič Ž, Mikulič 
V., Ogrizek R., 2007) Nekaj glavnih ugotovitev, 
ki se neposredno ali posredno nanašajo na delo 
ZGS:

 – Tri četrtine vprašanih je zadovoljnih z delom 
revirnih gozdarjev ZGS.

 – Velika večina najbolj ceni pomoč ZGS v 
obliki svetovanja in informacij.

 – Prevladuje mnenje, da jih pri delu ZGS 
nič ne moti.

 – Največ vprašanih si želi svetovanje na podro-
čju gojenja in varstva gozdov.

Navedeni raziskavi seveda ne zadostujeta za 
oceno javne podobe gozdarstva danes. Od prve 
iz leta 2001 je minilo že12 let, druga iz leta 2007 
je bila opravljena samo med lastniki gozdov. 

4.1  nasprotja interesov
Na podobo gozdarstva vplivajo tudi nasprotja 
interesov javnosti. Kadar je to nasprotje zelo izra-
ženo, je nemogoče vplivati na absolutno pozitivno 
dojemanje identitete v celotnem družbenem okolju 
ali z drugimi besedami: nemogoče je ravnati tako, 

da bi bilo vsem prav in vsem všeč. ZGS opravlja 
svoje naloge v družbenem okolju, kjer prihaja 
do navzkrižja javnega in zasebnega interesa do 
gozdov in gozdnega prostora. Zasebni interes je 
vezan predvsem na proizvodne funkcije gozda, 
največ na pridobivanje lesa in vse s tem povezane 
dejavnosti. Javni interes je vezan predvsem na 
ekološke in socialne funkcije gozdov. Kot primer 
navzkrižja interesov se je doslej večkrat pokazal 
predlog ZGS za odstrel velikih zveri. Pri tem je 
vedno prisotno navzkrižje interesov med tistimi, 
ki zaradi velikih zveri, predvsem medveda in 
volka, utrpijo škodo v kmetijstvu, in zagovorniki 
pravic živali ter tudi dela javnosti, ki kot ljubitelji 
narave nasprotujejo odstrelu. Podobnih nasprotij 
je bilo še več; eno izmed njih je tudi med rabo 
lesa za kurjavo in rabo lesa za izdelke. Nasprotja 
interesov so nastajala tudi pri posegih v gozdni 
prostor za druge rabe gozdnih zemljišč. 

4.2  Brez zaupanja ne gre
Družboslovci že nekaj časa zaznavajo padec kre-
dibilnosti v stroko, znanost in družbene institucije 
(izjava prof. dr. Draga Kosa iz FDV na forumu 
Trajnostni razvoj med realnostjo, nerazumevanjem 
in vizijo, Državni svet, 30. 3. 2010). Dandanes, ko 
v javnosti odmevajo odkritja o obsežni korupciji 
v raznih državnih organizacijah (zdravstvo, ban-
čništvo), je zaupanje v javne institucije gotovo še 
manjše. Tudi javna gozdarska služba, ki deluje 
na podlagi stroke in javnih pooblastil, mora 
upoštevati ta trend v javnosti in se iz njega ne 
more izvzeti. Potrjuje že navedeno dejstvo, da 
dojemanje katere koli organizacije v javnosti ni 
odvisna le od njene identitete (kaj sami mislimo, 
da smo), temveč tudi od drugih okoliščin. Seveda 
pa se lahko vprašamo, koliko in kako so gozdarske 
organizacije same na svojem področju prispevale 
k zmanjšanju zaupanja v institucije. Vprašamo se 
lahko, ali sta obravnava prodaje lesa iz državnih 
gozdov in delež denarja, ki ga iz te prodaje dobi 
država, v oddaji Pogledi Slovenije na RTV Slo-
venija v letu 2013, in nedavna tema o prekinitvi 
prevozov terenskih delavcev ZGS, v oddaji Odmevi 
na RTV Slovenija (december 2013), prispevala k 
zaupanju oziroma nezaupanju javnosti v gozdar-
ske organizacije. Nedvomno pa je za pozitivno 
podobo gozdarstva v javnosti in učinkovitosti 
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pri ozaveščanju o pomenu gozdov in gozdarske 
stroke v prihodnosti prvi pogoj zaupanje javnosti. 
Kako si ga bo gozdarstvo pridobilo? Menim, da 
je na to treba misliti že pri razpravah o novem 
zakonu o gozdovih.

4.3  priložnosti za uveljavljanje 
Nekateri trendi oziroma potrebe v družbi so gotovo 
izzivi in obenem priložnosti za uveljavljanje goz-
darstva. Glavne ovire pri tem so nepripravljenost 
v lastnih organizacijah, strah oziroma nespo-
sobnost za povezovanje z drugimi področji in 
organizacijami, nerazumevanje področja odnosov 
z javnostmi, pasivnost in brezvoljnost.

V javnosti je veliko slišati, da Slovenija premalo 
izkoristi les iz lastnih gozdov in mu doda premalo 
vrednosti. Na tem področju se v zadnjem obdobju 
počasi začenja premikati: ustanovljena je bila 
Gozdno lesna tehnološke platforma, ustanovljena 
je bila neformalna posvetovalna skupina Svet za 
les, izvedenih je bilo že več posvetovanj na to 
temo, tudi v Državnem svetu Slovenije. Izdelan je 
bil akcijski načrt Les je lep (strategija za gozdno 
lesno verigo). O njem so govorili na okrogli mizi z 
evropskimi poslanci 21. junija 2013 v Cerknici, kjer 
je predstavnik Direktorata za gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo izjavil, da je načrt že zastarel in da mora 
biti prenovljen že v letu 2013. Pa se menda sploh 
še ni zares začel uveljavljati. Pojavila pa so se tudi 
velika nasprotja med rabo lesa za energijo in rabo 
lesa za izdelke. Primer: Časopis Delo je 3. 4. 2010 
objavil naslednjo informacijo: »Evropski lesarji 
bodo ustavili proizvodnjo. Evropski združenji 
CEBIOS in EPF sta podprli zamisel o enourni 
protestni ustavitvi proizvodnje zaradi vse bolj 
subvencionirane proizvodnje energetske rabe 
lesa. Protestu se je pridružila tudi Tovarna ivernih 
plošč v Otiškem vrhu.«

Pomen gozdov seveda ne odseva le v rabi lesa, 
ampak tudi v okoljskih in socialnih funkcijah. 
Največ virov pitne vode v Sloveniji je v gozdnih 
območjih, vendar je zavest o tem dejstvu med 
prebivalci Slovenije in tudi v strokovnih krogih 
še nizka. Hidrološka funkcija je sicer določena 
med ekološkimi funkcijami v Zakonu o gozdovih, 
vendar je gozdarstvo kot znanost in stroka pre-
malo povezano s hidrološko znanostjo in stroko 
pri opozarjanju in reševanju težav s čisto pitno 

vodo. Zveza gozdarskih društev Slovenije je dala 
pobudo za ustanovitev foruma za vodo, v katerem 
bi se povezale organizacije, ki delujejo na področju 
vode in razpravljale o težavah in prihodnosti 
zagotavljanja in rabe pitne vode v Sloveniji. O tej 
pobudi smo govorili na posvetu v Tednu gozdov 
2013. Kakšna bo njena usoda?

Med najbolj priljubljenimi in tudi priporoče-
nimi oblikami gibanja za zdravje v Sloveniji je hoja 
v naravi. Gozdne učne, turistične in druge tematske 
poti, med katerimi je kar okrog petdeset takih, 
ki jih upravlja ZGS, so priložnost za vsestransko 
promocijo ZGS ali drugih gozdarskih organizacij 
kot pobudnika in organizatorja pohodov v naravi. 
Kaj se dandanes dogaja s temi potmi? Lahko se 
bojimo, da zaradi opuščanja vzdrževanja (seveda 
za njih ni več denarja) že propadajo.

Vse večja je popularnost gozdne pedagogike. 
Leta 2012 sta nevladna organizacija CIPRA v 
Sloveniji (za ohranitev Alp) in Društvo študentov 
gozdarstva organizirala ogled gozdnega vrtca 
Avstriji. Tudi v Sloveniji se veča zanimanje za 
gozdne vrtce. V okviru Mestne občine Ljubljana 
je nastal Zavod za otrokom prijazno igro, ki 
organizira gozdne urice za predšolske otroke. ZGS 
je v okviru projekta Pawsmed EU že usposobil 
nekaj gozdnih pedagogov. Sicer pa je gozdarstvo 
že desetletja znano osnovnim in srednjim šolam 
po zagotavljanju pouka v naravi. Bo v prihodnosti 
ta dejavnost še v rokah gozdarjev?  

V zadnjem času je družbena odgovornost 
podjetij priljubljena tema v odnosih z javnostmi. 
Tudi v ZGS smo v preteklosti nekajkrat dobili 
predloge oziroma želje za pomoč pri organizaciji 
aktivnosti, s katerimi bi se podjetja promovirala 
kot družbeno odgovorna. Taka je bila na primer 
želja po sodelovanju s strani družbe Evropapier. 
Največkrat se take želje nanašajo na izvajanje 
»pogozdovanja«. Izvedli smo nekaj primerov 
dobre prakse, ta trend pa je treba izkoristiti še 
na drugačne načine in pri tem promovirati tudi 
gozdarstvo.

V luči podnebnih sprememb je vse več pou-
darka na trajnostnem razvoju družbe in gospodar-
stva. Načrtno gospodarjenje z gozdovi je odličen 
primer trajnostnega gospodarjenja z naravnimi 
viri oziroma ekosistemi. Gozdovi so velik ponor 
ogljikovega dioksida v ozračju in Slovenija je 
država, ki se ponaša z velikim deležem gozdov.
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Nacionalni gozdni program je dokument, ki 
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
v letu 2007. Nacionalni gozdni programi so v 
temelju namenjeni komuniciranju z javnostmi 
in participaciji javnosti (torej po dvosmernem 
simetričnem modelu). V času, ko se bo pripravljal 
novi zakon o gozdovih, bi morala imeti ta doku-
ment in razprava o njem pomembno vlogo. To 
je bilo ugotovljeno tudi na posvetovanju Zveze 
gozdarskih društev Slovenije 27. novembra 2013. 

Navedel sem le nekaj primerov priložnosti za 
popularizacijo gozdarstva v javnosti, za katero se 
je treba zavzemati in povezovati z drugimi organi-
zacijami. Drugače bo tožba o slabi prepoznavnosti 
in nemoči gozdarstva pri ozaveščanju o pomenu 
gozdov pač ostajala nekakšne »krokodilje solze«.

5  MedIjI – peKel alI neBO?
5.1  poslanstvo medijev – promocija 

organizacij?
O medijih smo nekoliko napisali v prejšnjih 
poglavjih tega članka. V času svoje službe pri 
delu na odnosih z javnostmi sem lahko pogosto 
zaznal močne želje in pričakovanja po izboljšanju 
podobe ZGS v medijih. Pri tem ZGS in tudi druge 
gozdarske organizacije niso nikakršna izjema. Vse 
organizacije si to želijo. Velikokrat lahko slišimo: 
»Če nisi v medijih, ne obstajaš.« Vendar poslan-
stvo medijev ni promocija ustanov in organizacij 
samih, ampak informiranje javnosti, izobraževanje 
javnosti, odkrivanje in kritika nepravilnosti v 
javnosti, zabava javnosti. Del medijskega prostora 
je namenjen oglaševanju, ki je poleg drugih virov 
financiranja komercialna dejavnost medijev (Bodi 
novinar ali piarovec, ne moreš biti oboje, Delo, 
sobotna priloga, 22, dec. 2001, str. 12). Oglaševa-
nje mora biti po zakonu v medijih prostorsko in 
časovno ločeno od drugih dejavnosti medijev. To 
določa Zakon o medijih (Zmed, 2006). Mediji so 
za promocijo – izboljševanje podobe neke orga-
nizacije v javnosti praviloma zainteresirani le v 
polju plačanega oglaševanja. Tu moramo omeniti 
pojav tako imenovanega prikritega oglaševanja, ki 
ga zakon ne dovoljuje, vendar je v medijih dokaj 
prisotno (Peterlin, M., 2010, str. 421). Gre za 
plačano objavo, ki je prikazana kot članek novi-
narja, ki je samo na videz nevtralen. Na tak način 
si organizacije lahko plačajo svojo propagando, 

kar seveda ni dopustno in sprejemljivo in tudi ni 
dovoljeno. Tudi sam sem, ne enkrat, od medijev 
dobil takšne ponudbe in jih zavračal.

Mediji svoje storitve prodajajo na trgu svojih 
odjemalcev, zato morajo biti zaje zanimivi. Raču-
nati je treba, da mediji množico informacij, ki 
jih prejemajo, izbirajo po lastni presoji glede na 
njihovo oceno želja bralcev, gledalcev in poslu-
šalcev. Odločitev, kaj bo v medijih objavljeno, 
je torej izključno v rokah uredništev medijev, 
razen v oglaševalskem prostoru, kjer pa mora biti 
objava plačana. Zakaj to poudarjam? Ker sem z 
mediji velikokrat delal pod pritiskom okolja v 
organizaciji, ko je prevladovalo mnenje, da je 
zanimanje medijev in pozitivne objave v njih 
absolutno odvisno od naših ali celo kar mojih 
sposobnosti. Posebno zahtevno je bilo, kadar smo 
sklicevali novinarske konference. Praviloma se 
sklicujejo, kadar gre za teme, ki so pomembne za 
čim večji del družbenega okolja. Toda, ali bo naša 
presoja o zanimivosti teme ustrezala tudi medi-
jem? Samo vabilo ne zadošča, novinarje je treba 
tudi klicati po telefonu. Naslov vabila mora biti 
privlačen; mediji vsak dan prejmejo veliko takih 
vabil. Ali bodo prišli? Precej je sicer odvisno od 
nas, vse pa vendarle ne. Praviloma so mediji za 
gozd, gozdarstvo, javno gozdarsko službo izkazali 
veliko zanimanja v raznih kritičnih situacijahv, na 
primer ob ujmah, aferah z medvedi. V šali sem 
kdaj rekel: podlubniki so naši najboljši piarovci. 

5.2  Sodelovati ali nasprotovati?
Organizacija ali ustanova lahko za svojo pro-
mocijo prek medijev naredi največ s kakovost-
nim sporočanjem in odnosom do novinarjev. 
Pri tem sem v času svojega dela na odnosih z 
javnostmi pogosto naletel na težave. Večkrat so 
zamere nastale zaradi kakšne objave in odklan-
janja sodelovanja z novinarjem, pa tudi besedni 
spopadi in zahteve po tožbah. O medijih imamo 
lahko mnoge upravičene kritike, o njihovi odvis-
nosti in neodvisnosti, o njihovi strokovnost ali 
nestrokovnosti, o upoštevanju novinarske etike. 
Kljub temu je treba biti z novinarji potrpežljiv in 
z njim sodelovati. Novinar je pač človek, ki je v 
službi, ki je nenehno po pritiskom časa, ki mora 
delati po urednikovih napotkih, ki mora poročati 
zanimivo itn. Oni potrebujejo informacije, mi pa 
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kakovostne objave. Oboje je mogoče doseči le z 
medsebojnim razumevanjem in sodelovanjem. 
Seveda lahko nastanejo tudi napake in neljubi 
spodrsljaji novinarjev pri objavah. Zakon daje 
v takih primerih možnost zahteve za popravek 
(Zmed, 2006, 6. oddelek). Mediji popravkov ne 
objavljajo radi in, če jih že, jih po navadi ne na 
tistem mestu, kjer so napake nastale, ampak kje 
bolj na robu. Tu bi lahko nadaljeval s pisanjem o 
zanimivih spominih na zahteve za popravke in 
razne zamere do novinarjev pri prizadetih, ki so 
pri tem nastale. Borut Rončević, redni profesor 
na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi 
Gorici, je na svojem blogu 3. 9. 2011 o medijih 
napisal naslednjo misel: “Ne biti bitk, v katerih ni 
mogoče zmagati.” In v boju z mediji ni mogoče 
zmagati. Morda lahko dobiš kakšno majhno 
(sodno) bitko, vojne pa zagotovo ne. Iz preprostega 
razloga: ker imajo vedno zadnjo besedo. To je tako 
preprosta resnica, kot na primer, »da se ni dobro 
prepirati z natakarjem, ker nikoli ne veš, katero 
telesno tekočino ti lahko primeša v kapučino, ki 
si ga pravkar naročil«

Izkušnje so me naučile, da je z novinarji pač 
najbolje čim bolj tvorno sodelovati. Še nekaj besed 
o tem, da se je medijski svet v zadnjem času zelo 
spremenil. V ospredju so predvsem spletni mediji 
in vse več jih je vpisanih v register medijev, kot to 
določa zakon. Ne glede na to pa je lastna spletna 
stran za vsako organizacijo medij, ki ga ustvarja 
in nadzira sama. Učinkovite pa so le tiste spletne 
strani, ki z obiskovalci aktivno komunicirajo, torej 
ustvarjajo in spodbujajo komunikacijo z njimi.

6  za zaKljUČeK
Naj se ob zaključku članka spet vrnem k nje-
govemu naslovu Od trnja do zvezd. Glede na 
trenutne razmere v gozdarstvu, še posebno v 
javni gozdarski službi, bi rekel, da prevladuje 
trnje in so zvezde le sanje. Nedvomno pa si jih 
vsak želi. Trnje pa ne pomeni le trenutnih težkih 
razmer, ampak na področju odnosov z javnostmi 

tudi razumevanje pomena tega področja dela in 
truda ter prizadevanja za komuniciranje, sode-
lovanje, povezovanje v gozdarskih vrstah. Vse to 
je že na preizkušnji in bo še bolj. Gozdarstvo je v 
glavnem »javno področje dela«. Kako bi se sicer 
lahko sklicevali na pomen gozdov za družbo? 
Ravnanje z gozdovi in njihove materialne, socialne 
ter okoljske funkcije so zelo javna zadeva. Zato 
so odnosi z javnostmi ključnega pomena, ko se 
razpravlja o novem zakonu o gozdovih in s tem 
novi organiziranosti gozdarstva. Pri tem zapiranje 
v ozke strokovne in upravne kroge ni dobro. Kaj 
bo prevladalo: transparentno sporazumevanje in 
skupno prizadevanje za stroko ali separatni sebični 
interesi, ki so bili vedno v pogubo skupnosti?
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1  UvOd
Trico je fitosanitarno sredstvo, namenjeno za 
zaščito gozdnega drevja, predvsem v mlajših 
razvojnih fazah za zaščito vršičkov in listnih 
poganjkov pred objedanjem rastlinojede divjadi. 
Proizvaja ga avstrijsko podjetje Kwizda Agro, ki 
ga je razvilo po idejni zasnovi gozdarja Petra 
Göldnerja iz Murava. Ideja se mu je rodila na 
očetovi posesti, na kateri so nastale po katastro-
falnem vetrolomu velike površine mladih sestojev, 
potrebne zaščite pred objedanjem divjadi. Odstrela 
divjadi v lovišču domače posesti ni bilo mogoče 
opraviti na območju, kjer so se pasle ovce. Zato 
je to ugotovitev povezal za izdelavo novega zašči-
tnega sredstva.

Sredstvo je sestavljeno iz naravnih komponent 
v obliki emulzije z oljem na osnovi ovčje masti. 
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trIcO – sredstvo za zaščito gozdnega drevja (predvsem 
mladja) pred objedanjem divjadi
TRICO – Means of Protection for Forest Trees (primarily Young Growth) from Game 
Bite

Tomaž POLAJNAR*

Izvleček:
Polajnar, T.: TRICO – sredstvo za zaščito gozdnega drevja (predvsem mladja) pred objedanjem. Gozdarski 
vestnik, 72/2014, št. 3. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 3. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
Prispevek prikazuje uporabo novega zaščitnega sredstva TRICO za zaščito gozdnega mladja, ter prikaže primerjavo 
načina zaščite in stroškov z doslej uveljavljenim Kemakolom. Zaščita gozdnega drevja pred objedanjem divjadi 
je velik strošek za lastnika in državo, ki lastnikom subvencionira delo in material. Prispevek prikazuje dobre 
in slabe strani obeh zaščitnih sredstev in spodbuja iskanja učinkovitejših in cenejših sredstev zaščite gozdnega 
drevja pred objedanjem divjadi, kjer je potrebna njihova uporaba.
Ključne besede: zaščitno sredstvo TRICO, Kemakol, zaščita gozdnega mladja, gospodarska škoda po divjadi, 
stroški zaščite, OE Kranj, Slovenija

Abstract:
Polajnar, T.: TRICO – Means of Protection for Forest Trees (primarily Young Growth) from Game Bite. Goz-
darski vestnik (Professional Journal of Forestry), 72/2014, vol. 3. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 3. 
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This article presents the use of TRICO – a new means of protection for forest young growth and compares the 
protection manner and costs using this new means to the customary Kemakol. Protection of forest trees from 
game bite represents a high cost for both the owner and the country that subsidizes work and material to the 
owners. The article presents the good and bad sides of both means of protection and encourages searches for 
more effective and cheaper means of protection for forest trees from game bite where their use is needed. 
Key words: means of protection TRICO, Kemakol, protection of forest young growth, economic loss due to 
game, protection costs, OE Kranj, Slovenia

*T. P., dipl. inž. gozd., ZGS, KE Kranj

Na divjad deluje kot repelent zaradi neprijetnega 
okusa in vonja. Sredstvo se je izkazalo učinkovito 
pred divjadjo tudi v vinogradništvu in sadjarstvu. 
Prednost sredstva Trico pred drugimi zaščitnimi 
sredstvi, ki so pri nas uspešno uveljavljena v 
praksi, npr. sredstvo Kemakol, se kaže v načinu 
nanašanja. Le-to lahko poteka s premazovanjem 
vršičkov (TRICO-S) ali z nanašanjem sredstva 
na vršičke z nahrbtno škropilnico (TRICO), kar 
poteka hitreje od premazovanja. Sredstvo je treba 
nanašati v suhem vremenu, da se posuši. Nana-
šanje v megli in mokrem vremenu ne zagotavlja 
učinkovite zaščite. Sredstvo ne pomeni nevarnosti 
za pitno vodo. Originalno pakirano sredstvo je 
takoj primerno za uporabo. Mešanje in redčenje 

Strokovna razprava
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z vodo za zaščito pred zimskim objedanjem ni 
potrebno. 

Sredstvo Trico je v Sloveniji registrirano fito-
farmacevtsko sredstvo kot odvračalo proti divjadi 
(Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev 
na dan 25. 7. 2011). Sredstvo je registrirano za 
uporabo za odvračanje jelenjadi in srnjadi pred 
objedanjem vršičkov in listnih poganjkov v gozdu 
ter v vinogradu.

2 IzKUšnje UpOraBe SredStva 
trIcO

Zaščitno sredstvo pred objedanjem divjadi goz-
dnega drevja so začeli prvič uporabljati v Avstriji 
pred desetimi leti, sprva v zelo majhnem obsegu, 
v zadnjem času pa njegova uporaba postaja vse 
bolj razširjena. Že na začetku velja poudariti, da 
je bilo sredstvo razvito v okolju, kjer so posledice 
poškodb gozdnega drevja zakonsko zelo jasno 
prenesene na zakupnika lovskih pravic. Lovci 
prav tako nosijo vse stroške zaščite gozdnega 
drevja. Zato so si vedno postavljali vprašanje, 
kako te stroške zmanjšati. Pri zaščiti gozdnega 
drevja je delovna sila zelo velik del stroškov. Za 

zaščitno sredstvo Trico zaradi hitrejšega nana-
šanja s nahrbtno škropilnico je potrebno manj 
časa. Manjši stroški ob enaki učinkovitosti doslej 
uporabljenih sredstev so tudi naše izhodišče za 
predstavitev sredstva Trico!

V Sloveniji imamo doslej z uporabo sredstva 
Trico precej skromne izkušnje. Že način gospo-
darjenja z gozdovi, ki temelji na sonaravnem 
konceptu, v veliki meri blaži težave med neu-
sklajenostjo rastlinojede divjadi s prehransko 
ponudbo v gozdu. V območjih, kjer nastaja ta 
težava, pa smo jo uspešno reševali s kemičnim 
sredstvom Kemakol domačega proizvajalca 
Agro Ruše.

Prvo testiranje sredstva Trico v organizaciji 
Zavoda za gozdove Slovenije je bilo opravljeno 
pozimi 2008/09 na območju Bleda na platoju 
Jelovice, ki je obdelano v strokovni nalogi Jerneja 
Avseneka. Na petih različnih ploskvah, velikosti 
10 X 15 m so na vsaki njeni tretjini ugotavljali 
razlike med zaščito s sredstvoma Trico, Kemakol 
in kontrolno (nezaščiteno) ploskvijo. Pričakova-
nih rezultatov učinkovitosti, ki so bili statistično 
obdelani, ni bilo mogoče dovolj prepričljivo 
dokazati. Pozimi je zapadlo nepričakovano veliko 

Slika 1: Sredstvo TRICO in škropilnica Mesto Inox Plus 6l (foto: Jurij Rozman) 
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snega, ki je prekril objekte, hkrati pa se je z njih 
umaknila tudi divjad. Analiza je sicer pokazala 
večje poškodbe na nezaščitenih delih ploskev, 
razlike v učinkovitosti obeh sredstev pa ni bilo 
mogoče dokazati.

Testne poizkuse učinkovitosti zaščitnega sred-
stva Trico so opravljali tudi Hrvatje na listavcih, 
ki so po prvih skopih poročilih zelo zadovoljivi. 
Sredstva še nimajo registriranega, so pa že v 
postopku.

Testni poskusi sredstva Trico so se v letu 2010 
začeli tudi v Območni enoti Brežice (Mojca 
Bogovič) na naravnem mladju hrasta, gorskega 
javora in na sadikah gorskega javora. Zaščita je 
bila opravljena jeseni leta 2010 in ponovljena 
spomladi leta 2011 pred olistanjem. Postavljenih 
je bilo pet ploskev z dvema kontrolnima, velikosti 
10 m x 10 m. Prvi dve sta bili nižinski (n. m. v. 
160 m in 200 m), ena z naravnim mladjem doba, 
druga z gradnom. Preostale tri so bile na Bohorju: 
ena z naravnim mladjem gorskega javora (n. m. 
v. 830 m) ter dve s sadikami gorskega javora (n. 
m. v. 870 m in 650 m). Vse ploskve so v obmo-
čju močnejšega objedanja mladja, hrastove so v 
bližini ograj. Naravno mladje je bilo zaščiteno z 
razpršilom Trico, sadike pa s premazom Trico-
-S. Sveže poškodbe po divjadi so bile spomladi 
ugotovljene na zaščitenih pa tudi na nezaščitenih 
površinah. Sredstvo ne zagotavlja popolne zaščite 
mladja pred poškodbami divjadi, nudi pa dovolj 
dobro zaščito pred zimskim objedanjem. Tudi 
v Brežicah se je izkazalo, da za zaščito mladja 
s sredstvom Trico potrebujemo kakovostno 
škropilnico. 

2.1 testni poskus v preddvoru
Oktobra leta 2010 je bila na desetih poskusnih 
ploskvah v vaseh okolice Preddvora opravljena 
zaščita gozdnega drevja s sredstvom Trico. Povr-
šine so bile posajene s smreko in so v fazi mladja, 
v manjšem obsegu tudi v gošči. Na objektih smo 
ščitili tudi naravno vrasle osebke listavcev in jelk, 
ki so bile večinoma zelo poškodovane zaradi 
objedanja v prejšnjih letih. Vsi objekti so bili v 
zasebni lasti v velikosti od 10 do 50 arov. Sredstvo 
je bilo na vseh ploskvah naneseno po navodilih 
proizvajalca sredstva, delo je nadziral revirni 
gozdar, avtor članka Tomaž Polajnar. Pravilno 

nanašanje sredstva je predstavnikom Zavoda za 
gozdove Slovenije (Tomaž Polajnar, Marija Kolšek) 
na terenu predstavil Peter Göldner v Mačah 7. 
oktobra 2010 ob prisotnosti lastnika gozda Janeza 
Aleša. Velja poudariti, da smo v vseh primerih 
del ploskve, tretirane s sredstvom Trico, zaradi 
primerjave zaščitili tudi s sredstvom Kemakol. Z 
njim je bilo zaščitenih tudi več objektov v bližini 
testiranih ploskev.

Ploskve so bile v razponu nadmorske višine od 
500 do 800 m na območju, kjer divjad prezimuje. 
Zima v letu 2010/11 je bila s snegom revna, kar 
pomeni, da ni bilo tako množičnih migracij divjadi 
z visokogorskih območij na testna območja, plo-
skve pa so bile le kratek čas popolnoma prekrite s 
snegom. Na splošno je v omenjeni zimi nastajala 
precej manjša škoda po divjadi kot v zimi pred 
njo. Pri delu smo uporabljali kovinsko nahrbtno 
škropilnico MESTO, prostornine pet litrov, s katero 
je mogoče doseči pritisk do 10 barov.

Na testnih ploskvah nismo zasledili poškodb 
od divjadi, prisotne pa so bile na površinah, kjer 
nismo ščitili. Lastniki gozdov so ugotovili, da je 
učinek vonja zelo uspešno deloval na divjad, saj 
v bližini testnih objektov ni bilo opaziti divjadi. 
Ponekod smo opazili, da je divjad skozi testne 
objekte opustila stečine. Učinek vonja na divjad 
je nekoliko popustil po mesecu ali dveh. To ugo-
tovitev je sicer zelo težko dokazati, potrjuje pa jo 
tudi opažanje, da v tem času v neposredni bližini 
nismo zasledili iztrebkov divjadi, česar nekaj sto 
metrov stran ni bilo mogoče potrditi.

Jeseni leta 2011 smo zaščito s sredstvom Trico 
ponovili na istih ploskvah, dodali pa smo nekaj 
novih. Kontrola kakovosti dela je bila opravljena 
med samim testiranjem. Spremljava prek zime je 
pokazala enake izkušnje zaščite kot v predhodnem 
letu. Na ploskvah nismo zasledili poškodovanih 
sadik in naravnega mladja, ki je bilo zaščiteno. 
Na nekaterih ploskvah smo opazili, da je divjad 
opustila stečine in ležišča. Motilo nas je, da je 
sredstvo kmalu po nanosu postalo prozorno (ni 
vsebovalo barvila), zato nanos zaščite ni bil več 
viden od daleč, medtem ko je bil nanos sredstva iz 
leta 2010 še vedno viden, ker je vseboval barvilo, 
ki je sredstvu dodano samo z namenom, da je 
zaščita vidna. Obarvano sredstvo je v pomoč 
delavcu pri nanašanju sredstva in je dobrodošlo 
tudi pri kontroliranju zaščite. Poudariti velja, 
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da je bila tudi zima v letu 2011/12 zelo skopa 
s snegom. Poškodbe od divjadi na območju 
testnih objektov, kamor se umika z visokogorja 
zaradi snega, niso bili tako izrazite, kot so bile 
pred testnimi leti.

Izkušnje učinkovitosti zaščitnega sredstva Trico 
pred objedanjem divjadi gozdnega drevja, ki izha-
jajo iz testnih ploskev v širši okolici Preddvora, 
smo primerjali z izkušnjami nekaterih lastnikov 
gozdov, večinoma z avstrijske Štajerske in Srednje 
gozdarske šole iz Brucka ob Muri, ki so nam 
služile tudi za potrditev pravilne tehnike dela. 
Učinki zaščite na temelju izmenjave informacij 
niso odstopali od tujcev. 

Vsebina poročila testiranja sredstva Trico 
ni namenjena reklamiranju sredstva, temveč 
spodbudi iskanja učinkovitejših in cenejših sred-
stev zaščite gozdnega drevja pred objedanjem 
divjadi, kjer je potrebna njihova uporaba. Več 
desetletna praksa zaščite s sredstvom Kemakol 
se je izkazala za zelo učinkovito, zato vidimo 

prodor novih sredstev na trg smiseln samo 
na podlagi manjših stroškov z najmanj enako 
učinkovito zaščito!

3  rezUltatI In UgOtOvItve
prednosti:

 – delo poteka hitreje in je manj naporno, ker ni 
treba pristopiti (prikloni, počepi) neposredno 
k vsaki sadiki. Strošek dela zaščite 1 ha mladja 
s sredstvom Trico je zato manjši od zaščite s 
sredstvom Kemakol, čeprav je potrebna količina 
sredstva Trico dražja v primerjavi s potrebno 
količino Kemkola (glej preglednico 2),

 – sredstvo je že pripravljeno, pred uporabo ga ni 
treba mešati ali redčiti z vodo. Pred uporabo ga 
je treba v originalni embalaži dobro pretresti,

 – delavec se s sredstvom bistveno manj poškropi 
po delovni obleki,

 – ni izgub sredstva zaradi polivanja v primeru 

Slika 2: Kemična zaščita s sredstvom TRICO s pomočjo nahrbtne škropilnice  Curek sredstva nanašamo samo 
na terminalne vršičke. (Foto Tomaž Polajnar)
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zdrsov ali padcev delavca,
 – z enkratno pripravo sredstva (najprimerneje 

je 3 do 4 litre v škropilnici (večja teža utruja 
delavca) je mogoče zaščititi veliko večjo povr-
šino v primerjavi s sredstvom Kemakol, če za 
pomakanje vršičkov uporabljamo lonček. Težo 
na hrbtu je lažje prenašati kot v roki lonček 
ali vedro,

 – manjše sadike in poškodovane jelke je z bri-
zganjem lažje zaščititi kot z ročnim potegom 
sredstva Kemakol ali s pomakanjem. Če je 
teren nagnjen, je nanos curka najbolj učin-
kovit na majhne sadike z brega navzdol, tako 
da škropilno palico nastavimo tik nad vrh 
sadike. To je seveda mogoče tudi na ravnini 
v primeru manjših sadik. V takem primeru je 
nanos skoncentriran samo na vrh in prvi venec. 
Sredstvo se razprši na vse strani in ni izgub, 
ki nastajajo v primeru stranskega (netočnega) 
nanosa na vršiček,

 – sredstvo je s tehniko brizganja zelo preprosto 
in učinkovito za zaščito listavcev,

 – zaščita sadik je mogoča tudi v času rasti 
(spomladansko objedanje vršičkov), če se v 
tem času pojavljajo poškodbe. Brizganje ne 
povzroča mehanskih poškodb mladih poganj-
kov. V takih primerih je priporočljivo redčenje 
sredstva z vodo,

 – cenovno zelo ugodna zaščita se ponuja za 
sadike pred sajenjem. Šope sadik skupinsko 
prebrizgamo pred sajenjem. 

Slabosti:
 – potrebujemo kakovostno škropilnico. Pripo-

ročljiva je škropilnica višjega kakovostnega 
razreda, ki prenese pritisk vsaj do 5 barov. 
Večja od 5 litrov je nesmiselna zaradi teže in 
delavcu povzroča dodaten napor. S tako koli-
čino je mogoče zaščititi že skoraj pol hektarja 
površine. Za kakovostno delo je potreben 
zadosten tlak. Najlepše se dela pod tlakom od 
4 do 6 barov, pod mejo 3 barov nanos sredstva 
ni več tako učinkovit in začne kapljati iz šobe 
(izguba sredstva),

 – delo s škropilnico (ker je dodatna oprema) 
na manjših površinah ni ekonomično zaradi 
potrebne priprave in čiščenja škropilnice. Škro-
pilnico je treba v celoti izprazniti, razstaviti in 

očistiti ob vsaki prekinitvi dela daljši od dveh 
ur, ker se ostanki maščobe strdijo. Za delo 
rabimo usposobljenega delavca. Pri neveščih 
delavcih lahko nastane večja poraba sredstva; 
zaščite delov sadik, ki niso potrebni, in zaščite 
osebkov, ki jih zaradi naravne selekcije in 
gostote ni smiselno ščititi,

 – s škropilno palico je treba natančno nameriti 
na vršiček sadike, da ne nastanejo nepotrebne 
izgube sredstva. Površno in nenatančno škro-
pljenje (usmerjanje curka) lahko bistveno 
poveča porabo sredstva (večji strošek),

 – na večje sadike (več kot 1 meter) z velikim 
vrhom in na strminah je težko natančno usme-
riti curek na vršiček. Nenatančen nanos sredstva 
s strani na vršiček (velja za večje sadike) ne 
zagotavlja popolne zaščite, saj s škropljenjem 
sredstvo nanesemo samo na eno stran vršička, 
od koder prihaja curek. Najučinkovitejši nanos 
je, če curek prihaja od vrha navzdol. V takem 
primeru zagotovimo popolno zaščito termi-
nalnemu popku,

 – če v nekaj dneh po nanosu sredstva na mladje 
nastanejo deževni dnevi, dež lahko spere barvilo 
iz sredstva. Zaščita je slabo vidna, zato je težje 
opraviti kontrolo izvedbe zaščite, 

 – delo zlasti na strmih in slabo prehodnih legah 
je za delavca zelo naporno in ne zagotavlja 
celodnevne delovne zbranosti.

3.1  testne izkušnje dela z zaščitnim 
sredstvom trIcO 

Na testu je bila poraba časa 3 do 4 ure/ha pri 
2000 do 2500 sadikah oz. ščitenih drevesc na 
hektar. Ploskve so bile razmeroma zelo dobro 
prehodne, delavci pa motivirani za delo in fizično 
v dobri kondiciji. Delovni čas je zelo odvisen od 
očiščenosti prostora, števila sadik, drevesne vrste 
mladja, nagiba, velikosti sadik in fizične sposob-
nosti delavca. Normativ za zaščito 1 ha mladja s 
sredstvom kemakolom je 10 do 12 ur/ha za 3000 
vršičkov. Normativ za zaščito mladja s sredstvom 
Trico smo določili na 8 ur/ha za zaščito sadik in 
naravno vraslega mladja (skupaj 3000 osebkov na 
hektar) ter za čiščenje škopilnice ob koncu dela. Po 
naših izkušnjah smo na testnih ploskvah porabili 
10 do 15 litrov sredstva pri gostoti zaščite okoli 
2000 do 2500 osebkov. Proizvajalec sredstva na 
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predstavitvenem letaku zagotavlja porabo štiri 
litre na 1000 osebkov. 

Testne ploskve in rezultati niso bili statistično 
obdelani. Čez zimo vse do začetka nove rastne 
sezone pa so bili opravljeni periodični pregledi, 
povprečno enkrat na mesec, ki jih je opravil 
revirni gozdar in tudi lastniki. Sadike, zašči-
tene s sredstvom Trico, niso bile poškodovane 
in vizualno ni bilo mogoče dokazati nobenih 
razlik v učinkovitosti zaščite s ploskvami s 
sredstvom Kemakol. Enake so bile tudi ugo-
tovitve opazovanj lastnikov gozdov, ki so bili 
vključeni v testni poskus. Ugotovili smo zelo 
dober učinek zaščite listavcev in poškodovanih 
jelk, ki pri siceršnji zaščiti s sredstvom Kemakol 
zaradi manj praktičnega dela navadno izpadejo 
pri zaščiti.

3.2  primerjava stroškov zaščite pred 
divjadjo s sredstvoma trico in 
Kemokol 

Zaščita gozdnega drevja pred objedanjem divjadi 
je velik strošek za lastnika in državo, ki lastnikom 
subvencionira delo in material. Zato na izbiro 
vrste zaščitnih sredstev pred divjadjo pomembno 
vpliva ekonomičnost zaščite. Premaz vršičkov s 
sredstvom Kemakol je bila doslej najcenejša vrsta 
kolektivnega zaščitnega sredstva za varstvo pred 
divjadjo. Strošek petletne zaščite s premazom 
Kemakol za 1 ha oz. 3.000 sadik znaša 950,80 EUR, 
s sredstvom Trico pa 757.80 EUR. To pomeni, 
da je strošek zaščite s Kemakolom v primerjavi 
s sredstvom Trico višji za 25 %. Če nastajajoče 
stroške analiziramo po stroškovnih nosilcih, 

pri zaščiti s sredstvom Kemakol v primerjavi s 
sredstvom Trico nastajajo za 60 % višji stroški 
dela in za 13 % nižji stroški sredstva.

Pri izračunu stroškov so upoštevane vrednosti 
materiala po pogodbi ZGS z dobavitelji zaščitnih 
sredstev za leto 2011 in strošek dela po Pravilniku 
o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 
(78 EUR/dan). 

Premaz vršičkov uporabljamo predvsem za 
zaščito sadik smreke, v manjši meri tudi za sadike 
jelke in listavcev pred zimskim objedanjem. 
Sredstvo Trico je uporabno za enak namen kot 
sredstvo Kemakol, le da sredstvo nanašamo na 
vršičke s pršenjem sredstva s škropilnico, kar je 
preprosteje in hitreje. Strošek dela je manjši, večji 
je strošek materiala. Strošek zaščite 1 ha mladja s 
sredstvom Trico je po cenah 150 EUR/ha iz leta 
2011, kar je nekoliko manj od stroška zaščite s 
sredstvom Kemakol (190 EUR/ha). 

Strošek zaščite mladja s sredstvom Trico je v 
primerjavi s sredstvom Kemakol dejansko večji, 
kot kažejo navedeni podatki, če moramo posebej 
za izvajanje zaščite kupiti škropilnico primerne 
kakovosti. Če pri izračunu stroška zaščite s 
sredstvom Trico upoštevamo še celotno vrednost 
kakovostne škropilnice (tip Mesto Inox Plus 6l; 
maloprodajna cena 220 EUR/kos v letu 2012), 
se nam vrednost nakupa škropilnice povrne, 
ko z eno škropilnico zaščitimo 6 ha mladja, 
upoštevajoč izračunano razliko med stroški 
zaščite s sredstvoma Kemakolom in Tricom 
(38,6 EUR/ha).

Na strošek zaščite s sredstvom Trico najbolj 
vpliva poraba sredstva, na porabo katerega vplivajo 
vrsta škropilnice, ki mora biti ustrezne kakovosti, 

delo/material trIcO KeMaKOl

Potrebna količina sredstva v EM/ha (3000 sadik/ha) 12 l/ha 12 kg/ha

Vrednost sredstva v EUR/EM 6,13 EUR/l 5,43 EUR/kg 

Vrednost sredstva v EUR/ha 73,56 EUR/ha 65,16 EUR/ha

Potrebne ure za zaščito 8 ur/ha 12 ur/ha

Vrednost ure delavca z ročnim orodjem v EUR/uro 9,75 EUR/uro 9,75 EUR/uro

Vrednost dela v EUR/ha 78,00 EUR/ha 125,00 EUR/ha

Vrednost dela in materiala v EUR/ha 151,56 EUR/ha 190,16 EUR/ha

Preglednica 1: Izračun stroškov zaščite 1 ha mladja (3.000 vršičkov oz. drevesc) s sredstvom Trico v primerjavi 
z zaščito s sredstvom Kemakolom (vse cene so z DDV)
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izurjenost delavca ter število zaščitenih vršičkov 
na hektar. Velja omeniti, da nas preprostejše delo 
s škropilnico kaj hitro zavede, da zaščitimo več 
sadik, kot bi bilo resnično nujno potrebno, zlasti 
naravno vraslih listavcev ali poškodovanih jelk, ki 
bi jih s sredstvom Kemakol najbrž izpustili. Prav 
to velja upoštevati pri samem delu!

3.3  testne izkušnje dela z zaščitnim 
sredstvom trIcO-S pred 
objedanjem gozdnega mladja v 
primerjavi s sredstvom Kemakol

Proizvajalec ponuja na trgu tudi zaščitno sredstvo 
Trico-S, sestavljeno prav tako na podlagi ovčje 
masti v obliki kemakolu podobne paste. 

Delo s sredstvom Trico-S (pomakanje vršič-
kov) smo opravili oktobra 2010 na treh različnih 
ploskvah na območju Preddvora, kjer so bili v 
bližini objekti zaščiteni s sredstvom Kemakol. 
Razlik v učinkih zaščite med sredstvoma Kema-
kol in Trico-S nismo opazili (osebna presoja, ki 
ne temelji na daljši praksi in statistični analizi). 
Na zaščitenih sadikah ni bilo opaziti poškodb 
objedanja, poškodbe pa so bile na nezaščitenih 
osebkih. En lastnik učinkoviti zaščiti tudi netre-
tiranih osebkov pripisuje učinku vonja v prvih 
mesecih. Velja pripisati, da so bili jesenski meseci 
v letu 2010 večinoma deževni brez snega, zato 
divjad ni imela težav s prehrano. 

Tehnika nanašanja sredstva je povsem enaka 
pri sredstvu Trico-S in pri sredstvu Kemakol; 
le-tega je treba pred uporabo primerno razred-
čiti, da je delo z njim sploh mogoče. Trico-S je 
že pripravljen in redčenje ni potrebno, vendar 
ga je treba pred uporabo dobro premešati. To 
sredstvo je zaradi vsebnosti ovčje masti nekoliko 
manj prijetnega vonja. Zaradi gostejše zgradbe 
ne škropi na delovno obleko. Ugotavljamo, da 
se sredstvo Kemakol nekoliko hitreje suši in se 
zlasti v suhem in toplem vremenu vršički hitreje 
obarvajo belo. Predvidevamo, da vsebnost masti 
podaljša sušenje. Zaščita tudi ne ohrani tako jasne 
bele obarvanosti. Pri sredstvu Kemakol se seseda 
kremenčev pesek v lončku (za primer tehnike 
pomakanja vršičkov), zato je potrebno sprotno 
mešanje in dolivanje vode po potrebi. Pri uporabi 
sredstva Trico-S s tehniko pomakanja vršičkov 
v lonček smo ugotovili, da je treba po daljšem 

času dela dodati nekaj vode, da ne nastaneta 
predebel nanos sredstva na vršiček in prevelika 
poraba. Ker sta si sredstvi po tehniki dela zelo 
podobni, bo predvsem ponujena cena odločala 
o izbiri med obema.

4  SKlep
Problem preveč številne divjadi, ki se kaže v 
obliki škode, je pri nas na nekaterih območjih 
zelo prisoten, saj objedanje naravnega mladja 
omejuje naravno obnovo gozda, hkrati pa zelo 
selektivno deluje na poznejšo mešanost in način 
mešanosti gozdnega drevja v sestoju. Divjad 
na tak način tudi podaljšuje pomladitvene 
dobe, ustvarja dodatne stroške zaradi stroškov 
umetne obnove ter biološko in gospodarsko 
siromaši gozdove. Največja gospodarska škoda 
nastane v primerih lupljenja dreves. Škode, ki 
jo naredi divjadi, ni mogoče odpraviti povsod 
vsaj v kratkem času.

Zato se pojavlja vprašanje v načinu zaščite pred 
škodo in obsega stroškov, nastalih s tovrstnim 
delom. V sestavku smo se omejili na možnost 
izbire kemične zaščite, ki je pri nas najbolj raz-
širjena zlasti pri zaščiti posajenih sadik iglavcev. 
Njena prednost je v enostavnosti, dobri učinko-
vitosti in manjših stroških v primerjavi z zaščito 
s količenjem, tulci in ograjami.

Kemakol je pri nas že desetletja najbolj raz-
širjeno kemično sredstvo, v Avstriji pa se kot 
možnost kemične zaščite v zadnjem času počasi, 
a vztrajno pojavlja sredstvo Trico. Cena sredstva 
je sicer višja od Kemakola, vendar so stroški dela 
zaradi načina nanašanja s pomočjo visokotlačne 
nahrbtne škropilnice precej manjši. Sredstvo je 
okolju prijazno zasnovano na podlagi raztopljene 
ovčje masti, ki deluje na divjad odvračalno zaradi 
okusa in vonja. 

Enakovredni učinki zaščite s sredstvom Trico v 
primerjavi s sredstvom Kemakol še niso povsem 
dokazani v našem prostoru. Izkušnje je mogoče 
črpati pri sosedih v Avstriji s poskusnih objektov, 
ki rastiščno in podnebno niso povsem povsod 
primerljivi z našimi. V sestavku so opisane 
prednosti in pomanjkljivosti zaščite s sredstvom 
Trico, ki smo jih dobili pri delu in opazovanju na 
poskusnih ploskvah v okolici Preddvora pozimi 
leta 2010/11 in 2011/12. Primer ne more podati 
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objektivnega zaključka, ker je bil poskus premajhen 
po obsegu in časovnem intervalu. Objekti niso 
bili statistično obdelani. 

Poglobljeno delo na tem področju mora postati 
temelj za morebitno množičnejšo uporabo sredstva 
Trico v praksi, za katerega pa moramo sprejeti 
vse posledice učinka zaščite in stroškov, nastalih 
z njo! Gozdarji moramo skupaj z lastniki ostati 
odprti za novosti, pred sprejetjem pa jih moramo 
preizkusiti.

S člankom želimo spodbuditi tudi tesnejše 
sodelovanje med lovci, gozdarji in lastniki gozdov, 
ki bi lahko s skupnimi močmi učinkovito in stro-
škovno uspešneje reševali težave zaradi škode, ki 
jo divjad povzroča v gozdu.

Polajnar, T.: TRICO – sredstvo za zaščito gozdnega drevja (predvsem mladja) pred objedanjem
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Od celotne v Jugoslaviji z gozdom zasajene zemlje 
je v Sloveniji 8,6 %. Po najnovejših virih znaša 
površina naših gozdov 680.900 ha. To se pravi 
45,3 % nasproti celokupni produktivni površini 
banovine. Taktično pa moramo imeti z gozdom 
obraslo zemljo više, na 708.300 ha, to je 47  % 
produktivne zemlje. Po nadmorski višini je v 
banovini 12 % gozdov med 100 in 300 m, 12 % 
med 200 in 600 m, 32 % med 600 in 1.000 m, 
14 % preko 1.000 m. Iz tega vidimo, da je največ 
gozdov v srednji višini.

Vrste so zastopane sledeče. Prevladujejo iglavci, 
ki jih je od celotne površine 226.958 ha 34 % in 
sicer so to čisti iglavci. Drugo vrsto zavzemajo 
gozdovi listavcev pomešani z iglavci in krijejo 
površino 209.422 ha t.j. 32 %. Šele za njimi pri-
dejo čisti bukovi gozdovi s površino 146.400 ha 
– 21 %, daleč za njimi hrastovi z 10.000 ha, mešano 
listnato drevje pa pokriva površino 76.300 ha. Med 
iglavci prevladuje smreka, v kraških pokrajinah 
jelka. Po naplavinah Save in Drave in po gričevju 
Prekmurja nastopa gozdni bor v čistih sestojih. 
Ob robih gozdne vegetacijske meje so razsežni 
prostori po planinah pokriti z rušjem.

Za usmerjanje gospodarstva z gozdovi in uži-
vanja njihovega donosa so pomembne lastninske 
pravice. Pojdimo kar po vrsti:

Pretežni del gozdov je v lasti posameznih pose-
stnikov in sicer 581.703,93 ha. Velikost gozdov 
s katero razpolaga posamezni posestnik je zelo 
različna. Največ je majhnih posestnikov in sicer 
takih, ki imajo prav malo, vsekakor pa manj kakor 
5 hektarov gozda. Nato slede posestniki srednji 
posestniki z gozdom od 10 do 50 ha. Posestnikov 
majhnih gozdov do 50 ha je približno133 280.

Posestnikov, ki imajo 50 do 100 ha gozda šte-
jemo 398, takih s po 100 do 300 ha gozda je 231, s 
300 do 500 ha gozda le 37, s 500 do 1.000 jih je 33.

Za gozdovi posameznih posestnikov pridejo 
(gozdovi Kranjskega verskega zaklada z 18.220,26 
ha) začasne državne uprave razlaščenih velepose-
stev z 21.707,15 ha površine. Tem slede gozdovi 
Kranjskega verskega zaklada, ki zavzemajo povr-
šino 18.220,26 ha. Seveda niso temu vštete posesti 
ljubljanske, lavantinske in zagrebške škofije z 8.426 
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ha, dalje gozdovi župnih, kaplanijskih, cerkov-
niških, šolskih, verskih in drugih nadarbinskih 
s površino 4.457,11 ha, dalje samostanskih in 
redovniških, ki posedujejo 3.650,93 ha. Velika 
površina 17.483,99 ha odpade na razne agrarne 
skupnosti. 9.108,78 površine imajo v rokah razne 
delniške družbe. Pravih državnih gozdov je le 2 
179,13 ha. Ostalo površino imajo državne žele-
znice, banovinske ustanove, mestne trške in vaške 
občine, zadruge, banke, hranilnice in posojilnice 
in razne druge ustanove. Vendar ti gozdovi ne 
zavzemajo veliko površino.

Poleg tega je treba omeniti, da je v Dravski 
banovini razmeroma veliko zaščitenih gozdov. 
To so taki gozdi, v katerih bi naravne sile zemljo 
odnašale, ako se do golega posekajo, dalje gozdovi 
v strminah in visokih legah, dalje na skrajni meji, 
kjer še raste drevje. Med zaščitene gozdove spa-
dajo tudi gozdi na bregovih večjih voda, če niso 
skalnati. Se razume, da tudi v narodnih parkih 
kot v Dolini Triglavskih jezer, ob bohinjskem 
jezeru, razen kar je nujno. Tudi gozdovi na krasu 
spadajo v zaščito. Po kriteriju starega gozdnega 
zakona je bilo koncem l. 1929 v banovini 190.669 
ha zaščitenih gozdov. Gozdovi, ki varujejo tuje 
objekte (železnice, ceste, naselbine) je bilo 2.774 ha.

Gotovo nas mora zanimati gozdovi verskega 
zaklada, ki smo jih prej omenili, saj so predmet 
marsikaterega zabavljanja, jeze in komunistične 
propagande. Poglejmo na kratko zgodovino! Pose-
stva nahajamo na Gorenjskem in okrog Kostanje-
vice. Na Gorenjskem sta dva glavna kompleksa na 
Jelovici in Pokljuki-Mežaklji, manjši še v notranjem 
Bohinju in gorenji savski dolini (Pišenca, Martu-
ljek, Belca). Posestva na Gorenjskem so darovali v 
enajstem stoletju nemški cesarji Henrik I., II., III., 
in IV. briksenškim škofom. Ti so tekom stoletij 
posest povečali in ostali gospodarji do 19. stol. 
Leta 1803 so bili gozdovi priklopljeni kameralnemu 
fondu in na njih je bila vpeljana državna uprava. 
Za časa francoske zasedbe od 1809 do 1813 je 
prevzela oskrbovanje francoska državna uprava. 
Od padca Napoleona je posestva upravljala spet 
avstrijska vlada. Leta 1833 je tedanji avstrijski 
cesar Franc odločil, da se vrne celo posestvo z 
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vsemi premičninami in nepremičninami, z vsemi 
pravicami in obveznostmi vred stolnemu kapitlu v 
Briksnu. Odredbo je cesar Ferdinand potrdil 1837 
in leto nato je posestvo prešlo v last Briksenških 
škofov. Dne 16. maja 1858 je kupil celo posestvo 
blejske graščine od škofa Vincenca iz Briksna 
bogat posestnik fužin ob Savi Viktor Ruard za 
157 000 avstrijskih goldinarjev. Radi slabe uprave 
in prekomernega izkoriščanja je oblast odredila 
sekvestracijo teh gozdov, ki je trajala od l. 1858 do l. 
1871. Tega leta je Ruard prodal skoraj vse posestvo 
Kranjski industrijski družbi za 180 000 avstrijskih 
goldinarjev. Pridržal si je samo graščino na Bledu 
z nekaj zemljišča, kar je 1882 prodal dunajskemu 
trgovcu Muhru. Kranjska industrijska družba je l. 
1895 prodala vse posestvo razen nekaterih delov 
okoli tovarne na Jesenicah in Javorniku za 2.800.000 
avstrijskih kron avstrijskemu poljedelskemu mini-
strstvu. Še istega leta je bila uvedena v gozdovih 
državna gozdna uprava. Vse posestvo je prišlo po 
l. 1918 pod upravo deželne vlade v Sloveniji, kjer 
je bil poseben Oddelek za gozdarstvo. Pozneje se 
je ta Oddelek spremenil v Direkcijo gozdov. Ko je 
1929 nastopila razdelitev kraljevine na banovine, 
je kraljevska banska uprava dravske banovine v 
Ljubljani prevzela gozdarske, hudourniške in lovske 
posle. Odsek za gozdarstvo je bil v začetku dodeljen 
oddelku za kmetijstvo od 29. aprila 1930 dalje pa 
neposredno podrejen banu. Predlanskim (19. 8. 
1939 prevzem uprave Bled, opomba Budkovič) je 
gozdove verskega zaklada država vrnila Cerkvi in 
sedaj so ta pod cerkveno upravo.

Manj pisano zgodovino imajo gozdovi verskega 
zaklada okoli Kostanjevice. V letu 1234 je izdal 
zadnji Spanheimovec, koroški vojvoda Bernhard, 
ustanovno pismo vetrinjskim cisterijancem pri 
Celovcu, da si zgrade sredi gosto z kostanjem in 
hrastom zaraščenih gozdov v Toplici pri Kosta-
njevici samostansko trdnjavo ter jim dodelil tudi 
obsežno posestvo. To posestvo je ohranila Cerkev 
do danes, seveda ne v celotni obliki.

Povrnimo se k splošnemu. Starost gozdov je kaj 
različna. V gozdovih kmetskega malega posestnika 
je jako malo starejšega lesa in so tudi zaloge lesa v 
teh gozdovih sorazmerno majhne. Le v državnih 
gozdovih v gozdovih kranjskega verskega zaklada 
in v nekaterih skrbno in konservativno oskrbova-
nih privatnih veleposestniških gozdih pa starejši 
sestoji večjega obsega častno zastopani.

V služnosti obremenjenih gozdov je največ na 
Gorenjskem, zlasti gozdovi verskega zaklada in 
sicer s pretežno pašnimi pravicami.

Krčenja gozdov in pretvarjanje v druge kulturne 
vrste se vršijo leto za letom predvsem na relativ-
nih tleh, po gospodarski potrebi. Posameznik 
pretvarja le manjše površine največ v travnik, 
njive, sadovnjak.

Nasproti krčitvam pa imamo po drugi strani 
kot nadomestilo prirastek gozdov, ker posamezni 
posestniki zasajajo manj plodna zemljišča, ki doslej 
niso bila pod gozdom. Razen tega odrejajo občeu-
pravna oblastva prave stopnje vsem posestnikom, 
ki sami niso obvezani dati predlog za pogoz-
dovanje do golega posekanih gozdov, posebne 
pogozdovalne odredbe z določenim rokom, do 
katerega mora biti pogozditev dovršena. Število 
pogozdovalnih objektov znaša 4000 – 5000 na 
skupni površini okoli do 9000 ha. Nekaj posebnega 
je uvedba dečjih dni za pogozdovanje. Ljudsko 
šolski otroci zasajajo potrebne komplekse pod 
nadzorstvom učiteljev in gozdarjev. Število teh 
prireditev vsako leto bolj raste. Leta 1935 je bilo 
prireditev 379 a leta 1938 že 582 takih prireditev.

Zakon leta 1930 ukazuje pogozdovanje kraških 
zemljišč. Posebne komisije so do konca leta 1938 
izločile vsega skupaj 1002 ha kraških in slabo-
rodnih zemljišč za pogozdovanje. Pogozdilo se 
je od teh doslej 342 ha, izpolnili pa so se zaradi 
suše, slabih tal in drugih vzrokov pomanjkljivi 
nasadi na površini143 ha, vse skupaj izključno 
z javnimi denarnimi sredstvi in pod vodstvom 
gozdarskih občeupravnih organov. Uspeh, da se 
poseke in praznine naravno zasejejo in zarastejo 
je odvisen od semenskih let. Največji uspeh se 
doseže, če goličave umetno posadimo s prikla-
dnimi sadikami. Pri umetnem zasajevanju lahko 
izberemo drevesno vrsto, ki jo želimo imeti, in 
tako spremenimo dosedanjo lesno vrsto v gozdu.

Da gozdnim posestnikom omogočijo pogozdo-
vanja, skrbijo oblastva za drevesnice. Danes imamo 
14 banovinskih drevesnic, poleg teh 4 drugih 
udruženj in nad 100 manjših, ki jih oskrbujejo 
privatni gozdni posestniki. Iz teh drevesnic se na 
leto porabi in deloma proda gozdnim posestnikom 
4 do 6 milijonov gozdnih sadik.

Na razvoj gozdov močno vplivajo tudi vremen-
ske prilike. Suša včasih uniči cele vrste mladih 
nasadov, pa tudi starejših, saj se je na primer 1922 
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na posestvu križniškega reda 30 leten jelšov gozd 
na površini 10 ha popolnoma posušil. Zaradi suše 
tudi večkrat zastanejo žage. Prav tako tudi toča 
poškoduje zlasti bukove in mlajše smrekove in 
borove nasade, kar se je zgodilo 1922 v okolici 
Vurberga in Ormoža. Tudi veter in sneg napravita 
precej škode. Včasih nastanejo pravi orkani, ki 
poderejo ali tudi izkoreninijo cele površine. Sneg 
polomi precej zlasti listavcev, včasih napravijo 
škodo tudi plazovi.

Drugi morda še bolj nevarni škodljivci so 
žuželke, med katerimi ima glavno besedo smre-
kov lubadar, ki rad nastopa zlasti po suši. V letu 

1922 se je naprimer posekalo 12.370 kubikov od 
lubadarja napadenega drevja in sušcev. V konji-
škem okraju ima obilo posla rilčkar, v nekaterih 
gozdnih drevesnicah ožere, izrastke na manjših 
smrekah posebno ob gozdnih robovih in pašnikih 
pa povzroča smrekova kožna uš. Od divjačine 
dela le neznatno škodo jelen, v logaškem okraju 
pa napadajo baje 15 do 25 letne smrekove gozde 
polhi. Med rastlinami ki lahko rastejo neprijetno 
goste: koprivje, deloma tudi malinje, srobot in 
divji hmelj, pravi parazit pa je omela, ki se naseli 
po jelkovih vršičkih. Med boleznimi je opaziti 
raka pri jelki in boru.
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Gozdovom ne prizanašajo tudi požari, ki so 
leta 1922 uničili v Sloveniji 105 ha gozda. Požare 
je povzročila v 25 slučajih neprevidnost in zlobna 
roka, 6 slučajih železniška lokomotiva, v 13 slu-
čajih pa je ostal vzrok neznan. Seveda moramo 
šteti med škodljivce tudi ljudi. Mnogi pasejo po 
gozdovih koze, ki napravijo mnogo škode zlasti 
v okolici Dovjega in Mojstrane. Mnogo škode se 
je seveda v letih po vojski naredilo z čezmernim 
izkoriščanjem, ker ni bilo nobenega gozdnega 
zakona. Danes je v tem pogledu znatno boljše. 
Sploh je danes tako urejeno, da se vsaka škoda 
čim prej popravi s pogozdovanjem, škodljivce 
pa z učinkovitimi sredstvi takoj zatrejo, kjer se 
pojavijo v kakršnikoli obliki.

Ogledali smo si položaj in razsežnost naših 
gozdov, poglejmo, kako se izkoriščajo. Jugoslo-
vanski zakon, ki se izvaja od leta 1930 zahteva 
trajno gospodarjenje v gozdu. To velja skoraj za 
vse gozdove razen za manjših posestnikov in tistih, 
ki niso pod posebnim javnim nadzorstvom. Da si 
zasigura trajnost in določi vsakoletni ali periodični 
užitek lesa se zahteva po tem zakonu gospodarski 
načrt za gozdove nad 300 ha. Po predpisih citira-
nega zakona se morajo za ta posestva predlagati 
vsako leto posebni predlogi za sečnjo.

Zelo velike koristi bi bilo za vsakega posestnika, 
da bi oskrboval gozd tako, da bi mu donašal redno, 
bodisi vsakoletno, bodisi ob določenih periodah 
toliko lesa, kolikor ga mora ob pravilni goji in 
dani boniteti tal in drugih činiteljev donašati. 
Obhod gozdov pa kaže ravno nasprotno, da je 
večina kmetskih individualnih pa tudi skupnih 
gozdov do skrajnosti izčrpana. Vzrok tega je bilo 
nerazsodno, prekomerno izkoriščanje po svetovni 
vojski, ko so cene hitro rasle. Posebno veliko se 
je tudi sekalo v dobi visoke lesne konjekture leta 
1928 in 1929. Zaradi svetovne krize je konec 
leta 1929 trgovina z lesom zastala in boljše kaj 
napredovala, dokler se 1936 ni pojavilo živahnejše 
povpraševanje po lesu, ki mu je sledil dvig cen 
raznih lesnih izdelkov.

Zaradi porasta cen so se posestniki zopet 
zatekli v gozdove, da z lesom plačajo dolgove, 
ki so jim nastali v 7 letih splošne krize. Ker mar-
sikdo nima več dozorelega lesa, je pričel sekati 
nedorasle sestoje. Da se to sekanje prepreči je 
leta 1938 ban izdal Zakon o izkoriščanju neo-
draslih gozdov.

Ker je v dravski banovini število individualnih 
posestnikov zelo veliko, je težko ugotoviti, koliko 
lesa se na leto poseka. V malem in srednjem gozdu 
ni rednih sečenj in sekajo les tu in tam kakor 
potreba nanese. Zato tudi produkcija lesa ni bila 
vsako leto enako velika.

Domnevati moremo, da znaša posekana gro-
madna množina lesa v dravski banovini na leto 
od 2,5 do 3,5 milijona kubičnih polnih metrov, 
čeprav znaša po strokovnih cenitvah prirastek 
gromadne množine lesa v Sloveniji le okrog 
2 milijona polnih kubičnih metrov. Torej se v 
Sloveniji že povprečno bolj izkoriščajo, kakor 
dovoljuje to normalni prirastek lesa. Vendar je 
bila dejanska produkcija zaradi posebno velikega 
povpraševanja tudi dosti večje, tako se je v letih 
1929 in 1930 bližalo izkoriščanje po naši sodbi 
skoraj dvojnemu iznosu letnega prirastka. Na les 
za tehnično uporabo odpade od celotne produkcije 
okoli 36 % na drva za gorivo in oglje okoli 60 %, 
okoli 4 % pa ostane nerabljenega v gozdovih.

Kot tržišče za kurivo pride v Sloveniji v poštev 
predvsem domače tržišče. Z ozirom na majhno 
porabo premoga računajo, da se potroši v Sloveniji 
na rodbino in leto 5,5 kubičnih metrov drv, kar da 
skupaj 1.200.000 kubikov. Pa domača potrošnja 
kuriva je zelo stalna, na drugi strani pa se izvoz 
kuriva zelo menjava. Dočim je znašal izvoz leta 
1936 le 43.000 ton, leta 1937 le 53.000 ton je bil 
leta 1920 200.000 ton. V lesno oglje se je proizve-
dlo 1936 in 1937 le 70.000 kubikov drv, a v letih 
najvišje konjukture okrog 300.000 kubikov drv. 
Strokovnjaki ocenjujejo, da se je posekalo pri nas 
v zadnjem desetletju 1.300.000 do 1.600.000 drv. 
Iz tega sledi, da že pri kurivu domača potrošnja 
važnejša od izvoza. Zadnja leta se je porabilo okrog 
90 % posekanih drv doma in le okrog 10 % se je 
izvozilo v surovi obliki ali kot lesno oglje. V letih 
visoke konjekture je bil ta odnos 2:1.

Kakor smo omenili odpade na tehnični les 36 % 
celotne produkcije. Potrošnja na domačem trgu 
v Sloveniji predstavlja največ četrtino celokupne 
produkcije, dočim so ostale tri četrtine dele tako, 
da gre nekaj več kot polovica v inozemstvo, nekaj 
nanj kakor polovica pa v ostale kraje naše države. 
Pri najvažnejši skupini tehničnega lesa, pri tesa-
nem in rezanem lesu, odpade okrog tretjina iz 
Jugoslavije izvoženaga lesa na Slovenijo. Izvoz 
v inozemstvo v letih od 1927 in 1937 nam kaže 
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v milijonih ton tele številke: 255, 365, 440, 368, 
277, 138, 180, 208, 192, 116, 222.

Ker govorimo ravno o tehničnem lesu, je 
naravnost nujno, da spregovorimo še nekoliko o 
žagah, kjer se proizvaja tehnični les. Nerazmerno 
veliko je v dravski banovini število malih žag. 
Na Pohorju na primer ni skoraj večjega kmeta, 
ki ne bi imel svoje venecijanke. V Oplotniškem 
jarku je kar 44 takih žag. Leta 1937 je bilo v dra-
vski banovini 1966 obratovališč s primitivnimi 
veneciankami, 36 obratovališč s polovičnimi 
jarmeniki in drugimi napravami ter 230 obrato-
vališč z modernimi polnojarmeniki in drugimi 
napravami za predelovanje lesa. Venecianke 
imajo kapaciteto od 0,6 do 1,5 kubika na dan in 
150 do 200 kubikov na leto in izkoriščajo les le 
50 %. Pri polnojarmenikih je izkoriščanje 70 %. 
S kapaciteto 15 kubikov na dan pri turbinah na 
parni pogon, za njimi imajo največjo kapaciteto 
žage na električni pogon, takoj za njimi na vodni 
pogon, žage na plin pa imajo kapaciteto le 4,5 
kubikov na dan. Kmetske venecianke, čeprav jih je 
toliko, imajo kapaciteto 18% kapacitete vseh žag. 
Ker so v Sloveniji kljub temu, da bi mogli požagat 
moderni polnojarmeniki dvakratno množino 
normalne letne produkcije lesa, še vedno v obratu 
primitivne venecijanke, izgubi Slovenija radi slabše 
izrabe gromadne količine lesa pri enaki sečnji 100 
000 kubikov žaganega lesa. To pa še ni vsa izguba 
radi nesodobnega žaganja. Izdelki veneciank so 
tudi kvalitetno slabši in ne morejo doseči na trgih 
normalnih cen. Slaba produktivnost veneciank 
ima tudi zelo neugodne posledice za mezdno 
višino v njih zaposlenih delavcev.

Predelovanje lesa v polizdelke je v dravski bano-
vini precej razvito. Poleg žag obratuje še mnogo 
drugih naprav, ki predelujejo les v dobrosučne 
izdelke in to: podjetja za izdelovanje parketov, 
sodov, pohištva, zabojev raznih vrst, dalje pod-
jetja za stavbni material za stolarske, strugarske, 
kolarske predmete, tovarne za kopita, podpetnike, 
za žeblje za čevlje, lesovino, lepenko, papir, lesno 
volno, kuhinjsko in drugo orodje, za čreslovino, 
impregnacijo lesa, destilirano jelkino olje, za zama-
ške, krtače, metle, dežnike in palice, za telovadno 
orodje, smuči, pletarske predmete, za igrače; dalje 
je treba omeniti domačo lesno obrt, ki proizvaja 
rešeta, škafe, zaboje, sodčke, lesene lopate, žlice, 
zobotrebce in druge predmete.

V zadnjih dvajsetih letih se je pokazal pri 
ustanavljanju novih podjetij velik razmah in viden 
napredek. Mnogo pridnih rok je našlo zaposlenja 
in zaslužka. Med svetovno krizo veliko žag in 
drugih podjetij ni bilo docela zaposlenih, mar-
sikatero podjetje je obrat začasno ustavilo. Sedaj 
podjetja večinoma zopet obratujejo.

Stanje in napredek gozdarstva v dravski bano-
vini sta nazorno pokazali dve dobro uspeli razstavi 
ljubljanskega velesejma. Prva splošna, gozdarska 
razstava je bila jeseni leta 1930, pri kateri so sode-
lovali poleg državnih gozdarskih organov večji 
gozdni posestniki, lesni industrijalci in obrtniki.  
Druga leseni leta 1936 se je omejila na razstavo 
lesa in lesnih izdelkov.  

*Opomba
Gozdarska založba Zveze gozdarskih društev Slo-
venije je oktobra 2012 izdala zanimivo knjigo ZA 
NAŠ GOZD. Zajetno delo je neprecenljiv zgodo-
vinski dokument gozdarstva Dravske banovine v 
takratni Kraljevini Jugoslaviji. Pohvala in zahvala 
našemu profesorju Martinu Čoklu za izjemno 
delo, s katerim je zapolnil del praznega prostora 
v zgodovinskem mozaiku naše stroke.

V tem delu sem mogoče dobil odgovor na 
ročno napisan sestavek z naslovom Gozdarstvo 
v Sloveniji. Nepodpisan, nedokončan sestavek 
je bil založen v starih knjigah v Mariboru. Ob 
prebiranju sem prišel do prepričanja, da je bil 
avtor dober poznavalec takratnega gozdarstva. 
Sestavek pripisujem inž. Antonu Šivicu. Trditev 
povezujem na prvič prebrano, nikoli slišano 
besedo gromadno (ogromno, veliko?), ki sem jo 
zasledil v dveh njegovih objavljenih prispevkih 
v zgoraj omenjeni knjigi in rokopisu. Tekst je 
bil gotovo napisan leta 1941 za posvetovanje 
Za naš gozd. Rokopis sem originalno prepisal 
in ga pošiljam za morebitno objavo v Gozdar-
skem vestniku. Primerjava pisave in pomoč 
profesorja Martina Čokla bo mogoče razjasnila 
skrivnost. Originalni rokopis sem pripravljen 
predati v hrambo knjižnici Gozdarskega inšti-
tuta Slovenije.

Alojz BUDKOVIČ,
univ. dipl. inž. gozd., ZGS, OE Bled,  

Ljubljanska 19, Bled
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ferlan, Mitja. The use of micro-meteorological 
methods for the monitoring of the carbon fluxes in 
Karst ecosystems : doctoral dissertation = Spremljanje 
toka ogljika v kraških ekosistemih z mikrometeoro-
loškimi metodami : doktorska disertacija. Ljubljana: 
[M. Ferlan], 2013. XII, 102 f., ilustr. 

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_
ferlan_mitja.pdf. [COBISS.SI-ID 770679]

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podi-
plomski študij bioloških in biotehniških znanosti, 
področje gozdarstva. Mentor Franc Batič, somentor 
Primož Simončič

Izvleček
Kljub intenzivnim raziskavam o kroženju ogljika so 

nekateri ekosistemi na tem področju še vedno slabo raz-
iskani. Eni takšnih so tudi kraški ekosistemi. Raziskave 
predstavljene v tem delu so bile narejene na ravnini 
Podgorskega Krasa (400 - 430 m.n.v.) v sub-mediteran-
ski regiji Slovenije. Na zaraščajočem območju sta bili 
izbrani dve ploskvi: pašnik in površina v zaraščanju. 
Na obeh ploskvah so bile v juliju 2008 vzpostavljene 
mikrometeorološke meritve po metodi Eddy covariance 
(EC) na višini 15 m (zaraščanje) in 2 m (pašnik). Prav 
tako so bile v okviru ploskev izvajane meritve dihanja 
tal z mikrometeorološko metodo zaprtih in odprtih 
komor ter vse potrebne spremljajoče meteorološke 
meritve. V preučevanem obdobju od 1. 7. 2008 do 30. 
11. 2012 ni bilo med obema ploskvama zaznati večjih 
razlik v zračni temperaturi in količini padavin. Kar se 
tiče kvalitete podatkov pridobljenih po metodi EC, smo 
uporabili 59,7 % podatkov na ploskvi zaraščanje in 33,7 
% podatkov na ploskvi pašnik. Ploskev zaraščanje je v 
preučevanem obdobju delovala kot ponor ogljika (NEE 
= -184 Ž 19 gCm-2leto-1), medtem ko je bila ploskev 
pašnik vir (NEE = 293 Ž 34 gCm-2leto-1) ogljika. Na 
podlagi mikrometeoroloških meritev po metodi EC 
lahko zaključimo, da zaraščanje pašnikov vpliva na 
povečano ponorno aktivnost ekosistema za ogljik. 
Ko smo na podatke NEE aplicirali B4 korekcijo, ki je 
potrebna zaradi samogretja merilne opreme, je ploskev 
zaraščanje delovala kot šibak ponor ogljika (NEE = 
-28 gCm-2leto-1), medtem ko je pašnik deloval kot 
vir (NEE = 456 gCm-2leto-1) ogljika. Ob aplikaciji 
korekcije NEE zaradi samogretja merilne opreme, ki 
je bila razvita na podlagi lastnih meritev (SISC), je 
ploskev zaraščanje delovala kot ponor ogljika (NEE = 
-127 gCm-2leto-1), medtem ko je pašnik deloval kot vir 
(NEE = 362 gCm-2leto-1) ogljika. Meritve so pokazale, 

doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2013

da je potrebna tovrstna korekcija tudi v naših razmerah 
in ne le v hladnejših (Burbaet al., 2008), vendar mora 
biti uporabljena korekcija razvita na podlagi lastnih 
meritev. Kar zadeva meritev dihanja tal smo v študiji 
pokazali, da lahko avtomatski sistem za tovrstne meri-
tve močno prispeva k večji časovni gotovosti meritev. 
Kombinacija meritev temperature in vlage tal skupaj 
z ročnimi meritvami dihanja tal pa močno prispeva k 
prostorki gotovosti meritev.

grOšelj, petra. Skupinsko odločanje v analitičnem 
hierarhičnem procesu in prikaz njegove uporabe 
pri upravljanju Pohorja kot varovanega območja : 
doktorska disertacija = Group methods in analytic 
hierarchy process and their application to the 
management of protected area Pohorje : doctoral 
dissertation. Ljubljana: [P. Grošelj], 2013. XIII, 136, 
[94] str., ilustr. 

[COBISS.SI-ID 3231624]
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Inter-

disciplinarni doktorski študij bioznanosti, področje 
ekonomika naravnih virov. Mentorica Lidija Zadnik 
Stirn, somentor Donald G. Hodges

Izvleček
V disertaciji smo preučevali metodo analitičnega 

hierarhičnega procesa. Pregledali smo metode za izra-
čun vektorja uteži pri enem deležniku, osredotočili pa 
smo se na skupinsko odločanje. Raziskali smo metode 
skupinskega odločanja, pri katerih iz individualnih 
matrik parnih primerjav dobimo skupinski vektor 
uteži. Ugotovili smo, da skupinski metodi DEA-WDGD 
in DEAW&C nista primerni za uporabo in razvili 
novo metodo WGMDEA. Raziskali smo sprejemljivo 
nekonsistentnost pri skupinskem odločanju. Dokazali 
smo izrek: Če so matrike parnih primerjav vseh delež-
nikov sprejemljive nekonsistentnosti, je sprejemljive 
nekonsistentnosti tudi skupna matrika, ki jo dobimo 
iz uteženih geometrijskih sredin individualnih parnih 
primerjav. Bolj podrobno smo preučili sprejemljivo 
nekonsistentnost na primeru matrik parnih primerjav 
velikosti 3 x 3  za dva odločevalca. Razvili smo mere 
za primerjavo rezultatov različnih skupinskih metod. 
Predstavili smo dve metodi za združevanje individualnih 
ocen v intervalne skupinske ocene. Uporabo metod smo 
prikazali na primeru upravljanja varovanega območja 
Pohorje. Izbrali smo deležnike s področja turizma, 
gozdarstva, kmetijstva in varovanja narave. S pomočjo 
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anket smo glede na SWOT skupine in faktorje določili 
optimalno alternativo za razvoj Pohorja. Po pomem-
bnosti smo razvrstili strateške in operativne cilje, ki 
bodo pripomogli k uresničitvi vizije Pohorje 2030. V 
ANP model smo povezali oba AHP modela in prikazali 
izbiro optimalne alternative v tem primeru. Rezultate 
skupinskih metod smo primerjali z izbranimi merami.

hrIBernIK, Boštjan. Model zgoščevanja omrežja 
gozdnih cest v večnamenskem gozdu : doktorska 
disertacija = The model of forest road network enlar-
gement in multipurpose forest : doctoral dissertation. 
Ljubljana: [B. Hribernik], 2013. XII, 177 str., ilustr. 

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdar-
stvo/dd_hribernik_bostjan.pdf. [COBISS.SI-ID 787319]

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podi-
plomski študij bioloških in biotehniških znanosti, 
področje gozdarstvo. Mentor Igor Potočnik

Izvleček
Odpiranje gozdov z gozdnimi cestami je bilo v pre-

teklosti načrtovano samo na podlagi lesnoproizvodne 
vloge gozda. S spoznavanjem pomena ostalih vlog gozda 
je prihajalo do njihovega postopnega vključevanja v 
postopke načrtovanja odpiranja gozdov. Sodoben pri-
stop k načrtovanju odpiranja gozdov zahteva hkratno 
obravnavanje vseh vlog gozda. Zgoščevanje omrežja 
gozdnih cest je ekonomsko utemeljeno z gostoto 
gozdnih cest, kjer nastopajo najmanjši skupni stroški 
spravila in prevoza. V območju raziskovanja, ki ga kot 
geografsko zaokrožena celota predstavlja občina Črna 
na Koroškem, znaša pri danih pogojih ekonomsko 
utemeljena gostota gozdnih cest 17.42 m/ha. Na tej 
osnovi so določena nezadostno odprta območja izven 
širine pasu 574 m, ki ga posamezna cesta odpira. Pri 
načrtovanju odpiranja nezadostno odprtih območij se 
upoštevajo terenske značilnosti in zahtevane tehnične 
karakteristike načrtovanih gozdnih cest. Ekonomska 
utemeljitev gradnje posamezne načrtovane gozdne 
ceste temelji na večjem zmanjšanju stroškov spravila 
lesa kot je povečanje letnih stroškov vzdrževanja 
gozdnih cest in stroškov zaradi trajne izgube rastne 
površine. Hkratno vrednotenje vseh vlog gozda je v 
raziskavi narejeno z določanjem relativnega pomena 
posamezne vloge gozda na podlagi večkriterijskega 
odločanja, ki določa težo posameznega dejavnika po 
metodi parov. Na osnovi standardiziranih vrednosti 
vlog gozda in njihovih izračunanihuteži je izdelana 
karta primernosti ureditvenih enot za gradnjo gozdnih 
cest. Primernost posameznih ekonomsko utemeljenih 
načrtovanih tras gozdnih cest je z vidika posameznih 

vlog gozda različna. To je prikazano s študijem primera 
in predstavlja kakovost novega pristopa pri načrtovanju 
odpiranja gozdov.

jarnI, Kristjan. Genetska struktura gozdnih 
semenskih objektov divje češnje (Prunus avium 
L.) v Sloveniji : doktorska disertacija = Genetic 
structure of wild cherry (Prunus avium L.) seed 
stands in Slovenia : doctoral dissertation. Ljubljana: 
[K. Jarni], 2013. IX, 75 f., [6] pril., ilustr. [COBISS.
SI-ID 782199]

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podip-
lomski študij bioloških in biotehniških znanosti, 
področje gozdarstva. Mentor Robert Brus, somentor 
Jernej Jakše

Izvleček
S pomočjo devetih mikrosatelitskih markerjev je 

bila proučevana genetska variabilnost divje češnje 
(Prunus avium L.) v Sloveniji. Analiza 312 dreves iz 
štirih semenskih objektov je pokazala visoko genetsko 
variabilnost znotraj sestojev (HT = 0,749) in manjšo, 
vendar značilno variabilnost med sestoji (FST= 0,040; 
G‘ST = 0,137). V sestoju Vipavska brda je bil odkrit velik 
delež dreves vegetativnega izvora. Tako je bilo med 217 
analiziranimi drevesi v sestoju potrjenih le 69 različnih 
genotipov. Ob upoštevanju dreves generativnega izvora 
kaže sestoj Vipavska brda močno prostorsko-genetsko 
strukturo (SGS) (Sp = 0,031), z značilnim koeficientom 
sorodnosti v prvem razredu oddaljenosti (< 40 m). Z 
vključitvijo vseh dreves v analizo (generativni + vege-
tativni izvor) je intenziteta SGS v Vipavskih brdih še 
višja (Sp = 0,149), medtem ko je koeficient sorodnosti 
značilno različen od naključne razporeditve genotipov 
v sestoju do oddaljenosti 240 m. Analiza je pokazala, da 
so drevesa znotraj klonskih skupin močno prostorsko 
grupirana ter da k prostorski ‹grupaciji› posameznih 
klonov pripomorejo tudi gozdne poti,potoki in jarki, 
ki predstavljajo ovire razrasti korenin ter na ta način 
ovirajo vegetativno razmnoževanje ob pomoči odgan-
jkov iz korenin. V sestoju Vipavska brda so bile na 
posameznih lokusih odkrite somatske mutacije, kar 
dodatno povečuje kompleksnost genetske strukture 
omenjenega sestoja. Rezultati kažejo na pomembnost 
upoštevanja bioloških in genetskih lastnosti vrst pri 
gospodarjenju z gozdovi, še posebno pri izločanju 
semenskih objektov. Pri njihovem izločanju moramo 
paziti na ustrezno genetsko variabilnost in majhno 
sorodno povezanost med drevesi.

Disertacije 2013
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pOljanšeK, Simon. Dendrokronologija črnega 
bora (Pinus nigra Arnold) na območju zahodnega 
dela Balkanskega polotoka : doktorska disertacija 
= Dendrochronology of black pine (Pinus nigra 
Arnold) in the western part of the Balkan peninsula : 
doctoral dissertation. Ljubljana: [S. Poljanšek], 2013. 
VII, 101, [36] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 773495]

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Inter-
disciplinarni doktorski študij bioznanosti. Mentor 
Tomislav Levanič

Izvleček
Za območje osrednjega dela areala črnega bora 

(Pinus nigra Arnold) na zahodnemdelu Balkanskega 
polotoka je bila iz sedmih medsebojno ujemajočih se 
lokalnih kronologij širin branik izračunana prva regi-
onalna kronologija. Dodatno so bili letni debelinski pri-
rastki vzorčeni na severovzhodnem ter severozahodnem 
robu razširjenosti bora na Balkanskem polotoku. Slednja 
lokacija se nahaja v submediteranskem delu Slovenije, 
tu sta bili izmerjeni tudi gostoti ranega in kasnega lesa. 
Izdelana regionalna kronologija širin branik črnega bora 
se ujema s predhodno objavljenimi regionalnimi kro-
nologijami sosednjih območij. Na širino branik dreves 
z območja submediteranskega dela Slovenije negativno 
vplivajo nadpovprečne poletne temperature, na gostoto 
ranega lesa pa imajo pozitiven vpliv zgodnje poletne 
padavine. V Bosni in Hercegovini (BiH), kjer je trajanje 
sončnega obsevanja predstavljeno kot posredni kazal-
nik vlažnostnega stresa, je bil odkrit na širino branik 
značilni negativni vpliv trajanja sončnega obsevanja 
obdobja junij-julij. Medtem je bila na severovzhodni 
meji balkanskega dela areala, v jugozahodni Romuniji, 
izračunana značilna korelacija med širino branik in 
standardiziranim padavinskim indeksom obdobja 
junij-avgust. Vpliv klime na širino branik črnega bora 
z območja BiH je stabilen do sredine druge polovice 
20. stoletja, potem je klimatski signal oslabljen. Naj-
verjetnejši vzrok za šibkejši klimatski signal so značilne 
spremembe v ciklonih nad Balkanskim polotokom in 
s tem manjši sušni stres za drevesa. Trajanje sončnega 
obsevanja je rekonstruirano do leta 1660, padavinski 
indeks pa do leta 1688. Značilna leta, prepoznana s pre-
seganjem izbranih mejnih vrednosti rekonstrukcije, so 
bila pojasnjena z drugimi objavljenimi in neobičajnimi 
dogodki, ki vplivajo narast: sušami, poletnimi deževji, 
hladnimi poletji in vulkanskimi izbruhi.

ŽeleznIK, peter. Dinamika razvoja drobnih kore-
nin gozdnega drevja kot indikator razmer v okolju : 
doktorska disertacija = Fine root growth dynamics of 

forest trees as indicator of environmental conditions 
: doctoral dissertation. Ljubljana: [P. Železnik], 2013. 
XI, 150 str., ilustr., preglednice. 

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_peter_
zeleznik.pdf. [COBISS.SI-ID 771447]

Univerza Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Podip-
lomski študij bioloških in biotehniških znanosti, pod-
ročje gozdarstvo. Mentorica Hojka Kraigher.

Izvleček
Dinamika rasti in razvoja korenin je slabo raziskana. 

Problem predstavljajo raziskovalne metode, ki so bile v 
preteklosti večinoma destruktivne. V nalogi so rezultati 
raziskave dinamike razvoja drobnih korenin (DK) 
navadne bukve (Fagus sylvatica L.), ki raste v različnih 
razmerah (v provenienčnem poskusu, pragozdu, in gos-
podarjenem gozdu), uporabljeni kot indikator razmer 
v okolju. Naloga je potekala v času od 2007 do 2010, v 
katerem so bile za analizo številnih parametrov drobnih 
korenin (masa DK, specifična dolžina korenin - SRL, 
biomasa, nekromasa, dolgoživost, obrat mase) uporabl-
jene različne metode (vrastne mrežice, minirizotroni). V 
mednarodnem provenienčnem poskusu na Kamenskem 
hribu, ki je bil osnovan 1998 leta, je bila proučevana 
dinamika rasti korenin različnih provenienc. Naravno 
pomlajevanje se je od provenienc značilno razlikovalo 
po masi DK (pri proveniencah povprečno 3212 kg/ha, 
pri naravnem pomlajevanju 2097 kg/ha). Med ostalimi 
parametri razlike niso bile značilne, kar nakazuje na 
to, da je dinamika rasti koreni pri bukvi odraz močne 
fenotipske prilagodljivosti vrste na razmere v okolju. V 
naravnem in gospodarjenem gozdu nastajajo večje in 
manjše vrzeli zaradi človekovih posegov ali pa narav-
nih pojavov. Razmere v vrzelih so lahko drugačne od 
razmer v sestojih, kar vpliva na rastne pogoje Na plos-
kvah Snežna jama (gospodarski gozd) in Rajhenavski 
Rog (pragozdni ostanek) so bile opazovane razlike v 
dinamiki rasti drobnih korenin v sestoju, v vrzeli in na 
severnem robu vrzeli. V umetni vrzeli na Snežni jami 
so bile pred našim poskusom ugotovljene ekstremne 
klimatske in talne razmere, ki otežujejo rast mladih 
drevesc bukve. Ob začetnem vzorčenju so bile značilne 
razlike med ploskvama samo v masi drobnih korenin 
in sicer med vrzelima (na Snežni jami 466 kg/ha, na 
Rajhenavskem Rogu 3653 kg/ha). Obrat korenin na 
Rajhenavskem Rogu (0,3 leto1-) je bil podoben obratu 
na Kamenskem hribu (0,4-0,6 leto1-), na Snežni jami 
pa so bili rezultati uporabljenih metod nasprotujoči, 
domnevamo da zaradi vpliva gospodarjenja na tla.

Pripravila 
mag. Maja PETEH

vodja Gozdarske knjižnice

Disertacije 2013
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Žled v slovenskih gozdovih 2014

Datum: 18. 2. 2014  Št.: 3408-05-2437-C901/14

Zavod za gozdove Slovenije po območni enoti POSTOJNA Krajevna enota CERKNICA Čabranska 
1, 1380 Cerknica (v nadaljevanju: Zavod) izdaja po uradni dolžnosti na podlagi prvega odstavka 29. 
člena Zakona o gozdovih (Ur. list RS, št. 30/93, 13/98-odl. US, 56 /99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 
115/06-ORZG40, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13 in 101/13-ZDavNepr) in drugega odstavka 
217. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06 ZUP-UPB2, 10 5/06-ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) lastnikom gozdov na območju Krajevne enote cerknica, gozdnega 
revirja OtOK KarlOvIca (k.o. dolenja vas, rakov škocjan, Otok I, Otok II, glažuta, gore-
nje jezero, lipsenj, Žerovnica) v upravni zadevi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v 
gozdovih, naslednjo 

generalnO OdlOČBO O IzvedBI  
SanItarne SeČnje pOšKOdOvanIh dreveS  

v ŽledOlOMU OzIrOMa SnegOlOMU 

1. Lastniki gozdov morajo v svojih gozdovih na območju Krajevne enote Cerknica Zavoda za gozdove 
Slovenije v katastrskih občinah Dolenja vas, Rakov Škocjan, Otok I, Otok II, Glažuta, Gorenje jezero, 
Lipsenj, Žerovnica opraviti sanitarno sečnjo in preventivna varstvena dela ali zagotoviti njihovo 
izvedbo. Pri tem morajo posekati in izdelati vsa izruvana, odlomljena, prelomljena, močno nagnjena 
drevesa in drevesa z močno poškodovanimi krošnjami zaradi žledoloma oz. snegoloma ter les izpeljati 
iz gozda. Vzpostaviti je treba gozdno higieno. To je pospravilo polomljenih vrhov iglavcev v primerih, 
ko posek dreves brez vrhov ni potreben, ter pospravilo močno poškodovanih tanjših dreves iglavcev. 
Vrhove in debelca je treba razžagati in zložiti na kupe ali odpeljati iz gozda. 
2. Drevesa za posek so vidno poškodovana zaradi posledic žledoloma oz. snegoloma in sicer so: izru-
vana, odlomljena, prelomljena, močno nagnjena ali imajo močno poškodovane krošnje (več kot 1/3 
polomljene krošnje pri iglavcih ter več kot 80 % poškodovane krošnje pri listavcih), v nadaljevanju: 
močno poškodovano drevje. Drevesa za posek praviloma niso označena. 

3. Roki za izvedbo del: 
a)  V roku 60 dni od vročitve te odločbe z javnim naznanilom je treba izvesti oziroma zagotoviti posek 

in izdelavo drevja, ki ga je treba posekati za vzpostavitev prevoznosti gozdnih vlak, ki odpirajo 
gozd več lastnikov. 

b)  Do dne 15. 5. 2014 je treba posekati in izdelati poškodovane iglavce, odpeljati posekan les iz gozda 
ter vzpostaviti gozdno higieno. 

c)  Če so iglavci napadeni s podlubniki, je treba v izreku navedene ukrepe izvesti oziroma zagotoviti 
njihovo izvedbo v 21 dneh po odkritju žarišča podlubnikov. 

d)  Do dne 31. 12. 2016 je treba posekati in izdelati poškodovane listavce ter les izpeljati iz gozda. 

4. pred začetkom sanitarne sečnje lastniki gozdov na krajevni enoti zavoda, ki je odločbo izdala, 
pridobijo usmeritve za posek poškodovanega drevja. 
5. Sečnjo in spravilo lesa je treba opraviti tako, da se gozd čim manj poškoduje, posebej pa gozdna 
tla, gozdno mladje, preostalo drevje v gozdu in gozdne prometnice. Pri spravilu s traktorji in drugimi 
samohodnimi stroji je dovoljeno vlačiti ali prevažati gozdne lesne sortimente le po gozdnih vlakah 
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oziroma poteh ter v primeru strojne sečnje in izvoza lesa tudi po sečnih poteh. Lastnik gozda v primeru 
uporabe tehnologije strojne sečnje o tej nameri obvesti Zavod. Po končani sečnji in spravilu lesa je 
treba urediti sečišče ter odpraviti oz. sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah skladno z 
določili Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih 
sortimentov (Ur. list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) v roku dveh mesecev po začetku sečnje oziroma 
v primeru sečnje iglavcev v obdobju od 1. aprila do 31. oktobra v roku enega meseca po začetku sečnje. 
6. Veje in vrhači iglavcev ter drugi sečni ostanki iglavcev morajo biti razžagani in zloženi na kupe 
tako, da prekrivajo svoje debelejše konce. V primeru strojne sečnje in izvoza lesa po sečnih poteh 
morajo biti založeni in zavoženi na kolesnice sečnih poti. 
7. O začetku sečnje lastniki takoj obvestijo krajev no enoto zavoda, ki je odločbo izdala. lastnik 
gozda v roku 8 dni po izvedenih ukrepih in ureditvi sečišča javi zavodu količinsko in vrstno 
sestavo sanitarne sečnje in poroča o drugih ukrepih. 
8. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži izvršitve. 

OBrazlOŽItev 

V dneh od 31. 1. 2014 do 4. 2. 2014 je na območju katastrskih občin, navedenih v izreku, prišlo do 
žledoloma oz. snegoloma, v katerem so bili v poškodovani gozdovi v lasti večjega števila oseb, ki 
Zavodu niso znane. Lastniki gozdov na navedenem območju morajo v skladu z 29. členom Zakona 
o gozdovih zaradi posledic žledoloma oz. snegoloma in zagotovitve biotskega ravnovesja opraviti 
nujna dela oziroma dela, ki so določena v izreku te odločbe. Nujna dela so posek in izdelava močno 
poškodovanih dreves zaradi posledic žledoloma oz. snegoloma, ki se ne morejo regenerirati, ter 
vzpostavitev gozdne higiene. Vzpostavitev gozdne higiene pomeni pospravilo polomljenih vrhov 
iglavcev v primerih, ko posek dreves brez vrhov ni potreben, ter pospravilo močno poškodovanih 
tanjših dreves iglavcev. Vrhove in debelca je treba razžagati in zložiti na kupe ali izpeljati iz gozda. 
Drevesa za posek so vidno poškodovana zaradi posledic žledoloma oz. snegoloma in sicer so izruvana, 
odlomljena, prelomljena, močno nagnjena ali imajo močno poškodovano krošnjo. To je več kot 1/3 
polomljene krošnje pri iglavcih ter več kot 80 % poškodovane krošnje pri listavcih; na terenu so lahko 
prepoznavna in jih zaradi naravne ujme v skladu z drugim odstavkom 2. člena Pravilnika o izvajanju 
sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. list RS, št. 
55/94, 9 5/04, 110/08 in 83/13) ni mogoče posamično izbrati. 
Da se omogoči dostop do poškodovanega območja, je treba čim prej zagotoviti prevoznost oziroma 
zagotoviti posek in izdelavo poškodovanega drevja, ki preprečuje prevoznost gozdnih vlak, ki odpirajo 
gozd več lastnikov. 
Da se prepreči namnožitev podlubnikov v močno poškodovanih iglavcih, je treba do 15. 5. 2014 pose-
kati močno poškodovane iglavce, izdelati gozdne lesne sortimente in odpeljati posekan les iz gozda, 
ter vzpostaviti gozdno higieno. Vzpostavitev gozdne higiene pomeni pospravilo prelomljenih vrhov 
iglavcev v primerih, ko posek dreves brez vrhov ni potreben, ter pospravilo močno poškodovanih 
tanjših dreves iglavcev. Vrhove in debelca je treba razžagati in zložiti na kupe ali izpeljati iz gozda. 
Če so iglavci napadeni s podlubniki, je treba v izreku navedene ukrepe iz vesti oziroma zagotoviti 
njihovo izvedbo v 21 dneh po odkritju žarišča podlubnikov. 
Da se prepreči razvrednotenje lesa močno poškodovanih listavcev, je treba do 31. 12. 2016 posekati 
in izdelati močno poškodovane listavce ter les izpeljati iz gozda. 
Sečišče mora biti urejeno v roku dveh mesecev po začetku sečnje oziroma v primeru sečnje iglavcev v 
obdobju od 1. aprila do 31. oktobra v roku enega meseca po začetku sečnje. Sečišče je urejeno takrat, 
če so posekana vsa drevesa, ki so bila pri sečnji ali spravilu močneje poškodovana; iz gozda spravljeni 
vsi gozdni lesni sortimenti; veje in vrhači iglavcev razžagani in zloženi na kupe, oziroma v primeru 
strojne sečnje založeni tudi v sečne poti ali v primeru uporabe procesorske glave na dvigalu žičnice 
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založeni na kupe tudi ob kamionski cesti; odpravljene poškodbe na gozdnih tleh in gozdnih vlakah, 
ki predstavljajo nevarnost za pričetek erozije in če so odstranjeni vsi sečni ostanki iz strug potokov in 
hudournikov; sečni ostanki odstranjeni z gozdnih poti in prometnic, z mejnikov, iz kaluž in vodnih 
virov ter s kmetijskih zemljišč in z zunanjih gozdnih robov; odstranjeni vsi nelesni odpadki, ki so 
nastali pri opravljanju del. Prvotno stanje je potrebno vzpostaviti tudi na začasnih skladiščih ob cesti 
ter na sami gozdni cesti. To določa tudi 10. člen Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi 
ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov. 
Zaradi nevarnosti namnožitve podlubnikov morajo biti veje in vrhače iglavcev ter drugi sečni ostanki 
razžagani in zloženi na kupe tako, da prekrivajo svoje debelejše konce. V primeru strojne sečnje in 
izvoza lesa po sečnih poteh morajo biti sečni ostanki založeni in zavoženi na kolesnice sečnih poti. 
Strokovno pomoč za izvedbo del dobi stranka pri Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevna enota Cerknica, 
Čabranska 1, 1380 Cerknica, ki je odločbo izdala (krajevno pristojna KE). Pred začetkom sanitarne 
sečnje lastniki gozdov na krajevno pristojni KE, ki je odločbo izdala, pridobijo usmeritve za posek 
močno poškodovanega drevja ter jo v primeru uporabe tehnologije strojne sečnje obvesti o tej nameri. 
Lastniki krajevno pristojno KE takoj obvestijo o začetku sečnje ter ji v roku 8 dni po izvedenih ukrepih 
in ureditvi sečišča javijo količinsko in vrstno sestavo sanitarne sečnje in poročajo o drugih ukrepih. 
Če dela ne bodo opravljena v roku in na način, kot je naveden v izreku te odločbe, njihovo izvedbo 
zagotovi Zavod za gozdove Slovenije na stroške stranke. Pritožba zoper to odločbo po prvem odstavku 
29. člena Zakona o gozdovih ne zadrži njene izvršitve. 
Generalna odločba za lastnike gozdov na v izreku opredeljenem območju je izdana v skladu z drugim 
odstavkom 217. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS , št. 24/06 ZUP-UPB2, 105/06 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). Odločba se šteje za vročeno po 15 dneh po objavi na e-portalu 
http://e-uprava.gov.si/e- uprava/oglasnaDeska.euprava in na oglasni deski organa, ki je odločbo 
izdal (94. čl. Zakona o splošnem upravnem postopku). V tem postopku niso nastali posebni stroški. 
pOUK O pravneM SredStvU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje Republike Slovenije v Ljubljani. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik 
pri organu, ki je izdal to odločbo (Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Cerknica, Čabranska 
1, 1380 Cerknica), v roku 15 dni po vročitvi odločbe. Za pritožbo se mora plačati upravna taksa v 
znesku 18,12 EUR po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taks ah (Ur. list RS, št. 106/10, uradno 
prečiščeno besedilo ZUT-UPB5, dalje: ZUT), ki jo je potrebno poravnati na račun SI56 01 10 0100 
0315 637, sklic SI11 23426-7111002 za namen: upravna taksa za pritožbo, prejemnik: Upravne takse 
RS. Odločba je na podlagi 22. člena ZUT takse prosta. 

Odločil po pooblastilu direktorja: 
Boštjan Jež, univ. dipl. inž. gozd. 
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Vročiti: 
lastnikom gozdov z javnim naznanilom, 

 – spis, tu 
Objaviti: 

 – na sedežu krajevne enote,
 – na uradnih naznanilnih mestih vaških skupnosti - e-uprava

Opomba: Zavod za gozdove Slovenije je izdal  Generalne odločbe o izvedbi sanitarne sečnje poškodovanih dreves 
v žledolomu oziroma snegolomu, za vse prizadete Gozdnogospodarske enote v Sloveniji.
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tudi približne številke  
so skrb zbujajoče 
Poročilo ZGS o obsegu škode v gozdovih zaradi 
žledoloma pove, da je naravna ujma v zasebnih 
gozdovih zaznamovala za posek 5.724.000 m3, 
v državnih gozdovih pa 1.309.000 m3. Skupaj 
je potrebno po navedenih podatkih posekati 
7.033.000 m3. V tem pomladanskem času nas 
lahko najbolj skrbijo iglavci, ki predstavljajo 
2.177.000 m3. Če jih ne bomo pravočasno pospra-
vili iz gozdov, bodo prispevali h gospodarski 
škodi zaradi namnoženih podlubnikov daleč v 
naslednja leta. Seveda bi bilo ob iglavcih potrebno 
sočasno posekati še vrednejši les listavcev, da bi 
preprečili gospodarsko škodo lastnikom gozdov 
in družbi. Če vzamemo, da je pri listavcih takega 
lesa 30 %, potem bi bilo potrebno ob iglavcih 
posekati še 1.456.800 m3 listavcev. Vzemimo, da 
je treba zaradi preprečevanja namnožitve podlub-
nikov in  preprečevanja propadanja vrednejših 
sortimentov, v dobrih dveh mesecih posekati 
skupaj 3.633.800 m3 (neto okoli 2.907.040 m3). 
Če bi to izvajali izključno na klasičen način (z 
motorno žago), bi pri normativu 8 m3 (normativ 
zaradi polomije znižan za 20 %) na dan, za posek 
potrebovali 363.380 delovnih dni. Pri realnem 
letnem doseganju 185 efektivnih delovnih dni, 
sekač v mesecu povprečno efektivno dela 15,4 
delovnih dni. V dveh mesecih (do konca maja) 
bi delavec lahko opravil 30,8 delovnih dni. Za 
posek navedene količine v dveh mesecih bi 
tako potrebovali 11.813 sekačev. V okoli 300 
gozdarskih izvajalskih organizacijah je trenu-
tno zaposlenih okoli 1.200 delavcev - sekačev. 
Natančnih podatkov ni na razpolago. Dosti 
premalo. Seveda je v takem izračunu potrebno 
upoštevati še usposobljene lastnike gozdov, ki pa 
bodo v pomladanskem času razpeti med delom 
na polju in v gozdu. Zato je pomoč stroke pri 
organizaciji in optimizaciji dela v v zasebnih 
gozdovih, ki bi zahtevalo čim manj časa za posek 
in spravilo lesa, še kako dobrodošla. Posebno 
na tistih področjih, ki so na vrhu prioritetne 
lestvice po nujnosti poseka in imajo premajhne 
kapacitete za njegovo realizacijo. Prikaz potreb in 
obstoječih zmogljivosti je zaskrbljujoč posebno 

Ujma v gozdovih v drugačni podobi

zato, ker sta za izvedbo najpomembnejših del na 
razpolago le dva meseca. 

Slovensko gozdarstvo se je že delno opremilo z 
najsosodobnejšimi stroji, ki lajšajo delo pri sečnji 
in spravilu lesa. V bistvu že obvladuje strojno 
sečnjo, čeprav je za razmere, ki jih je povzročila 
ujma, premalo opremljeno. Po približni oceni v 
gozdovih dela že okoli  30 strojev v domači lasti. 
V takih razmerah se računa, da je učinek stroja 
80 m3 na eno izmeno oziroma 160 m3  na dan. 
Mesečno pa stroj v povprečju dela 20 dni. Če se 
jih smotrno angažira, so v dveh mesecih v dveh 
izmenah sposobni posekati približno 192.000 m3 
(779 sekačev). Za klasično sečnjo bi tako ostalo 
še vedno več kot 2.700.000 m3. To pa je tak zalo-
gaj, da posek z razpoložljivimi kapacitetami v 
zastavljenem roku, skoraj gotovo pomeni misijo 
nemogoče.  

Brez pomoči in sodelovanja  
ne bo šlo
Čeprav je prizadevanje za usposabljanje nezapo-
slenih, predvsem tistih, ki že nekoliko obvladajo 
sečnjo, ki bi se z opravljenim usposabljanjem za 
varno delo z motorno žago in opravljenim izpitom 
nacionalne poklicne kvalifikacije, lahko vključili 
v izvajanje sečnje, hvalevredno prizadevanje, 
je dejstvo, da z lastnimi kapacitetami ne bomo 
zagotovili poseka v določenem roku, v katerem 
bi lahko iz lesa dobili optimalne koristi. Zato bi 
bilo nujno angažirati predvsem stroje iz tujine. 
Razume se, da je to pravica, zaradi zdravja gozdov 
pa tudi dolžnost, lastnikov gozdov, ki pa bi jim 
morala stroka maksimalno pomagati s podatki 
o lesni masi, izračuni približnih stroškov in z 
nasveti, kako in kje angažirati sekaške kapacitete 
bodisi klasične, bodisi strojne ter s potrebno pri-
pravo sečišč. Kolikor mi je poznano, se Zavod za 
gozdove Slovenije (ZGS) že angažira v tej smeri. 
Zelo podobna kot pri sečnji, mogoče za spoznanje 
manj problematična, je tudi slika glede spravila 
posekanega lesa.

Iz teh približnih izračunov, ki služijo za malo 
drugačno ilustracijo problema ujme v gozdo-
vih, je razvidno, da velika obveznost pada na 
lastnike zasebnih gozdov. Zaradi razdrobljenosti 
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lastništva ima stroka v njih dolžnost, da poišče 
najbolj učinkovite načine izvajanja poseka. Tudi 
z združevanjem zmogljivosti za posek in spravilo. 
S tem naj bi na eni strani zagotovili realizacijo v 
zahtevanem roku, na drugi strani pa delo realizirali 
s čim manjšimi stroški.  

vedeti je potrebno, kje so  
in bodo zagate največje
Dejstvo je, da bi morala stroka glede na delež 
iglavcev in vrednejšega lesa listavcev  izdelati 
prioritete za posek in po njih bi morala tudi 
sama ravnati stopnjo svoje angažiranosti. Naj 
poudarim, da je v tako prizadetih gozdovih 
čisto jasno, kaj je potrebno posekati. K tej 
jasnosti verjetno svoje prispevajo tudi dodatne 
obrazložitve izreka v splošnih odločbah, ki jih 
je izdal ZGS. Te verjetno, skladno s predpisi 
o gospodarjenju z gozdovi, opredeljujejo tudi 
usmeritve, kako ravnati z naseljenimi debli 
dreves in odmrlim lesom in kako tam, kjer 
so naseljene posebno občutljive vrste živali in 
rastlin. Da, za pričetek sečnje povsem zado-
ščajo take splošne odločbe. Ker je dela preveč, 
ni bojazni, da bi izvajalci posekali preveč. Pri 
izdelavi analize s prioritetami pa bi moral biti 
narejen tudi hiter, kolikor je mogoče natančen 
presek s kapacitetami za posek in spravilo. Na ta 
način bi se ustvaril pregled na podlagi katerega 
bi se lahko z usmerjanjem zmogljivosti preko 
lastnikov gozdov zagotovilo optimalno odpra-
vljanje posledic naravne ujme. V prvi fazi je to 
posek poškodovanega drevja iglavcev in listavce 
z vrednejšimi sortimenti. Iz vsega povedanega 
do sedaj in vsega napisanega in pokazanega 
tudi v medijih, takega prizadevanja ni opaziti. 
Zaradi raznoraznih interpretacij se ustvarja 
vtis precejšnje zmede. Ta je v začetku do neke 
mere tudi razumljiva. Zdaj pa bi že moralo 
biti jasno, kako bomo kos poseku in spravilu 
določene količine lesa do konca maja, kje so 
največji manjki v zmogljivostih in kako se jih bo 
poskušalo odpraviti. Če tega ne bomo zagotovili, 
je povsem odveč razmišljati o organiziranem 

odkupu in skladiščenju lesa ter organiziranju 
državnega podjetja za ta namen. 

Jasno bi moralo biti opredeljeno tudi, koliko 
sredstev bo skladno s predpisi o gospodarjenju 
z gozdovi potrebno zagotoviti za sofinanciranje 
prve faze odpravljanja posledic naravne ujme v 
gozdovih. Pravilnik o financiranju in sofinanci-
ranju vlaganj v gozdove določa sofinanciranje 
2,50 evra/m3  za povečane stroške sečnje. Sofi-
nanciranje poseka okoli 2.250.000 m3  zahteva 
5.625.000 evrov.

Usklajena uporaba različnih  
pobud bo rodila uspeh 
Trenutno se ustvarja predvsem vtis, da bomo z 
angažiranjem brezposelnih rešili vse probleme. 
Tudi stroka, s katero razpolaga Slad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, se je z beleženjem drevja 
za posek angažirala v povsem napačno smer. Čas, 
ki ga je porabila za beleženje drevja za posek, bi 
morala na podlagi podatkov, ki jih je posredoval 
ZGS, koristno uporabiti za usmerjanje poseka in 
spodbujanje združevanja proizvodnih kapacitet 
koncesionarjev tako, da bi čimprej zaključili sečnjo 
v državnih gozdovih in po možnosti sprostili 
kapacitete za zasebne gozdove. Kot preizkušeni 
operativci so se koncesionarji glede tega znašli 
sami. Čakanje na beleženje drevja za posek pa jim 
je pri tem samo jemalo čas. Ve se, kako se lahko 
zagotovi dovolj natančne podatke o posekani 
količini lesa. Z nekaj več sodelovanja in malo 
več zaupanja v državnih gozdovih to sploh ne bi 
smelo biti pretežko.    

Iz vseh medijskih sporočil tudi ni opaziti ali je 
v državi oblikovan ''operativni, strokovni štab,'' 
kamor se stekajo vse niti ugotavljanja stanja in 
usmerjanja izvajanja določenih ukrepov, kot se 
za naravno ujmo predvideva po predpisih, ki 
določajo zaščito in reševanje. Pri zagotavljanju 
pravočasne realizacije poseka in spravila lesa 
iglavcev in vrednejših sortimentov listavcev (do 
konca maja 2014) gre pri naravni ujmi v gozdovih 
v bistvu za reševanje premoženja.

Jože FALKNER

Žled v slovenskih gozdovih 2014
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Uvodnik

Gozd je pa le eden!

Za slovenski gozd skrbijo in v njem delujejo številne inštitucije, zato 
pri naštevanju lahko katero zgrešimo. Nekatere vplivajo neposredno, 
druge posredno, vsaka od njih pa naj bi nekaj doprinesla, da bi slovenski 
gozdovi optimalno opravljali številne splošno koristne vloge. Posku-
šajmo jih našteti; vrstni red je bolj naključen, kot da bi po njem sodili 
o njihovem pomenu: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in njegovi 
številni resorji (direktorati, agencije, službe), Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za 
varstvo narave Republike Slovenije, koncesionarji in številni drugi 
izvajalci del v gozdovih, Združenje za gozdarstvo, pa tudi Združenje 
za lesarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije, Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije. Tu so še raziskovalne in izobraževalne inštitucije s 
področja gozdarstva: Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Šolski center Postojna z 
Višjo strokovno šolo. Seveda ne smemo pozabiti še lastnikov gozdov, 
ki z gozdovi gospodarijo, jih je pa kar okoli pol milijona. Naj jih bo 
dovolj, čeprav bi se našla še katera, pa za nadaljevanja zapisa, pri že tako 
velikem številu, prišteti še  nekaj imen ali ne ni tako usodno.

Zakaj pravzaprav gre. Z našimi gozdovi gospodarijo, jih usmerjajo 
– neposredno ali posredno – številne inštitucije in posamezniki. Vsak 
ima pri tem svoje legitimne interese, potrebe, želje. Lahko tudi ozke in 
sebične, ki so v nasprotju s splošno sprejetimi. 

Tako pestra sestava bi morala medsebojno sodelovati vsaj na tisti 
točki, da bi gozdovi trajno in optimalno opravljali proizvodno, ekološko 
in socialno vlogo. Le tako bi lahko dosegali  najboljše rezultate. Žal je 
takega sodelovanja, tudi med najpomembnejšimi akterji, daleč premalo.  

V gozdarstvu vlada apatija: javna gozdarska služba ima za svoje delo 
in vlaganje v gozdove vse manj denarja, v gozdovih je vse manj stroke 
(ob relativno velikem številu strokovnjakov), bližamo se koncu koncesij 
in koncesionarji ne vedo, kaj jih čaka v prihodnosti, oblast prihaja s 
hitrimi in ne dovolj premišljenimi, delnimi rešitvami, neobdelan les 
veselo izvažamo, vsem so mar le lastni interesi. Le še morda nekje daleč 
v megli vidijo slovenski gozd in njegove splošno koristne vloge. 

Kljub temu pa bi moral biti vsem na vrhu cilj gozd z vsemi  njegovimi 
nalogami: proizvodnimi, ekološkimi in socialnimi in tu bi morali najti 
skupno točko. 

Tako pa smo medsebojno nepovezani, čeprav vsi delamo ali skrbimo 
za isti gozd, kot bi imeli v Sloveniji več gozdov; vsaka inštitucija svojega. 

Gozd pa je le eden, vsem skupen, v dobrem in slabem.

Mag. Franc PERKO 
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Znanstvena razprava

1 Uvod 
1 IntrodUctIon

Poznavanje produkcijskega potenciala gozdnih ras-
tišč je del temeljnega znanja o gozdnih ekosistemih, 
ki ima veliko in raznovrstno uporabno vrednost: 
pomembno je za načrtovanje in upravljanje gozdov, 
cenitve in obdavčitve pa tudi izračunavanje poten-
cialnega ponora CO2 v gozdovih. Skovsgaard in 
Vanclay (2008) v preglednem članku opredeljujeta 
produktivnost gozdnih rastišč kot količinsko oceno 

GDK 56+187(497.4)(045)=163.6

Prostorski prikaz produkcijske sposobnosti gozdnih  
rastišč v Sloveniji
Spatial Estimation of Forest Site Productivity in Slovenia

Andrej BONčiNA1, Aleš KADUNC2, Aleš POLjANEC3 in igor DAKSKOBLER4 

Izvleček
Bončina, A., Kadunc, A., Poljanec, A., Dakskobler, i.: Prostorski prikaz produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč 
v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 72/2014, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit 30. 
Prevod avtorji, jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega Marjetka Šivic.
Ugotovljene vrednosti rastiščnih indeksov drevesnih vrst na rastiščih, opredeljenih z gozdnimi združbami na 
ravni asociacije, so bili podlaga za oceno produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč (PSGR) v Sloveniji ter njihov 
prostorski prikaz na ravni odsekov. Postopek določanja PSGR na ravni 74 gozdnih rastiščnih tipov in odsekov 
je obsegal: 1) oceno naravne drevesne sestave gozdnih združb (gozdnih rastiščnih tipov), 2) oceno produkcijske 
sposobnosti posameznih drevesnih vrst po gozdnih združbah, 3) izračun srednje vrednosti PSGR na ravnih 
odsekov ter 4) grafični prikaz za gozdni prostor Slovenije. Produkcijske sposobnosti 74 gozdnih rastiščnih tipov 
so od 0 do 22,1 m3ha-1leto-1, v poprečju pa 7,5 m3ha-1leto-1. Analiza vrednosti PSGR po odsekih kaže, da so te na 
77 % celotne gozdne površine v intervalu 6–10 m3ha-1leto-1. Algoritmi, ki smo jih uporabili za prostorski prikaz 
PSGR, omogočajo stalno posodabljanje karte PSGR. izboljšamo jo lahko z dodatnimi raziskavami rastiščnih 
indeksov, dopolnjenimi postopki ugotavljanja PSGR in izboljšanimi fitocenološkimi podlagami.
Ključne besede: rastiščni indeks, produkcijska sposobnost, gozdni rastiščni tipi, Slovenija 

Abstract
Bončina, A., Kadunc, A., Poljanec, A., Dakskobler, i.: Spatial Estimation of Forest Site Productivity in Slovenia. 
Gozdarski vestnik (Professional journal of Forestry), 72/2014, vol. 4. in Slovenian, abstract and summary in 
English, lit. quot. 30. Translated by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of 
the Slovenian text Marjetka Šivic. 
Site indices of tree species per forest sites, defined by forest communities at the forest association level were the 
basis for estimation of forest productivity of forest sites (PSGR) in Slovenia. The PSGR values were calculated 
per sub-compartments (n =54,156) considering portions of forest site types. PSGR determination for 74 forest 
site types and calculation of mean value of PSGR per sub-compartments included four stages: 1) assessment of 
“natural” tree species composition of forest site types, 2) estimation of production capacity of individual “natural” 
tree species in each forest site type, 3) calculation of mean value of forest site productivity at a sub-compartment 
level, and 4) spatial overview of calculated values of PSGR per sub-compartments for the whole forest area of Slo-
venia. Production capacity of the 74 forest site types varies between 0 in 22.1 m3ha-1 year-1, mean value amounted 
to 7.5 m3ha-1year-1. in the 77 % of the whole forest area, the PSGR amounts to 6-10 m3ha-1year-1. Algorithms used 
in the study enable permanent updating of the forest site productivity map. The spatial estimation of forest sites 
productivity in Slovenia can be improved by additional research on site indices, improved algorithms for the 
PSGR determination, and detailed phytosociological mapping of forest communities.
Key words: site index, forest site productivity, forest site types, Slovenia 
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rastiščnega potenciala za produkcijo fitomase; v 
širšem pomenu lahko s pojmom označujemo zmož-
nost rastišča za produkcijo rastlinske mase (npr. 
neto primarne produkcije) ne glede na možnost 
njene rabe, v ožjem pomenu, kot jo uporabljamo 
v gozdarstvu, pa se pomen omejuje na izkoristljivi 
del celotne produkcije lesa, največkrat debeljadi. 
Kotar (2005) je pojem produkcijske sposobnosti 
gozdnih rastišč še nekoliko zožil, saj jo je za dolo-
čeno rastišče definiral glede na njeno naravno ozi-
roma rastišču primerno drevesno sestavo. Takšno 
razumevanje smo prevzeli tudi v naši raziskavi. S 
pojmom produkcijska sposobnost gozdnih rastišč, 
s kratico jo bomo označevali PSGR, označujemo 
največjo količino debeljadi, ki jo lahko trajno 
zagotavlja gozdna združba z naravno drevesno 
sestavo gozdnih sestojev (Kotar, 2005). Praviloma 
jo merimo z volumenskimi enotami (m3ha-1leto-1), 
redkeje z masnimi (t ha-1leto-1). Med produkcijo 
debeljadi in preostalo rastlinsko produkcijo – npr. 
produkcijo drevne (npr. korenin, vejevine) in 
grmovne lesne mase ter tudi produkcijo zelene 
(nelesne) fitomase – so statistične povezave, ki so 
lahko za različne gozdne združbe različne (npr. 
Pretzsch, 2009). če torej poznamo produkcijsko 
sposobnost gozdnih rastišč v ožjem pomenu 
(PSGR), lahko ocenjujemo produkcijo gozdnih 
združb tudi v širšem. 

Načini ocenjevanja produkcijskih sposobnosti 
gozdnih rastišč so raznovrstni (podrobnosti glej 
Kadunc in sod., 2013). Pri nas praktično ni bilo 
neposrednih meritev produkcije gozdnih sestojev, 
uveljavila sta se predvsem dva posredna načina 
ocenjevanja produkcijske sposobnosti gozdnih 
rastišč: 1) »fitocenološki« in 2) »prirastoslovni«. 
Prvi temelji na rangiranju gozdnih združb glede 
na produkcijske potenciale. Živko Košir (1976) 
je gozdne združbe razvrstil v deset razredov – od 
najmanj produktivnih (rastiščni koeficient 0) do 
najbolj produktivnih (koeficient 17). Ocena pro-
dukcijskega potenciala gozdnih rastišč temelji na 
sestavi gozdnih združb. Glede na sestavo in obilje 
rastlinskih vrst klasificiramo gozdne združbe in 
s tem posredno tudi gozdna rastišča; med njimi 
so razlike v produkcijski sposobnosti. Ta pristop 
predvsem v mezoprostorskem merilu (1 : 10.000 
do 1:25.000) omogoča pregled nad produkcijsko 
sposobnostjo gozdnih rastišč. Drugi način ocen-

jevanja PSGR temelji na rastiščnem indeksu (ang.: 
site index, oznaka Si). To je zgornja sestojna višina 
drevja pri referenčni starosti. Te so za drevesne 
vrste različne; za dolgožive so praviloma sto let. To 
metodo sta v Sloveniji uveljavila predvsem Kotar 
1994, 2005) in Kadunc (2010a) in jo v sodelovanju 
z drugim izvedenci tudi dopolnjevala (npr. Kotar 
in Robič, 1990, 2001). Metoda temelji na splošno 
sprejeti predpostavki, da je med celotno produkcijo 
debeljadi in zgornjo sestojno višino tesna korela-
cijska povezava. Tako je ugotovljena vrednost Si 
za določeno drevesno vrsto na določenem rastišču 
temelj za oceno njene produkcijske sposobnosti, 
ki jo izražamo z največjim povprečnim volumen-
skim prirastkom gozdnih sestojev te vrste (m3ha-

1leto-1). Ker gozdne združbe gradi več drevesnih 
vrst, moramo oceniti produkcijske sposobnosti 
za vse naravne drevesne vrste; za skupno oceno 
je odločujoča ocena produkcijske sposobnosti za 
dominantno drevesno vrsto. 

Oba načina sta med seboj povezana, saj ras-
tiščne indekse drevesnih vrst ugotavljamo po 
rastiščnih enotah, ki so opredeljene glede na 
gozdne združbe. Tudi pri »prirastoslovnem« 
pristopu uporabljamo klasifikacijo gozdnega 
prostora na gozdne rastiščne enote/združbe 
(ponekod v tujini tudi glede na talne tipe) in 
predpostavljamo, da je Si določene drevesne vrste 
in s tem njena produkcijska sposobnost, merjena 
s povprečnim volumenskim prirastkom, v tej 
rastiščni enoti enaka. Zato za drevesno vrsto nava-
jamo povprečni rastiščni indeks za celotno gozdno 
združbo ali glede na vzorec meritev intervalno 
oceno. Ocenjevanje produkcijske sposobnosti z 
rastiščnim indeksom ima nekaj pomanjkljivosti; 
najpogosteje se omenja predvsem, da je njegova 
uporaba primernejša za enomerne gozdove. Kljub 
temu prevladuje mnenje (Skovsgaard in Vanclay, 
2008), da je rastiščni indeks vsaj v zmernem 
pasu najprimernejši posredni način ocenjevanja 
produkcijske sposobnosti gozdov. Načini ugo-
tavljanja vrednosti Si drevesnih vrst v Sloveniji 
so bili opisani že nekajkrat (Kotar, 2005; Kadunc, 
2010a). Ugotovljene vrednosti Si so izhodišče za 
določanje produkcijske sposobnosti drevesnih vrst 
na danem rastišču, ki jih prikažemo s tabličnimi 
vrednostmi povprečnih volumenskih prirastkov 
sestojev teh vrst. Določanje PSGR po donosnih 
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tablicah glede na ugotovljene vrednosti rastiščnih 
indeksov je lahko vir napake, saj so vrednosti 
PSGR, kljub enakemu rastiščnemu indeksu, lahko 
pomembno različne glede na vrsto uporabljenih 
donosnih tablic (Kadunc in sod., 2013).

Poleg ugotavljanja rastiščnega indeksa na 
raziskovalnih ploskvah in pretvarjanja njegove 
vrednosti v produkcijsko sposobnost gozdnih ras-
tišč se postavlja vprašanje o prostorskem prikazu 
produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč: 1) za 
katere prostorske enote lahko z zadostno natanč-
nostjo prikazujemo produkcijsko sposobnost 
gozdnih rastišč, 2) ali jo je mogoče prikazati na 
ravni odsekov ali celo parcel, 3) kakšne postopke 
je treba razviti za prostorske prikaze PSGR ter 4) 
ali je mogoče takšne prostorske prikaze (karto 
PSGR) posodabljati. Ta vprašanja so bila jedro 
enega od raziskovalnih sklopov ciljnega razisko-
valnega projekta Proizvodna sposobnost gozdov 
v Sloveniji (CRP V4-1123), ki ga je koordiniral 
Andrej Bončina, izsledki raziskave pa so pred-
stavljeni v zaključnem poročilu projekta (Kadunc 
in sod., 2013). V sklopu prostorski prikaz PSGR 
so bili poglavitne raziskovalne naloge: 1) oce-
niti produkcijsko sposobnost gozdov na ravni 
gozdnih združb, 2) izdelati model prostorskega 
prikaza produkcijske spodobnosti gozdnih rastišč 
v Sloveniji ter 3) ugotovljene vrednosti preveriti 
s podatki o dejanski rastnosti gozdnih sestojev. 

2 PoStoPKI In metode delA 
2 methodS

Temeljne prostorske enote za oceno produkcij-
ske sposobnosti gozdnih rastišč so bili gozdni 
rastiščni tipi, kot so opredeljeni v Kutnar in sod. 
(2012). Prednost tega pregleda je, da je enoten za 
Slovenijo, slabost z vidika prikaza produkcijske 
sposobnosti gozdnih rastišč pa v tem, da gozdne 
združbe, ki sicer zavzemajo znaten delež v skupni 
površini gozdov, niso razdeljene na subasocia-
cije, med katerimi so sicer lahko velike razlike v 
produkcijski sposobnosti gozdnih rastišč (npr. 
Perko, 1989; Kotar in Robič, 1990; Kadunc, 2010b, 
2012). V nekatere gozdne rastiščne tipe je lahko 
uvrščenih tudi več podobnih gozdnih združb na 
rangu asociacije. 

če bi imeli za celoten gozdni prostor fito-
cenološke karte, izdelane v primernem merilu 

(1 : 10.000), bi prostorski prikaz produkcijske 
sposobnosti vezali na fitocenološke podlage. 
Ker teh podlag za polovico gozdnega prostora v 
Sloveniji nimamo, smo se odločili, da bo enota za 
prikaz produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč 
oddelek; če je razdeljen na odseke, pa odsek (v 
nadaljevanju bomo z odsekom označevali odseke 
in oddelke, ki niso razdeljeni na odseke). Posto-
pek določanja PSGR na ravni gozdnih združb in 
odsekov je obsegal tri sklope:

 – oceno naravne drevesne sestave gozdnih 
združb,

 – oceno produkcijske sposobnosti posameznih 
drevesnih vrst po gozdnih združbah,

 – izračun srednje vrednosti PSGR na ravni 
odsekov in grafični prikaz.

2.1  ocena naravne drevesne sestave 
gozdnih združb

2.1  Estimation of natural tree species 
composition of forest communities

V okviru projekta je igor Dakskobler posodobil 
ocene naravne drevesne sestave gozdnih združb 
v Sloveniji (Kadunc in sod., 2013). izhodišče so 
bile ocene naravne drevesne sestave, ki sta jih 
za potrebe Zavoda za gozdove pripravila Dušan 
Robič in Živan Veselič (Veselič, 2000), in sicer po 
skupinah gozdnih rastišč (skupno za 68 rastišč). 
Ta rastišča smo le deloma lahko prevedli v gozdne 
rastiščne tipe, kot so jih opredelili Kutnar in sod. 
(2012) in ki jih je bilo za našo analizo skupno 74. 
Oceno naravne drevesne sestave smo naredili na 
podlagi objavljenih fitocenoloških tabel in oseb-
nega izkustvenega poznavanja gozdnih rastišč. 
Fitocenologi pri raziskavah po srednjeevropski 
metodi (Braun-Blanquet 1964) popisne ploskve 
iščejo subjektivno in poskušajo najti čim bolj 
ohranjene sestoje, ki se razvijajo po naravnih 
zakonitostih in v katere človek ni posegel do take 
mere, da bi bistveno porušil te zakonitost (na 
primer z vnosom rastišču tuje drevesne vrste). 
V slovenskih razmerah imajo gozdne združbe 
navadno eno ali nekaj nosilnih vrst, edifikatorjev, 
ki odločilno vplivajo na dogajanje v gozdnih ses-
tojih in prevladujejo v drevesni plasti. V bukovih 
združbah je to bukev, ki na različnih »robovih« 
svojega optimuma bolj ali manj enakopravno 
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sobiva z belim gabrom, gradnom, gorskim javor-
jem, jelko, smreko in macesnom. Podobno ali še 
bolj je dominantna smreka v smrekovih združbah, 
rdeči in črni bor v naravnih borovjih, hrasti v hras-
tovih združbah in črna jelša v črnojelševju. Bolj 
raznolika je drevesna sestava na primer v logih, 
v združbah belega gabra, plemenitih listavcev in 
tudi v jelovjih. Med pridruženimi drevesnimi 
vrstami določenega gozdnega rastiščnega tipa smo 
upoštevali tiste, ki so v naravni sestavi te združbe 
v količini, kot na primer kažejo fitocenološke 
tabele. Ocena naravnega deleža edifikatorjevih 
spremljevalk (preostalih vrst drevesne plasti) je 
približek, saj so gozdni sestoji dinamične tvorbe, 
v sindinamskih procesih lahko pridobi ena ali 
druga vrsta. Kljub temu odstopanja v deležu lesne 
zaloge pri spremljevalnih vrstah niso velika in 
po našem mnenju ne vplivajo bistveno na oceno 
produkcije po gozdnih rastiščnih tipih. 

2.2  ocena produkcijske sposobnosti 
posameznih drevesnih vrst 

2.2  Estimation of production capacity of 
individual tree species 

V tem sklopu smo razvili tri postopke (slika 1). 
Prvi – temeljni postopek – je preverjeni način 
določanja PSGR prek rastiščnih indeksov dreve-
snih vrst – graditeljic posameznih gozdnih združb, 
ki so jih ugotavljali na raziskovalnih ploskvah. 
To delo sta v prejšnjih treh desetletjih izpeljala 
in usmerjala Marijan Kotar (1994, 2005) in Aleš 
Kadunc (2010a). Za vsak rastiščni tip se za domi-
nantno drevesno vrsto poišče njene čiste enomerne 
sestoje, ki so blizu referenčne starosti (100 let za 
dolgožive vrste, 50 oziroma 30 let za kratkožive) 
oziroma so starejši. V takšnih sestojih se postavi 
vsaj pet ploskev (pet ponovitev v statističnem 
pomenu), na katerih se za 4–9 najdebelejših dreves 
(število je ekvivalent številu arov, ki jih zavzema 
ploskev) ugotovi višino in starost (praviloma s 
posekom). Na podlagi ugotovljene zgornje višine 
pri referenčni starosti se ugotovi rastiščni indeks 
(Si). Za dobljene vrednosti Si ugotovimo PSGR s 
pomočjo ustreznih donosnih tablic za obravnavane 
drevesne vrste, najpogosteje smo se naslonili na 
slovaške (Halaj in sod., 1987). Omeniti velja, da 
te tablice ne vključujejo skorje, zato se tudi naše 

vrednosti nanašajo pravzaprav le na produkcijo 
lesa. Skupno smo ugotovili Si na 1395 ploskvah 
in pri tem zajeli 64 gozdnih rastiščnih tipov, 
upoštevaje tipologijo Kutnarja in sod. (2012) ter 
obravnavali 23 različnih dominantnih drevesnih 
vrst. Ker za vse kombinacije drevesnih vrst in 
rastiščnih tipov nismo imeli izmerjenih vrednosti 
Si oziroma vrednosti PSGR, smo za te drevesne 
vrste privzeli PSGR vrednost sorodnih vrst. Ker 
za deset rastiščnih tipov, ki po evidenci ZGS 
(2012) skupaj pokrivajo 10.125 ha, nismo imeli 
na voljo terenskih meritev, smo njihovo PSGR 
ocenili ekspertno. Podrobnosti o metodologiji 
ter izmerjene in ugotovljene PSGR po gozdnih 
rastiščnih tipih so prikazane v vsebinskem poročilo 
projekta (Kadunc in sod., 2013). 

V okviru projekta je Aleš Poljanec razvijal 
dopolnilna postopka (B in C, slika 1) za dolo-
čanje rastiščih indeksov in PSGR. Postopek B je 
podoben postopku A, le da smo starost sestojev 
in zgornje višine drevja določili s podatki s stalnih 
vzročnih ploskev. Starost sestojev smo določili na 
podlagi debelinskega priraščanja dominantnih 
dreves na ploskvah. Glede na ocenjene starosti 
in dominantne višine sestojev na vzorčnih plos-
kvah smo izračunali višinske krivulje in ocenili 
rastiščne indekse. Prednost takšnega pristopa 
je, da je vzorec vsaj za dominantne drevesne 
vrste relativno velik, še pomembneje pa je, da 
je sistematično razmeščen na celotni površini 
gozdnih združb, kar je ključni pogoj za objektivno 
oceno. Poglavitna slabost tega postopka je lahko 
v nezadostni točnosti meritev drevesnih višin na 
vzorčnih ploskvah. Skladnost rastiščnih indeksov, 
ugotovljenih po postopkih A in B, smo preverili 
za osemnajst bukovih rastiščnih enot.

Ker so donosne tablice lahko vir sistematične 
napake pri ocenjevanju PSGR, smo za dve testni 
rastiščni enoti razvili tudi postopek C, s katerimi 
ocenjujemo PSGR izključno s podatki s stalnih 
vzorčnih ploskev in se tako izognemo donosnim 
tablicam. Povprečni starostni prirastek v času 
kulminacije smo ocenili na podlagi razvoja celotne 
produkcije gozdnih sestojev, ki smo jo določili 
s podatki s stalnih vzorčnih ploskev o razvoju 
lesne zaloge sestojev, poseku in mortaliteti drevja. 
Starost sestojev na ploskvah smo določili glede 
na srednji dominantni premer. Postopek smo 
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preizkusili na primeru podgorskih bukovih rastišč, 
ki obsegajo gozdove preddinarsko-dinarskega in 
predalpskega območja (Poljanec in Bončina, 2013).

2.3  Izračunan PSGr na ravni odsekov 
in grafični prikaz za gozdni prostor 
Slovenije

2.3  Calculation of forest site productivity 
at a sub-compartment level and its 
spatial overview 

PSGR na ravni odsekov smo izračunali po 
postopku A. Ugotovljene in tudi ocenjene vre-
dnosti rastiščnih indeksov posameznih dreve-
snih vrst so bile vhod za določitev produkcijske 
sposobnosti posameznih drevesnih vrst na tem 
gozdnem rastišču (m3ha-1leto-1); ocena naravne 
drevesne sestave pa ja bila podlaga za izračun 
PSGR kot tehtane poprečne ocene produkcijskih 
sposobnosti naravnih drevesnih vrst v tej gozdni 
rastiščni enoti. Za odseke smo nato določili 
povprečno produkcijsko sposobnost gozdnih 
rastišč glede na površinsko zastopanost gozdnih 
združb v odseku. Podatkovne zbirke Zavoda za 
gozdove Slovenije so bile podlaga za prostorski 
prikaz produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč. 
Karto ocen povprečnih vrednosti PSGR na ravni 
odsekov smo izdelali s programskim orodjem 
Mapinfo. Vrednosti produkcijske sposobnosti 
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smo zaradi preglednosti prikazali v razredih z 
razponom 2 m3ha-1leto-1. 

3  Produkcijska sposobnost gozdnih 
rastišč v Sloveniji

3  Forest site productivity in Slovenia
Produkcijske sposobnosti 74 gozdnih rastiščnih 
enot so od 0 do 22,1 m3ha-1leto-1 (priloga 1, sliki 
2 in 3). Za celotno gozdno površino znaša PSGR 
v poprečju 7,5 m3ha-1leto-1. 

Analiza vrednosti PSGR po odsekih kaže, da 
so te na 77 % celotne gozdne površine v intervalu 

Slika 1: ilustracija postopkov (A, B, C) določanja produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč za posamezno 
gozdno združbo. 
* Za nekatere manjšinske drevesne vrste smo rastiščne indekse in njihovo produkcijsko sposobnost ocenili glede 
na znane vrednosti »podobnih/sorodnih« drevesnih vrst
Figure 1: Procedures for forest site productivity estimation

PSGr
(m3ha-1leto-1)

Površina gozda
(ha)

odstotek 
celotne povr-

šine (%)
0–1,9 62386 5,26

2,0–3,9 42841 3,61
4,0–5,9 100354 8,46
6,0–7,9 398064 33,57
8,0–9,9 514894 43,43

10,0–11,9 35094 2,96
12,0–13,9 27824 2,35
14,0 in več 4174 0,35

Skupaj 1185632 100,00

Preglednica 1: Struktura gozdnih površin (ha, %) v Slo-
veniji po razredih PSGR glede na vrednosti po odsekih 
Table 1: Area (ha, %) of forest site productivity classes
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Slika 2: Karta produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč v Sloveniji
Figure 2: Map of forest site productivity in Slovenia 

Slika 3: izsek iz karte produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč v Sloveniji (del nazarskega območja; merilo 
okoli 1 : 10.000)
Figure 3: Section from the map of forest site productivity for Slovenia (spatial scale ≈ 1:10.000)
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Preglednica 2: Srednje vrednosti PSGR po gozdnogospodarskih (GGO) in fitogeografskih območjih, izračunane 
s podatki na ravni odsekov
Table 2: Mean values of forest site productivity for forest regions and phytogeographical regions

GGo Število 
odsekov

PSGr
(m3ha-1leto-1)

Fitogeografsko  
območje

Število 
odsekov

PSGr
(m3ha-1leto-1)

Tolmin 4155 6,6 Alpsko 4649 6,3
Bled 2068 6,2 Predalpsko 19516 8,2
Kranj 3011 7,4 Dinarsko 8469 7,5
Ljubljana 5233 7,5 Preddinarsko 8940 7,9
Postojna 3528 7,2 Subpanonsko 9138 8,8
Kočevje 4409 8,1 Submediteransko 3444 4,5
Novo mesto 3334 7,9 Skupaj 54156 7,5
Brežice 2709 8,2
Celje 6425 8,1
Nazarje 2615 7,9
Slovenj Gradec 3487 8,6
Maribor 7924 9,3
Murska Sobota 2609 8,6
Kraško 2649 4,1
Skupaj 54156 7,5

6–10 m3ha-1leto-1, le majhen del (17 % gozdne 
površine) odstopa navzdol, še manjši (6 %) pa 
navzgor (preglednica 1). Primerjava med gozdno-
gospodarskimi območji kaže, da so v poprečju 
najbolj produktivna rastišča v gozdnogospodarskih 
območjih Maribor, Murska Sobota in Slovenj 
Gradec, najmanj pa na kraškem območju ter 
območjih Tolmin in Bled; v slednjih zaradi velike 
površine subalpinske vegetacije, ki je bila tudi 
vključena v izračun srednje vrednosti PSGR. V 
povprečju so najvišje vrednosti PSGR v subpanon-
skem in predalpskem fitogeografskem območju, 
najnižje pa v submediteranskem območju.

Vrednosti produkcijske sposobnosti gozdnih 
rastišč smo primerjali z dejansko rastnostjo goz-
dnih sestojev (slika 4). Pričakovano smo ugotovili 
pozitivno korelacijo med PSGR in rastnostjo 
sestojev (r = 0,59; p<0,0000). Povezava je seveda 
statistična, korelacijski koeficient je manjši od 1 in 
pozitiven, kar pomeni, da se tekoči prirastek goz-
dnih sestojev praviloma veča z večanjem produk-
cijske sposobnosti gozdnih rastišč. Gozdni sestoji 
zaradi spremenjene naravne drevesne sestave in 
sestojnih zgradb (razmerja razvojnih faz) lahko 
priraščajo v poprečju več kot je PSGR, praviloma 
pa manj. Velika odstopanja med rastnostjo in 

PSGR lahko kažejo na bodisi veliko spremenje-
nost gozdnih sestojev, na možnost nezanesljivih 
ocen PSGR ali pa na netočnost izmere ali izra-
čuna volumenskega prirastka; vsekakor so velike 
razlike lahko razlog za preverjanje in po potrebi 
tudi dopolnjevanje vrednosti PSGR. Na sliki 4 je 

Slika 4: Primerjava PSGR in tekočih volumenskih 
prirastkov gozdnih sestojev po gozdnih združbah, v 
katerih je bilo število vzorčnih ploskev večje od 20
Figure 4: Comparison between forest site productivity 
and volume increment of forest stands per selected for-
est communities
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opaziti, da so na rastiščih z nizko vrednostjo PSGR 
(< 4 m3ha-1leto-1) prirastki sestojev znatno večji od 
produktivnosti rastišč. Pri najbolj produktivnih 
rastiščih (> 10 m3ha-1leto-1) pa je nasprotno; pri-
rastki so znatno manjši od vrednosti PSGR. Ob 
tem velja tudi upoštevati, da je rastišč z nizko in 
visoko produktivnostjo v celotni gozdni površini 
relativno malo. 

izračunane vrednosti PSGR na ravni odsekov 
lahko primerjamo tudi z orografskimi spremenl-

Slika 5: intervalna ocena produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč (PSGR) glede na 200-metrske višinske pasove 
(levo), razrede naklonov terena (v sredi) in ekspozicijo (desno). Vrednosti so izračunane s podatki na ravni odsekov.
Figure 5: Interval value of forest site productivity according to: 200 m – altitude belts (left), inclination classes 
(midst), and exposition (right)

jivkami, ki so dostopne na tej ravni. Analiza 
izračunanih vrednosti PSGR glede na nadmorsko 
višino odsekov kaže, da se PSGR nekoliko pove-
čuje do višine 1000 m, potem pa se z večanjem 
nadmorske višine pričakovano hitro zmanjšuje 
(slika 5). Analiza PSGR glede na naklon terena 
kaže, da se ta bistveno ne razlikuje na terenih od 
0 do 40 o, na večjih strminah (≥ 40o) pa je opazno 
manjša. Prav tako je PSGR v povprečju nižja na 
prisojnih ekspozicijah.

Slika 6: Ocena celotne 
produkcije bukovih 
sestojev na rastišču 
podgorskih bukovih 
gozdov in primerjava s 
tabličnim vrednostmi 
(Si100 = 26; Halaj in sod., 
1987)
Figure 6: Estimation of 
total production of sub-
montane beech forests 
and comparison to stand 
table values (SI100 = 26; 
Halaj et al., 1987)
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V raziskavi smo analizirali tudi tri postopke za 
določanje rastiščnih indeksov in s tem tudi PSGR. 
Na primeru bukovih rastiščnih enot (priloga 2) 
smo ugotovili, da so ocene rastiščnih indeksov 
bukve po postopkih A in B podobne: večina 
ugotovljenih vrednosti Si bukve po postopku B 
je znotraj intervala ocen Si bukve, ki so bile ugo-
tovljene po postopku A. Za nekatere združbe je 
stopnja ujemanja ocen po postopkih A in B visoka, 
saj so razlike med srednjimi vrednostmi majhne. 
Večinoma pa so vrednosti Si, ugotovljene po 
postopku B (na stalnih vzorčnih ploskvah), neko-
liko nižje od tistih, ugotovljenih na raziskovalnih 
ploskvah (postopek A). Večja razhajanja ocen Si 
smo ugotovili za štiri bukove rastiščne tipe. Za 
takšne primere bo treba vrednosti, ugotovljene po 
obeh postopkih, preveriti ter jih na podlagi kon-
trole algoritmov ali dodatnih raziskav korigirati. 

Preverili smo tudi možnost, da bi PSGR 
ocenjevali na podlagi celotne lesne produkcije 
gozdnih sestojev. Zaradi obsežnosti dela smo 
se omejili le na podgorske bukove gozdove, ki 
obsegajo gozdove preddinarsko-dinarskega in 
predalpskega območja (n = 3389 ploskev) (slika 
6). Dejanske vrednosti se zelo dobro prilagajajo 
tabličnim vrednostnim za bukove gozdove s Si 
= 26 m. če ocenimo PSGR s celotno produkcijo 
sestojev v obdobju 120 let, potem ta znaša 7,8 
m3ha-1leto-1 (tablična vrednost pa 7,4 m3ha-1leto-1), 
kar se dobro ujema z oceno PSGR, ugotovljene na 
raziskovalnih ploskvah (Kadunc in sod., 2013). 

4  rAzPrAvA
4  dIScUSSIon
4.1  ocena postopkov in predlogi 

izboljšav
4.1  Procedure evaluation and possible 

improvements
Na kakovost prostorskega prikaza PSGR vpli-
vajo predvsem: 1) zanesljivost ocen rastiščnih 
indeksov drevesnih vrst in 2) postopki, s kate-
rimi priredimo oceno PSGR na ravni odsekov. 
Zanesljivost ocen Si drevesnih vrst na določenem 
rastišču lahko povečamo z večjim vzorcem, s 
katerim se zmanjša vzorčna napaka ocene Si. 
Lokacije ploskev po postopku A so subjektivno 
izbrane glede na vnaprej določene kriterije 

(glej Kotar, 1994), kar je lahko vir napake. Zato 
je zaželeno, da vrednosti rastiščnih indeksov 
ugotavljamo tudi po postopku B, kar omogoča 
primerjavo vrednosti rastiščnih indeksov in 
po potrebi tudi njihovo korekcijo. Ugotovljeni 
rastiščni indeksi drevesnih vrst so samo vhod 
za ocenjevanje PSGR s tabličnimi vrednostmi. 
Donosne tablice se tudi za isto drevesno vrsto 
lahko zelo razlikujejo in vplivajo na oceno njihove 
produkcijske sposobnosti na danem rastišču, ki jo 
izražamo z največjim povprečnim volumenskim 
prirastkom. Različne donosne tablice različno 
prikazujejo volumensko produkcijo drevesnih 
vrst; v nekaterih tablicah je prikazana za debeljad, 
v drugih za deblovino, ponekod s skorjo, ponekod 
brez. Donosne tablice so v celotnem postopku 
(A in tudi B) določanja PSGR najpomembnejši 
vir napake. Zato je treba razvijati alternativne 
postopke, in sicer da bi PSGR bodisi določali 
po postopku C ali pa vsaj, da bi vrednosti o 
dejanski produkciji gozdnih sestojev uporabili za 
preverjanje ali korekcijo ugotovljenih vrednosti 
po donosnih tablicah.

Povprečna vrednost za PSGR (7,5 m3ha-1leto-1), 
ki smo jo ugotovili za Slovenijo, temelji na ras-
tiščnih tipih in njihovih površinskih deležih. V 
našem izračunu smo upoštevali rastiščne tipe, 
ki veljajo za stadije v progresivnem razvoju, in 
se praviloma od primarnih gozdnih združb zelo 
razlikujejo, pa tudi rastiščne tipe, ki so verjetno 
zelo blizu primarnim združbam. Pogosto je ocen-
jena produkcija stadijev precej nižja od tiste, ki je 
ugotovljena za združbe blizu primarnim. Tipičen 
primer so stadiji različnih termofilnih listavcev 
na Primorskem, kjer bi v naravni vegetaciji priča-
kovali večji delež bukovih ali celo jelovo-bukovih 
gozdov, ki izkazujejo višjo produkcijo. Tehtana 
vrednost rastiščnega koeficienta za gozdne združbe 
(Košir, 1976) z njihovimi površinami je 8,8, naše 
vrednosti pa okoli 7,5 m3ha-1leto-1. Z morebitnim 
največjim dodatkom na račun skorje (do 10 %), 
ki je v naših izračunih za glavne drevesne vrste 
nismo zajeli, se naša tehtana vrednost poveča do 
največ 8,2 m3ha-1leto-1.

Ocena »naravne drevesne sestave« lahko vpliva 
na oceno PSGR gozdnih združb posebno v prime-
rih, ko naravno drevesno sestavo gozdne združbe 
gradijo iglavci in listavci. Ocena naravne drevesne 
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sestave v prid iglavcem praviloma pomeni višjo 
oceno produkcijske sposobnosti gozdne rastiščne 
enote. Volumenska produkcija iglavcev na določe-
nem rastišču je namreč znatno večja. Omenjene 
razlike v produkcijski sposobnosti med iglavci in 
listavci bi bile znatno manjše ali pa bi se povsem 
izničile, če bi produkcijo gozdnih rastišč prika-
zovali v masnih enotah. Podobno velja za gozdne 
združbe, ki jih gradijo »trdi« in »mehki« hitroras-
toči listavci (npr. vrbe, topoli); ocena njihovega 
deleža v naravni drevesni sestavi zelo vpliva na 
oceno PSGR teh gozdnih združb. Pri ocenjevanju 
produkcijske sposobnosti gozdov poenostavljeno 
predpostavljamo, da je rast posamezne drevesne 
vrste na določenem rastišču enaka ne glede na 
zmes drevesnih vrst, kar glede na raziskave (npr. 
Pretzsch, 2003; Pretzsch in sod., 2010) ne velja 
povsem. Menimo pa, da je morebitna napaka ocene 
PSGR zaradi tega neznatna oziroma neprimerljivo 
manjša kot morebitna napaka zaradi neustreznih 
donosnih tablic.

Uporabljeni postopki za izračun PSGR na 
ravni odseka temeljijo na podatkih o gozdnih 
združbah Zavoda za gozdove Slovenije. če so v 
odseku navedene gozdne združbe napačne ali so 
napake pri oceni površinske razširjenosti gozdnih 
združb v odseku, potem je to seveda vir napake 
ocene PSGR na ravni odsekov. Relativno majhni 
razponi med odseki so posledica tega, da odseki 
praviloma niso rastiščno enotni in je zato njihova 
PSGR (tehtano) povprečje več rastiščnih tipov. 
če bi prikazovali PSGR po gozdnih združbah, 
bi bile razlike v vrednostih PSGR večje. Majhne 
razlike med odseki nastanejo tudi, ker isto vred-
nost PSGR neke združbe pripišemo prav vsem 
odsekom, kjer se pojavlja omenjena združba. 
Združbe lahko uspevajo v precej širokem intervalu 
rastiščnih razmer (nadmorska višina, naklon, 
skalnatost ...), s povprečnimi vrednostmi PSGR 
za celotno združbo pa te variabilnosti rastiščnih 
razmer ne zajamemo. 

Morebitne izboljšave ocenjevanja in prostor-
skega prikazovanja PSGR se navezujejo na opisane 
slabosti. Ocenjevanje produkcijske sposobnosti 
temelji na klasifikaciji gozdne površine na gozdna 
rastišča. Ocene PSGR bi znatno izboljšali, če bi 
imeli za celoten gozdni prostor fitocenološke 
karte v merilu 1 : 10.000. Sedaj imamo takšne 

karte približno le za polovico gozdnega prostora. 
Zato ponovno pozivamo, da je treba v Slove-
niji dokončati fitocenološko kartiranje gozdov! 
izdelane karte bi imele tudi sicer vsestransko 
uporabno vrednost.

Ugotovljene vrednosti rastiščnih indeksov 
in iz njih izpeljanih vrednosti PSGR je treba 
preverjati in dopolnjevati. Že primerjava med 
dvema postopkoma, in sicer na A) raziskovalnih 
ploskvah in B) stalnih vzorčnih ploskvah je pri 
nekaterih združbah pokazala značilna odstopanja 
(priloga 2), ki jih je treba preveriti in vrednosti 
popraviti, da bodo usklajene. Podobno je treba 
razviti postopke, da bi za oceno PSGR uporabili 
najprimernejše donosne tablice ali celo razviti 
postopke, da se »tujim« donosnim tablicam 
izognemo z uporabo realnih podatkov o rasti in 
produkciji gozdnih sestojev, ki bi jih lahko ocenili 
s podatki s stalnih vzorčnih ploskev Zavoda za 
gozdove Slovenije ali pa drugimi prirastoslovnimi 
raziskavami.

Algoritmi, ki smo jih uporabili za prostorski 
prikaz PSGR, omogočajo stalno posodabljanje 
karte glede na nove raziskave in izboljšane podlage. 
Pogosto so za uporabnike bolj kot absolutne vred-
nosti PSGR pomembne informacije o relativnih 
vrednostih – razvrstitev rastišč glede na vrednost 
PSGR. Raziskovalni izsledki vse bolj potrjujejo, 
da se v času spreminjajo produkcijske sposob-
nosti gozdnih rastišč zaradi okoljskih sprememb, 
predvsem se povečujejo (Spiecker in sod., 1996; 
Kotar, 2002; Skovsgaard in Vanclay, 2013). To 
pomeni, da se absolutne vrednosti PSGR v času 
lahko spreminjajo. Kljub temu pa predvidevamo, 
da ne bo velikih sprememb v razvrstitvi gozdnih 
rastišč glede na višino PSGR.

4.2  Prostorsko merilo: možnost 
določanja PSGr v podrobnem 
merilu?

4.2  Spatial scale: possibilities for 
estimation of forest site productivity at 
small spatial scale

Tako kot je prikaz rastiščnih enot smiseln v 
mezomerilu (1 : 10.000 do 1 : 25.000; Robič, 
1981), je v istem merilu tudi smiselno pri-
kazovanje produkcijske sposobnosti gozdnih 
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rastiščnih enot. V tem merilu namreč lahko 
posplošujemo rastiščne značilnosti, na neki način 
poenostavljamo dejanske razmere in tako – s 
klasifikacijo gozda na gozdne združbe oziroma 
gozdne rastiščne enote – ustvarjamo preglednost 
nad obsežnim gozdnim prostorom in ga na tak 
način lažje obvladujemo. Seveda to ne pomeni, 
da so rastiščne razmere znotraj z gozdno združbo 
opredeljenega rastišča enotne. Pri izdelavi karte 
produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč v Slo-
veniji smo sicer predpostavili, da je produkcijska 
sposobnost določene rastiščno-vegetacijske enote 
enaka, kar je bila nujna predpostavka za prikaz v 
tako velikem prostoru oziroma majhnem merilu. 
Dejansko se lahko rastiščne razmere in s tem tudi 
PSGR spreminjajo na vsakem koraku. Zato se 
predvsem za uporabnike postavlja pomembno 
vprašanje, ali je mogoče podati zanesljive ocene 
o produkcijski sposobnosti gozdnih rastišč tudi 
v podrobnem merilu, na primer na ravni parcel. 
Pri tem je zaradi morebitnih nesporazumov treba 
jasno razlikovati dvoje: 1) na podlagi rezultatov 
opravljenih raziskav in izdelane karte je mogoče 
prikazati produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč 
na ravni gozdnih združb in ob upoštevanju priso-
tnosti gozdnih združb na ravni odsekov/oddelkov 
je mogoče oceniti vrednosti PSGR tudi na tej 
ravni. če ta sloj prekrijemo s slojem parcel, lahko 
vrednosti prikažemo tudi na ravni parcel. Vendar 
je to približna ocena dejanske produktivnosti goz-
dnih rastišč, saj imajo vse parcele znotraj odseka 
oziroma vse parcele znotraj iste gozdne združbe 
enako oceno produkcijske sposobnosti gozdnih 
rastišč. 2) Veliko zahtevnejša pa je naloga, da bi 
zaznali razlike v produkcijski sposobnosti znotraj 
gozdnih združb (odsekov). Opravljene raziskave 
kažejo, kateri topografski, podnebni in talni znaki 
značilno pojasnjujejo variabilnost rastiščnih inde-
ksov oziroma produkcijske sposobnosti gozdnih 
rastišč (Kotar in Robič, 1990, 2001; Seynave in 
sod., 2005; Kadunc, 2010b, 2012, 2013; Klopčič in 
sod., 2012). Ocenjevanje produkcijske sposobnosti 
gozdnih rastišč v majhnem prostoru (velikem 
merilu) bi še vedno temeljile na povprečnih vre-
dnostih produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč 
na ravni gozdnih združbe. Te povprečne ocene 
bi za manjše prostorske enote (odseke, parcele) 
korigirali v omejenem intervalu, npr. ± 30% od 

povprečne vrednosti produkcijske sposobnosti 
rastišč glede na izbrane topografske spremenljivke 
(npr. naklon, nadmorska višina), ki so v korelacij-
skih povezavah z vrednostjo PSGR. Za korekcijo 
bi lahko uporabili podatke digitalnega modela 
reliefa, terenske ocene ali druge vire podatkov. 
Ta naloga je lahko vsekakor izziv za prihodnje 
raziskovalno delo na tem področju.

Opisani postopki določanje PSGR v Sloveniji 
imajo več prednosti v primerjavi z drugimi 
postopki določanja produkcijske sposobnosti 
oziroma bonitiranja zemljišč. Na splošno namreč 
velja, da so prirastoslovni ali pa fitocenološki 
postopki bonitiranja za gozdna zemljišča veliko 
primernejši od geocentričnih (Skovsgaard in Van-
clay, 2008; Bončina in Matijašić, 2013), ki temeljijo 
na topografskih, talnih ali podnebnih lastnostih 
rastišč. Le-ti so pogosteje v rabi za bonitiranje 
kmetijskih zemljišč (npr. Košir, 2011), so pa veliko 
manj primerni za bonitiranje gozdnih zemljišč.

Karto produkcijske sposobnosti bosta vzdr-
ževala Skupina za urejanja gozdov in biometrijo 
na Oddelku z gozdarstvo ter Zavod za gozdove 
Slovenije. Dodatne raziskave rastiščnih indeksov 
in volumenske produkcije gozdnih sestojev ter 
izboljšane fitocenološke podlage bodo omogočale 
stalno izboljševanje prostorskega prikaza pro-
dukcijske sposobnosti gozdnih rastišč v Sloveniji.
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6 SUmmAry
Forest site productivity is important element for 
basic understanding of forest ecosystems which 
also holds a great and manifold use value: it is 
important for decisions on forest management 
and planning, for valuation and taxation of forest 
lands as well as calculation of potential CO2 seque-
stration in forests. The term forest productivity of 
forest sites (PSGR) is used for maximum amount 
of timber volume that can be permanently produ-
ced from forest community of natural structure 
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and tree species composition. The main aims of 
the research were: 1) to estimate the forest site 
productivity at the forest community level, 2) to 
build/elaborate spatial estimation model of forest 
site productivity in Slovenia, and 3) to compare 
the results with the data on actual growth of forest 
stands. Forest site productivity was estimated for 
forest stand types. Forest compartment or sub-
-compartment presented the basic spatial unit 
for spatial estimation of forest site productivity. 
The process of PSGR estimation on the level of 
stand type units and compartments included three 
stages. The first one was estimation of natural stand 
composition. The second one included estimation 
of productivity of individual tree species composi-
tion on the basis of two databases; the first version 
is based on the growth and yield research plots 
where production was determined by using the 
dendrometrical analysis, and the second version 
is based on permanent sample plots of Slovenia 
Forest Service. The third stage included calculation 
of mean forest site productivity according to the 
portion of forest communities in sub-compart-
ment. The data from permanent sample plots of 
Slovenia Forest Service were a basis for spatial 
overview of forest site productivity for the whole 
forest area of Slovenia. Production capacity of 
the 74 forest site types varies between 0 and 22.1 
m3ha-1 year-1. Mean value of PSGR for the whole 
forest area amounted to 7.5 m3ha-1year-1. in the 
77 % of the whole forest area, the PSGR amounts 
to 6-10 m3ha-1year-1; only small portion of the 
whole forest area (17 %) has smaller mean PSGR 
and even smaller portion (6 %) with a higher 
mean value of PSGR was identified. Comparison 
between forest management regions shows sites 
in forest management regions Maribor, Murska 
Sobota and Slovenj Gradec to be in average the 
most productive and the ones in the Karst region 
and forest management regions Tolmin and Bled 
the least; the latter was due to the large surface 
of subalpine vegetation, which was also included 
the mean PSGR in the calculation. in average, the 
maximum value of PSGR was found in subpan-
nonian and subalpine phytogeographical region 
and the lowest in the submediterranean area. The 
value of forest site productivity was compared to 
actual growth of forest stands. As expected, we 

found a positive correlation (r = 0.59, p <0.0000). 
Significant discrepancies between the growth and 
PSGR may indicate either a high alteration of tree 
species composition of forest stands, the possibility 
of unreliable estimates of PSGR or inaccuracy in 
the measurement or calculation of volume incre-
ment. Analysis of the calculated values   of PSGR 
according to altitude belts shows slight increase 
of PSGR up to 1000 m and a more rapid decrease 
with increasing altitude afterwards. Analysis of 
PSGR according to the slope shows quite uniform 
value in terrain from 0 to 40°, and much smaller 
values on steeper terrain (≥ 40 °). PSGR is also 
smaller in average on sunny expositions. The 
spatial estimation of forest sites productivity in 
Slovenia can be improved by additional research 
on site indices, improved algorithms for the PSGR 
determination, and detailed phytosociological 
mapping of forest communities.
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Gozdni rastiščni tip PSGr
(m3ha-1)

Površina1 
(ha) Gozdni rastiščni tip PSGr

(m3ha-1)
Površina 

(ha)

Vrbovje s topolom 22,1 4.134 Gorsko-zgornjegorsko javorovje 
z brestom 7,7 82

Nižinsko črnojelševje 8,5 4.450 Dinarsko jelovje na skalovju 6,0 3.041

Dobovje in dobovo belogabrovje 9,0 14.835 Smrekovje na karbonatnem 
skalovju 3,1 129

Preddinarsko-dinarsko gradnovo 
belogabrovje 6,5 34.494 Preddinarsko zgornjegorsko 

bukovje z zasavsko konopnico 8,0 3.998

Predalpsko gradnovo belogabrovje 7,7 4.549 Dinarsko zgornjegorsko bukovje 
s platanolistno zlatico 5,3 9.722

Predpanonsko gradnovo belogab-
rovje 8,2 7.806 Predalpsko zgornjegorsko bu-

kovje s platanolistno zlatico 3,4 11.955

Primorsko belogabrovje in gradnovje 6,0 8.337 Dinarsko podalpinsko bukovje 4,0 419
Preddinarsko-dinarsko podgorsko 
bukovje 8,2 71.607 Planinsko smrekovje na karbo-

natni podlagi 5,9 5.282

Predalpsko podgorsko bukovje na 
karbonatih 8,8 44.426 Dinarsko mraziščno smrekovje 7,7 2.640

Gradnovo bukovje na izpranih tleh 8,7 67.561 Macesnovje 3,6 0
Primorsko bukovje na flišu 7,7 2.368 Alpsko ruševje 0,7 14.005

Bazoljubno gradnovje 5,1 2.224 Kisloljubno gradnovo beloga-
brovje 7,6 38.538

Preddinarsko-dinarsko hrastovo 
črnogabrovje 0,9 5.574 Kisloljubno gradnovo bukovje 8,2 87.038

Alpsko-predalpsko črnogabrovje in 
malojesenovje 1,2 9.352 Kisloljubno rdečeborovje 5,7 23.670

Primorsko gradnovje z jesensko 
vilovino 4,9 14.631 Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 7,0 81.715

Primorsko hrastovje in črnogabrovje 
na apnencu 1,9 64.074 Predpanonsko podgorsko bu-

kovje 9,8 718

Primorsko hrastovje na flišu ali 
kislejši jerovici 2,0 0 javorovje s praprotmi 11,0 1.768

Puhavčevo kraškogabrovje 3,7 0 jelovje s praprotmi 13,3 33.496
Osojno bukovje s kresničevjem 7,2 25.280 jelovje s trokrpim bičnikom 13,7 9.731
Preddinarsko-dinarsko toploljubno 
bukovje 6,3 16.742 Kisloljubno gorsko-zgornjegor-

sko bukovje z belkasto bekico 9,3 88.796

Predalpsko-alpsko toploljubno bu-
kovje 7,0 35.164 Kisloljubno zgornjegorsko bu-

kovje z zasavsko konopnico 7,6 13.336

Primorsko bukovje 5,1 22.068 Kisloljubno gorsko jelovje 10,5 529
Podgorsko-gorsko lipovje 5,3 182 Smrekovje s trokrpim bičnikom 6,7 3.101
Pobočno velikojesenovje 8,5 2.973 Smrekovje s smrečnim resnikom 9,3 686

Priloga 1: Produkcijska sposobnost gozdnih rastišč (PSGR) po gozdnih rastiščnih tipih, izražena z največjim 
povprečnim volumenskim prirastkom sestoja z naravno drevesno sestavo. Povzeto po Kadunc in sod. (2013)
Appendix 1: Forest site productivity (PSGR) according to site types, expressed with maximal mean volume increment 
of the stand with a natural tree structure. Adapted from Kadunc et al. (2013) 
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Gorsko obrežno sivojelševje, 
črnojelševje in velikojesenovje 7,3 511 Zgornjegorsko smrekovje z goz-

dno bekico 7,5 2.940

Bazoljubno rdečeborovje 3,7 3.472 Barjansko smrekovje 1,1 157
Obrežno rdečeborovje 3,9 0 Grmičavo vrbovje 0,5* 314
Bazoljubno črnoborovje 2,9 4.473 Vezovje z ozkolistnim jesenom 9,0* 644

Preddinarsko gorsko bukovje 10,3 22.022 Primorsko podgorsko bukovje 
na karbonatih 7,0* 2.238

Predalpsko gorsko bukovje 8,7 32.725 črnikovje 1,5* 0
Alpsko bukovje s črnim telohom 7,3 46.892 Orogeno vrbovje 7,0* 0
Alpsko bukovje s snežno belo bekico 4,8 0 Primorsko gorsko bukovje 7,5* 1.905

Bukovje s polžarko 5,6 860 Predalpsko smrekovje na more-
nah in pobočnih gruščih 7,0* 975

javorovo bukovje 6,6 186 Predalpsko-alpsko podalpinsko 
bukovje 3,5* 620

Bukovje z dlakavim slečem 5,0 0 Dinarsko ruševje 0,0* 3.267
Dinarsko jelovo bukovje 8,0 116.339 Vegetacija visokih barij 0,0* 162
Predalpsko-dinarsko jelovo bukovje 6,8 31.435
Predalpsko jelovo bukovje 7,7 15.159

1 podatki po ZGS(2012); * ocenjene vrednosti

Priloga 2: Ocena rastiščnih indeksov bukve (Si) in produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč (čisti sestoji bukve) 
s podatki stalnih vzorčnih ploskev (postopek B) za izbrane bukove rastiščne enote in primerjava z vrednostmi 
po postopku A. Povzeto po Kadunc in sod. (2013)
Appendix 2: Estimation of beech site indexes (SI) for selected beech site units and comparison with values following 
procedure A. Adapted from Kadunc et al. (2013)

Gozdni rastiščni tip Število 
ploskev

SI100  
(m)

PSGr
(m3ha-1)

Ujemanje z inter-
valno oceno SI po 

postopku A 
Preddinarsko-dinarsko podgorsko bukovje 1.565 29,1 8,0 *
Predalpsko podgorsko bukovje na karbonatih 524 27,2 7,4 *
Gradnovo bukovje na izpranih tleh 1.225 27,0 7,3 *
Osojno bukovje s kresničevjem 436 25,4 6,8 *
Preddinarsko-dinarsko toploljubno bukovje 156 26,1 7,0 *
Predalpsko-alpsko toploljubno bukovje 210 25,1 6,7 *
Primorsko bukovje 408 17,5 4,1
Preddinarsko gorsko bukovje 949 23,6 6,1
Predalpsko gorsko bukovje 314 26,9 7,3 *
Alpsko bukovje s črnim telohom 739 21,2 5,4
Dinarsko jelovo bukovje 2.489 27,2 7,5 *
Predalpsko-dinarsko jelovo bukovje 465 25,2 6,7 *
Dinarsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 543 20,6 5,2
Predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico 76 23,9 6,2
Kisloljubno gradnovo bukovje 1.051 29,4 8,1 *
Kisloljubno bukovje z rebrenjačo 638 27,1 7,3 *
Kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico 1.011 29,1 8,0 *
Kisloljubno zgornjegorsko bukovje z zasavsko konopnico 121 28,2 7,7 *
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1  Uvod/IntrodUctIon
V gozdarstvu so pomembne zanesljive, hitre, 
cenovno ugodne in enostavne meritve drevesnih 
višin. Drevesna višina je eden od pomembnejših 
dendrometrijskih podatkov, ki jih potrebujemo za 
izračun volumna dreves z dvovhodnimi deblov-
nicami, za izbor tarifnih nizov in za določanje 
bonitete rastišča. Meritve višin so zahtevnejše, manj 
zanesljive in dražje kot meritve premerov dreves, 
zato v sklopu gozdne inventure navadno izmerimo 
višine le nekaj vzorčnim drevesom na vsaki stalni 
vzorčni ploskvi (Kušar, 2007). iz izmerjenih višin 
vzorčnih dreves konstruiramo višinske krivulje 
po drevesnih vrstah, razvojnih fazah, sestojnih 
tipih in bonitetah rastišč. Nato lahko s pomočjo 
ustreznih višinskih krivulj izračunamo višine 
vseh dreves, za katere imamo izmerjen premer. 
Zato je zelo pomembno, da so višine posameznih 
dreves natančno izmerjene. V praksi za meritev 
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zanesljivost meritev višin smreke z višinomerom vertex III 
Reliability of Height Measurements of Spruce with Vertex III Hypsometer
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V članku smo analizirali uporabnost višinomera Vertex iii za meritve drevesnih višin na primeru 88 smrek na 
Pokljuki. Kot optimalna metoda merjenja drevesne višine z višinomerom Vertex iii se je izkazal način, da za 
drevo izmerimo šest odčitkov višine, najvišjo in najnižjo vrednost izločimo, iz preostalih štirih pa izračunamo 
aritmetično sredino. Le-ta je dobra ocena prave višine drevesa in se statistično ne razlikuje od referenčne višine 
drevesa, izmerjene na podrtem drevesu. Ugotovili smo, da višinomer Vertex iii ob pravilni uporabi daje zane-
sljive (±0,25 m) meritve drevesnih višin.
Ključne besede:
meritve drevesne višine, ultrazvočni višinomer Vertex iii, smreka (Picea abies), Pokljuka 
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in this article we analyzed usefulness of Vertex iii hypsometer for measuring tree heights on the sample of 88 
spruce trees on Pokljuka plateau. The optimal method for tree height measurements with Vertex iii hypsom-
eter proved to be measuring six height readings, eliminating the highest and the lowest value and calculating 
arithmetic mean from the remaining four. This is a good estimation of the real tree height and doesn’t differ 
statistically from the reference tree height, measured on a felled tree. We found out that Vertex iii hypsometer, 
used correctly, provides reliable (±0.25 m) measurements of tree heights.
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višin uporabljamo različne vrste višinomerov, ki 
delujejo na različnih načinih. Ob pravilni uporabi 
pa dajo vsi dobre rezultate (Schmid in sod., 1971). 
Pri meritvah na stalnih vzorčnih ploskvah v okviru 
kontrolne metode se vedno pojavijo vprašanja 
glede meritve višin, in sicer zakaj meriti drevesne 
višine, koliko dreves je treba izmeriti, kako in s 
katerim inštrumentom naj jih izmerimo?

Ker se za terenske meritve vedno pogosteje 
uporabljata višinomera Vertex iii ali iV (Božić in 
sod., 2005; Kušar in Hočevar, 2006; Kušar, 2007), 
švedskega proizvajalca Haglof (http://www.haglof.
se), je namen tega prispevka predstaviti raziskavo 
zanesljivosti meritev višin dreves na primeru dre-

Znanstvena razprava
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vesne vrste smreke in predstaviti pravilno metodo 
merjenja višin. Cilji raziskave so bili:
–  ugotoviti zanesljivost meritve višin z višino-

merom Vertex iii,
–  določiti optimalno število odčitkov meritve 

višine enega drevesa,
–  preskusiti uporabnost višinomera Vertex iii.
Postavili smo si naslednje delovne hipoteze:
–  optimalna metoda merjenja višin z višinome-

rom Vertex iii je, da za vsako drevo izmerimo 
šest odčitkov višine, najvišjo in najnižjo vre-
dnost izločimo, iz preostalih štirih pa izraču-
namo aritmetično sredino, ki predstavlja dobro 
oceno prave višine drevesa,

–  med višinami dreves, izmerjenimi z višino-
merom Vertex iii, in pravimi višinami dreves 
(izmerjenimi dolžinami posekanih drevesih) 
ni statistično značilnih razlik,

–  meritve z višinomerom Vertex iii so dovolj 
zanesljive (odstopanja ±0,25 m od prave vre-
dnosti) za praktično uporabo v gozdarstvu.

2  metode delA
2 methodS
2.1  opis raziskovalnega objekta
2.1 Study area
Meritve smo opravili leta 2004, in sicer v odsekih 
39A, 53A, 58C, 61D in 64A GGE Pokljuka (Kušar, 
2007). V sestojih, kjer so bila že predhodno odkazana 
drevesa za posek, smo zakoličili začasne krožne 

vzorčne ploskve (Nploskev = 6, Ndreves = 88), velikosti 
0,28 ha (polmer 30 m). Gre za enodobne, enovrstne 
smrekove sestoje, v razvojnih fazah drogovnjaka in 
debeljaka na nadmorski višini od 1.200 do 1.350 m. 
Sestojni tip ploskev št. 1, 3 in 4 je drogovnjak smreke 
z normalnim do gostim sklepom, starosti 60–75 
let. Boniteta rastišča Si50 je od 20 do 25, ocenjena 
proizvodna sposobnost rastišča je od 10,1 do 10,3 
m3/ha, ocenjen letni prirastek pa je od 9,5 do 10,2 
m3/ha (Gozdnogospodarski načrt ..., 1996). Sestojni 
tip ploskev št. 5, 6 in 7 pa je debeljak smreke z nor-
malnim do vrzelastim sklepom, starosti 140–155 
let. Boniteta rastišča Si50 je 20, ocenjena proizvodna 
sposobnost rastišča od 10,1 do 10,4 m3/ha, ocenjeni 
letni prirastek pa je od 8,9 do 9,5 m3/ha (Gozdno-
gospodarski načrt ..., 1996), Preglednica 1.

2.2  meritve na stoječem in podrtem 
drevesu

2.2 Measurements on standing and felled 
trees

Višinomer Vertex iii izračuna višino drevesa 
na podlagi trigonometričnega načina merjenja 
kotov in razdalj (ultrazvočno). Za meritev je 
treba na drevo na določeni višini (1,3 m od tal) 
namestiti tarčo (oddajnik) in na poljubni razdalji 
od drevesa (do 30 m) poiskati ustrezno stojišče, iz 
katerega sta vidna vrh drevesa in tarča na deblu. 
Nato viziramo v tarčo in v vrh drevesa ter z več 
odčitki (do 6) višine izmerimo višino drevesa. 

Preglednica 1: Temeljni parametri po ploskvah
Table 1: Basic plots parameters

pl
višina/
altitude

m

Sestojni 
tip/

stand type

ndreves/
ntrees

Premer/diameter višina/height
mIn
cm

mAX
cm

Avr
cm

mIn
m

mAX
m

Avr
m

1 1243 311 22 13 36 21,4 14,1 31,4 20,9
3 1228 312 16 13 32 23,2 14,4 28,9 23,8
4 1237 312 23 11 31 22,8 9,4 28,8 22,9
5 1314 614  1 54 54 54,0 33,2 33,2 33,2
6 1324 614 11 36 66 51,5 28,3 40,0 34,2
7 1304 512 15 31 53 43,7 27,1 37,3 32,7

Legenda/ Legend:
– AVR - average, aritmetična sredina,
– MiN - minimum, najmanjši odčitek,
– MAX - maximum, največji odčitek,
– sestojni tip – šifra:
– x _ _, razvojna faza (1-mladovje, 2-ml. in 3-st. drogov-

njak, 4-ml. in 5-st. debeljak, 6-debeljak v pomlajevanju 
in 7-raznomeren sestoj).
– _ x _, mešanost (1-iglavci nad 75 %, 2-mešano; iglavci/
listavci od 24 do 74 %, 3-listavci nad 75 %).
– _ _ x, sklep (1-tesen, 2-normalen, 3-rahel, 4-vrzelast 
do pretrgan).
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Zaradi občutljivosti inštrumenta za temperaturne 
spremembe ga je treba kalibrirati; najbolje na 
začetku vsakodnevnih meritev oziroma vsakič, ko 
se temperatura spremeni za ±3 oC (Users Guide 
Vertex iii and Transponder T3, 2005).

Za potrebe raziskave smo drevesom drevesne 
vrste smreka izmerili prsni premer (D, na cel cm 
natančno) z aluminijasto premerko. Višino (H, 
na dm natančno) smo z istega stojišča merili z 
višinomerom Vertex iii s šestimi odčitki višine 
(H1-6) na drevo. izmerili smo tudi razdaljo (LV, na 
dm natančno) od stojišča izmere višine do sredine 
drevesa. Posekanemu drevesu smo s sekaškim 
metrom izmerili njegovo dolžino in ji prišteli 
višino panja. Tako smo ugotovili pravo oziroma 
referenčno višino drevesa (Href, na dm natančno). 

2.3  Statistična analiza
2.3 Statistical analysis 
S programom Statgraphics Plus 5.1 smo analizi-
rali povprečja, odstopanja in ugotavljali razlike 
z metodo parnih primerjav.

3  rezUltAtI
3 reSUltS
3.1  Izračun osnovnih statističnih podatkov
3.1 Calculation of statistical data
iz podatkov meritev smo za vsako drevo izraču-
nali osnovne statistične podatke in za vsa drevesa 
aritmetične sredine za Href, Hpov6, Hpov4, Hmin, Hmax, 
LV in α, Preglednica 2.

Povprečje najmanjših odčitkov je za 0,15 cm 
manjše od povprečja prave višine. Prav tako je 
za 0,15 m večje povprečje največjih odčitkov. iz 
rezultatov bi zato lahko sklepali, da je dovolj, da 
pri vsaki meritvi naredimo le en odčitek, saj so 
odstopanja od prave vrednosti manjša od ±0,25 
m, kar smo izbrali za tolerančni prag meritev. 
Kljub vsemu pa je bolje narediti več odčitkov, 
saj bi se pri enem samem lahko zmotili, če pa jih 
naredimo več, postanemo pozorni na tistega, ki 
odstopa od preostalih. Povprečna oddaljenost 
stojišča od drevesa je za 3,85 m (15 %) manjša 
od povprečne višine, zato je tudi vizirni kot za 4 

o večji od idealnega (45o).

Preglednica 2: Statistični podatki za (Ndreves = 88)
Table 2: Statistical data (Ntrees = 88)

Avr
m

mIn
m

mAX
m

rAzPon
m

Std
m

Kv
%

Href 25,74 9,4 39,8 30,4 6,82 26,5
Hpov6 25,75 9,4 40,0 30,6 6,82 26,5
Hpov4 25,75 9,4 40,0 30,6 6,82 26,5
Hmax 25,89 9,4 40,1 30,7 6,85 26,5
Hmin 25,59 9,3 39,9 30,6 6,80 26,6
LV 21,89 12,3 34,7 22,4 5,52 25,2
α (o) 49,41 24,0 59,0 35,0 5,40 10,9

Legenda/ Legend:
– AVR - average, aritmetična sredina,
– MiN - minimum, najmanjši odčitek,
– MAX - maximum, največji odčitek,
– RAZPON - range, razpon med MiN in MAX,
– STD - standardni odklon,
– KV - koeficient variacije,
– Href - prava višina drevesa izmerjena na posekanem 
drevesu, 

– Hpov6 - izmerjena višina, kjer upoštevamo vseh šest 
odčitkov,
– Hpov4 - izmerjena višina, kjer upoštevamo le štiri 
odčitke saj izpustimo najvišjo in najnižjo vrednost,
– Hmax - največji od šestih odčitkov višine,
– Hmin - najmanjši od šestih odčitkov višine,
– LV - razdalj od stojišča izmere višine do drevesa,
– α - vizirni kot meritve (tan α = Href/LV).
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3.2  Analiza razlik med povprečjem 
šestih odčitkov (hpov6) in 4-ih 
odčitkov (hpov4) meritev višin

3.2 Analysis of the differences between 
the average 6-readings (Hpov6) 
and 4-readings (Hpov4) of height 
measurement

izračunali smo razlike med izbranimi tipi meri-
tev Hmax-Hmin, Hpov6-Href, Hpov4-Href in Hpov6-Hpov4, 
Preglednica 3.

Povprečna razlika med največjim (Hmax) in 
najmanjšim odčitkom (Hmin) pri meritvi posa-
meznega drevesa je 0,3 m, največja razlika med 
najvišjo in najnižjo vrednostjo šestih odčitkov 
pri posameznem drevesu znaša 0,8 m. Povprečna 
razlika med povprečjem meritev šestih odčitkov 
(Hpov6) in štirih odčitkov (Hpov4) je 0,0 m, največje 
odstopanje pri posameznemu drevesu znaša 0,1 
m. Ker tudi statistični test parnih primerjav ni 
zaznal razlik (pri α = 0,05), lahko sklenemo, da 
metoda, pri kateri od šestih odčitkov izločimo 
najvišjo in najnižjo vrednost, iz preostalih štirih 
odčitkov pa izračunamo aritmetično sredino, daje 
zanesljivo meritev prave višine drevesa.

3.3 Analiza razlik med izmerjeno (hpov4) 
in pravo (href) višino drevesa

3.3 Analysis of the differences between 
the measured (Hpov4) and reference 
(Href) tree height

Za pravo višino drevesa smo vzeli »dolžino« 
podrtega drevesa, izmerjenega na tleh (Href) 
skupaj z višino panja. Zanimalo nas je, kolikšna 
je razlika med izmerjeno višino drevesa, izraču-
nano po metodi štirih odčitkov (Hpov4) in pravo 
višino drevesa (Href). Povprečna razlika med Hpov4 
in Href je 0,01 m. Odstopanja meritev 83 dreves 
oziroma 94 % vseh meritev so v razponu ± 2 %. 
Največje odstopanje pri posameznem drevesu 
je od –1,5 do 2,7 m oziroma od –5,5 do 10,8 %. 
Skrajna odstopanja so opazna pri petih drevesih, 
ki so imela slabo viden oziroma zakrit vrh. Parna 
primerjava ni zaznala razlik (pri α = 0,05), tako da 
lahko sklenemo, da lahko z višinomerom Vertex 
iii zanesljivo izmerimo pravo višino drevesa.

4  dISKUSIJA In SKlePI
4 dIScUSSIon And conclUSIonS

Z raziskavo smo potrdili, da je optimalna metoda 
merjenja višin z višinomerom Vertex iii ta, da 
za vsako drevo izmerimo šest odčitkov višine, 
največjo in najmanjšo vrednost izločimo, iz pre-
ostalih štirih odčitkov pa izračunamo aritmetično 
sredino – pravo višino drevesa. 

Preglednica 3: Razlike med izbranimi tipi meritev za (Ndreves = 88)
Table 3: Differences between selected types of measurements for (Ntrees = 88) 

 
 

Avr
m

mIn
m

mAX
m

rAzPon
m

Std 
m

Kv 
%

Hmax-Hmin 0,30 0,1 0,8 0,7 0,15 50,86
Hpov6-Href 0,01 -1,5 2,7 4,2 0,46 8069,1
Hpov4-Href 0,01 -1,5 2,7 4,2 0,46 4008,2
Hpov6-Hpov4 0,00 0,0 0,1 0,1 0,01 938,1

Legenda/ Legend:
– AVR - average, aritmetična sredina,
– MiN - minimum, najmanjši odčitek,
– MAX - maximum, največji odčitek,
– RAZPON - range, razpon med MiN in MAX,
– STD - standardni odklon,
– KV - koeficient variacije,
– Hmax-Hmin - razlika med najvišjim (Hmax) in najnižjim 
(Hmix) odčitkom višine,

– Hpov6-Href - razlika med povprečno izmerjeno višino 
drevesa pri šestih odčitkih (Hpov6) in pravo višino 
drevesa (Href),
– Hpov4-Href - razlika med povprečno izmerjeno višino 
drevesa pri štirih odčitkih (Hpov4) in pravo višino 
drevesa (Href),
– Hpov6-Hpov4 - razliko med povprečjem šestih in štirih 
odčitkov.
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Prav tako smo potrdili, da med višinami 
dreves, izmerjenimi z višinomerom Vertex iii, 
in pravimi višinami dreves (izmerjenimi na 
posekanih drevesih) ni razlik in da torej lahko 
višinomer Vertex iii uspešno uporabljamo za 
meritve višin dreves, če dosledno upoštevamo 
navodila za merjenje:
–  kalibracija inštrumenta na začetku meritev in 

ob spremembi temperature,
–  postavitev tarče na 1,3 m višine,
–  primerna oddaljenost mesta meritve,
–  dobra vidljivost vrha drevesa. 

Bistvena prednost meritev z višinomerom 
Vertex iii pred preostalimi inštrumenti je v tem, 
da lahko poljubno izberemo stojišče – razdaljo od 
drevesa tako, da si zagotovimo najboljše možnosti 
za merjenje:
–  primerno razdaljo do drevesa (približno enaka 

drevesni višini)
–  optimalni kot viziranja, 
–  vidljivost vrha drevesa, 
–  na strmih terenih merjenje po plastnici.

V naši raziskavi smo sicer analizirali le meri-
tev pri smrekah, zato bi bilo podobno raziskavo 
koristno napraviti še na primeru listavcev, kjer je 
zaradi široke krošnje in v času olistanja vrh drevesa 
slabše viden (določljiv) in je zato tudi meritev 
višin manj zanesljiva. Vsekakor pa bi pri listavcih 
morali opraviti meritve višine z vsaj dveh različnih 
stojišč. če bi bile razlike prevelike, bi to pomenilo, 
da merimo dva različna vrha drevesa. Višji »vrh« 
bi zato morali še enkrat izmeriti s tretjega stojišča.

Božić in sodelavci (2005) so meritve z višino-
merom Vertex iii ocenili kot najboljše od vseh 
štirih primerjanih višinomerov (Vertex iii, Blume-
-Leiss, Biterlichov zrcalni relaskop s standardno 
in CP skalo). Prednosti višinomera Vertex iii 
so kakovost in zanesljivost meritev (natančnost 
in točnost), hitrost in enostavnost merjenja, 
slabost pa je relativno visoka cena (1400 EUR). 
Poleg meritve višin lahko inštrument Vertex iii 
uporabljamo tudi za merjenje razdalj do 30 m 
na cm natančno ter naklonov terena (v o ali %). 
Možnost šestih odčitkov meritve z iste razdalje 
omogoča tudi enostavno merjenje drugih »višin« 
istega drevesa, kot npr. višino začetka krošnje, 
dolžino krošnje, dolžino debla do prve žive veje, 
višino debla brez vej ... Prav tako kot prednost 

navajajo tudi uspešno uporabo za merjenje razdalj 
(horizontalnih ali v padcu), meritev pa ne ovira 
niti sloj podrasti oziroma grmovja, kot je to v 
primeru laserskih inštrumentov (Puhek, 1996).

Na podlagi tujih ugotovitev (Božić in sod., 
2005) in naše raziskave lahko sklenemo, da so 
meritve z višinomerom Vertex iii dovolj zanesljive 
in uporabne za gozdarsko operativno prakso in 
tudi znanstveno-raziskovalno delo. Poudariti pa 
je treba, da je tako kot pri vseh dendrometrijskih 
meritvah tudi pri meritvah višin treba opravljati 
kontrolne meritve. Tako pravočasno zaznamo 
morebitne sistematične napake, ki jih delajo 
merilci oziroma opazimo površno merjenje in 
odstopanja meritev od predpisanih toleranc. 

5  zAhvAlA
5 AcKnowledGe

Leta 2004 je meritve na podrtih drevesih omo-
gočilo podjetje GG Bled, d. d., za kar se zahvalju-
jemo direktorju Zvonetu Šolarju, janezu Petkošu 
in Petru Krničarju ter sekačem. Pri terenskih 
meritvah sta pomagala kolega Filip Nebrigič in 
Anže japelj. Zahvaljujemo se tudi doc. dr. Alešu 
Kaduncu za recenzijo članka.

6 PovzeteK
V članku smo analizirali uporabnost višinomera 
Vertex iii za meritve drevesnih višin na primeru 
88 smrek na Pokljuki. Z višinomerom smo izmerili 
višine stoječega drevja, nato pa smo s sekaškim 
metrom izmerili še dolžine posekanih dreves, ki 
smo jih upoštevali kot referenčne višine dreves. 
Analizirali smo vpliv števila odčitkov na zane-
sljivost meritve.

Kot optimalna metoda merjenja višin z višino-
merom Vertex iii se je izkazal način, da za vsako 
drevo izmerimo šest odčitkov višine, najvišjo in 
najnižjo vrednost izločimo, iz preostalih štirih pa 
izračunamo aritmetično sredino, ki predstavlja 
dobro oceno višine drevesa. Povprečna razlika 
med povprečjem meritev šestih odčitkov (Hpov6) 
in 4-ih odčitkov (Hpov4) namreč znaša 0,00 m, 
največje odstopanje pri posameznem drevesu pa 
je le do 0,1 m. Ugotovili smo, da med višinami 

Kušar, G., Hočevar, M.: Zanesljivost meritev višin smreke z višinomerom Vertex III



GozdV 72 (2014) 4 203

dreves, izmerjenimi z višinomerom Vertex iii, in 
pravimi višinami dreves, izmerjenimi na pose-
kanih drevesih, ni statistično značilnih razlik. 
Povprečna razlika med Hpov4 in Href je le 0,01 m. 
Odstopanja meritev 83 dreves oziroma 94 % vseh 
meritev so v razponu ± 2 %. Na podlagi raziskave 
smo ugotovili, da višinomer Vertex iii, ob pravilni 
uporabi, omogoča zanesljive meritve višin dreves. 

7 SUmmAry
in this article we analyzed usefulness of Vertex 
iii hypsometer for measuring tree heights on the 
sample of 88 spruce trees on Pokljuka plateau. 
Using the hypsometer we measured heights of the 
standing trees and, subsequently, using logger’s 
tape we measured lengths of the felled trees and 
took them for reference tree heights. We analyzed 
the influence of number of readings on measu-
rement reliability. 

The optimal method for tree height measure-
ments with Vertex iii hypsometer proved to be 
measuring six height readings, eliminating the 
highest and the lowest value and calculating arith-
metic mean from the remaining four. The mean 
difference between the mean value of six readings 
(Hpov6) and four readings (Hpov4) amounts to 0.00 
m and the largest deviation at an individual tree 
only up to 0.1 m. We found out that there are no 
statistically significant differences between tree 
heights, measured using hypsometer Vertex iii, 
and true heights, measured on felled trees. Mean 
difference between Hpov4 and Href amounts to only 
0.01 m. Measurement deviations at 83 trees or, 
respectively, at 94% of measurements are in the 
range of ± 2%. On the basis of our study we found 

out that Vertex iii hypsometer, used correctly, 
provides reliable measurements of tree heights.
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1  Uvod
1 IntrodUctIon
Lomljenje delov dreves ali celih dreves zaradi žleda 
imenujemo žledolom (Lipoglavšek in sod., 2010). 
Žled in tudi sneg ter veter so dejavniki naravnih 
(abiotskih) motenj, (Anko, 1993; Papež, 2005). 
Naravne motnje so sestavni del gozdnega ekosis-
tema (Attiwill, 1994) in jih ni mogoče preprečiti. 
Žled je ledena obloga na drevju, grmovnicah, žicah, 
stebrih, daljnovodih itn. (jakša in Kolšek, 2009) in 
nastaja, kadar dež pada na podhlajeno površino 
(Trontelj, 1997). Žled je najpogostejši pozimi, zlasti 
ob prehodu sredozemskega ciklona prek Slovenije 
(Radinja, 1983), ter je omejen na višinski pas nekje 
do 1.000 m nadmorske višine (jakša in Kolšek, 
2009). Žledolomi so lahko malopovršinski, veli-
kopovršinski – ujma (Papež, 2005) in katastrofalni 
(Frelich, 2002). Med ujme štejemo tiste biotske in 
abiotske motnje, ki povzročijo široko poškodovanje 
gozda in resne gospodarske ali krajinsko-kulturne 
izgube (Lipoglavšek in sod., 2010). Katastrofalne 
naravne motnje pa poleg naštetega povzročijo 
veliko motnjo v človeški skupnosti (smrtne žrtve, 
evakuacijo) in presegajo zmožnost skupnosti za 
odpravo njenih posledic (Wikipedia, 2014).

GDK 423.3(497.4)=163.6
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jakost žledoloma lahko delimo po debelini žleda 
na vejah krošenj (Radinja, 1983): šibek – tanek 
žled < 5 mm (1), zmeren – srednje debel žled 6–20 
mm (2), debel – močan žled 21–50 mm (3), zelo 
močan – zelo debel žled 51–100 mm (4), izjemo 
močan – izjemo debel, »katastrofalen« žled > 100 
mm (5). jakost poškodb je odvisna tudi od sestave 
oziroma gostote žleda, ki je odvisna od tega, ali je 
nastal z meglo, pršcem ali dežjem, slednji je tudi do 
dvakrat gostejši od prejšnjih dveh (Radinja, 1983).

Obseg žledoloma je odvisen od intenzivnosti 
padavin, značilnosti sestojev (razvojna faza, 
drevesna sestava, negovanost, stabilnost itn.), dre-
vesnih vrst in njihove značilnosti (starost drevesa, 
velikost in stopnja asimetričnosti krošnje, dimen-
zijsko razmerje, vrastni kot vej, zakoreninjenost, 
bolezni, predhodne poškodbe) in od značilnosti 
tal (globina tal, skalovitost, kamnitost, vlažnost 
tal (Bleiweis, 1983, 1983a; Papež, 2005). Količina 
oziroma obseg poškodovanega lesa (m3) je odvisen 
tudi od površine, območja in časa žledenja. 

V zadnjih osemnajstih letih (1995–2012) so se 
Žledolomi z različno intenzivnostjo pojavljali vsako 

Strokovna razprava
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leto (ZGS, 2014a).V obdobju od 1995 do 2012 je 
bilo zaradi žleda saniranega 72.000 m3 lesa/leto, 
kar je manj kot zaradi vetra (118.000 m3/leto) in 
snega (88.000 m3/leto). Žledolomi povzročijo 7,6 % 
sanitarnega poseka oziroma 2,8 % evidentiranega 
poseka (Poljanec in sod., 2014; ZGS, 2014a).

O žledolomih v Sloveniji je pisalo že kar nekaj 
avtorjev (npr. Bleiweis, 1983, 1983a; Domicelj, 
1900; jakša, 1997; jakša in Kolšek, 2009; Papež, 
2005; Perko in Pogačnik, 1996; Radinja, 1983; 
Sinjur in sod., 2010; Trontelj, 1997; Zupančič, 
1969). Na podlagi pridobljenih virov in literature 
bomo v prispevku opisali žledolome, njihovo 
pogostost, značilnost in vplive na sestoje v slo-
venskih gozdovih.

2  PoGoStoSt In znAČIlnoSt 
Žledolomov

2 FreQUency And chArActerIStIcS 
oF Ice Storm dAmAGeS

Žledolomi so najpogostejši v jugozahodni Sloveniji 
(Preglednica 1). izrazitejši so na visokem krasu 
in ob njegovem obrobju ter zunanji Primorski 

oziroma v submediteranski Sloveniji (Radinja, 
1983; Perko in Pogačnik, 1996).

Verjetno, da se je žled, kakršnega poznamo v 
20. in 21. stoletju, pojavljal že prej, vendar nimamo 
podatkov o tem. Žledolomi so se začeli omenjati 
v različnih publikacijah sprva zaradi prizadetega 
gospodarstva, npr. v kmetijstvu je bilo prizadeto 
sadjarstvo (Domicelj, 1900), v gozdarstvu pa 
lesnoproizvodna funkcija (Bleiweis, 1983b). V 
novejšem času pa žledolome in tudi druge posle-
dice naravnih motenj vse bolj upošteva znanost 
(Anko, 1993; Attiwill, 1994; Frelich, 2002; Papež, 
2005; Sinjur in sod., 2010; Poljanec in sod., 2014).

Prvi doslej znani zapisi o žledolomu segajo v 
leto 1900. Večji žledolom, ki je poškodoval do 95 
% gozdov na Notranjskem, je bil opisan v publi-
kaciji Dom in Svet. Žled po sneženju je nastajal 
14. in 15. decembra leta 1899. 14. decembra je 
snežilo ves dan, proti večeru je zaradi južnih tokov 
začelo deževati, ponoči in dan kasneje pa je zaradi 
severnih tokov dež na podhlajeni podlagi zmrzo-
val. Najbolj sta bili prizadeti Vremska dolina in 
Pivka. Avtor omenja, da takega žledoloma ljudje 
ne pomnijo več kot sto let. Skoraj povsem je bilo 

Slika 1: Zaradi žleda poškodovano drevje v Zagorju pri Pivki, 15. december 1899 (foto: R. Šeber)
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uničeno sadno drevje (Slika 1 in 2), v veliki meri 
pa je bil poškodovan pogozden Kras. Žled je bil na 
drevju debel nekje od 7 do 8 cm (lahko tudi več), 
veja, težka 1 kg, pa je nosila ledeno breme do 34 
kg. Večinoma so bile poškodovane krošnje, lomila 
in povijala so se debla, redkeje pa so bila drevesa 
izruvana. Posamezni lastniki so imeli škode tudi do 
500 gld, kar bi dandanes znašalo več 1.000 evrov 
(Domicelj, 1900). Radinja (1983) je na podlagi 
ljudskih virov zapisal, naj bi bil »katastrofalen« 
žledolom v Brkinih in okolici med letoma 1890 
in 1896. Skoraj zagotovo lahko sklepamo, da gre 
za žledolom, ki je bil decembra leta 1899.

Večji žled, ki ga pomnijo domačini iz Brkinov, 
je poškodoval gozdove še leta 1933 in januarja leta 
1952 na Vremščici ter v Brkinih. Žledolom je bil 
tudi marca 1952 na gornjem Krasu, zelo pa je bil 
poškodovan črni bor. Lokalni (srednje) večji žled 
po ljudskih omembah je poškodoval gozdove še v 
letih 1910, 1920/21, 1927/28, 1939, 1944, in sicer 
v različnih krajih: Brkini, Zgornja Pivka, Senožeče 
in na Krasu (Radinja, 1983).

Večji žled je decembra 1953 poškodoval tudi 
idrijske gozdove na nadmorski višini (nmv) od 

500 do 800 m, kjer je bilo poškodovanega več kot 
150.000 m3 lesa. Zupančič (1969) omenja, da iz 
razpoložljivih zgodovinskih virov ni bilo mogoče 
zaznati podobnega žledoloma na idrijskem. 
Polomljena in izruvana so bila pretežno bukova 
drevesa, manj pa so bili poškodovani iglavci 
(Bleiweis, 1983a).

Manj intenzivni, zmerni do intenziven žled 
je poškodoval gozdove tudi drugod po Slove-
niji (Bleiweis, 1983a; Perko in Pogačnik, 1996; 
Zupančič, 1969):
–  leta 1958 v Litijskem hribovju; poškodovanega 

je bilo 1.200 m3 lesa, ter tudi v Halozah, na Boču 
Tisovcu, kjer je bilo skupaj poškodovanih 7.000 
m3 listavcev; 

–  leta 1960 je žled na celjskem območju poško-
doval 900 m3 lesa; 

–  novembra 1965 je na območju Logatca žled 
poškodoval 7.000 m3 iglavcev;

–  leta 1966 je bil v okolici Škofljice snegolom v 
kombinaciji z žledolomom;

–  v zimi 1967/68 je žled v novomeških gozdovih 
poškodoval 15.000 m3 lesa, v tolminskih pa 
25.000 m3 lesa, 

Slika 2: Zaradi žleda poškodovano sadno drevje v Zagorju pri Pivki, 15. december 1899 (foto: R. Šeber)
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leto območje Količina 
(m3)

Jakost žledu 
(do) opomba

1899 Notranjska – 4(5) Snegolom z žledolomom
1910 – – 3
1920/1921 – – 3
1927/1928 – – 3
1933 Vremščica in Brkini – 4
1939 – – 3
1944 – – 3
1952 januar: Vremščica in Brkini, 

marec: Gornji Kras
– 4

1953 idrija 150.000 4
1958 Litijsko hribovje, Haloze, Boč 

in Tisovec
8.200 3

1960 Celje 900 3
1965 Logatec 7.000 3
1966 Škofljica 2.000 3 Žledolom s snegolomom
1967/1968 GGO: Novo mesto in Tolmin 40.000 3
1971 GGO Novo mesto 9.500 3
1973 GGO Postojna 106.000 4
1975 GGO: Tolmin, Postojna in Kranj 382.000 4
1980 Brkini, Kraško hribovje, Po-

savsko hribovje, GGO: Novo 
mesto in Brežice

786.000 4

1984 GGO Ljubljana 110.000 4
1985 GGO Kranj 500.000 4
1995/1996 7.–10. 1. 1996: Ljubljana, Po-

ljanska dolina, Sorško polje, 
GGO: Celje in Maribor. 25. 1.  
1996: Kras in Goriška brda

680.700 3 Snegolom z žledolomom

1996/1997 GGO: Tolmin, Bled, Kranj, 
Ljubljana, Postojna, Kočevje, 
Novo mesto in Brežice

867.400 4 Žledolom s snegolomom

2010 Brkini in GGO Postojna 10.000 3
2014 Pretežni del Slovenije 9.300.000 5 Žledolom s snegolomom, Poškodb 

ni bilo v Slovenskem Primorju 
do nadmorske višine 500 m, na 
subpanonskem območju vzhodne 
Slovenije ter v zgornjegorskih 
gozdovih v pasu nad 1.200 m n.v. 

Preglednica 1: Pregled žledolomov v Sloveniji

–  zmeren žled je bil zabeležen tudi v letu 1971 v 
novomeških območju, ki je poškodoval 9.500 
m3 lesa.
Leta 1973 je bilo v GGO Postojna zaradi žleda 

poškodovanega več kot 106.000 m3 lesa. Marca, 

predvsem pa novembra leta 1975 je žled v tolmin-
skem in postojnskem GGO skupno poškodoval več 
kot 370.000 m3 lesa, v kranjskem GGO pa okrog 
12.000 m3 iglavcev (Bleiweis, 1983a).

Naslednja znana večja žledna ujma je bila 

Saje, R.: Žledolomi v slovenskih gozdovih
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novembra leta 1980 v Brkinih in na Kraškem ter 
Posavskem hribovju na nmv od 400 do 800 m 
(Radinja, 1983), kjer je bilo poškodovanega več 
kot 670.000 m3 lesa, v novomeških in brežiških 
gozdovih pa več kot 116.000 m3 lesa (Bleiweis, 
1983a). Ledeni oklep na vejah je bil debel do 
7 cm. Štiri leta kasneje (1984) je žled v GGO 
Ljubljana poškodoval več kot 110.000 m3 lesa, 
leto kasneje (1985) pa v GGO Kranj 500.000 m3 
lesa (ZGS, 2014b).

V zimi 1995/96 je nastal snegolom v kombi-
naciji z žledolomom; poškodovanih je bilo 8 % 
slovenskih gozdov (87.440 ha (jakša, 1997)), 
predvsem zaradi velikih količin (do 0,5 m) zapad-
lega težkega mokrega snega ob koncu decembru 
leta 1995. Zmeren do intenziven žled je gozdove 
še dodatno poškodoval dvakrat v januarju leta 
1996 (Trontelj, 1997). Ujmi sta skupaj poškodo-
vali 680.700 m3 lesa predvsem na ljubljanskem, 
kranjskem, nazarskem, celjskem in mariborskem 
GGO (jakša, 1997; Sinjur in sod., 2010). 

Žledolom v kombinaciji s snegolomom je nastal 
tudi v zimi 1996/97; poškodovanih je bilo slabih 
8 % slovenskih gozdov (81.810 ha). Skupaj je bilo 
saniranega 867.400 m3 lesa (67 % listavcev in 33 % 
iglavcev), kar je bilo takratnega 35–40 % letnega 
poseka. Žled je bil na vejah debel do 6 cm (Gus-
tinčič, 2009). Ujmi sta lomili listavce in iglavce na 

nmv od 400 m do 900 m. Najbolj so bili prizadeti 
srednjedobni sestoji listavcev in umetno osnovani 
sestoji iglavcev mlajših razvojnih faz. Poškodbe so 
bile pogoste ob pobočjih jarkov, gozdnem robu in 
ob infrastrukturnih objektih v gozdu (jakša, 1997). 
januarja 2010 se je manj intenziven žled ponovno 
pojavil v Brkinih in na postojnskem GGO na nmv 
nad 600 m (Sinjur in sod., 2010).

Najodmevnejši doslej rekordni žledolom pa 
je bil konec januarja in v začetku februarja leta 
2014. Žled je prizadel pretežni del slovenskega 
območja; poškodb ni bilo le v Slovenskem Pri-
morju do nmv 500 m, na subpanonskem območju 
vzhodne Slovenije in v zgodnjegorskih gozdovih 
nad 1.200 m nmv. Najbolj poškodovani gozdovi 
so bili na območju Postojne, cerkljansko-idrij-
skem območju ter na območju Loškega Potoka, 
Logatca in Vrhnike (ZGS, 2014), kjer je bil ledeni 
oklep debel tudi več kot 10 cm (Nosan, 2014). 
Po načrtu sanacije žledoloma je žled ponekod 
tudi skupaj s snegom poškodoval 51 % (601.900 
ha) vseh slovenskih gozdov. Žled je poškodoval 
več kot 9,3 mio m3 lesa, od tega 81 % v zasebnih 
gozdovih, kjer je bilo poškodovanih več listavcev 
(69 %), v državnih gozdovih pa več iglavcev (51 
%). Skupaj je bilo poškodovanih 34 % iglavcev in 
66 % listavcev, škoda pa je ocenjena na 214 mio 
evrov (ZGS, 2014).

Slika 3: Žled in sneg na drevju in daljnovodu v okolici Horjula, februar 2014 (foto: jaša Saražin)
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3  vPlIvI nA Gozdne SeStoJe
3 ImPActS on ForeSt StAndS

Zaradi stožčaste oblike krošenj, prožnosti in tanj-
ših vej so iglavci, izjemoma bori odpornejši od 
listavcev (Bleiweis, 1983; jakša in Kolšek, 2009). 
Proti poškodbam zaradi žleda so bolj odporni 
starejši sestoji in sestoji na grebenastih in prisojnih 
legah (Papež, 2005). Pri listavcih so zaradi žleda 
najbolj poškodovani: črni gaber, mali jesen, siva 
jelša, črna jelša in breza (ZGS, 2014a). Starejšim 
iglavcem lomi predvsem vrhove, v primeru moč-
nega vetra in/ali razmočenih tleh, pa so lahko 
tudi izruvana. Sestoji listavcev so najbolj prizadeti 
na strmih pobočjih in rastiščih s plitvimi tlemi 
(jakša, 1997). Po navadi so poškodbe omejene 
na lomljenje posameznih vej, pri intenzivnejšem 
žledu pa nastajajo večje poškodbe drevja (jakša 
in Kolšek, 2009), kot so prelomi, odlomi debel in 
izruvana drevesa. Pogostejše so poškodbe v skle-
njenih – gostih mlajših sestojih, kjer drevje v boju 

za svetlobo hitro prirašča v višino (Bleiweis, 1983). 
Posledica takšnih sestojev je veliko dimenzijsko 
razmerje med višino drevesa in prsnim premerom, 
kar se kaže na slabi stabilnosti sestojnih dreves. 
Poškodbe v takšnih sestojih so predvsem povita 
drevesa, manj pa je prelomljenih in odlomljenih 
debel. Sestoji so slabo odporni še nekaj let po 
redčenju, saj so sklepi krošenj vrzelasti ali rahli, 
zaradi česar lahko nastaja zaporedno podiranje 
dreves (domino učinek).

4  zAKlJUČeK
4 conclUSIon

Naravne motnje pridobivajo vse večji pomen. 
Zaradi človekove izrabe (rabe) se nastale poškodbe 
v naravi (gozdu) zaradi naravnih motenj izražajo s 
škodo. Treba jih je preučiti in jih resno upoštevati 
v načrtovalnem procesu. 

Žledolom < 100.000 m3 poškodovanega lesa 
se v Sloveniji pojavlja nekje do trinajstkratkrat 

Slika 4: Zaradi žleda polomljeno povito in izruvano drevje v Podsmreki pri Dobrovi, februar 2014 (foto: jaša 
Saražin)
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v stoletju, žledolom > 100.000 m3 in < 500.000 
m3 poškodovanega lesa se v Sloveniji pojavlja 
do petkkrat v stoletju, žledolom < 500.000 m3 
poškodovanega lesa pa do dvakrat v stoletju. 
Obseg poškodb zaradi žleda je največji takrat, 
kadar poleg slednjega gozdove poškoduje tudi 
sneg. Žledolom (ponekod tudi s snegolomom) na 
začetku leta 2014 ima po definiciji že kar nekaj 
značilnosti naravne katastrofe, po intenzivnosti 
pa domnevamo, da je dokaj podoben žledolomu 
iz leta 1899, le da je bila površina poškodovanega 
gozda manjša. Kako pogosto se bo pojavljal žle-
dolom v Sloveniji, kakršen je bil v letu 2014, je 
nemogoče napovedati, lahko pa pričakujemo, da 
bodo v prihodnje žledolomi intenzivnejši.
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GDK 174.7Picea abies+2+4+61(497.4)=163.6

eno mnenje k »problemu« smreka

V načrtu sanacije gozdov poškodovanih v žle-
dolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014 
(11. april 2014, spletna stran Zavoda za gozdove 
Slovenije (http://www.zgs.si/slo/aktualno/sporo-
cila-za-javnost/index.html (28. 04. 2014)) med 
drugim zasledimo naslednje podatke: 

»Med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 
je na velikem delu slovenske gozdove prizadel 
žled, ki je v kombinaciji s snegom in predhodnimi 
obilnimi padavinami, ki so dobro namočila in 
razmehčala tla, povzročil obsežne in raznolike 
poškodbe. Nepoškodovani so ostali le gozdovi v 
Slovenskem Primorju do nadmorske višine 500 
m, na subpanonskem območju vzhodne Slovenije 
ter zgornje gorski gozdovi v pasu nad 1.200 m n.v. 
Med bolj prizadeta območja sodijo gozdovi prehodu 
iz obalno-kraškega v celinsko območje (okolica 
Postojne), na JZ obrobju Ljubljanske kotline in na 
cerkljansko-idrijskem območju.

Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), 
izdelani do 4. 4. 2014, bo potrebno posekati 9,3 
mio. m3, od tega je ena tretjina iglavcev. Največ 
poškodovane lesne mase, predvidene za posek, je 
v GGO Ljubljana (2,4 mio. m3), GGO Postojna 
(2,1 mio. m3), GGO Tolmin (1,8 mio. m3) in GGO 
Kranj (1,0 mio. m3). 

Posek močno poškodovanih iglavcev (3,1 mio 
m3) je treba v čim večjem obsegu zagotoviti do 15. 
5. 2014, da se prepreči namnožitev podlubnikov in 
posledično povečanje škodljivih posledic naravne 
ujme. Posek močno poškodovanih listavcev (6,2 mio 
m3) lahko poteka dalj časa. Zaradi velikega obsega 
dreves za posek ocenjujemo, da se bo posek močno 
poškodovanih iglavcev izvajal do pomladi 2015. 
Pretežna količina močno poškodovanih listavcev 
bo posekana do konca leta 2017. 

Obnova poškodovanih gozdov (naravna in 
obnova s sajenjem oz. setvijo) je potrebna na 
približno 13.800 ha (2 % poškodovanih gozdov). 
S sajenjem oziroma setvijo bo potrebno obnoviti 
skoraj 900 ha poškodovanih gozdov (6 % površine 
gozdov za obnovo).

Vrednost načrtovanih del za sanacijo gozdov je 
ocenjena na 36,3 milijonov evrov.«

informacije in poročila o prizadetosti in sanaciji 
po žledu prizadetih gozdov se v pisnih in elek-
tronskih medijih kar vrste. Nasveti in pozivi in 
pobude prihajajo od vsepovsod, vsakdo bi ob tem 
rad pritaknil svoj lonček. Smreka pa je pogosto 
omenjena kot ključni problem. Pa si za uvod nekaj 
citatov iz teh zapisov poglejmo: 
1 Koalicija za gozd je v pismu ministru za kmetij-

stvo in okolje Židanu v zvezi s sanacijo gozdov 
po žledolomu, februarja 2014, med drugim 
napisala: Večjo dolgoročno škodo gozdu kot 
sam žled lahko povzroči neustrezna sanacija z 
odstranjevanjem vseh poškodovanih dreves in 
morebitnim ponovnim sajenjem neavtohtonih 
vrst kot je npr. smreka v nižjih legah.

2 V Dnevnikovem Objektivu (sobota, 15. 02. 
2014, str. 14-15) v prispevku Žled v gozdovih. 
Narava odlomi svoj kos: Profesorica za gozdno 
zoologijo in varstvo gozdov dr. Maja Jurc ob 
tem opozori, da imamo v Sloveniji tri- do 
štirikrat več smrek, kot bi bilo primerno glede 
na rastišče. Posledično so lahko drevesa manj 
odporna in stabilna ter bolj občutljiva za 
škodljivce.

3 V Delovi Sobotni prilogi, PP poštni predal 29 
(sobota 8. marca 2014) v prispevku Les je lep, 
gozd še lepši – če ga ne uniči žled, iztok Geister, 
Zavod za favnistiko Koper med drugim zapiše: 
Najhujša nevarnost pa grozi po očiščenju, ime-
nuje se načrtovana obnova gozdov. Na televiziji 
je bilo rečeno, da imajo gozdarji pripravljenih 
okoli dva milijona sadik. Niso povedali, kakšni 
drevesni vrsti pripadajo, ampak do zdaj je pri 
pogozdovanju vedno prevladala smreka. Če se 
bo napoved uresničila, bo slovenske gozdove 
doletela veliko hujša nesreča, kot je bil požled.

4 V časopisu Dnevnik (11. marec 2014) Zoran 
Grecs iz Zavoda za gozdove Slovenije, vodja 
oddelka za gojenje in varstvo gozdov v pris-
pevku Obnova gozdov, poškodovanih po žledu 
med drugim zapiše: »Pri sanaciji žledoloma 
bo prevladovala naravna obnova. Glede na 
velike razsežnosti poškodovanih gozdov bomo 
ohranjali ves gozd, ki bi si lahko opomogel. 

Stališča in odmevi



GozdV 72 (2014) 4212

Tam, kjer gozd ni razgaljen do ene drevesne 
višine v odraslem gozdu, ga ne bomo uvajali v 
obnovo. Kjer so površine poškodovanega drevja 
večje, bomo ustvarili možnosti za naravno 
nasemenitev«. Glede obnove gozda s sadnjo in 
setvijo pa zapiše: »Obnova gozda s sajenjem 
sadik in setvijo semena je izjemen ukrep, ki ga 
uporabimo v razmerah, kot je večja površinska 
poškodovanost gozdov, ko obstoja nevarnost 
razvoja erozijskih procesov, ko ni možnosti za 
naravno nasemenitev, ko je motena naravna 
obnova in ko želimo izmenjati obstoječo rastiš-
čem neustrezno drevesno sestavo, na primer v 
primeru poškodovanih enovrstnih, nenaravnih 
umetno osnovanih smrekovih gozdov. Obnova 
gozda s sajenjem sadik ali setvijo semena gozdnih 
drevesnih vrst je med vsemi gozdnogojitvenimi 
ukrepi daleč najdražji ukrep. Strošek uspešno 
izvedene obnove gozda je med tri in pet tisoč evri 
na hektar, zato morajo biti odločitve o obnovi 
gozda s sajenjem sadik res dobro premišljeni«. 
Ob zaključku prispevka pa še zapiše: »Obnova 
gozda s sajenjem sadik se bo izvajala z ras-
tišču ustreznimi drevesnimi vrstami. Smreke 
praviloma ne bomo sadili na nižinska rastišča, 
pod 500 metri nadmorske višine, posebej pa 
poudarjamo, da tudi na prisojnih legah na 
karbonatnih podlagah in rečnih naplavinah ni 
mesta za smreko. Tudi drugod je smreka lahko 
le primešana drugim drevesnim vrstam«.

5 Pa se ozrimo še v Gozdnogospodarske in 
lovsko upravljavske načrte območij za obdobje 
2011 – 2020. V povzetku za Slovenijo, v delu 
ko govori o drevesni sestavi, med drugim 
ugotavljajo: »Delež iglavcev je največji v GGO 
Slovenj Gradec (84 %), GGO Nazarje (74 %), 
GGO Bled (72 %) in GGO Kranj (65 %), kjer 
v skupni lesni zalogi gozdnih sestojev močno 
prevladuje smreka. Velik delež smreke v teh 
GGO je predvsem posledica preteklega gospo-
darjenja z gozdovi, kar se kaže tudi v večji 
spremenjenosti gozdnih sestojev«. V poglavju 
Gozdovi s spremenjeno in izmenjano drevesno 
sestavo lahko med drugim preberemo: »Kljub 
pozitivnim trendom spreminjanja drevesne 
sestave beležimo v nekaterih predelih še vedno 
spremenjeno drevesno sestavo, ki se kaže pred-
vsem v zasmrečenosti gozdnih sestojev. V GGO 

Slovenj Gradec, GGO Nazarje, GGO Bled in 
GGO Kranj je delež smreke visok in zlasti v 
nižinskih predelih omenjenih območij znatno 
presega rastišču sprejemljiv delež«. 

6 Območni gozdnogospodarski načrt Postojna 
2011 – 2020 navaja: »Delež smreke se stalno 
povečuje že od leta 1971, v istem obdobju se 
je delež jelke prepolovil. Povečuje se tudi delež 
bukve. Navedena gibanja opozarjajo na nujnost 
načrtovanja ukrepov in usmeritev za ohranjanje 
naravne sestave drevesnih vrst in s tem stabilnosti 
gozdnih ekosistemov kot osnove za zagotavljanje 
ekoloških funkcij gozdov«. Na drugi strani pa 
srečamo ugotovitev: »Zaradi permanentnega 
objedanja mladja od parkljaste rastlinojede 
divjadi pa je onemogočena obnova gozdov z 
jelko in plemenitimi listavci, in to kljub dejstvu, 
da je delež teh drevesnih vrst v nižjih višinskih 
razredih podmladka dovolj visok«. Zaključek 
v tem delu načrta je še bolj zaskrbljujoč: 
»Najslabše stanje je v območju strnjenih jelovo-
-bukovih gozdov v gozdni krajini, kjer naravne 
obnove z jelko in plemenitimi listavci praktično 
ni. Obnova poteka le z bukvijo in smreko«.  
Da bi dobili odgovor na številne gornje trditve 

in dileme (izbral jih je mag. Franc Perko) smo 
zaprosili, lahko trdimo enega najboljših pozna-
valcev slovenskih gozdov, dr. Živka Koširja, enega 
naših vodilnih fitocenologov, ustanovitelja Biroja 
za urejanje gozdov, ki je po Sloveniji opravil 
številna fitocenološka kartiranja kot strokovno 
podlago za gozdnogospodarsko načrtovanje in 
izdelal prvo gozdnovegetacijsko karto Slovenije 
(M =1:100.000). Bil je tudi dolgoletni svetovalec 
Sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino in 
prehrano RS in odgovoren za gozdnogospodar-
sko načrtovanje in potrjevanje načrtov. Takole 
se je odzval:

Strah pred smreko
iz dosedanjih polemik in stališč sledi, da je 
tokrat (kot že nič kolikokrat poprej) predmet 
polemike »strah« pred smreko. Ta je nekako 
prisoten predvsem pri nekakšnih javnih skrb-
nikih za okolje, pa tudi pri gozdarjih. če se 
ozko omejim samo na zadnja dogajanja, so na 
to vplivali predvsem gozdarji, ki so poudarjali 
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nevarnost zaradi lubadarja (podlubnika), ki 
se je v preteklih letih čezmerno razširil. Tudi 
ob drugih ekstremnih klimatskih pojavih, ki 
prizadenejo gozdove (snegolomi, orkani, žled, 
ipd.) se pripisuje največjo škodo na sestojih 
ravno smreki in pri tem prezre, da ujme, na 
številnih rastiščih pogosto bolj prizadenejo 
druge drevesne vrste kot smreko. Ta je namreč 
v svojem sekularnem razvoju na svojih rastiščih 
preživela že bolj ekstremne klimatske pojave in 
se je vkljub temu na takih rastiščih ohranila do 
danes . Po eni strani je to razumljivo, ker je z 
gospodarskimi ukrepi posredno in neposredno 
pospeševana daleč izven svojih še preostalih 
naravnih rastišč. Po drugi strani pa je ekonomska 
škoda res največja (smreka daje vse od mladosti 
visoko vreden vsesplošno uporaben les), in to kar 
je najbolj boleče, zahteva ob ujmah pravočasno 
odstranitev prizadetega drevja iz gozdov in tudi 
daleč največji obseg gozdno varstvenih ukrepov 
in s tem dela, delavcev in sredstev. 

Škoda narejena na listavcih je iz 
»naravovarstvenega« stališča pomembnejša, ker 
pomeni regresijo gozdnega sestoja, kar (praviloma) 
v primeru poškodb in izpada smreke na rastiščih 
drugih združb, ne moremo trditi. 

Gozdarski stroki gre očitek in zamera, da 
zainteresirani javnosti ni predstavila pojava nena-
dne gradacije (čezmerne namnožitve) lubadarja 
celovito t.j. v vzročni povezavi med rastiščem, 
zatečenim stanjem sestojev od obdobja osnovanja 
sestojev, postavljenimi cilji in gojitvenimi ter 
varstvenimi ukrepi, ki so (ali naj bi) bili izvajani 
skozi vsa pretekla desetletja. in, da ni samokritično 
opozorila na pomanjkanje preventivnih varstvenih 
ukrepov in na gozdni red, ki je v zadnjih desetletjih 
(po Zakonu o gozdovih z gozdovi gospodarijo 
lastniki gozdov) na številnih površinah povsem 
zanemarjen. Oziroma je, pod geslom »sonaravnega 
gospodarjenja«, vse prepuščeno »naravnemu« 
razvoju, saj prepogosto vsepovsod srečujemo 
zagrmovljene poseke, pogosto dokaj obsežne. 
Ob tako skopih informacijah s strani gozdarjev, 
je razumljivo, da lahko osebe, ki se ljubiteljsko 
ukvarjajo z naravo, dajejo le načelne izjave, ki so 
nedorečene in zato polemične. Zato jih moramo 
obravnavati s precej tolerance, ker ne vemo kaj 
so pravzaprav hoteli povedati, na kaj opozoriti, 

kritizirati ali ugotoviti – jasno naj bi bilo le to, da 
je za škodo v gozdovih kriva le smreka in gozdarji, 
ki so jo sadili. 

Zaskrbljujoče je to, da take izjave za njimi 
neselektivno prepogosto ponavljajo tudi mnogi 
gozdarji sedanje generacije (npr. točka 2.). V 
svojem mandatu gospodarjenja z gozdovi, je 
njihova osnovna naloga nadaljevati gospodarjenje 
z gozdovi in izvajati ukrepe, ki so zato potrebni. 
Pri tem pa jih nihče ne ovira, da ukrepe »moder-
nizirajo«, ali osnujejo drugačne »moderne« 
gozdove (Modernwald, kot jih v zadnjem času 
imenujejo v EU) s katerimi bodo gospodarile 
naslednje generacije gozdarjev. Da bi bili všečni 
in na »naravovarstveni liniji«, se obnašajo kot 
da z obstoječimi sestoji nimajo nič, da so to 
zagrešili neuki gozdarji v preteklosti – tudi ne 
tako daljni (s sonaravnim gospodarjenjem?). Kot 
da je zagotavljanje trajnosti gozdov in donosov 
nekaj novega in prejšnjim generacijam gozdarjev 
nepoznanega.

Stanje naših gozdov je rezultat več 
stoletnega gospodarjenja
Gozdarji so bili vedno prvi v naravovarstveni liniji. 
Ne zato, ker bi bili tako »naravovarstveno zavedni«, 
temveč zato, ker živijo z gozdom in čutijo utrip 
naravnega gozda. Vendar so pri gospodarjenju z 
gozdovi vedno razpeti med vsestransko varovalno 
vlogo gozdov, naravnimi proizvodnimi možnosti 
naših izjemno pestrih gozdnih rastišč in še: interesi 
lesnega gospodarstva, interesi lastnikov gozdov ter 
drugih porabnikov gozdnih proizvodov, kot tudi 
z naglo naraščajočimi interesi drugih porabnikov 
gozdnega prostora. Na gospodarjenje z gozdovi 
je odločilno vplivala (tudi skozi stoletja!) splošna 
zakonodaja, ki je po eni strani z zakoni zaščitila 
gozdove pred prekomernim izkoriščanjem, ki 
ščitijo pokrajino pred naraščajočo erozijo, itd., po 
drugi strani pa z določenimi drugimi zakonskimi 
ureditvami odločilno vplivala na sedanje stanje 
gozdov (npr. fizična delitev parcel ob dedovanju, 
pravice in dolžnosti lastnikov gozdov itd.). Vse 
to je očitno in vidno vsakemu laiku, če primerja 
stanje v državnih (tudi v nekdanjih velepose-
stniških) gozdovih z gozdovi v drobni zasebni 
lasti. Po teh kategorijah lastništva so bili skozi 
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dolga obdobja pogoji in tudi zakonske določbe 
za gospodarjenje povsem specifični. Gozdovi v 
drobni posesti so bili skozi stoletja zaradi potreb 
kmetovanja pogosto preobsežno izkoriščani, kar 
je šlo na škodo tako njihove naravne drevesne 
sestave, lesne zaloge, kot tudi ohranjanja njihove 
prvobitne proizvodne sposobnosti tal. 

Gospodarjenje z gozdom se je in se mora 
prilagajati razvoju gospodarstva, saj to je namen 
gojenja gozdov in načrtnega gospodarjenja z 
gozdovi; gozdovi bi tako ali tako sami rasli brez 
gozdarjev. Gozdarstvo mora svojo dejavnost 
prilagajati temu razvoju s spremembami v 
načinu gospodarjenja, določanju proizvodnega 
obdobja (postavljanje meje zrelosti gozdnih 
sestojev), po vrsti in količini vmesnih dono-
sov do »zrelosti« sestojev, intenziteti izkoriš-
čanja, spreminjanjem drevesne sestave kot 
tudi drugačnim rabam in izrabam gozdov. V 
tej so-zavistnosti so bili gozdovi skozi stoletja 
zelo različno gospodarjeni in izkoriščani (npr.: 
oglje za fužine, pepelnica za glažute, železniški 
pragi, in ob tem še gozdna paša, steljarjenje, 
itd.). Vedno so se našli tudi »liderji« gozdarstva, 
ki so take usmeritve podpirali in na katere se 
je trenutna gospodarsko-politična usmeritev 
lahko opirala pri svojih zahtevah. K sreči pa 
so se ti vplivi hkrati in po ritmu splošnega 
gospodarskega razvoja zelo spreminjali in 
zgleda da se spreminjajo tudi sedaj. če ob 
vseh teh vplivih lahko govorimo o sonaravnem 
gospodarjenju, nekakšnem »kompromisu« z 
naravo, potem moramo na drugi strani govoriti 
tudi o so-gospodarnem gospodarjenju.

Pod vsemi temi vplivi se je spreminjala struk-
tura gozdov na istih gozdnih površinah. Zato ne 
preseneča, da so jih novodobno poimenovali 
»Modernwald«. iste površine so bile lahko, tako 
v Evropi kot pri nas, nekdaj pod panjevskim 
gozdom, tem so sledile premene v semenski gozd 
ali v nasade smreke ali /rdečega in črnega/ bora, 
macesna, pogosto tudi vnašanje eksot (duglazija, 
zeleni bor). Sledi kombinirana saditev smreke in 
listavcev (lipa, trepetlika, bukev) in ponovna sadnja 
listavcev; med drugim so v zadnjem obdobju 
postali celo moderni nasadi češnje itd. itd. Sedaj so 
vse to sonaravni gozdovi v gospodarjenju, dodati 
bi veljalo v moderno-sonaravnem. 

Marsikje lahko opustimo poseganje v preteklost, 
pri gospodarjenju z gozdom tega ne moremo. 
Gozdovi živijo stoletja in z njimi gospodari 
več generacij. Ti nam zapuščajo dediščino v 
stanju gozda in zapisano v dokumentih, ki so 
jih v svojem času zapisovali naši predniki, kot 
programe ali evidenco gospodarjenja. Ta je do 
nedavna spremljala gozdne sestoje skozi njihov 
stoletni razvoj. To beremo danes kot kroniko, ki 
nam pojasnjuje sedanje stanje in pojave v gozdu. 
iz teh tudi razberemo, da pojava takih gradacij 
lubadarja, kot jih poznamo v zadnjih letih v 
Sloveniji, ni nič novega. Take gradacije lubadarja 
(tedaj še Tomicus typographus) (in še o drugih 
škodljivcev na smreki, vključno s polhi) omenja 
naš predhodnih A. Šivic (1923), ki sovpadajo s 
povojnim časom (prva svetovna) in zelo suhimi 
leti 1921 in 1922, ki so prizadeli predvsem šta-
jersko (primorska tedaj tako ni bila naša). Take 
kalamitete so se nazadnje pojavljale po podatkih 
že v 19. stoletju in tudi po drugi svetovni vojni, ki 
je pustila vsepovsod poškodovano drevje ali cele 
sestoje zaradi granat, bomb, min in izstrelkov. 
Kovinski drobci v hlodih so še desetletja po vojni 
krhale žage tedanjih polnojarmenikov (gatrov) in 
venecijank. Ta prva povojna leta tudi še ni bilo 
prave gojitvene in varstvene gozdarske dejavnosti. 
Zato so se pojavljale tudi obsežnejše gradacije 
lubadarjev ne le na smreki, temveč tudi na boru 
in jelki. Obseg gradacij je bil tako akuten, da so 
podlubniki celo na žagah napadali neobeljene 
krajnike in žamanje. Z večletnimi doslednimi 
gozdno varstvenimi ukrepi so bile gradacije 
lubadarja obvladane in pojavi žuželk postopno 
vrnjeni v naravne okvire, seveda z vztrajnimi in 
sprotnimi prizadevanji gozdarjev. Podlubniki so 
se uravnotežil z drugimi elementi gozdne bioce-
noze. Ker s svojimi akutnimi posegi v gozdove 
vedno na novo spreminjamo to ravnotežje, mora 
biti tudi sedaj redno prisotna skrb za ohranjanje 
tega ravnotežja. 

Ne gre, da bi ob gradacijah lubadarja (in 
drugih insektov, bolezni in glodalcev) v zadnjih 
letih gozdarji iskali opravičilo v splošni krilatici 
o spremembi klime – kot da do takih in še bolj 
drastičnih klimatskih sprememb ni bilo v več 
tisočletnem razvoju naše gozdne vegetacije. 
Akutna klimatska nihanja so zabeležena celo 
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v preteklem tisočletju. Kot po vojni, je tudi 
sedaj potrebno obuditi gozdno varstvene 
ukrepe, skozi več naslednjih let, da se doseže 
ravnovesje. 

Kako je z »zasmrečenostjo«  
naših gozdov 
Gozdarjem gre tudi očitek, da pišejo in govorijo 
o »zasmrečenosti« gozdov, ne da bi pokazali na 
zasmrečenost po rastiščih. Ravno tako prihaja iz 
naših gozdarskih izobraževalnih in raziskovalnih 
inštitucij ocena, da je pri nas »tri-do štirikrat več 
smrek, kot bi bilo primerno glede na rastišče«. 
Niso pa predstavljena, katera rastišča so pri tem 
mišljena kot primerna za smreko, predvsem 
pa ne, kje je njen naravni areal v sekularnem 
in recentnem razvoju gozdov. Po več stoletnih 
regresijskih vplivih na strukturo in rastišče naših 
gozdov (pravimo več stoletnem gospodarjenju 
– izrabi gozdov), se smreka ponovno naseljuje 
na njenih nekdanjih rastiščih v določeni stopnji 
recentne sukcesije kot avtohtoni podmladek. Niti 
ni upoštevano, da dajejo iglavci prednost kislim in/
ali osiromašenim tlom, zaradi lastnosti substrata 
ali pogoste degradacije tal z raznimi antropo-
zoogenimi posegi skozi več stoletij. Poznano je, 
da ima smreka v takih razmerah tudi večjo kon-
kurenčno sposobnost v naravnem podmladku. 
Od gozdarskih raziskovalnih in izobraževalnih 
inštitucij bi bilo to tudi samoumevno in odgo-
vorno  zahtevati. To bi javnost zelo zanimalo ker 
bi pojasnjevalo, kakšno »sonaravnost« v naših 
gozdov lahko pričakujemo. To nebi bilo niti težko, 
če bi prikazali še ohranjena naravna rastišča 
smreke, kjer je smreka dominantna drevesna 
vrsta ali pomembna primes v drugih združbah. 
Seveda pa je treba predstaviti tudi rastišča, kjer se 
smreka že več generacij ponovno sama uveljavlja 
v podmladku in ima pomembno cenološko vlogo 
v gozdnem sestoju vse do njegove »zrelosti«, kot 
je pač določena po sedanjih (sedaj modernih) 
gospodarskih kriterijih. Vedno moramo imeti 
v vidu, da so gozdovi izkoriščani (pogosto tudi 
brezobzirno) že več stoletij in da jih vzdržujemo 
na neki stopnji, da krijejo naše potrebe, ter hkrati 
opravljajo še drugo bolj pomembno vlogo, s katero 
ohranjajo naše okolje in nas.

Treba je seveda razlikovati potencialne gozdne 
združbe in njihovo drevesno sestavo, od njihove 
sedanje drevesne sestave in razvojne težnje po sto-
letnem vsestranskem izkoriščanju. če razumemo 
sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki poteka tudi 
ob neprekinjenih regresijskih posegih v gozdove, 
to je s prekinjanjem rasti drevja (sekanjem) po 
naših potrebah, ali s poseki sestojev pred njihovo 
biološko zrelostjo, moramo vedeti, da v taki 
obnovi sestojev z naravno nasemenitvijo ne bomo 
dobili v podmladku drevesnih vrst, ki bi ustrezale 
potencialni drevesni sestavi združbe, temveč bodo 
prevladale drevesne vrste, ki so se sposobne uvel-
javiti v sedanjem recentnem sukcesijskem razvoju. 
Na močneje spremenjenih rastiščnih razmerah 
tudi na gre računati na uspešnost neposrednega 
vnašanja (setev, sadnja/saditev) drevesnih vrst 
značilnih za drevesne sestave potencialne združbe. 

Eden od primerov za to je sedanji razvojni 
trend drevesne sestave v dinarskih jelovo bukovih 
gozdovih, kjer se, naj navedem po GG načrtu 
območja Postojna 2011-2020: »delež smreke stalno 
povečuje že od leta 1971, v istem obdobju pa se je 
delež jelke prepolovil. Povečuje se tudi delež bukve«. 
Vzporedno s to ugotovitvijo je dana tale usmeri-
tev: …»navedena gibanja opozarjajo na nujnost 
načrtovanja ukrepov in usmeritev za ohranjanje 
naravne sestave drevesnih vrst in s tem stabilnost 
gozdnih ekosistemov kot osnove za zagotavljanje 
ekoloških funkcij gozdov«. 

K taki usmeritvi le obrobna pripomba: kakšno 
naravno drevesno sestavo želimo; potencialno 
ali realno, ki jo ponuja podmladek kot posledica 
sedanje razvojne stopnje gozdne združbe? Vpra-
šanje je tudi, za kakšno stabilnost gre, gozdna 
združba (ali poenostavljeno gozdni ekosistem(?)) 
nima stabilnosti, to je dinamičen razvojni proces, ki 
sledi tudi našim vplivom v njihovi sredi in okolju.

Kakšna je perspektiva razvoja drevesne sestave 
bodočega sestoja v danih okoliščinah, sledi iz 
nadaljnjih ugotovitev: »Najslabše stanje je v 
območju strnjenih jelovo-bukovih gozdov v gozdni 
krajini (kaj je to?), kjer naravne obnove z jelko in 
plemenitimi listavci praktično ni. Obnova poteka 
le z bukvijo ali smreko«. 

in še obrazložitev v tem načrtu, ki pojasnjuje 
dinamičnost razvoja gozdnih sestojev pod našim 
antropozoogenim vplivom: »Zaradi permanen-
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tnega objedanja mladja od parkljaste rastlinojede 
divjadi je onemogočena obnova gozdov z jelko 
in plemenitimi listavci, in to kljub dejstvu, da je 
delež teh drevesnih vrst v nižjih višinskih razredih 
podmladka dovolj visok«. 

Torej podmladek le je! Nakazan je progresivni 
razvoj združbe oz. sestoja, toda le ta je odvisna od 
naše gospodarske usmeritve. trenutna usmeritev 
daje še vedno prednost nadaljnjim regresijskim 
vplivom. Torej gre ob modernem sonaravnem 
gospodarjenju tudi za moderno so-gospodarno 
usmeritev!

Je smreka res naša nesreča?
To je trditev, ki ne upošteva sedanjega (še preo-
stalega) naravnega areala smreke, njenega areala v 
sekularnem razvoju gozdov, in recentnega razvoja 
v katerem smreka ponovno (začasno?) osvaja 
nekdanji areal. čeprav je že povedano, velja pono-
viti, da so naši gozdovi že stoletja gospodarjeni, 
oziroma bolje, v pretežni meri izkoriščani. Pod 
nenehnimi regresijskimi vplivi, so temu ustrezno 
spremenjeni v primerjavi z njihovo prvotno dre-
vesno sestavo in strukturo. Pod enakimi vplivi je 
regresija gozda v toliki meri bolj izrazita, kolikor 
so rastiščne razmere bolj zaostrene. Sedanja 
struktura in drevesna sestava gozdov je odraz 
rastišča, regresijskih vplivov na gozd in našega 
odnosa do gozda skozi stoletja, ki ga oblikujejo 
potrebe lastnikov in prebivalstva. To niso samo 
potrebe za preživetje, temveč tudi za čim večjim 
razvojem dobrin, blagostanja in za bogatitev.

Visokega deleža smreke v sedanji drevesni 
sestavi, ne gre (vedno) povezovati z načrtno 
usmeritvijo gospodarjenja na smreko, kot je 
to bilo v severni Nemčiji, kamor se smreka v 
sekularnem razvoju sploh ni razširila. Tam so 
panjevske gozdove, gojene za pridobivanje oglja, 
vzporedno z uvajanjem koksa v plavžarstvo in 
kovaštvo, opuščali in spreminjali v nasade smreke 
in/ali rdečega bora. Po Köstlerju (1954) so v teh 
predelih panjevski gozdovi pred 200 leti (sedaj 
pred 260 leti) pokrivali kar 98 % gozdnih površin, 
in tedaj (t. j. leta 1954) le še 2 %, po Tschermaku 
(1961/63) pa so v Srednji Evropi od 14. do 18. sto-
letja v (dostopnih predelih) povsem prevladovali 
panjevski gozdovi. Z določenim zamikom, je tak 

gospodarski razvoj segel tudi na naše ozemlje. V 
tedanji fevdalni ureditvi so pri nas še prevlado-
vali veleposestniški gozdovi in v njih »oplodne« 
sečnje, sečnje na golo, v bližini naselij, zaselkov 
in kočarjev panjevske sečnje in podobni, tedaj 
uporabljani načini izkoriščanja gozdov. 

Rastišče razmere pa so pri nas povsem dru-
gačne kot v okolju subatlantskega klimata v 
severni Nemčiji. Pri nas je smreka pod vplivom 
zmerne subpolarne alpske klime in humidne 
kontinentalne klime odigrala pomembno vlogo 
v sekularnem razvoju naših gozdov, smreka je pri 
nas avtohtona in še sedaj ohranja svoja rastišča 
tako na silikatih kot karbonatnih kamninah. V 
tem svojem okolju se je smreka ohranila v tesni 
odvisnosti od izrazitosti vpliva alpskega ali/in 
humidnega kontinentalnega klimata in seveda 
še od lastnosti kamnine in orografsko pogojenih 
klimatskih in talnih modifikacij. Smreka se pri 
obnovi in pomlajevanju sestojev pojavlja pred-
vsem na rastiščih, ki jih je nekdaj že poseljevala. 
Pojavlja se na močneje degradiranih mestih v 
sestoju in mikroreliefno na plitvejših tleh. Sem 
se širi iz rastišč iz katerih je niso mogle spod-
riniti druge drevesne vrste, iz svojih združb. 
Naravna smrekova rastišča (združbe) nimajo 
velikih površin, najdemo pa jih na obsežnem 
delu Slovenije. Njihova značilnost je: zaznaven 
vpliv alpske subpolarne klime ali humidne kon-
tinentalne klime, hladne (vlažne) lege, inverzne 
mezoklimatske lege in/ali reven substrat s slabimi 
oblikami humusa. Posebno dobro se uveljavlja 
na kislih tleh povrh revnih silikatnih kamnin, 
kot tudi na globokih osiromašenih premeščenih 
ilovicah, kjer si deli življenjski prostor z jelko 
v visoko donosnih gozdovih. V visokogorju 
Dinaridov porašča na dolomitnih kamninah tudi 
večje površine, fragmentarno pa sledimo njene 
združbe na tej podlagi v ostenju hladnih leg in 
vlažnih grap, skalovitih navalih in balvanih vse 
do nižin. Ta rastišča na silikatnem ali dolomit-
nem substratu (nekateri avtorji jih obravnavajo 
celo kot »terciarne relikte«) dokazujejo, da je 
smreka pri nas avtohtona tako kot so avtohtoni 
tudi lubadarji (in krivokljuni), ki jo spremljajo. 
Te lastnosti njene razširjenosti so v preteklosti 
znali dobro izrabiti kmečki gospodarji, ki so njen 
sedanji naravni areal razširili.
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Gozdno gospodarska območja Slovenj 
Gradec, Nazarje, Bled in Kranj ležijo v pre-
težnem delu v območju navedenih klimatskih 
razmer. Poleg tega so tu še obsežne površine, 
ki jih pokrivajo silikatne kamnine, ali nanosi 
njihove preperine; prevladujejo kisla (rjava) tla 
različnih razvojnih stopenj. Take talne razmere 
so ugodnejše za rast iglavcev kot listavcev; čez 
mejo jim pravijo »nadelbaumfördernte Muter-
gesteine«. Visok delež iglavcev je zato razumljiv. 
To je položajna renta. jelka, katera je s svojega 
nižinskega naravnega areala marsikje pregnana, 
še danes naseljuje v naravni združbi obsežne 
nižinske predele (vse do Kolpe in čez). Ne glede 
na to, da je tudi jelka med navedenimi »iglavci«, 
je dana ocena, da naj bi le ti (iglavci) » …zlasti 
v nižinskih predelih omenjenih območij znatno 
presegali rastišču sprejemljiv delež«. in kaj je 
kriterij za »sprejemljivost«? Pogledati je treba 
le na drugo stran v sosednjo državo, s katero 
mejijo, v slične klimatske in talne razmere. in 
pri nas je smreka obsojena, ker v: »…skupni 
lesni zalogi gozdnih sestojev močno prevladuje 
smreka«. Kaj je tukaj narobe? Morda le to, da 
niti ne vemo za njen dejanski delež, ker pač 
nimamo več gozdno gospodarskih načrtov, 
imamo le inventarizacijsko oceno.

Poseben položaj ima smreka v našem alp-
skem svetu. Po obsežnih regresijskih posegih 
(goloseki) v gozdove bukve, smreke in jelke, ali 
pa v gozdove jelke in tudi smrekove združbe, je 
v zaostrenih rastiščnih razmerah našega viso-
kogorskega alpskega sveta, tako kot v sosednjih 
alpskih deželah, smreka prevzela v podmladku 
dominantno vlogo in to ohranila tudi v končnih 
sestojih. Z uveljavljenim načinom gospodarjenja 
je to vlogo v naslednjih generacijah še bolj utr-
jevala in prevladala na škodo drugih drevesnih 
vrst (jelke, bukve). Konkurenčna sposobnost 
smreke je v teh zaostrenih klimatskih razmerah 
tako velika, da v širšem alpskem prostoru danes 
še ne moremo zanesljivo razmejiti, kaj je pri-
marno rastišče subalpske smrekove združbe z 
(golim) lepenom, in kaj je pred tem bilo rastišče 
(subalpskih) bukovih gozdov. Ti so bil pogosto 
posekani, spremenjeni v »planine« in skozi deset 
ali stoletja namenjeni za pašo. Kdor misli, da bo 
na teh rastiščih obnovil prvobitno gozdno sestavo 

in strukturo, si mora vzeti več časa -vsaj toliko, 
kot je pač trajala regresija (degradacija) tal in 
gozdnih sestojev. Pri tem je potrebno upoštevati 
nadaljnji gospodarski razvoj in z njim nastajajoče 
potrebe, kot tudi naslednje generacije gozdarjev 
in ekologov, ki bodo v sedanjih splošnih gos-
podarskih pogojih oblikovali nove »moderne« 
gozdove. Z gozdom se ne da kolobariti tako kot 
s krompirjem. 

Smreka si z zelo skromnimi talnimi zahtevami 
in s plitvim koreninjenjem na bazah revnih tleh, 
na surovem humusu ali v slabi prhlini v ustreznih 
lokalno klimatskih razmerah sama sebi pripravlja 
tla z izčrpavanjem zgornjih talnih horizontov, 
počasnim razkrojem opada in nastajanjem slabih 
oblik humusa. Gozdovi so na teh rastiščih v regre-
sijskem razvoju naravno »zasmrečeni«. 

Vendar na labilnih kislih silikatnih tleh, kjer je 
bila smreka pospeševana, proizvodna sposobnost 
tal zelo hitro peša, prirastek hitro upada, vendar se 
smreka lahko tudi na teh tleh trajno ohranja in je s 
tem tudi trajno ogrožena od čezmerne namnožitve 
insektov. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je 
inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (danes 
Gozdarski institut Slovenije) preučeval probleme 
smrekovih monokultur, kar je tudi publicirano v 
zajetni knjigi. 

Gozdovi v nižjih legah, v bližini naselij ali sicer 
lažje dostopnih predelih, so bili vedno močno izko-
riščani. Po dednem zakonu, ki uveljavlja določbo 
o fizični delitvi gozdnih parcel ob dedovanju, je 
število lastnikov gozdov do sedaj enormno naraslo, 
z njimi pa tudi potrebe po poseganju v gozd. 
Posledica kritja lastnih potreb po lesu, ne dolgo 
tega pa še po listju, stelji, paši ipd. je pripeljalo 
do stanj gozdov, ki smo jih obravnavali tudi kot 
»malodonosne gozdove« (po popisu 1975 okoli 
150.000 ha). S tako lastniško strukturo se povezuje 
tudi problematika obvladovanja trajnostnega in 
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in seveda 
tudi gozdno varstveni ukrepi. Značilnost malo-
donosnih gozdov je, da imajo ob nizki lesni zalogi 
lahko ohranjeno prvobitno drevesno sestavo 
(panjevci) ali pa je ta spremenjena in v njej so 
pogoste ali celo prevladujejo pionirske drevesne 
vrste. Poraščajo tudi zelo dobra rastišča, ki so 
zaradi neugodnih reliefnih razmer za kmetijsko 
rabo manj uporabna ali neprimerna. Tla so zaradi 
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steljarjenja pogosto tudi degradirana. Odvisno 
od stopnje regresije prvobitne gozdne združbe, 
se v seriji razvojnih faz uveljavljajo, pač odvisno 
od rastišča in načina sedanjega izkoriščanja, 
»pionirske« drevesne vrste, torej vrste, ki so se 
pojavljale v zadnjih obdobjih v sekularni sukcesiji 
sedanjih gozdnih združb. Poleg obilice grmovja 
so to predvsem graden ali cer, ali rdeči bor, in 
še ali trepetlika, breza, beli gaber, črni gaber…
in med temi pogosto tudi smreka, na posebnih 
rastiščih, tudi jelka in macesen. Nekateri so te 
gozdove pavšalno uvrščali med »kmečke pre/iz/
biralne gozdove«.

S sedanjimi intenzivnejšimi posegi v gozdove, 
kar omogoča boljša strojna oprema dostopna 
vsakemu lastniku gozda, bo regresija gozdov 
obsežnejša in po trenutno modernem kon-
ceptu »prepustiti gozdove (pretežno) naravni 
obnovi«, bo obnova tudi dolgotrajnejša, zasnova 
bodočega sestoja bistveno slabša in ni rečeno, da 
bo »naravovarstveno« ustreznejša. Bolj izraziti 
(dolgotrajni) bodo tudi razvojni stadiji z vsemi 
svojimi značilnostmi. Večji regresijski vplivi 
ustvarjajo (na nekdanjih rastiščih smreke), pogoje 
za večjo nasemenitev smreke, posebno ker sta že 
tako bistveno spremenjeni struktura in drevesna 
sestava okoliških sestojev. 

Na rastiščih jelke, katerih je bilo v nižinskih 
predelih nekdaj bistveno več (izkrčeni gozdovi 
za kmetijsko proizvodnjo), je smreka le redna 
primes. Tudi tukaj se po vsakem večjem posegu v 
sestoj (močne presvetlitve), smreka hitro uveljavi 
in povečuje svoj delež na račun jelke. 

obnova in pogozdovanja s smreko
V (pre)toplem klimatskem okolju in na globokih 
pokarbonatnih tleh se obnaša smreka kot hitrora-
stoča drevesna vrsta. Ekonomski interes lastnikov 
gozdov je, pridobivanje čim vrednejših sortimen-
tov in te daje med drugimi tudi smreka, katero 
je tudi lahko vzgajati. Zato ima še vedno daleč 
naokoli v vseh drevesnicah Srednje Evrope med 
avtohtonimi drevesnimi vrstami, smreka največji 
delež. Ob zasledovanju ekonomskih ciljev, gozdarji 
ne prilagajojo proizvodne dobe njeni hitri rasti 
ker razvoj tekočega prirastka dopušča rast drevja 
na večjo debelino. Smreka je pionirska drevesna 

vrsta, vendar v recentni sukcesiji izgubi ta značaj, 
če jo gospodarsko pospešujemo na račun drugih 
razvojno progresivnih drevesnih vrst.

Splošno veljavni kriterij razvoja tekočega 
prirastke za določitev optimalne proizvodne 
dobe, je pri smreki na rastiščih, kjer nima svoje 
cenološke vloge v sestoju kot pionirska drevesna 
vrsta, neprimeren. Z nadaljnjim razvojem sestoja 
proti debeljadi, postaja smrekov sestoj vse bolj 
labilen, drevesa se zgodaj izločajo iz sestoja zaradi 
napada glivic in insektov. Praviloma se razvoj 
smrekovih sestojev na teh rastiščih zaključuje 
predčasno s sanitarnimi sečnjami. Na teh rastiščih 
se vzporedno s propadom dreves smreke in s tem 
spremljajočim redčenjem sestoja, praviloma redno 
pojavlja tudi naravni podmladek drevesnih vrst 
prvotne združbe. Na pokarbonatnih in podobnih 
(»stabilnih«) tleh pušča smrekov sestoj za seboj 
komajda opazno poslabšanje tal, največ lokalno 
rahlo površinsko zakisanost in nekaj slabšo sprste-
nino. Smrekova kultura je bila tu le »kratka« (lahko 
tudi draga) vmesna epizoda, v bodočem sestoju 
bodo prisotne le posamezne smreke, ki ne bodo 
ogrožene, niti ne bodo ogrožale naravovarstvenih 
funkcij gozda, predstavljale bodo le določeno 
ekonomsko obogatitev naravnega sestoja.

Poglavje zase je vnašanje smreke v gozdove in 
ob pogozdovanjih. Omeniti velja več izvorov teh 
nasadov in sicer po načinu nastanka, postavljenih 
ciljih ter po cenološki vlogi smreke v razvoju 
gozdnega sestoja. V grobem ločimo nasade 
smreke (v kombinaciji z macesnom in pionirskimi 
listavci) za preprečevanje snežnih plazov, nasade 
smreke nastale s pogozdovanjem opuščenih 
pašnikov in košenic (običajno v skupinah med 
naravno porast grmovja in drevja) ter skupinsko 
(šopasto) vnašanje v listnate (bukove, gradnove, 
gabrove ipd.) gozdove pri obnovi gozdov. Posebna 
kategorija pa so nasadi smreke osnovani na 
nekdanjih (dobrih) kmetijskih zemljiščih (med 
temi so pogosto nekdanja rastišča jelke), kjer ima 
smreka izredno hitro rast in še posebna kategorija 
to so lesne njive. 

Ocena o primernosti rastišča za vnašanje 
smreke je bila v preteklosti zelo površna ali 
bolje, tedanjemu stanju primerno izkustveno 
prakticirana. Vendar ko gledamo danes take 
sestoje, kjer je bila smreka vzgojena kot primes 
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iz naravnega mladja ali ob obnovi sestojev vne-
sena v skupinah na ustrezna rastišča, se danes 
posamično vključuje z listavci kot enakopraven 
graditelj sestoja. Taki sestoji povsem prevladujejo 
v zahodnem predalpskem in preddinarskem delu 
Slovenije, na dolomitni in silikatni podlagi, kjer le 
po ekstremnosti rastišča lahko ločimo ali gre za 
izvor iz naravnega podmladka ali je vnesena. Po 
drugi strani pa so v okolju celinske kontinentalne 
klime panonskega obrobja taki sestoji le redko 
obstali ker so tudi zelo labilni. 

in končno kulture smreke osnovane s pre-
meno »malodonosnih« gozdov. Te kulture so 
bile osnovane (v osemdesetih letih preteklega 
stoletja) za papirno industrijo (papirničarje) 
in z denarjem papirničarjev, s tem da so dobili 
(odkupili) posekan les na »meliorirani« površini. 
Kulture smreke naj bi bile pri 40 letih starosti 
posekane za celulozni les, torej so obravnavane 
kot lesne njive oz. plantaže. Potreb po takem lesu 
danes skoraj ni, vrednejši so hlodi in zato se skuša 
podaljševati njihovo »proizvodno dobo«. S tem se 
bistveno povečuje nestabilnost sestojev in možnost 
naglega širjenja insektov. Večina teh površine je 
danes ponovno v zasebni lasti. Do neke mere je 
tudi tako izkoriščanje gozdnih rastišč možno, 
toda ob močno zaostrenimi gozdno varstvenimi 
ukrepi (primerljivo s kmetijskimi kulturami), 
kar pa je drago. Naravovarstvenega in ekološkega 
momenta tu ne moremo upoštevati v večji meri 
kot pri kmetijskih kulturah. 

Je sadnja pri obnovi gozda res 
nepotrebna in predraga?
Namen saditve dreves ob obnovi sestoja je skraj-
šati posečne razvojne faze in s tem preprečiti 
izgubo več desetletnega prirastka. Hkrati pa se 
želi pridobili na vrednosti gozdov. Gozdna tla 
praviloma niso homogena in zato se tudi podmla-
dek ne pojavlja enakomerno. Na nepodmlajena 
mesta se je vnašala smreka, ker je imela največjo 
verjetnost uveljavitve na rastišču zaradi njenega 
prilagodljivega pionirskega značaja, in ne nazadnje 
zaradi njenega ekonomskega pomena. Vnašala se 
je pogosto neselektivno tudi na rastišča, kjer se ni 
mogla vključiti v končni sestoj s svojo cenološko 
vlogo in kot enakovredna drevesna vrsta. Danes, 

mišljen je trenuten (sedaj moderen) pristop 
gozdarjev, to ni več prakticirano, saj naj bi bila 
»saditev predraga«. Verjetno so izračunali, da 
ne odtehta vrednosti najmanj desetletnega pri-
rastka, ki ga z interventno sadnjo pridobimo!? 
Saj beremo: »Obnova gozda s sajenjem sadik ali 
setvijo semena gozdnih drevesnih vrst je med vsemi 
gozdnogojitvenimi ukrepi daleč najdražji ukrep… 
(Zoran Grecs)«. 

iz TV oddaje (poškodbe sestojev ob Šobčevem 
bajerju; Andrej Avsenek, Zavod za gozdove 
Slovenije, OE Bled) povzemamo, da zaradi tega, 
ker je gozdarskih drevesnic premalo in zato ni 
na razpolago dovolj sadik (ne glede na drevesno 
vrsto), iščejo gozdarji izvirno rešitev v puljenju 
drevesc iz naravnega podmladka. Pravimo jih 
napuljenke. To so mlada drevesca (ne sadike, 
ker te so vzgojene /šolane/ v drevesnici, tako da 
so ob sadnji /saditvi/ biološko že samostojne), 
pridobljena s puljenjem iz naravnega mladja. 
Tako se vračamo v 19. stoletje, ko so naši gozdar-
ski predniki o »napuljenkah« tedaj imenovanih 
divjakovci, že zapisali: »..v splošnem to niso lepe 
sadike; s površinskimi koreninami segajo široko 
v humusni sloj in so zato pogosto neuporabne. 
Naporno zbiranje, izkopavanje in prevoz podra-
žijo njihovo pridobivanje in pogosto je s tem hudo 
prizadet tudi naravni podmladek sestoja (naravo-
varstveniki!«). Dobra stran pa je: »Pri ustrezni 
provenienci matičnih dreves, pa ni vprašljivo 
vprašanje provenience divjakovcev«. Pri tem so 
mišljene predvsem napuljenke smreke, ker imajo 
druge drevesne vrste (npr. jelka, bukev, graden, 
javor ipd) močneje razvito glavno korenino, jih 
je težje pridobivati s puljenjem, zahtevajo bolje 
pripravljena tla za sadnjo in končno je tudi uspeh 
pri saditvi bistveno manjši. iz (pre)gostega narav-
nega podmladka so pridobivali le 1 do 3 letne 
divjakovce smreke, ki so jih presajali v drevesnice 
in »šolali«. iz svoje prakse naj navedem dva taka 
primera. Prvega na dolenjskem, kjer je bila »samo-
iniciativno« napuljena bukev zasajena na rastišče 
gozda velikega jesena, in drugo na kozjanskem, 
kjer so na enak način z bukvijo izpopolnjevali 
vrzeli v združbi jelke s praprotmi. čudno, da 
brez uspeha. Ali naj bi bil tudi to primer sona-
ravnega in gospodarjenja z gozdovi?. Vprašljiva 
je pri tem tudi so-gospodarnost. To ugotovitev 
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sem dolžen zapisati zaradi mojih predhodnih 
generacij gozdarjev in da se ve, kaj ta generacija 
zapušča naslednji generaciji gozdarjev,

Naj se povrnem k časopisnim člankom. če se 
že odzovemo pozivu novinarjev, da dajemo izjave 
o trenutni problematiki o izjemno obsežni škodi, 
ki jo je povzročil izjemno obsežen žledolom, je 
potrebno biti pri izjavah in pisanju jasen. Toda 
tudi Zoran Grecs je zapisal v časopis: »Smreke 
praviloma ne bomo sadili na nižinska rastišča, pod 
500 metri nadmorske višine, posebej pa poudarjamo, 
da tudi na prisojnih legah na karbonatnih podla-
gah in rečnih naplavinah ni mesta za smreko«. iz 
spredaj povedanega sledi, da rastišča smreke ne 
moremo tako preprosto omejiti. Na večjem delu 
Gorenjske zemljišč pod 500 metrov sploh ni, kjer 
pa je npr. Ljubljanska kotlina, pa imamo reliktne 
ostanke smrekovega gozda vse do kotline (tako 
na dolomitu kot na silikatu). 

in po drugi strani je dan v prispevku Z. Grecsa 
velik poudarek skrbi za preprečevanje erozijskih 
procesov in navaja: »Kjer obstaja nevarnost razvoja 
erozijskih procesov, bo imela obnova s sajenjem 
prednost pri izvedbi sanacijskih del, sadile se bodo 
tudi pionirske vrste, kot so breze, vrbe, jerebike, 
gabri in druge, s katerimi bo zagotovljeno hitro 
varovanje tal.« 

Žled in erozijska nevarnost? Ogrožena so 
rastišča, kjer se je drevje izvalilo in so plitvejša 
tla (na dolomitih) odkrita do kamnite podlage 
(npr. bukov gozd s kresničevjem). Tu lahko 
največ naredimo, da pustimo površino (predvsem 
tisto v velikih strminah) pri miru (tukaj je res 
mesto za naravno sanacijo), ker se bo odnašanje 
tal (zemlje) iznad izruvanega drevesa ustavilo 
pri iz zemlje štrlečem koreninskem prepletu, 
ki je delno še živ, in nižje na preperevajočih 
delih debla in vej. Ozemljena rana se bo hitro 
sama porasla (najprej bezeg in iva). Sicer pa 
se je erozijsko izpostavljena rastišča običajno 
(do sedaj) saniralo s proti erozijskimi meli-
oracijskimi metodami, sajenje sadik se je se v 
takih področjih le izjemoma uporabljalo in to s 
posebnimi metodami. Sicer pa, kot rečeno, na teh 
rastiščih, ki so že poraščena z drevjem, bi čeprav 
polomljeno, drevje sámo najbolje utrjevalo tla, 
tu bi razvoj »sestoja« res lahko prepustili naravi! 
Navedene vrste (pavšalno navedene: vrbe?, gabri? 

in druge) so sicer res lahko tudi pionirske vrste, 
vendar vsaka na svojem rastišču in v določeni 
razvojni fazi razvoja vegetacije. Zakaj niso kot 
pomembne pionirske drevesne vrste omenjeni 
tudi bori ter smreka, posebno poslednja, ki bo 
marsikje prevzela vodilno vlogo v novem sestoju, 
če je ne bodo izpulili. Všečnost? Tudi te vrste 
so pionirske vrste vsaka na svojem rastišču in v 
določeni razvojni fazi gozdne vegetacije.

Še o gozdnogospodarskem  
načrtovanju
Gospodarjenje z gozdovi naj bi potekalo po 
osnovni usmeritvi, ki jo dajejo gozdno gospo-
darski načrti. Ti naj bi bili osnova načrtovanja 
gospodarjenja z gozdovi, ki se razteza preko 
več desetletij in stoletij in je delo najmanj štirih 
generacij gozdarjev, s ciljem spremljanja razvoja 
gozdov za zagotavljanje njihove trajnosti (dono-
sov in funkcij). Ta lahko poteka samo preko kon-
trole gospodarjenja. Osnova kontrole je program 
ali »kaj naj bi bilo« in na drugi strani izvedba 
»kaj je bilo« realizirano. »Naj bi« v sedanjih 
načrtih temelji na statistični inventarizaciji in na 
izhodiščih starih gozdnogospodarskih načrtov. 
»Kaj je bilo« realizirano, pa se več ne zasleduje, 
oziroma le občasno z raziskavami, ki kažejo 
na to, da so podatki povsem nezanesljivi. Zato 
lahko ob taki filozofiji načrtovanja govorimo in 
pišemo le o »gozdno inventarizacijskih podlagah« 
in ne načrtih. Kar se tiče smreke, te podlage 
dajejo le grobo oceno o deležu smreke in tega 
ne povezujejo z njenim primarnim rastiščem, 
ali njenim deležem v naravnem podmladku 
ali deležem, ki je posledica sajenja na sporna 
smrekova rastišča. 

lesa, ki ga dajejo naši gozdovi nismo 
sposobni predelati
Skrb vzbujajoča je naša predelava lesa. Danes 
nimamo več niti celulozne industrije, niti omembe 
vredne lesne industrije. Še pred dvajsetimi leti je 
bila vsa vredna hlodovina vsaj razžagana doma 
(čeprav pod kozolcem), danes pa gre v izvoz. Doma 
ostajajo le drva (menda obnovljivi vir energije - za 
kurjenje) in toliko kar rabijo lesa kmetje, drobna 
lesna galanterija in borni ostanki nekdanje lesne 
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industrije. Potem ko smo gozdove vsa povojna 
leta opremljali s cestami in vlakami, vlagali ogro-
mna sredstva, da bi lahko z njimi trajno donosno 
gospodarili, nam danes tega gozdovi ne vračajo, 
postali smo kolonialni proizvajalci hlodovine. 
Preostalo nam je le, da zaostrujemo naravovar-
stveni pomen gozdov – vendar po vsem kar je 
gozdna zemljišča in gozdne sestoje že doletelo, je 
iluzorno pričakovati, da bodo naenkrat ponovno 
naravni. Lahko so le sodobno »modernizirani«. 
Med skrbniki narave so tudi taki, ki bi jih po izja-
vah kazalo uvrščati med »botanične rasiste«, ker 
uporabljajo različne vatle pri ocenah naravnosti 
in sonaravnosti. Saj npr. krompirju, koruzi, fižolu 
itd. itd. prizanesejo in dovolijo, da se ga sadi, da 
uživamo sadove in plodove, ne glede na to, da se 
jih »poliva« z insekticidi in genetsko spreminja, 
da bi krili naše potrebe, medtem ko imajo smreko, 
našo avtohtono drevesno vrsto, za nesrečo (po i. 
Geisterju, točka 3), ker jo napadajo in jejo (jedo) 
naši avtohtoni insekti (in obiskujejo tudi krivo-
kljuni). Zanimivo je, da se pri tej skrbi ne ustavijo 
pri drugih drevesnih vrstah, ki so nam jih bolezni 
in/ali prekomeren posek že skoraj izkoreninile, 
so pa pomembni del gozdne biocenoze. Tudi te 
so »žrtve gospodarjenja« z gozdovi.

namesto zaključka
Gozdarji bi morali jasno povedati, s katerimi dre-
vesnimi vrstami gospodarimo in bomo gospodarili 
tudi v bodoče. iluzorno je naštevati drevesne vrste, 
da bodo to jerebika vrba, češnja ali pa javor, jesen, 
gaber ipd. le zato, da bi ugajali ljubiteljskim nara-
vovarstvenikom. Gozd je kompleksna biocenoza, 
ki ne prenese niti čistih nasadov češenj, niti jesena, 
javorja, kot tudi ne »nesrečne« smreke. Kako 
kompleksna je biocenoza, ni mogoče približno 
predstaviti v takem članku niti, v več člankih, niti 
v knjigah. Zaenkrat je pri nas bukev na najvišji 
razvojni stopnji naše gozdne vegetacije, pogosto 

povsem dominantna v sestojih (na zelo različnih 
rastiščih), drugod v družbi z jelko, smreko ali 
macesnom, ali, ali ... pač odvisno od rastišča. 
Vendar imamo tudi rastišča, ki jih bukev ni 
mogla osvojiti. To so rastišča ki pripadajo borom, 
črnemu gabru, jesenom, javorjem, smreki, jelki 
itd., in v gričevju ter ravninah (tudi poplavnih) 
belemu gabru in hrastom, jelši, topoli vrbi ipd. 
Vse z obilico spremljevalcev tako rastlinskih kot 
živalskih. 

Nižinska in gričevnata rastišča nekdanjih 
gozdov, pa so že stoletja večinoma izkrčena za 
kmetijsko proizvodnjo. V razvoju gozdov pod 
gospodarskimi vplivi pa se cenološki položaj 
in konkurenčna sposobnost vseh teh vrst spre-
minja po naravnih zakonih recentne regresije 
ali progresije gozdov. Poleg naravnih zakonov, 
gozdar ne sme pozabiti tudi ekonomskih zako-
nov družbe. 

če bi zakonodajalcu bila predvsem 
skrb za naravne gozdove, trajnost gozdov 
in (vrednostnih) donosov ob uveljavljanju 
naravovarstvenih idej, mora kot prvo vplivati 
na spremembo lastniške strukture, ali določiti 
obveznosti lastnikov po združevanju v skupno 
gospodarjenje na večjih gozdnih kompleksih 
(Bavarska, Baden – Würtenberg itd.) in le to 
stimulirati z brezplačnim strokovnim delom 
in subvencijami pri delu v gozdu. Zakonsko 
naj bi razmejili, kaj je pravica do gozda, ki 
ohranja naravno ravnovesje v širšem prostoru 
in s tem našo eksistenco, kaj pa lastništvo lesa 
ob določenih pogojih izkoriščanja. Dokler ni 
tega, je vse drugo samo leporečenje. Problem 
smreke bo ostal tako le še obroben pripetljaj, 
ki je gozdarsko strokovno obvladljiv.

Ne glede na vse navedeno, pa nihče ne more 
oporekati, da gospodarimo z gozdovi moderno 
sonaravno.

Dr. Živko KOŠiR
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Stoletja je bil gozd življenjsko pomemben človekov 
sopotnik, les pa nepogrešljiv vir energije in vse-
stransko uporabna surovina. Nikoli pa ni bil tako 
zavržen in malovreden kot je zdaj, ko je politična 
elita uničila lesnopredelovalno panogo ter s tem tudi 
gozdarstvu spodrezala korenine. »Gozd in les sta 
nedeljiva pojma, kdor ne pozna enega, ne dojema 
drugega in narobe« (Dušan Mlinšek). Gozdarstvo 
in lesarstvo sta medsebojno odvisna in neločljivo 
povezana gospodarska podsistema, zanju velja: če 
ni zagotovljene trajne pridelave in z njo usklajene 
porabe lesa, nastajajo težko rešljiva stanja. 

Slovenci smo „gozdni narod“, saj pride na vsa-
kega državljana pol hektarja gozda in štiri kubične 
metre letnega prirastka. Les je edina surovina, 
ki jo imamo več, kot je potrebujemo; toda naše 
vedènje je paradoksalno – lesa ne znamo razžagati, 
kaj šele predelati in izdelke dobičkonosno tržiti. 
Najboljšega izvažamo po dumpinških cenah, 
preostalega pa spreminjamo v dim in pepel, tako 
kot so to počeli naši jamski predniki pred 700.000 
leti. izvoz nepredelanega lesa ni nič drugega kot 
cenena razprodaja narodnega bogastva in eden od 
razlogov naše revščine. Ko je M. Brezigar leta 1918 
sestavil prvi osnutek slovenskega gospodarskega 
programa, je apokaliptično napovedal, da bomo 
zašli v globoko krizo, če bomo zavrgli gozdove in les. 
Žal se je prerokba uresničila; posledice napačnega 
posttranzicijskega ravnanja občutimo sedaj, ko je 
država bankrotirala na moralnem, gospodarskem 
in socialnem področju, stroške razuzdanih bančnih 
orgij pa prevalila na pleča nič krivih državljanov. 

Leta 1991 je Peterletova vlada sprejela zakon o 
denacionalizaciji, s katerim je Demos protipravno 
podržavil in domorodnim državljanom ukradel 
gozdove in jih velikodušno poklonil potomcem 
ancien régima. S tem ni zarezal samo v blagostanje 
živečih Slovencev, temveč je z milijardnimi dolgovi 
obremenili še nerojene rodove in prekršil najvišji 
moralno-etični imperativ človeštva – odgovornost 
do zanamcev. Nobena država ni uveljavila tako 
pogubnega zakona, čeprav je pred njegovimi 
uničevalnimi posledicami svaril tudi ekonomist 
jeffrey Sachs. 

GDK 906:7+8(497.4)=163.6

oživljanje lesarstva in gozdarstva – Iluzija ali realnost?

S prehodom iz socializma v kapitalizem je 
dominacijo države nadomestila bolj demokra-
tična gozdarska politika. Ker državnih gozdov 
ni bilo mogoče privatizirati, so bili za politike 
nezanimivi, zato so jih pustili vnemar oziroma 
so jih prepustili Slovenski ljudski stranki, ki pa ni 
razumela narave gozda in njene mikrokozmične 
pretvorbe sončne energije v visoko dodano vre-
dnost, kaj šele njene ekološke, naravovarstvene 
in socialno-zdravstvene podstati. Z zakonom o 
gozdovih (1993) je uveljavila liberalno doktrino 
laissez-faire, razsekala, zbirokratizirala in umrtvila 
gozdarsko organizacijo. Ker so tako usahnili 
denarni tokovi, je zamrlo zanimanje za nego 
gozdov, brez nege pa ni stabilnih gozdov in tudi 
ne kakovostne pridelave. če kakovost lesa ni več 
prioriteta, je gojenje gozdov nepotreben strošek, 
stroka pa raison d`être, kajti naravi prepuščen 
razvoj gozdov ne potrebuje gozdarjev, zadoščajo 
drvarji, ki lahko shajajo brez znanja, saj so drevesa 
uspešno podirali že naši kamenodobni predniki. 

Z zakonom o privatizaciji je Demos omogočil 
tudi največjo krajo skupnega premoženja, ki po vre-
dnosti prekaša večstoletno turško ropanje. Posle-
dično smo v lesni industriji in gozdarstvu izgubili 
40.000 delovnih mest, množico brezposelnih pa z 
družinami pahnili v siromaštvo. čeprav gozd in les 
malo prispevata k družbenemu gospodarstvu, je 
ukinitev delovnih mest neprecenljiva škoda; le-ta 
je še posebno boleča, ker gre za delovna mesta na 
podeželju, kjer jih najbolj primanjkuje. 

V socializmu je bila lesna industrija paradni konj 
slovenskega izvoznega gospodarstva; na nezahtev-
nem in s carinami zaščitenem jugoslovanskem trgu 
je prodala vse, kar je izdelala, zato ni zaznala potreb 
po razvojnih izboljšavah. Šele gospodarska kriza 
sredi osemdesetih let in srbska blokada slovenskega 
blaga leta 1988 sta razkrili njene slabosti. Ko smo 
po osamosvojitvi izdelke iz lesa izpostavili globalni 
konkurenci, je sledilo grenko spoznanje – posledice 
so bile uničujoče zlasti za zaostalo žagarsko in 
pohištveno industrijo. Nesreča je še toliko večja, 
ker je Slovenija „dežela bukovih gozdov“, bukev 
pa prevladuje na večini naših rastišč. Ker ni več 
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modna, se uporablja pretežno v kemični industriji 
in za ogrevanje. Toda gospodarna raba lesa je samo 
kaskadna, kar pomeni, da les uporabimo najprej 
snovno – za izdelke in šele v fazi razgradnje za 
toploto. S kurjenjem lesa sproščamo tudi nevaren 
toplogredni ogljikov dioksid, ki bi bil sicer v izdelkih 
neškodljivo shranjen desetletja in stoletja.

Raba lesa se spreminja; v 20. stoletju so les 
nadomestile cenejše umetne snovi: kovine, beton 
in plastika. V sodobnih bivališčih je malo lesa, niti 
toliko, da bi nanj potrkali za srečo in zdravje; še 
največ ga je v talnih oblogah. V času Kraljevine 
jugoslavije smo bili med pomembnejšimi evrop-
skimi ponudniki parketov, v socializmu smo 
njegovo izdelavo nespametno opustili in dandanes 
nismo sposobni ponuditi enostavnih klasičnih, kaj 
šele večslojnih, pobrušenih in lakiranih parketov. 
Najbolj žalostno je, da razen parketov in pohištva 
uvažamo celo drva, oglje in lubje (okrasno). 

Sodobni razvoj temelji na zakonu o množični 
produkciji in z njo povezani stroškovni degresiji. 
Serijska proizvodnja terja homogeno surovino, to 
pa ni naraven les, saj je znan po svoji dimenzij-
ski svojeglavosti, higroskopičnosti idr. slabostih. 
Sodobne potrošniške družbe, obsedene z dogmo 
razvoja in rasti, so uperjane v količine, ker jih je 
lažje nadzirati kot kakovost. Zato je v lesni industriji 

prevladala kapitalno intenzivna kemična proizvo-
dnja nad tradicionalno žagarsko in mehansko. Les 
za kemično predelavo je nezahteven in malovreden 
ter se prodaja po teži. Največje spremembe je pri-
nesel razvoj lesnih plošč, ki so izrinile tradicionalne 
izdelke iz masivnega in furniranega lesa. izdelki iz 
kompozitov so cenejši, a manj kakovostni in celo 
zdravju škodljivi ter jih ne moremo primerjati 
z žlahtnim, naravnim lesom, ki izžareva lepoto, 
oddaja eterične vonjave in izraža srečno domačnost. 
iz pohištva, ki je izdelano iz plastificiranih lesnih 
kompozitov, izhlapeva rakotvoren formaldehid. 
Rak pa ni samo najnevarnejša bolezen, temveč je 
metafora za vse sodobne okoljske grehe. 

Toplino in lepoto domačega okolja izžareva 
leseno pohištvo, kakršnega že pol stoletja uspešno 
trži družba iKEA, ki v slogu skandinavskega mini-
malizma, z dovršeno kreativnostjo in enostavnostjo 
ponuja ceneno kakovost bivanja. Večini naših 
obrtnikov in podjetnikov preostane samo manj 
zahtevna, nišna proizvodnja v majhnih in srednje 
velikih obratih, ki se bodo z inovacijami in vrhun-
skim oblikovanjem postopoma razvili in povečevali 
število zaposlenih. To pa ne izključuje unikatnega 
in umetniško oblikovanega trajnejšega pohištva, 
izdelanega po meri za zahtevne naročnike. Toda 
začeti bomo morali pri žagah, tako kot pred 750 

Geološka ura se odvija nazaj: vračamo se v čase solarne energije – tako kot pred poldrugim stoletjem, ko smo 
najvrednejšo hlodovino spreminjali v dim in pepel. 
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leti, ko so vodne žage omogočile mehanizirano 
obdelavo lesa. Razdrobljenost gozdne posesti odlo-
čilno sovpliva na razdrobljenost lesnoindustrijskih 
obratov. V Dravski banovini je bilo na Slovenskem 
2.000 venecijank in 150 parnih žag; tudi slednje 
so bile majhne. V Bosni in Hercegovini je ena 
sama žaga razžagala več lesa kot vse slovenske 
žage skupaj. Zmogljivosti sodobnih žag se merijo 
v milijonih kubikov; tako bi npr. ena sama žaga 
v Vancouvru razžagala celoten etat naših gozdov 
– sedem milijonov kubičnih metrov.

Dokler se domača lesna industrija ne bo 
obnovila, tudi za naše gozdove ni pričakovati 
„renesanse“, kajti gozdarska kriza je kriza lesne 
predelave. Oživljanje lesne industrije bo zahtevno 
in dolgotrajno. Za strateško in visokotehnološko 
industrijo nimamo znanja niti kapitala, poleg 
tega smo zanjo premajhni, kajti donosni so samo 
obrati z velikimi zmogljivostmi. Uničujoč udarec 
je zadala denacionalizacija, z njo se je površina 
državnih gozdov skrčila od nekdanjih 67 na 20 %, 
toda denacionalizacija še ni končana! Skromni 
ostanki državnih gozdov niso več zadostna suro-
vinska hrbtenica za morebitna nova podjetja. 
Tako smo nepopravljivo izničili tudi finančne in 
druge prednosti „ekonomije obsega“. Na les iz 
zasebnih gozdov pa ni mogoče računati, ker se 
le-ti nezadržno drobijo. Po drugi svetovni vojni 
je bilo 140.000 lastnikov gozdov, dandanes jih je 
blizu pol milijona in večina se bo zadovoljila z 
drvmi, s katerimi bo krpala osiromašen družinski 
proračun. V obdobju od sredine 19. do sredine 
20. stoletja se je število lastnikov podvojilo, v 
naslednjih petdesetih letih pa potrojilo. če se bo 
trend nadaljeval, bo do sredine 21. stoletja vsak 
Slovenec lastnik neke gozdne parcelice. 

Cilj povezav „gozd – les“ je čim večja uporaba 
domačega lesa. Toda zanj bomo morali najprej 
izzvati povpraševanje, brez katerega ne bo „zelenega 
preboja“, kakršen je leta 1953 uspel Niku Kralju 
z revolucionarnim stolom Rex. Najpreprosteje 
in najučinkoviteje bi povečali rabo lesa, če bi 
gradili več lesenih stavb, saj je v enodružinsko 
hišo vgrajeno od 40 do 50 kubičnih metrov lesa. 
Les je najstarejši gradbeni material, ki je globoko 
zaznamoval kulturo naših prednikov. Ko so kamen, 
opeka in kovine prevzeli konstrukcijski primat, 
je les začel izgubljati na pomenu. Njegova raba se 

je zmanjšala, kar se je v strnjenih naseljih zaradi 
požarne ogroženosti dogajalo že v srednjem veku. 
Lesene zgradbe so ohranjali samo v hladnejših 
okoljih Skandinavije, Rusije in Severne Amerike, 
kjer je še dandanes 75 do 85 % hiš iz lesa. Zaradi vse 
večje ekološke ozaveščenosti, varčevanja z energijo 
in želje po bivalnem ugodju se veča naklonjenosti 
leseni gradnji. V Evropi doživlja gradnja z lesom 
razcvet, mi pa se obnašamo, kot da še vedno velja 
zakon o prepovedi gradnje lesenih hiš, ki ga je 
leta 1753 uveljavila Marija Terezija. Širijo se celo 
namigovanja, češ da so v lesenih kočah živeli neci-
vilizirani barbari. Medtem ko je v Avstriji vsaka 
tretja novozgrajena hiša iz lesa in z našim lesom 
zapolnjujejo cele mestne četrti, kjer gradijo tudi 
večnadstropne stolpnice iz lesa, naša ekološko 
neozaveščena in konservativna arhitekturna stroka 
ni prepoznala lesene gradnje za kakovostno. 

Nekoč so bili gozdovi nacionalna „srebrnina“, 
dandanes pa so zgolj malovredna pritiklina, v 
katero se usmerijo medijski žarometi samo ob 
katastrofalnih naravnih nesrečah (umiranje, 
žled). Še ne tako davno smo živeli v prepričanju, 
da so gozdovi naša razvojna prednost, les pa 
surovina prihodnosti, kar se je izkazalo za veli-
kansko utvaro, ki se je razblinila po osmosvojitvi. 
Na svetu se vsako leto poveča raba lesa za dve 
odstotni točki, pri nas pa smo priče paradoksal-
nemu pojavu, ko vsako leto ostaja v gozdovih več 
milijonov kubičnih metrov neizkoriščene lesne 
gmote. Ostarelim gozdovom upada življenjska 
moč, stabilnost in samoohranitvena sposobnost, 
zato je varstvo gozdov osrednje področje javne 
gozdarske službe. Zaradi slabega gospodarjenja 
mora namreč z velikimi in nepotrebnimi stroški 
popravljati napake brezbrižnih lastnikov gozdov, 
namesto da bi vse sile strnili v nego.  

Že vse predolgo izgubljamo stik z evropskim, 
pa tudi globalnim razvojem, zato so pričakova-
nja o oživitvi povezav „gozd – les“ bolj iluzija 
kot resničnost. Domoljubne parole Les je lep, 
Kupujmo slovensko, Les zares in Kupujmo domače 
bodo ostale svojevrstna zgodovinska ironija, če 
se stanje v kratkem ne bo spremenilo; izgubili 
bomo vse znanje o rabi lesa, ki smo ga zbirali 
desetletja, skratka celoten „know-how“, ki ga je 
tako mojstrsko obvladal jože Plečnik. 

Mag. Mitja CiMPERŠEK

Stališča in odmevi
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Načrt sanacije žledoloma je izdelan za gozdove, 
ki jih je med 30. januarjem in 10. februarjem 
2014 prizadel žled. Žled je v kombinaciji s 
snegom in predhodnimi obilnimi padavinami, 
ki so dobro namočila in razmehčala tla, pov-
zročil obsežne in raznolike poškodbe na prete-
žnem delu slovenskih gozdov. Nepoškodovani 
so ostali le gozdovi v Slovenskem Primorju do 
nadmorske višine 500 m, na subpanonskem 
območju vzhodne Slovenije ter zgornje gorski 
gozdovi v pasu nad 1.200 m n.v. Med bolj 
prizadeta območja sodijo gozdovi prehodu iz 
obalno-kraškega v celinsko območje (okolica 
Postojne), na jZ obrobju Ljubljanske kotline in 
na cerkljansko-idrijskem območju.

Načrt sanacije zajema 51 % površine gozdov 
Slovenije in vključuje površine, kjer je potrebna 
sanitarna sečnja in ukrepi za obnovo in revitali-
zacijo poškodovanih gozdov.

Načrt sanacije opredeljuje količino poškodo-
vane lesne mase, ki jo je treba posekati. To so  izru-
vana, odlomljena, prelomljena, močno nagnjena 
drevesa in drevesa z močno poškodovanimi kro-
šnjami (iglavci: več kot 1/3 polomljene krošnje; 
listavci: več kot 60 %, v najbolj poškodovanih 
sestojih pa več kot 80 % poškodovane krošnje). 
Drevesa, ki so utrpela manjše poškodbe od opi-
sanih, bodo praviloma ostala v gozdnih sestojih 
in se regenerirala. Po oceni Zavoda za gozdove 
Slovenije (ZGS), izdelani do 4. 4. 2014, ta količina 
znaša 9,3 mio m3, od tega je ena tretjina iglavcev. 
Največ poškodovane lesne mase, predvidene za 
posek, je v GGO Ljubljana (2,4 mio m3), GGO 
Postojna (2,1 mio m3), GGO Tolmin (1,8 mio 
m3) in GGO Kranj (1,0 mio m3). 

Cilji sanacije gozdov so: zagotovitev varnosti 
pri delu v gozdu, zagotovitev prevoznosti gozdnih 
prometnic in nujno potrebnega odpiranja gozdov 
z novimi gozdnimi prometnicami, preprečitev 
sekundarne škode na nepoškodovanih dreve-

načrt sanacije gozdov poškodovanih v žledolomu  
od 30. januarja do 10. februarja 2014

sih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih 
škodljivih organizmov, ohranitev kakovosti ozi-
roma vrednosti poškodovanih vrednejših dreves, 
ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na 
poškodovanih območjih, ohranitev zagotavljanja 
ekoloških in socialnih funkcij gozdov na poško-
dovanih območjih.

Posek močno poškodovanih iglavcev (3,1 mio 
m3) je treba v čim večjem obsegu zagotoviti do 15. 
5. 2014, da se prepreči namnožitev podlubnikov in 
posledično povečanje škodljivih posledic naravne 
ujme. Posek močno poškodovanih listavcev (6,2 
mio m3) lahko poteka dalj časa. Zaradi velikega 
obsega dreves za posek ocenjujemo, da se bo posek 
močno poškodovanih iglavcev izvajal do pomladi 
2015. Pretežna količina močno poškodovanih 
listavcev bo posekana do konca leta 2017. 

Obnova poškodovanih gozdov (naravna in 
obnova s sajenjem oz. setvijo) je potrebna na 
približno 13.800 ha (2 % poškodovanih gozdov). 
S sajenjem oziroma setvijo bo potrebno obnoviti 
skoraj 900 ha poškodovanih gozdov (6 % površine 
gozdov za obnovo).

Vrednost načrtovanih del za sanacijo gozdov 
je ocenjena na 36,3 milijonov evrov.

Škoda v gozdovih, na gozdnih cestah in proti-
požarnih presekah v sistemu AjDA (elektronski 
centraliziran zajem in obdelava vlog oškodovancev 
v naravnih nesrečah) je izračunana na 214 mio 
EUR (50 % skupne škode zaradi žledoloma na 
stvareh).

izvleček Načrta sanacije gozdov poškodovanih 
v žledolomu  od 30. januarja do 10. februarja 2014 
je dostopen na spletni strani Zavoda za gozdove 
Slovenije (http://www.zgs.si/) 

SUmArnI PreGled PodAtKov  
v nAČrtU
(Glej tabelo na naslednji strani

Žled v slovenskih gozdovih
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lastnosti oz. značilnosti okroglega lesa
Terminološka komisija spet objavlja razlage izrazov iz abecednega seznama prvih štirih zvezkov Gozdarskega 
slovarja – Lexicon silvestre, ki jih je oblikovala naknadno. izrazi opisujejo lastnosti oziroma značilnosti 
okroglega lesa, ki pogosto neugodno vplivajo na uporabnost lesa in se ocenjujejo kot napake lesa (GDK.852)

beljava ž, dvojna poleg beljave/0906/ na obodu še v črnjavo/1995/ vrinjen kolobar beljave
ekscentričnost ž odmik stržena/0897/ od središča debelnega prereza
grča ž, nezarasla grča (zdrava/1988/, nagnita/1980/ ali slepica/2003/), ki je les debla še ni prerasel
kolesivost ž krožna razpoka/2002/ v jedru/1944/ okroglega lesa; običajno poteka po letnici 

(enojna, dvojna, delna ali popolna kolesivost)
koničnost ž oblikovanost debla/0084/ ali sortimenta/0520/ zaradi padca premera/0758/ po 

dolžini prim.: velika koničnost/1792/ 
krivost ž, enojna ukrivljenost lesnega sortimenta/0520/, pri katerem je vzdolžna os enkrat ukrivljena

prim.: krivost/1234/
krivost ž, dvojna ukrivljenost lesnega sortimenta/0520/, pri katerem je vzdolžna os dvakrat ukrivljena
krivost ž, večkratna ukrivljenost lesnega sortimenta/0520/, pri katerem je vzdolžna os večkrat ukrivljena
luknja ž od ščetine vdolbina v deblu/0084/ ali sortimentu/0520/, ki nastane, kadar se pri podira-

nju/0477/ izpulijo neprežagana lesna vlakna/0895/ ščetine/0488/
luknja ž od žolne luknja, ki jo v deblu/0084/  izdolbe žolna
marogavost ž lisasta obarvanost/2078/ lesa
ovalnost ž ovalna oblika debla/0084/ ali lesnega sortimenta/0520/ 
poklina ž plitva površinska razpoka/2002/ v smeri lesnih vlaken/0895/ iglavcev/0106/, ki 

nastane zaradi sušenja lesa/2160/ 
poškodba ž  lubja poškodba, ki jo različne dejavnosti povzročijo na lubju/0910/ drevesa, npr. po-

škodba zaradi spravila/1771/; prim.: poškodba zaradi lupljenja/0680/
poškodba ž od živali poškodba na drevju ali lesu, ki jo povzročajo živali, npr. divje živali /2268/ 
razpoka ž od strele razpoka/2002/ vzdolž debla/0084/, ki jo povzroči strela 

prim.: poškodba od strele/0701/
razpoka ž zaradi podiranja razpoka/2002/ na spodnjem delu debla/0084/, ki nastane pri (napačnem) po-

diranju/0477/
razpoka ž, čelna razpoka/2002/ na čelu lesnega sortimenta/0520/
razpoka ž, križna dvojna (ali večkratna) razpoka/2002/ v obliki križa na čelu lesnega sortimenta/0520/ 
razpoka ž, prečna razpoka/2002/ na čelu lesnega sortimenta/0520/, ki poteka  prečno na presek
razpoka ž, srčna razpoka/2002/ v osrednjem delu debla/0084/ ali sortimenta/0520/, ki ne sega do oboda
razpoka ž, vzdolžna razpoka/2002/ vzdolž debla/0084/ ali lesnega sortimenta/0520/, običajno le na obodu

prim.: mrazna razpoka/2001/
razpoka ž, zvezdasta razpoka/2002/ na čelu sortimenta/0520/ zvezdaste oblike,ki sega do oboda 

prim.: srčna razpoka
skorja ž, vrasla skorja/0911/, ki jo je deloma prerastel les prim.: žlebatost/1232/
venec m grč skupina grč/1174/, razporejena v pasu (širine 15 cm) okrog debla/0084/ (iglav-

cev/0106/)
zveriženost ž skrivenčen potek lesnih vlaken/0895/; nepravilna struktura lesa/1935/ ni vedno 

le napaka lesa/0970/, ampak je lahko tudi zaželjena značilnost furnirskih hlodov, 
npr. pri javorju rebrašu ali pri ptičjem javorju

Strokovno izrazje 

prof. dr. Marjan LiPOGLAVŠEK
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Slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo Soriška planina 2014 

Slika 4 : Najboljše ekipe: GD Bled, Dit Posočja in KGD 

Kaj napisati o tej gozdarski smučarski prireditvi?
Da so tekmovanje pripravili člani Gozdarskega 

društva Kranj, ki so se še enkrat več izkazali 
kot dobri organizatorji. Da je vse potekalo brez 
zapletov in da so zmagali najboljši.

Da smo imeli res srečo z vremenom. Tekma 
je bila 8. marca in tekmovanja so se odvijala v 
toplem, skoraj pomladnem vremenu na več kot 
1 m debeli snežni podlagi. 

Spet lahko razpredamo o majhni udeležbi. 
Kljub vsemu trudu z vabili in obveščanjem. Dej-
stvo je, da nas je v gozdarstvu vedno manj, da 

se povprečna starost hitro viša in da skorajda ni 
novega zaposlovanja. Pa bi se ravno v gozdarstvu, 
če se hvalimo, da poznamo naravne procese, 
lahko zamislili, kakšna vrzel bo naenkrat nastala 
v gozdarski kadrovski strukturi, ker pač ne bo 
»mladih razvojnih faz«. 

Sam proge za VSL nisem videl in ne preizkusil 
saj sem takrat mrzlično mazal tekaške smučke. 
Nisem pa slišal nobene pritožbe na postavitev ali 
kvaliteto proge. Menda je bilo v Sočiju na to več 
slabih besed! V teku pa so organizatorji razpisali 
»skiatlon«, kar je pomenilo, da smo morali prvo 

Slika 1: Najboljši najstarejši v veleslalomu: B. Gorza, S. 
Grošelj in M. Kodorovič

Slika 2: Najboljši starejši v veleslalomu: D. Prem, D. 
Gril in B Švegelj

Slika 3: Najboljši v teku pri starejših: j. Gornik, j. Ko-
nečnik in V. Potočnik

Društvene vesti
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polovico proge preteči obvezno v klasični tehniki. 
Za drugi del pa je bila izbira prosta. Zato je večina 
pripravila po dva para smuči, ene za klasično in 
druge za prosto tehniko. Nekateri so pretekli 
celotno progo tudi z enim parom. Novost se je 
izkazala za zanimivo popestritev dogajanja in tudi 
proga za tek je bila dovolj dolga in zahtevna, da 
smo se kar pošteno oznojili. 

Druženje, ki je potekalo v prijetni dvorani 
v Sorici, je bilo priložnost za pogovore s 
kolegi, pripravili so nam dovolj hrane in tudi 
nekaj glasbene spremljave nas je pognalo na 
plesišče.

Še posebej pa so nas presenetila izvirna pri-
znanja za najboljše. Namesto klasičnih medalj 
ali diplom so pripravili gobe, storže in druge 
umetelno izdelane lesene skulpture.

Najboljši po posameznih kategorijah so bili: 
Teja Peruš (VSL ženske), Branko Gorza (VSL 
moški i), Dušan Prem (VSL moški ii), Boštjan 
Grošelj (VSL moški iii), janja Lukanc (tek ženske), 
jure Gornik (tek moški i) in Matej Kordež (tek 
moški ii).

Med ekipami pa je zmagala ekipa GD Bled. 
Posebno priznanje je dobil najstarejši tekmovalec, 
skoraj 80 letni Tone Prelesnik.

Smučarsko tekmovanje gozdarjev Alpe Adria

Slika 1: Na izletu s smučmi

Lanski izziv za organizacijo so sprejeli južni Tirolci 
in splačalo se je. Vsaj nam, ki smo se udeležili te 
prireditve, ki je bila od 24. do 26. januarja.

Kar nekaj razlogov lahko naštejem zakaj se rad 
odzovem povabilu italijanskih kolegov:

 – vedno znova spoznamo zanimive, predvsem 
manjše turistične kraje. Tokrat je bila to dolina 
Vilnoss, kjer so od »mondenih« smučarskih 
centrov ravno dovolj odmaknjene vasice, ki 
so ohranile še nekaj življenja prejšnjih časov;

Društvene vesti
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 – dobra organizacija in izvedba tekmovanj, čeprav 
včasih z dodatkom improvizacije;

 – prijaznost in odprtost teh »hribovcev«, ki so s 
srcem gozdarji, ljubitelji in poznavalci narave 
ter tudi zelo dobri smučarji;

 – druženje s prijetnimi znanci, ki se tako vsaj 
enkrat na leto malo pogovorimo in ugota-
vljamo, kako nam gre vedno slabše. Ko vidimo, 
da so tudi drugi v težavah je potem nam kar 
malo lažje!
Tudi zato se nas je iz Slovenije tam zbralo 

blizu 40 smučark in smučarjev, skoraj več kot na 
Soriški planini. 

Najboljši slovenski dosežki po kategorijah:

Slika 4: Zmagovalka veleslaloma janja Lukanc

Slika 2: Zmagovalec v teku Matej Kordež 

Slika 3: Najboljše v teku: 2. mesto M. Mikulič in 3. 
mesto K. Konečnik

1. mesta:
janja Lukanc(VSL Ž i), Suzana Andrejc (tek 

Ž prosto), Boštjan Grošelj (VSL M iii) in Matej 
Kordež (tek M iii klasika )

2. mesta:
Mirjam Mikulič (tek Ž klasično), jure Gornik 

(tek M i prosto ), Petra Globevnik (VSL Ž ii), in 
Dušan Pirc (VSL Mii).

3. mesta: 
janez Konečnik (tek, M i klasično), Katja 

Konečnik (tek Ž klasično), Bojan Novak (teki 
Miii prosto) in Stanko Grošelj (VSL M i) 

V alpski štafeti se nismo najbolje odrezali saj 
je naša najboljša štafeta (Kordež, Novak in Blaž 
Pirc) osvojila šele 11. mesto.

V hudi borbi so ekipno zmago in s tem preho-
dno priznanje začasno prevzeli domačini, južni 
Tirolci. Le malo točk za njimi, na drugem mestu 
pa smo se uvrstili Slovenci.

Za drugo leto pa že velja povabilo in sicer v 
Furlanijo-julijsko krajino.

Društvene vesti
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Moram priznati, da sem se zelo veselil ponovnega 
obiska Finske. Že daljnega leta 1991 smo sodelovali 
na tekmovanju v joensuuju. V spominu smo imeli 
tisto pravo zimo, še posebej mraz in zasnežene 
gozdove in zamrznjena jezera. 

Tudi takrat nas je bilo samo 7, čeprav sami 
moški, medtem, ko so bile tokrat z nami kar 3 
ženske.

Zbralo se je več kot 600 gozdarjev iz 20 držav. 
Klasični program je vseboval ekskurzije, strokovna 
gozdarska predavanja ter seveda tekmovalni del, 
ki se je odvijal v treh dneh.

46. eFnS Joensuu / Kontiolahti (Finska) od 17.- 23. 3. 2014

Slika 1: Na dolgi poti

Slika 2: Gozdarska ekskurzija

Slika 3: V narodnem parku Koli

Večina se nas je udeležila ekskurzije v narodni 
park Koli, kolega Tone Prelesnik pa si je ogledal 
gozdarski muzej. Na večernih predavanjih so 
Finci predstavili transport les po vodi ter vplive 
losov na gozd.

Glavni del našega obiska na severu Evrope 
pa je bil namenjen tekmovanjem v »gozdarskem 
biatlonu«, kjer je med tekom na smučeh potrebno 
še streljati. Tekme so zato na biatlonskih stadionih, 
kjer tekače na strelišču čakajo biatlonske puške in 
tarče. Vsak ima na voljo 5 strelov in vsak zgrešeni 
strel pomeni kazenski krog. Tekmuje se lahko 
v klasični ali prosti tehniki ter v štafetah. Tisti 
bolj zagnani pa nastopimo kar v vseh možnih 
disciplinah.

Letos so se domačini zelo potrudili in zasedli 
večino prvih mest. Glede na to, da je veliko nek-
danjih svetovnih šampionov izhajalo iz gozdarskih 
vrst to niti ni bilo presenetljivo. Mi pa smo se 
držali olimpijskega načela: važno je sodelovati. 
Ampak kljub temu smo dali vse od sebe.

Posebno dober je občutek tekmovati na progah, 
kjer so teden dni pred nami tekli najboljši biatlonci 
in kjer bo drugo leto svetovno prvenstvo. Proge 
so bile prav zato odlično pripravljene, čeprav z 
umetnim snegom.

Seveda so pomembni športni rezultati. Moram 
se pohvaliti, da sem se v prosti tehniki za las uvr-
stil med dobitnike priznanj (za 6. mesto), druge 
najboljše uvrstitve pa so bile 7. mesto (Mirjam 

Društvene vesti
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Slika 4: jernej Donik na progi
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Mikulič), 9. mesto (Katja Konečnik), 13. mesto 
(janja Lukanc) in 23. mesto (jernej Donik).

Spoznali smo ta del Karelije, ogledali smo si 
joensuu, ki velja za gozdarsko prestolnico Evrope. 
V tem mestu ima svoj sedež veliko gozdarskih 
institucij. Tu je tudi tovarna traktorjev john Deere. 
V tej pokrajini je najpomembnejša gospodarska 
panoga gozdarstvo.

Zastavo EFNS so od Fincev prevzeli Švicarji, ki 
bodo od 12.- 16. 1. 2015 v znanem smučarskem 
središču Lenzerheide organizirali 44. EFNS.

Potem se zberemo od 8. –12. 2. 2016 na slovitem 
Holmenkolnu (Norveška). Prijave se že zbirajo!

Več o EFNS na: efns.eu.
Tekst: janez KONEčNiK

Foto: janez KONEčNiK, Katja KONEčNiK  
in Vili POTOčNiK

Društvene vesti

Ob Muri, april 2014.  
Foto: Franc PERKO
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Uvodnik

Za koga sploh gojiti in strokovno 
usmerjati naše gozdove?

Kaj je glavni namen gozdarske stroke? Da usmerja razvoj 
gozdov tako, da poleg ekološke in socialne funkcije opravljajo 
tudi lesnoproizvodno. Gozdarji s svojim strokovnim delom 
omogočimo, da gozdovi trajno opravljajo vse splošno koristne 
vloge in ob tem dajejo tudi les. Večino drugih funkcij lahko 
gozdovi opravljajo tudi brez gozdarjev. V preteklosti so veliko 
vlagali v gozdove (gojenje, varstvo, gradnja prometnic) in 
z njimi načrtno gospodarili. Prišel je čas, ko bi lahko tržili 
rezultate večdesetletnega dela številnih generacij gozdarjev. 
V slovenskih gozdovih je lesna zaloga, ki se približuje 340 
milijonom m3, letni prirastek je dobrih 8 milijonov m3, na 
leto so sposobni dajati okoli 6 milijonov m3 lesa. Naši gozdovi 
so relativno dobro odprti.

V prejšnji številki Gozdarskega vestnika je dr. Živko Košir 
med drugim zapisal: Potem ko smo gozdove vsa povojna leta 
opremljali s cestami in vlakami, vlagali ogromna sredstva, 
da bi lahko z njimi trajno donosno gospodarili, nam danes 
tega gozdovi ne vračajo, postali smo kolonialni proizvajalci 
hlodovine.

Prišli so torej časi (ne gre le za trenutne težave pri prodaji 
lesa zaradi sanacij), ko poseka doma nimamo komu prodati, 
tega lesa nismo sposobni primerno predelati in ovrednotiti. 
To se jasno kaže letos, ko se bo posek zaradi posledic sanacije 
žleda približal možnemu poseku. 

Na eni strani se povečujeta možni in tudi dejanski posek v 
naših gozdovih, na drugi pa se zmanjšuje (propada) domača 
lesna predelava. Na voljo je vse več lesa, a na drugi strani 
vse manj lesne industrije. Vse daljši so seznami usihajočih 
podjetij v tej strateško pomembni panogi. Slovenska lesno-
predelovalna industrija naj bi bila perspektivna gospodarska 
panoga, če sodimo po sprejetih strateških načrtih o neizko-
riščenem potencialu in velikih količinah domače surovine. A 
propadanje podjetij tega ne potrjuje. Kje se bo vse to končalo?

Lahko si postavimo celo vprašanje, zakaj gojiti, negovati 
in strokovno usmerjati naše gozdove, če njihovega proizvoda 
(lesa) ne znamo in zmoremo porabiti.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Zračno lasersko skeniranje površja ALS (ang. 
Airborne Laser Scanning) je novejša metoda 
daljinskega zaznavanja podatkov, ki se je zaradi 
mnogih pozitivnih lastnosti hitro uveljavila v 
različnih prostorskih vedah. Poleg zračnega 
laserskega skeniranja poznamo tudi terestrično 
lasersko skeniranje. S skupnim izrazom obe 
tehnologiji označujemo z izrazom LiDAR (ang. 
Light Detection And Ranging), ki nakazuje metodo 
zajemanja podatkov – za določanje oddaljenosti 
od objekta laserski inštrument beleži čas vračanja 
odbojev pulzov od površine (Measures, 1992). 

1 Dr. M. Kobal, univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
2 M. Triplat, univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
3 Dr. N. Krajnc, univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

GDK 585:228(045)=163.6

Pregled uporabe zračnega laserskega skeniranja površja  
v gozdarstvu
Airborne Laser Scanning in Forestry – A Review

Milan KObAL1, Matevž TRiPLAT2, Nike KRAjNc3

Izvleček:
Kobal, M., Triplat, M., Krajnc, N.: Pregled uporabe zračnega laserskega skeniranja površja v gozdarstvu. Goz-
darski vestnik, 72/2014, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 73. Prevod avtorji, 
jezikovni pregled angleškega besedila breda Misja, slovenskega Marjetka Šivic. 
Zračno lasersko skeniranje površja ALS (ang. Airborne Laser Scanning) je metoda daljinskega zaznavanja 
podatkov, ki se uporablja v različnih prostorskih vedah, veča se tudi njena uporaba v gozdarstvu. Podatki zrač-
nega laserskega skeniranja površja se v gozdarstvu uporabljajo za vrednotenje neposredno merljivih sestojnih 
parametrov (npr. višina drevja) ter posredno izpeljanih kazalcev (npr. lesna zaloga).  Veča se uporaba  podatkov 
zračnega laserskega skeniranja površja pri analizi sprememb v času. Časovne študije v gozdarstvu pomenijo 
več: npr časovna študija dela z motorno žago. Navajamo osnove laserskega skeniranja površja. V prispevku so 
navedene nekatere možnosti uporabe zračnega laserskega skeniranja površja glede na prostorsko raven (npr. 
krajina, gozdni sestoj, posamezno drevo). Vsi  navedeni primeri se nanašajo na območje dinarskih jelovo-bukovih 
gozdov Omphalodo-Fagetum s. lat., GGE Leskova dolina.
Ključne besede: zračno lasersko skeniranje, LiDAR, digitalni model relief, zgradba sestojev, dinarski jelovo-
-bukovi gozdovi

Abstract:
Kobal, M., Triplat, M., Krajnc, N.: Airborne Laser Scanning in Forestry – A Review.  Gozdarski vestnik (Professional 
journal of Forestry), 72/2014, vol. 5-6. in Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 73. Translated 
by the authors, proofreading of the English text breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
Airborne Laser Scanning is a remote sensing method that is being used in different spatial sciences. it is becoming 
more and more interesting also in Forestry.  in forestry ALS can be used for valuation of directly measurable stand 
parameters (e.g. tree height) and for indirectly executed stand characteristics (e.g. growing stock). increasing 
trend can be noticed in applications of ALS data in time series studies. This article describes basics of ALS data 
processing. Different spatial scales of ALS data processing are presented (e.g. landscape, forest stand, and single 
tree). All the presented examples refer to the area of dinaric silver fir – European beech forests Omphalodo-
-Fagetum s.lat., FMU Leskova dolina.
Keywords: airborne laser scanning, LiDAR, digital elevation model, forest stand structure, dinaric silver fir – 
European beech forests

Prispevek obravnava zgolj uporabo zračnega 
laserskega skeniranja površja, ki je v gozdarstvu 
prisotna za vrednotenje neposredno merljivih 
sestojnih parametrov, npr. višine drevja, ter 
posredno izpeljanih kazalcev, kot so npr. temelj-
nica sestoja ali lesna zaloga (jakubowski in sod., 
2013). Podatki zračnega laserskega skeniranja 
površja so zlasti primerni za raziskave na različ-
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Slika 1: 3D-izsek iz oblaka točk odbojev dveh prostorastočih dreves (levo bukev, desno smreka) na območju GGE Les-
kova dolina. Povprečna vrednost (mediana) gostote laserskih točk znaša 27.5 ± 0.1 točk/m2. Vizualizacija: Milan Kobal.
Figure 1: 3D-section from lidar point clouds of two single trees (left European beech, right Norway spruce) in the FMU 
Leskova Dolina.  Mean value (median) of laser point density is 27.5 ± 0.1 points/m2. Vizualization: Milan Kobal.

nih prostorskih ravneh (npr. za analize krajine, 
sestojev ali posameznega drevesa), v zadnjem 
času pa se podatki zračnega laserskega skeniranja 
površja vse pogosteje (poleg prostorske dimenzije) 
uporabljajo tudi za analizo sprememb v časovnih 
serijah. Tako lahko z uporabo podatkov zračnega 
laserskega skeniranja površja analiziramo spre-
membe v prostoru in tudi v času. 

V tem prispevku a) navajamo osnove laserskega 
skeniranja površja ter b) na podlagi primerov 
iz območja dinarskih jelovo-bukovih gozdov 
nakazujemo možno uporabo podatkov zračnega 
laserskega skeniranja površja za različne potrebe 
v gozdarstvu. Vsi navedeni primeri se nanašajo na 
območje dinarskih jelovo-bukovih gozdov Omp-
halodo-Fagetum s.lat., GGE Leskova dolina, kjer 
smo leta 2009 opravili zračno lasersko skeniranje 
površja (glej Kobal, 2011). 

2 OSNOVE LASERSKEGA 
SKENIRANJA POVRŠJA

2 BASICS OF AIRBORNE LASER 
SCANNING 

Zračno lasersko skeniranje površja je aktivna 
metoda (sistem je sam sebi vir energije in ni 
odvisen od zunanjih virov, kot npr. optični sistem) 

daljinskega zaznavanja, pri kateri pridobivamo 
prostorske podatke s pomočjo zaznavanja odbojev 
predhodno oddanih laserskih pulzov (Measures, 
1992). Laserski skener določa razdaljo med površ-
jem in laserskim skenerjem na podlagi meritve 
časa Δt, ki ga potrebuje oddani laserski pulz, da 

Slika 2: Shematski prikaz laserskega skeniranja površja 
(GPS – globalni pozicijski sitem, iMU – inercijska 
merilna enota, x-y-z – smeri v trirazsežnem prostoru, 
ω-φ-κ – parametri orientacije). Skica: Robert Krajnc.
Figure 2: Schematic presentation of airborne laser scan-
ning (GPS – global positioning system, IMU – inertion 
measurement unit, x-y-z – directions in 3D space, ω-φ-κ 
– orientation parameters). Illustration: Robert Krajnc.

Kobal, M., Triplat, M., Krajnc, N.: Pregled uporabe zračnega laserskega skeniranja površja v gozdarstvu
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dariti, da se laserski pulz odbije tudi od različnih 
delov dreves (vej, listja, debla), kar pri laserskem 
skeniranju površja v gozdarstvu lahko (spretno) 
izkoriščamo za vrednotenje zgradbe gozda.

3  PREGLED UPORABE PODATKOV 
ZRAČNEGA LASERSKEGA 
SKENIRANJA POVRŠJA V 
GOZDARSTVU

3  REVIEW OF AIRBORNE LASER 
SCANNING DATA USE IN FORESTRY

Medtem ko se v Sloveniji (na področju gozdar-
stva) zračno lasersko skeniranje površja še razvija 
in uveljavlja, izjema so nekatera dela Koblerja s 
sodelavci (npr. Kobler in Zafran, 2006; Kobler s 
sod., 2007; Kobler, 2011) ter Kobala s sodelavci 
(Kobal, 2011; Kobal in Hladnik, 2013), pa se je 
uporaba podatkov zračnega laserskega skeniranja 
površja v gozdarstvu v tujini že dodobra uveljavila 
(glej npr. Hyyppä s sod., 2008; bergen s sod., 2009; 
Pirotti, 2011; van Leeuwen s sod., 2011 ter Wulder 
s sod., 2012). Opaziti je več raziskav uporabe 
podatkov zračnega laserskega skeniranja površja 
na področju velikoprostorskega vrednotenja 
gozdnih fondov in sestojnih kazalcev (Hollaus s 
sod., 2009; Hyyppä s sod., 2012; Nord-Larsen in 
Schumacher, 2012), vse več pa je raziskav, kjer se 
ti podatki uporabljajo npr. za različne ekološke 
študije, hidrološka modeliranja in modeliranja 
pobočnih procesov.

V grobem lahko uporabo podatkov zračnega 
laserskega skeniranja površja delimo v tri skupine, 
in sicer glede na prostorsko raven:

 – uporaba podatkov zračnega laserskega skeni-
ranja površja na ravni krajine;

 – uporaba podatkov zračnega laserskega skeni-
ranja površja na ravni gozdnih sestoja;

 – uporaba podatkov zračnega laserskega skeni-
ranja površja na ravni posameznega drevesa.

3.1 Uporaba podatkov zračnega 
laserskega skeniranja površja na 
ravni krajine

3.1 Use of airborne laser scanning data on 
the landscape level

Eno najpomembnejših področij uporabe podatkov 
zračnega laserskega skeniranja površja, ne samo v 

Slika 3: Shematski prikaz laserskega skeniranja površja 
in odbojev laserskega žarka vzdolž vegetacije. Amplituda 
predstavlja intenziteto odbitega valovanja, ki prepotuje 
razdaljo mesto odboja-senzor in pade na sprejemni 
element senzorja. Skica: Robert Krajnc.
Figure 3: Schematic presentations of airborne laser scan-
ning and penetration and reflection of laser beam through 
dense forest vegetation. Amplitude means intensity of 
laser beam reflectance from target back to laser scanner. 
Illustration: Robert Krajnc.

se odbije in vrne do merilnega inštrumenta. Na 
podlagi Δt in znane hitrosti svetlobe skozi zrak c 
in obrazca d = (c × Δt)/2 lahko določimo razdaljo 
d od senzorja do odbojne površine. 

Poleg časovne razlike je za določitev točke 
odboja v tridimenzionalnem (3D) prostoru treba 
v vsakem trenutku poznati še natančno lokacijo in 
smer merilnega inštrumenta ter odklon oddanega 
laserskega pulza od srednje osi inštrumenta. Te 
podatke določimo z globalnim pozicijskim siste-
mom (Global Positional System – GPS) in enoto 
za inercialno merjenje (inertial Measurement 
Unit – iMU) ter parametri orientacije (Slika 2). 

Vzorčenje oblaka točk odbojev na zemeljskem 
površju in/ali v notranjosti gozda poteka pravo-
kotno na smer leta, in sicer tako, da laserski skener 
s pomočjo nihajočega se ogledala periodično 
odklanja smeri oddajanja laserskega pulza. Končni 
rezultat laserskega skeniranja površja je 3D-oblak 
točk, ki jih določajo x, y in z koordinate odbojev 
v poljubnem trirazsežnem koordinatnem sistemu 
(Slika 1). Značilnost laserskega skeniranja površja 
v gozdarstvu je, da laserski pulz lahko prodre tudi 
skozi drevesne krošnje, zato je mogoče zaznavati 
teren pod krošnjami (Slika 3). Pri tem je treba pou-

Kobal, M., Triplat, M., Krajnc, N.: Pregled uporabe zračnega laserskega skeniranja površja v gozdarstvu
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gozdarstvu, ampak tudi širše, je izdelava digitalnih 
modelov reliefa (DMR, Slika 4 in 5). Razvili so se šte-
vilni različni algoritmi (npr. Kraus in Pfeiffer, 1998; 
Axelsson, 1999; Lohmann s sod., 2000; Elmqvist, 
2001; Kobler s sod., 2007) za izdelavo DMR, ki bolj 
ali manj uspešno razvrstijo 3D-oblak točk na tiste, ki 
predstavljajo odboje od golih tal in na odboje, ki so 
nastali zaradi drugih vzrokov (npr. vegetacija, grajeni 
objekti). Podroben pregled omenjenih algoritmov 
in primerjave kakovosti njihove izdelave DMR so 
prikazane v Meng s sodelavci (2010). 

Kakovosten DMR je ključna osnova za raz-
lične prostorske študije, ki temeljijo na podatkih 
DMR. Kot primer analize podatkov zračnega 
laserskega skeniranja površja na ravni krajine 
navajamo raziskavi avtomatskega izločanja 
vrtač kot pomembnega habitatnega tipa (bátori 
s sod., 2012). V Sloveniji sta algoritem opisala 
Obu in Podobnikar (2013), v tujini pa Doctor 
in Young (2013). Glavni vhodni parameter je 
DMR, sam algoritem pa temelji na simulaciji 
vodnega toka po površju in na metodologiji 
lokalnih oken velikosti 3 × 3 celice. Postopek 
avtomatskega prepoznavanja kraških kotanj na 
podlagi DMR poteka v štirih fazah: 1) raču-
nanje porečij kotanj, 2) omejevanje kotanj, 3) 
omejevanje kotanj višjega reda, 4) izločanje 
nekraških kotanj. 

Drugi primer uporabe podatkov zračnega 
laserskega skeniranja površja na nivoju krajine 
oz. natančnega DMR predstavljajo različne 
raziskave vrednotenja pobočnih procesov oz. 
erozije na eni strani in odlaganja materiala na 
drugi. bremer in Sass (2012) sta objavila rezultate 
raziskave iz doline Halltal (Tirolska, Avstrija), 
v kateri sta primerjala podatke zračnega laser-
skega skeniranja površja s podatki terestričnega 
laserskega skeniranja površja. Njune ugotovitve 
potrjujejo, da na obseg in razpon plavin vplivajo 
zlasti velikost povodja, topografske značilnosti 
in vegetacijski pokrov.

Eysn s sodelavci (2012) je za območje Tirol-
ske (Zillertal) razvil algoritem za razmejevanje 
gozdnih površin od preostale rabe tal. Algori-
tem deluje na podlagi dveh prostorskih slojev, 
pridobljenih iz surovega 3D-oblaka točk. Prvi 
sloj zajema digitalni model krošenj (DMK) in 
predstavlja višino vegetacije, drugi pa je sloj 
hrapavosti površine, ki predstavlja lokalno 
prepustnost in hrapavost površine. Sloj DMK 
razlikuje neporaščene rabe, stavbe pa je mogoče 
razločiti iz sloja prepustnosti oz. hrapavosti 
površine, ki se v gozdovih razlikuje od pre-
ostale rabe tal. Natančnost opisanega modela 
za razmejevanje gozdnih površin od preostale 
rabe tal je 96 %.

Slika 4: 3D-izsek iz digitalnega modela reliefa 1 × 1 m, narejen iz podatkov laserskega skeniranja površja. Pri-
kazano je območje v GGE Leskova dolina (oddelek 34). Povprečna vrednost (mediana) gostote laserskih točk 
znaša 27.5 ± 0.1 točk/m2. Vizualizacija: Milan Kobal.
Figure 4: 3D-section from the digital elevation model of the 1 × 1 m, derived from airborne laser scanning. An area 
in FMU Leskova Dolina (forest compartment 34) is presented. Mean value (median) of laser point density is 27.5 
± 0.1 points/m2. Vizualization: Milan Kobal.
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Slika 5: izsek iz senčenega digitalnega model reliefa 1 × 1 m, narejena iz podatkov laserskega skeniranja površja. 
Prikazano je območje v GGE Leskova dolina (oddelka 2 in 3). Razvidne so vlake in ceste. Povprečna vrednost 
(mediana) gostote laserskih točk znaša 27.5 ± 0.1 točk/m2. Kartografija: Milan Kobal.
Figure 5: Section from the shaded digital elevation model of 1 × 1 m, derived from the airborne laser scanning. 
An area in FMU Leskova Dolina (forest compartments 2 and 3) is presented. Skidding trails and roads are visible. 
Mean value (median) of laser point density is 27.5 ± 0.1 points/m2. Cartography: Milan Kobal.

3.2 Uporaba podatkov zračnega 
laserskega skeniranja površja na 
ravni sestoja

3.2 Use of airborne laser scanning data on 
the forest stand level

Temeljni podatkovni sloj pri uporabi podatkov 
zračnega laserskega skeniranja površja na ravni 
sestoja je digitalni model krošenj (DMK) vse 
pogosteje pa tudi normaliziran 3D-oblak točk. 
Kot že rečeno, DMK v gozdnem prostoru pred-
stavlja višino drevja (Slika 6), normaliziran oblak 
točk pa predstavlja projekcijo točk v ravnino z 
nadmorsko višino 0 m. izračunamo jo tako, da 
za vse točke, ki so na območju ene celice DMR, 
odštejemo vrednost (nadmorsko višino) te celice.

Najbolj temeljni podatek o sestoju, ki ga 
izluščimo iz DMK, je podatek o višini drevja, 
bodisi povprečni, zgornji, minimalni itn. Večina 
raziskovalcev poroča, da je podatek o višini drevja 
podcenjen (npr. Nilson, 1996; Næeset, 1997; 
Alberti s sod., 2013), in sicer bolj za drevesa s 

stožčasto obliko krošnje (predvsem iglavci) in 
manj za drevesa z eliptičnimi krošnjami (predvsem 
listavci), kar je povsem razumljivo, saj je verjet-
nost, da laserski žarek zadene točno terminalni 
poganjek iglavca, majhna (Næsset, 1997).

Podatek DMK oz. iz njega speljani rezultati 
se pogosto uporabljajo kot vhodni parametri za 
modeliranje drugih sestojnih kazalcev, kot so sred-
nje temeljnični premer dreves na ploskvi (Nilson, 
1996; Anderson s sod., 2006), temeljnica (Lefsky 
s sod., 1999a; Drake s sod., 2002) ter lesna zaloga 
(Næeset, 1997; Hollaus s sod., 2009) oz. nadzemna 
biomasa (Lefsky s sod., 1999a; Drake s sod., 2002; 
Anderson s sod., 2006; Kankare s sod., 2013). 
Kot pojasnjevalne spremenljivke se uporabljajo 
produkti DMK, in sicer, zgornja višina celic DMK 
na ploskvi, srednja višina celic DMK na ploskvi, 
mediana celic DMK na ploskvi. Kot pojasnjevalne 
spremenljivke v raznih modelih pa se uporablja 
tudi vertikalni profili vegetacije. Pridobimo ga 
tako, tako da izračunamo npr. percentile ali decile 
DMK na ploskvi (Lefsky s sod., 1999b).
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Podatki zračnega laserskega skeniranja površja 
se v raziskavah na ravni sestojev med drugim 
uporabljajo tudi za določanje različnih ekoloških 
značilnosti sestojev, kamor lahko uvrstimo svet-
lobne razmere, ki jih pri klasičnem opisu gozdnih 
sestojev ocenjujemo na podlagi sestojnega sklepa. 
Na sliki 7 je prikazana karta digitalnega modela 
sestojnega sklepa z območja te raziskave, in sicer je 
sestojni sklep prikazan kot razmerje med številom 
točk, ki v normaliziranem oblaku točk ležijo pod 
določeno višino (v tem primeru smo se odločili 
za 2 m) in številom vseh točk znotraj rastrske 
celice (McGaughey, 2009). Pogosto je za oceno 
svetlobnih razmer iz podatkov zračnega laserskega 
skeniranja površja v uporabi metodologija izraču-
navanja indeksa listne površine (npr. Hopkinson 
in chasmer, 2009; Kobler, 2011). Primer uporabe 
podatkov zračnega laserskega skeniranja površja 
v raziskavah vodne bilance gozdnih sestojev je 
podrobneje predstavila Roth s sodelavci (2007).

Na podlagi segmentacije kart so se uveljavili 
različni postopki razmejevanja gozdnih sestojev 
(Diedershagen s sod., 2004; Leppänen s sod., 
2008; chen s sod., 2011; Kobler, 2011), kjer pa 
se poleg podatkov zračnega laserskega skeniranja 

Slika 6: izsek iz digitalnega modela krošenj z velikostjo celice 1 × 1 m, narejena iz podatkov laserskega skeni-
ranja površja. Prikazano je območje v GGE Leskova dolina (oddelek 34). Povprečna vrednost (mediana) gostote 
laserskih točk znaša 27.5 ± 0.1 točk/m2. Kartografija: Milan Kobal.
Figure 6: Section from the digital canopy height model of tree crowns with cell size of 1 × 1 m, prepared on the basis 
of airborne laser scanning. An area in FMU Leskova Dolina (forest compartment 34) is presented. Mean value 
(median) of laser point density is 27.5 ± 0.1 points/m2. Cartography: Milan Kobal.

površja uporabljajo tudi podatki različnih optičnih 
in satelitskih snemanj. Pri pregledu literature o 
uporabi zračnega laserskega skeniranja površja 
na ravni sestojev je mogoče zaslediti še številne 
primere, ki jih je nemogoče vse navesti. V nadal-
jevanju navajamo nekatera temeljna pregledna 
dela, kjer so širše predstavljene možnosti uporabe 
podatkov zračnega laserskega skeniranja površja 
na različnih področjih raziskovanju gozdnega 
ekosistema. Mednje uvrščamo objave avtorjev: 
Hyyppä s sodelavci (2008), bergen s sodelavci 
(2009), Pirotti (2011), van Leeuwen s sodelavci 
(2011) ter Wulder s sodelavci (2012). 

3.3 Uporaba podatkov zračnega 
laserskega skeniranja površja na 
ravni drevesa

3.3 Use of airborne laser scanning data on 
the single tree level 

Novejši izračuni na področju uporabe podatkov 
zračnega laserskega skeniranja površja v gozdar-
stvu potekajo predvsem na ravni posameznega 
drevesa. Med temeljnimi značilnostmi, ki jih 
pridobimo iz podatkov zračnega laserskega ske-
niranja površja na ravni posameznega drevesa, 
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Slika 7: izsek iz digitalnega modela sestojnega sklepa 1 × 1 m, narejen iz podatkov laserskega skeniranja površja. 
Prikazano je območje v GGE Leskova dolina (oddelek 34). bela barva predstavlja krošnje, rdeča vrzeli. Povprečna 
vrednost (mediana) gostote laserskih točk znaša 27.5 ± 0.1 točk/m2. Kartografija: Milan Kobal. 
Figure 7: Section from the digital canopy cover model of 1 × 1 m, prepared on the basis of laser scanning. An area 
in FMU Leskova Dolina (forest compartment 34) is presented. White colours indicate crowns, red colours indicate 
gaps. Mean value (median) of laser point density is 27.5 ± 0.1 points/m2. Cartography: Milan Kobal.

so njegova višina, širina in globina krošnje (npr. 
Popescu s sod., 2003; Falkowski s sod., 2006), 
prsni premer, temeljnica in volumen (npr. chen 
s sod., 2007; Dalponte s sod., 2011), drevesna 
vrsta (Reitberger s sod., 2008; Yao s sod., 2012) 
ter seveda njegova lokacija, ki je pogoj za razpo-
znavanje omenjenih parametrov. 

Primeri obstoječih metod razmejevanja oz. 
prepoznavanja krošenj posameznih dreves temel-

Slika 8: Vzdolžni profil 
3D-oblaka točk LiDAR 
podatkov v GGE Les-
kova dolina, kjer bar-
ve nakazujejo različna 
samodejno prepoznana 
drevesa. Povprečna vred-
nost (mediana) gostote 
laserskih točk znaša 27.5 
± 0.1 točk/m2. Vizualiza-
cija: Milan Kobal. 
Figure 8: Profile of a 3D-
point cloud of LiDAR 
data in FMU Leskova 
Dolina, where colors in-
dicate different automati-
cally detected trees. Mean 
value (median) of laser 
point density is 27.5 ± 0.1 
points/m2. Vizualization: 
Milan Kobal.

jijo na sledenju dolin (npr. Gougeon, 1995), 
prepoznavanju senc med drevesi (npr. Warner 
s sod., 1998), združevanju regij (npr. Erikson, 
2003), odkrivanju robov (npr. Koch s sod., 2006), 
segmentaciji razvodij (Hyyppä in inkinen, 1999; 
chen s sod., 2006) ter tridimenzionalnem mode-
liranju (Li s sod., 2012). Primer razpoznavanja 
dreves v oblaku točk z metodo segmentacije 
razvodij je prikazan na sliki 8. Dolina, regija in 
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razvodje imajo pri tem identičen pomen kot pri 
hidroloških raziskavah.

3.4 Uporaba časovnih podatkov 
zračnega laserskega skeniranja 
površja

3.4 Use of temporal airborne laser 
scanning data 

Poleg prostorske dimenzije, ki jo podatki zračnega 
laserskega skeniranja površja že vključujejo, se 
v zadnjem času veča število raziskav, v katerih 
raziskovalci analizirajo časovne serije zaporednih 
laserskih snemanj in ugotavljajo npr. količino 

poseka ter prirastek gozdnih sestojev (Yu in 
sod., 2004; Engelhart s sod., 2013). Vepakomma 
s sodelavci (2010) je objavil študijo širjenja vrzeli 
oz. pomladitvenih jeder. Z zaporednimi snemanji 
lahko spremljamo dinamičen razvoj sestoja oz. 
gozdne površine kot celote. 

3.4.1  Prepoznavanje žledoloma 2014 s 
pomočjo podatkov laserskega skeniranja 

3.4.1  identification of ice storm 2014 using laser 
scanning data

Raziskav, s katerimi bi na podlagi podatkov laser-
skega skeniranja površja vrednotili obsege različnih 

Slika 9: Prostorska razporeditve vrzeli leta 2009 in leta 2014. Vrzel je definirana kot območje, kjer je zgornja 
višina krošenj nižja od 5 m. Prikazan je oddelek 34, GGE Leskova dolina. Kartografija: Milan Kobal.
Figure 9: Spatial distribution of gaps in the year 2009 and in the year 2014. A gap is defined as an area with the upper 
height of tree crowns below 5 m. Forest compartment 34, FMU Leskova dolina is shown. Cartography: Milan Kobal.
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motenj gozdnega ekosistema, ni veliko, opazni pa sta 
dve različni uporabi, ki sta šele na začetku razvoja. 
Za prvo je značilno samodejno prepoznavanje 
na tleh podrtega drevja, in sicer samo na podlagi 
enkratnega zajema podatkov. Metoda temelji na 
prepoznavanju vzorcev linijskih objektov, ki ležijo 
na tleh (npr. Lindberg s sod., 2013; Mücke s sod., 
2013) oziroma na ujemanju predhodno definiranih 
pravokotnih oblik ležečega drevja (npr. Nyström s 
sod. 2014). Za to metodo je značilno, da za obdelavo 
podatkov nista potrebni dve zaporedni laserski ske-
niranji, izkazala pa se je predvsem pri vetrolomih. 

Druga metoda temelji na razliki v zgradbi 
sestoja pred in po dogodku oziroma motnji in 
po njem oziroma motnji (npr. vetrolom, žledo-
lom, snegolom). Mogoča je analiza spremembe 
horizontalne zgradbe (Sliki 9) oziroma vertikalne 
zgradbe gozda (Zhang s sod., 2008; Vastaranta s 
sod., 2012; Honkavaara s sod., 2013). Primer iz 
GGE Leskova dolina je prikazan na sliki 10.

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Pomemben parameter laserskega skeniranja površja 
je gostota snemanja odbojev laserskih pulzov 

(jakubowski s sod., 2013; Watt s sod., 2013). Večjo 
gostoto točk pri zračnem laserskem skeniranju 
površja dosežemo s povečanjem števila oddanih 
pulzov, hitrostjo skeniranja, prekrivanja leta (ali 
večkratnimi preleti) ter nižanjem višine in hitrosti 
letenja (jakubowski in sod. 2013). V našem primeru 
je bila gostota snemanja 27.5 ± 0.1 točk/m2. 

Poleg same gostote laserskih točk je pomembna 
tudi zgradba gozda (Wulder s sod., 2008; Kobler, 
2011). Kot navaja Kobler (2011), se veliko objavl-
jenih metod v glavnem osredotoča na borealni 
gozd, ki je s stališča daljinskega zaznavanja, še 
posebno pa s stališča zračnega laserskega skeni-
ranja površja bistveno enostavnejši problem kot pa 
strma pobočja, pokrita z raznolikim listnatim in 
mešanim gozdom, kakršen prevladuje v Sloveniji. 
Tudi v tem prispevku veliko navedenih raziskav 
izhaja iz enomernih borealnih gozdov, večinoma 
ene drevesne vrste.

Razvidno je, da iz podatkov zračnega laser-
skega skeniranja površja lahko precej hitro in 
na velikih površinah pridobivamo relativno 
zanesljive podatke ob zelo majhnem časovnem 
vložku. Metode daljinskega zajema podatkov so 
izjemno zanimive že od samega pojava, saj zmanj-

Slika 10: Vzdolžni profil 3D-oblaka točk LiDAR podatkov v GGE Leskova dolina, kjer rdeča barva prikazuje 
stanje leta 2009, modra pa stanje leta 2014. Širina izseka je 2 m. Povprečna vrednost (mediana) gostote laserskih 
točk znaša 27.5 ± 0.1 točk/m2. Vizualizacija: Milan Kobal.
Figure 10: Lengthways profile of a 3D-point cloud of LiDAR data in FMU Leskova Dolina, where red color indicates 
condition in 2009 and the blue one condition in 2014. Section’s width is 2 m. Mean value (median) of laser point 
density is 27.5 ± 0.1 points/m2. Vizualization: Milan Kobal.
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šujejo porabo časa in stroškov pri pridobivanju 
podatkov, hkrati pa izboljšujejo vrednost ciljnega 
podatka (Kušar in Hočevar, 2000). Dandanes je 
zračno lasersko skeniranje površja glede na celotne 
stroške (zajem podatkov, analiza, osebje, prog-
ramska oprema itn.) že konkurenčno primerljivo 
daljinskim metodam, še posebno za velike povr-
šine (johansen in sod., 2010; jakubowski in sod., 
2013). Razumljivo je, da se z večanjem velikosti 
območja snemanja in gostote laserskih točk (tj. 
več oddanih laserskih pulzov na enoto površine) 
večajo tudi stroški snemanja. Zato morajo upo-
rabniki podatkov vedno sprejemati kompromise 
ob predpostavki, da se ohrani zadostna kakovost 
podatkov oz. takšna, ki še zagotavlja zadostno 
natančnost pričakovanega rezultata. 

jakubowski s sodelavci (2013) ugotavlja, da 
nekatere sestojne kazalnike (npr. srednji premer, 
srednja sestojna višina) lahko kakovostno dolo-
čimo že pri relativno nizki natančnosti zračnih 
laserskih snemanj. Pri tem je nujno treba upo-
števati stopnjo penetracije laserskih žarkov skozi 
profil vegetacije na tla, da potem lahko izdelamo 
kakovosten digitalni model reliefa in pozneje 
digitalni model krošenj. Tako govorimo o stopnji 
prodiranja laserskega žarka skozi vegetacijo. Za 
bukove sestoje velja, da bukev tvori tesen sestojni 
sklep in je zato penetracija laserskih žarkov 
majhna (Heurich in Thoma, 2008); barilotti s 
sodelavci (2006) za gozdove v Furlaniji-julijski 
krajini poroča o povprečni penetraciji (izraču-
nano kot razmerje med številom točk, ki so do 
višine 1 m nad tlemi in številom vseh točk znotraj 
ploskev, premera 5 m) 9 %; tako za gozdove jelke 
kot za gozdove bukve znaša penetracija 2 %, za 
smrekove in jelove sestoje 9 % ter za smrekove 
15,1 %. Upoštevajoč stopnjo penetracije skozi 
krošnje dreves to pomeni, da imamo v bukovih 
sestojih pri gostoti snemanja 50 točk / m2 natanko 
eno točko na tleh. Tudi po poročanjih drugih 
tujih raziskovalcev lahko trdimo, da je stopnja 
penetracije odvisna predvsem od sestojnega 
sklepa in tako znaša od nekaj odstotkov do nekaj 
deset (chasmer in sod., 2006; Hyyppä in sod., 
2000; Popescu, 2002; Kraus in Pfeiffer, 1998). 
Ugotovitve raziskav kažejo tudi na pozitiven 
vpliv frekvence snemanja na stopnjo penetracije, 
saj nižja frekvenca (50 kHz v primerjavi z 100 

kHz) prodre globlje v krošnje in prinaša boljše 
rezultate (chasmer in sod. 2006). 

Zbiranje informacij o stanju gozdnih sestojev 
je časovno in finančno najzahtevnejše opravilo 
v procesu izdelave gozdnogospodarskega načrta 
gozdnogospodarske enote (Poljanec in Gartner, 
2009). Načrtovalec, podobno kot drugi uporabniki 
daljinsko pridobljenih podatkov, išče kompromis 
med potrebami po informacijah in časom ter 
denarjem, ki ga ima na voljo za zbiranje informacij. 
Racionalizacija in učinkovitost dela pri prido-
bivanju informacij o gozdnih sestojih narekuje 
uporabo vzorčnih metod (Poljanec in Gartner, 
2009). V Sloveniji strošek kontrolne vzorčne 
metode znaša od 40 do 57 € na stalno vzorčno 
ploskev (upoštevajoč režijske, materialne in vse 
druge stroške), cena je zelo odvisna od terenskih 
razmer (Kozorog, 2009). Po ugotovitvah Kozoroga 
(2009) se je poraba časa in stroškov v zadnjih 
desetletjih zmanjšala za več kot šestkrat. Ali je 
mogoče z uporabo podatkov zračnega laserskega 
sekiranja površja še racionalnejše pridobiti podatke 
o gozdovih, bo pokazal čas, vsekakor pa primeri 
uporabe podatkov zračnega laserskega skeniranja 
površja, navedeni v tem prispevku, nakazujejo na 
smotrnost uporabe podatkov zračnega laserskega 
skeniranja v gozdnogospodarskem načrtovanju 
na večjih površinah. Do podobnih ugotovitev 
so prišli tudi Hummel in sodelavci (2011), ki so 
proučevali primernost daljinsko pridobljenih 
podatkov (v kombinaciji z vzorčnimi ploskvami) 
s tradicionalnimi opisi sestojev in ugotovili, da so 
natančnost in stroški podatkov zračnega laserskega 
skeniranja podatkov primerljivi tradicionalnim 
metodam. Vendar pa s podatki zračnega laser-
skega skeniranja površja v istem času zagotovimo 
informacije za veliko večje območje. 

S prispevkom skušamo prikazati možnosti 
sodobnih tehnologij daljinskega zaznavanja 
podatkov v gozdarstvu. Kot je razvidno, obravna-
vana tehnologija ponuja za gozdarstvo zanimive 
rešitve. Hkrati se v bližnji prihodnosti obetajo 
podatki laserskega skeniranja površja za celotno 
državo in je le še vprašanje časa, kdaj jih bomo 
pridom začeli uporabljati pri vsakdanjem delu 
gozdarjev v operativi (načrtovalci, gozdarski 
tehnologi itn.). 
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5 SUMMARY
5 POVZETEK

Airborne Laser Scanning (ALS) is one of the latest 
remote sensing methods being used in different 
spatial sciences. Light Detection and Ranging 
(LiDAR) is a method for surface scanning based 
on detection (of time difference) of transmitted 
laser pulse between laser scanner and scanned 
surface. For exact determination of the reflection 
point in three dimensional (3D) space, the exact 
position, angle of the measuring instrument (laser 
scanner) and the deviation of the laser pulse 
emitted from the central axis of the instrument 
are needed. The result of ALS is a 3D cloud of 
points with spatial information determining 
the x, y and z coordinates of the reflections. in 
forestry, ALS is used for evaluation of directly 
measurable stand parameters (e.g. tree height) 
and for indirectly executed stand characteristics 
(e.g. growing stock). The biggest feature of ALS 
in forestry is that the laser pulse penetrates even 
through the stand canopy; therefore it is possible 
to detect the surface below the canopy and also 
different parts of tree (e.g. branches, leaves, and 
trunk). This article describes basics of ALS data 
processing in different spatial scales (e.g. lan-
dscape, forest stand, and single tree). One of the 
most important applications of ALS landscape 
processing is production of high-resolution digital 
terrain models (DTM), which is a basis for studies 
on forest stand level or single-tree level. Recently 
ALS data were also used for at-time series stu-
dies. The article presents the first results of tree 
gaps arisen after ice storm in 2014. in addition, 
guidelines for scanning of high-resolution data 
and economic aspect of data acquisition on a 
large scale in forestry are presented. Discussed 
method offers interesting cost effective solutions 
for forestry and forest management planning.
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Poleg površine gozdov je lesna zaloga najpo-
gosteje ocenjevan podatek v okviru nacionalnih 
gozdnih inventur (McRoberts s sod., 2013). 
Tako za oceno površine gozdov (glej Hladnik 
in Žižek, 2012) kot za oceno lesne zaloge (glej 
Kušar, 2007) se uporablja statistično vzorčenje (na 
sistematičnih vzorčnih mrežah različnih gostot), 
kjer opazovanja na n lokacijah  pomenijo delno 
realizacijo slučajnega procesa v prostoru, na  pod-
lagi katere naredimo statistično oceno. Dodatno 
v procesu gozdnogospodarskega načrtovanja 
zbiramo podatke o stanju gozdov (tudi o lesni 
zalogi) pri opisih sestojev, delitev na posamezne 

1 Dr. M. Kobal, univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
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Ocena lesne zaloge sestojev iz podatkov zračnega laserskega 
skeniranja površja
Growing stock estimation based on airborne laser scanning data

Milan KObAL1

Izvleček:
Kobal, M.: Ocena lesne zaloge sestojev iz podatkov zračnega laserskega skeniranja površja. Gozdarski vestnik, 
72/2014, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit, 40. Prevod avtor in breda Misja, 
jezikovni pregled angleškega besedila breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
Poleg površine je lesna zaloga najpogosteje ocenjevan podatek o gozdovih. Prvi podatki o lesnih zalogah so 
temeljili na osnovi okularnih ocen, sledile so polne premerbe, dandanes je v rabi statistično vzorčenje. V tujini 
se je že dodobra uveljavilo ocenjevanje lesne zaloge iz podatkov laserskega skeniranja površja oziroma lidarskih 
podatkov. V tem prispevku je predstavljena možnost take ocene lesne zaloge na primeru raznomernih dinar-
skih jelovo-bukovih gozdov. Podobno kot v primerljivih raziskavah je tudi ta raziskava potrdila možnost rabe 
omenjene tehnologije. Z upoštevanjem povprečne višine dreves in sestojnega sklepa na ploskvi pojasnimo 82 % 
variabilnosti lesne zaloge, koren srednje kvadratne napake RMSE znaša 55,2 m3/ha oz. 8,6 %.
Ključne besede: zračno lasersko skeniranje, lidar, lesna zaloga, dinarski jelovo-bukovi gozdovi 

Abstract:
Kobal, M.: Growing stock estimation based on airborne laser scanning data. Gozdarski vestnik (Professional 
journal of Forestry), 72/2014, vol. 5-6. in Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 40. Translated 
by author and breda Misja, proofreading of the English text breda Misja, proofreading of the Slovenian text 
Marjetka Šivic.
in addition to forest area, growing stock is one of the most often measured data about forests. The first data on 
growing stock in forests were based on the basis of ocular estimates. Nowadays statistical sampling is used. in 
the foreign countries, evaluation of growing stock based on airborne laser scanning and lidar data is already 
well established. in this paper, the possibility of such estimates of growing stock in case of uneven aged Dinaric 
silver fir-European beech forests is presented. Similarly as in comparable studies on the evaluation of the growing 
stock based on laser scanning data, we confirmed this possibility also in this study. considering the average tree 
height and canopy transparency on the plot level in the model, we explained 82% of the variability of growing 
stock, root mean square error RMSE is 55.2 m3/ha or 8.6%.
Keywords: airborne laser scanning, lidar, growing stock, Dinaric silver fir-European beech forests

sestoje pa je odvisna od  kakovosti zajema, na 
katero vpliva tudi usposobljenost popisovalca 
(Matijašić, 2007). Prostorsko je lesna zaloga bolj 
ali manj natančno ocenjena na ravni posameznega 
sestoja oziroma odseka. 

Če so prvotni podatki o lesnih zalogah v goz-
dovih temeljili na osnovi okularnih ocen, pa so 
gozdarski urejevalci za oceno lesne zaloge kmalu 
začeli uporabljati zanesljivejše metode. Za  zdajšnji 
čas je skoraj nepredstavljivo, da so npr. že leta 1912 
opravili polno izmero vseh dreves za več revirjev 
na območju Snežnika (glej Gašperšič, 1967). Na 

Znanstvena razprava
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sliki 1 je primer podatkov polne premerbe za 
odsek 23c iz gozdnogospodarskega načrta GGE 
Leskova dolina za obdobje 1954–1963, kjer so 
takratno lesno zalogo po drevesnih vrstah izra-
čunali na nivoju odseka (za rastiščnogojitvene 
razrede na rastiščih Omphalodo-Fagetum s. lat. 
je bilo na površini 2.381 ha izmerjenih 1.296.361 
dreves – glej Kobal, 2011). Polno premerbo sta 
nadomestila statistično vzorčenje in uporaba 
različnih načinov izmere dreves na ploskvah, npr. 
metode šestih dreves, bitterlichova kotnoštevna 
metoda, koncentrične vzorčne ploskve. Za začetek 
vzorčne inventure šteje leto 1972 (Grilc, 1972); 
za podrobnejši pregled glej Hladnik (2000) ter 
Kovač in Hočevar (2009).

Natanko deset let potem, ko se je v Sloveniji 
začela vzorčna inventura gozdov, je Arp s sodelavci 
(1982) objavil prvo uporabo zračnega laserskega 
skeniranja površja v gozdarstvu na primeru trop-
skih gozdov. Namen prve uporabe je bil merjenje 
višine in vrstne sestave gozdov (Nelson in sod., 
1984; Aldred in bonnor, 1985).  Hkrati je Mac-
lean (1982) objavil raziskavo,  v kateri je pokazal, 
da lesna zaloga korelira s površino vertikalnega 
prereza vegetacije (0.67 < R2 < 0.79), ki pa ga ni 
ocenil iz podatkov laserskega skeniranja, ampak 

Slika 1: Podatki polne premerbe za odsek 23c iz gozdnogospodarskega načrta GGE Leskova dolina za obdobje 
1954–1963 (Gozdnogospodarski načrt …, 1954).
Figure 1: Data of full calipering for forest compartment 23c in Forest management plan for FMU Leskova Dolina 
for the period 1954-1963 (Gozdnogospodarski načrt …, 1954).

na podlagi stereoploterja. To spoznanje sta potem 
na podatkih laserskega skeniranja uporabila Mac-
lean in Krabill (1986). Lesno zalog so iz podatkov 
zračnega laserskega skeniranja torej začeli ocen-
jevati v sredini osemdesetih let (Maclean, 1988; 
Nelson s sod., 1988), do danes pa so razvili mnoge 
algoritme in metode (glej Nilson, 1996; Næsset 
1997; Hollaus s sod., 2007; Hollaus s sod., 2009). 
Pregled nekaterih metod je podrobneje prikazan 
v Lindberg in Hollaus (2012).

Namen prispevka je preveriti uporabnost 
zračnega laserskega skeniranja površja za  oceno 
lesne zaloge v raznomernih in mešanih sestojih. 
Raziskavo smo opravili v dinarskih jelovo-bukovih 
gozdovih Omphalodo-Fagetum s.lat. GGE Leskova 
dolina, kjer smo leta 2009 opravili zračno lasersko 
skeniranje površja in terenske meritve dreves na 
vzorčnih ploskvah.

2 METODE DELA
2 METHODS
2.1 Splošen opis območja
2.1 General description of the study area
Raziskava je potekala v oddelku 34 v GGE 
Leskova dolina. Oddelek je razdeljen na dva 
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odseka; odsek A s površino 24,8 ha in odsek b 
s površino 19,3 ha. Raztezata se na nadmorski 
višini od 820 m do 880 m. V odseku A prevladuje 
subasociacija Omphalodo-Fagetum mercuriale-
tosum (80 %), sledita subasociaciji Omphalodo-
-Fagetum typicum (15 %) in Omphalodo-Fagetum 
homogynetosum (5 %). V odseku b prevladuje 
Omphalodo-Fagetum typicum (89 %), preostala 
površina odseka je uvrščena v subasociacijo 
Omphalodo-Fagetum mercurialetosum. Reliefno 
je površina precej razgibana, s številnimi večjimi 
in manjšimi vrtačami, gledano v celoti pa ima 
oddelek lastnost večje vrtače, kjer je opazen 
mraziščni značaj. Prevladuje apnenec,  ponekod 
dolomitiziran apnenec (Gozdnogospodarski 
načrt …, 2004).

2.2 Meritve na terenu
2.2 Field measurements
izbor središč vzorčnih ploskev je na terenu potekal 
v dveh fazah. V prvi smo na sistematični vzorčni 
mreži 50 × 50 m postavili 65 krožnih vzorčnih 

Slika 2: izsek iz digitalnega ortofotoposnetka z označenimi središči vzorčnih ploskev. Prikazano je območje v 
GGE Leskova dolina, oddelek 34. Kartografija: Milan Kobal.
Figure 2: Section of digital orthophoto image with marked centers of sampling plots. An area in FMU Leskova 
Dolina, forest compartment 34, is presented. Cartography: Milan Kobal. 

ploskev, velikosti 500 m2 (polmer = 12,62 m), ter 
izmerili prsni premer (DbH) vseh dreves (DbH ≥ 
10 cm). Nato smo izbrali tretjo najdebelejšo jelko, 
ki je bila potem središče vzorčne ploskve (Slika 2), 
velikosti 2000 m2 (polmer = 25,23 m), na kateri 
smo vsem drevesom (DbH ≥ 10 cm) izmerili 
DbH, njihovo višino, polarne koordinate (azimut 
in horizontalno razdaljo) ter določili drevesno 
vrsto. Azimute smo izmerili z busolo Sunnto 
Kb-14/360, razdalje pa z laserskim merilnikom 
Vertex iV, Haglöf - Sweden. 

Frekvenčna porazdelitev premerov jelke (Abies 
alba), bukve (Fagus sylvatica) ter  drugih dreves-
nih vrst na vzorčnih ploskvah raziskovalnega 
objekta ima obliko, značilno za prebiralne gozdove 
(Slika  3), vendar je takšna oblika porazdelitve 
predvsem posledica velikega števila dreves bukve 
s prsnim premerom, manjšim od 35 cm. Slednja 
so zelo pogosta zlasti v spodnjih socialnih plasteh 
pod dominantnimi jelkami in ne tvorijo večjih 
skupin, ki bi lahko nastale v vrzelih ob prehodu 
sestojev v obnovo.
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Slika 3: Frekvenčna porazdelitev dreves na vzorčnih ploskvah raziskovalnega objekta v oddelku 34, GGE Les-
kova dolina.
Figure 3: Frequency distribution of trees DBH on sampling plots of the study object in forest compartment 34, FMU 
Leskova Dolina.

2.3 Zračno lasersko skeniranje površja
2.3 Airborne laser scanning 

Zračno lasersko skeniranje površja je opravilo pod-
jetje Flycom, d. o. o., s helikopterjem Eurocopter 
Ec 120b, opremljenim z laserskim skenerjem Riegl 
LM5600 z relativno horizontalno natančnostjo 
10 cm in relativno vertikalno natančnostjo 3 cm 
ter frekvenco oddanih laserskih impulzov 180 
kHz, ki je letel na višini od 400 do 600 m nad 
površjem. Za določitev natančne trajektorije in 
orientacije poti helikopterja sta bila uporabljena 
GPS-sprejemnik Novatel OEV/OEM4, ki omo-
goča GPS meritve položaja s frekvenco 10 Hz, 
ter optični iNS iMU-iie. Za potrebe obdelave 
podatkov so med snemanjem potekale zvezne 
meritve s sprejemnikoma GPS na referenčnih 
geodetskih točkah omrežja SiGNAL. Snemanje je 
bilo opravljeno oktobra 2009. Povprečna vrednost 
(mediana) gostote laserskih točk znaša 27.5 ± 0.1 
točk/m2, odtis žarka pa 30 cm. Posneti oblak točk 
vsebuje skupno 1.800 milijonov točk na površini 
5.212,15 ha. Obdelave so bile opravljene v pro-
gramskih paketih Microstation v2004 (bentley) in 

Terrasolid. Obdelavo GPS-podatkov smo izvedli 
v programih Grafnav in iGi Aerooffice. Za kla-
sifikacijo točk smo uporabili algoritem podjetja 
TerraSolid, ki omogoča izračun modela površja na 
podlagi znanih odbojev od tal (Axelsson, 1999). 
Na tak način smo uspešno odstranili gozd, ne da 
bi pri tem izgubili topografske podrobnosti reliefa.

2.4  Obdelava podatkov
2.4  Data processing
2.4.1  Izračun lesne zaloge na ploskvah
2.4.1  calculation of growing stock on the plot 

level
Lesno zalogo na ploskvi smo izračunali kot sešte-
vek vseh volumnov dreves, kjer je DbH ≥ 10 cm. 
Ta podatek torej predstavlja lesno zalogo dreves, 
debelejših od 10 cm, kar je tudi sicer praksa v 
Sloveniji. Volumen dreves smo izračunali prek 
Puhkovih dvovhodnih deblovnic za jelko, smreko 
in bukev (Puhek, 2003). Za gorski javor in gorski 
brest smo za izračun volumna uporabili regresijske 
koeficiente za bukev. 

Na raziskovalnem objektu je pet drevesnih 
vrst. Prevladujoča drevesna vrsta je jelka s 85,4 
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% lesne zaloge na vzorčnih ploskvah. Povprečna 
lesna zaloga znaša 642,4 ± 32,8 m3/ha (Slika 4). 
bukev v lesni zalogi zavzema 10,5 %. Smreka 
(1,9 %), gorski javor (2,0 %) in gorski brest (0,2 
%) pa v lesni zalogi vzorčnih ploskev zavzemajo 
manjši delež.

2.4.2  Razvoj modelov in izračun 
pojasnjevalnih spremenljivk 

2.4.2  Development of models and calculation of 
predictor variables 

Za izračun lesne zaloge smo uporabili linearni 
model regresije (Enačba 1), ki ga zapišemo kot:

Enačba 1

pri čemer je y = odvisna spremenljivka, x1, x2, …, 
xp so neodvisne (pojasnjevalne) spremenljivke, 
β0, β1, β2, …, βp so parametri modela (koeficienti 
enačb), p = število neodvisnih spremenljivk, ε pa 
je napaka, ki je slučajna spremenljivka.

V modelih ocene lesene zaloge smo iz podatkov 
zračenega laserskega skeniranja površja izračunali 
pet različnih pojasnjevalnih spremenljivk, ki so 

Slika 4: Frekvenčna porazdelitev 
lesne zaloge na vzorčnih ploskvah 
raziskovalnega objekta v oddelku 
34, GGE Leskova dolina.
Figure 4: Frequency distribution of 
growing stock on sampling plots of the 
study area in forest compartment 34, 
FMU Leskova Dolina.

vsebinsko smiselne. To so  največja višina strehe 
sestoja na ploskvi (celMax), mediana višine 
strehe sestoja na ploskvi (celMed), povprečna 
višina strehe sestoja na ploskvi (celMea), sešte-
vek višin strehe sestoja na ploskvi (celSum) ter 
seštevek višin strehe sestoja, tehtan s sestojnim 
sklepom (canclo). Slednji v modelu zmanjša 
pomen volumna krošenj (Slika 6). Pri izračunih 
pojasnjevalnih spremenljivk smo upoštevali le tiste 
vrednosti rastrskih celic, kjer je višina strehe ses-
toja višja od 9,6 m; to je namreč povprečna višina 
dreves z DbH = 10 cm. Na sliki 5 je shematski 
prikaz izračuna pojasnjevalnih spremenljivk. 

2.4.3  Primerjava modelov ocenjevanja lesne 
zaloge 

2.4.3  comparison of models for growing stock 
estimation

Modele smo med seboj primerjali na podlagi 
velikosti koeficienta determinacije R2 (Enačba 
2), absolutne (Enačba 3) in relativne (Enačba 4) 
velikosti srednje kvadratne napake RMSE ter na 
podlagi absolutne (Enačba 5) in relativne (Enačba 
6) velikosti sistematične napaka biAS. R2, RMSE 
in biAS smo izračunali po  naslednjih enačbah:
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Slika 5: Shematski prikaz izračuna pojasnjevalnih spremenljivk. Prikazan je izsek iz DMK, črna točka predstavlja 
središče vzorčne ploskve, črtkana črta označuje njen rob. Rastrske celice (1 × 1 m) so obarvane glede na višino 
strehe sestoja. Števila, ki so prikazana na sliki, predstavljajo vrednost rastrskih celic, torej v primeru DMK višino 
strehe sestoja, in so bila vključena v izračun celMax, celMed,  celMea, celSum ter canclo. bela barva označuje 
območja, kjer je DMK < 9,6 m (DbH < 10 cm), zato ta območja niso bila upoštevana pri modelski oceni lesene 
zaloge. Kartografija: Milan Kobal. 
Figure 5: Schematic presentation of predictor variables calculation. Section from CHM is presented; the black dot 
represents the center of the sampling plot, dotted line marks its edge. Raster cells (1 × 1 m) are colored with regard 
to the height of the stand canopy. The numbers presented in the image represent value of raster cells, i.e. in the case 
of CHM the height of the stand canopy, and have been included into the calculation of celMax, celMed, celMea, 
celSum and canClo. White color marks areas with CHM < 9.6 m (DBH < 10 cm), therefore these areas have not 
been taken into account in model estimation of growing stock. Cartography: Milan Kobal.

Enačba 2

kjer je yi = na terenu izmerjena lesna zaloga na 
ploskvi i, ŷi = z modelom ocenjena lesna zaloga 
na ploskvi i, ȳ = povprečna vrednost na terenu 
izmerjenih vrednosti lesne zaloge na vseh plos-
kvah, n = število ploskev. Obdelave smo izvedli 
v programskem okolju R (R core Team, 2014).

3 REZULTATI
3 RESULTS

V Preglednici 1 so prikazani statističnih kazalci 
modelov, ki smo jih preverili, v preglednici 2 
pa koeficienti enačb modelov. Najprej smo kot 
pojasnjevalno spremenljivko lesne zaloge testirali 
najvišjo višino strehe sestoja na ploskvi (celMax; 
model 1) – ta pojasni 29 % variabilnosti lesne 
zaloge, koren srednje kvadratne napake RMSE 
pa znaša 110,7 m3/ha oz. 17,2 %. Večji delež (R2 
= 0,53) variabilnosti lesne zaloge pojasni mediana 
višine strehe sestoja na ploskvi (celMed, model 
2), koren srednje kvadratne napake RMSE znaša 
89,6 m3/ha oz. 13,9 %. Nekoliko večji delež vari-
abilnosti pojasni povprečna višina strehe sestoja 
na ploskvi (celMea, model 3). Še večji delež (R2 
= 0,64) variabilnosti lesne zaloge pojasnimo, če 
v model vključimo seštevek višin strehe sestoja 

Enačba 6

Enačba 5

Enačba 4

Enačba 3
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Slika 6: izsek iz digitalnega modela višin strehe sestoja, tehtane s sestojnim sklepom (canclo) 1 × 1 m, narejena 
iz podatkov laserskega skeniranja površja. Modra barva nakazuje manjše vrednosti višine drevja, rdeča večje (v 
m). Prikazano je območje v GGE Leskova dolina, oddelek 34. Povprečna vrednost (mediana) gostote laserskih 
točk znaša 27.5 ± 0.1 točk/m2. Kartografija: Milan Kobal.
Figure 6: Section from the digital canopy height model CHM, weighed with canopy closure (canClo) 1 × 1 m, pre-
pared on the basis of airborne laser scanning. The blue color indicates lower values of tree height, the red one the 
higher values (in m). An area in FMU Leskova Dolina, forest compartment 34, is presented. Mean value (median) 
of laser point density is 27.5 ± 0.1 points/m2. Cartography: Milan Kobal.

Preglednica 1: Statistični kazalci posameznih modelov, ki smo jih preverili za ocenjevanje lesne zaloge iz podatkov 
laserskega skeniranja površja na primeru 65-ih ploskev v GGE Leskova dolina. Zvezdica (*) nakazuje statistično 
značilnost spremenljivke v modelu (*** = p < 0,001;  ** = p < 0,01; * =  p < 0,05).
Table 1: Statistical indicators of individual models tested for growing stock estimation on the basis of the data on 
airborne laser scanning on the example of 65 plots in FMU Leskova Dolina. Asterisk (*) indicates statistical feature 
of a variable in the model (*** = p < 0.001; ** = p < 0.01; * =  p < 0.05). Cartography: Milan Kobal.

Model R2 RMSE RMSE  
% BIAS BIAS 

% p Pojasnjevalne spremenljivke /  
Explanatory variable

1 0,29 110,7 17,2 0,0 0,0 0,000 *** celMax
2 0,53 89,6 13,9 0,0 0,0 0,000 *** celMed
3 0,55 87,8 13,7 0,0 0,0 0,000 *** celMea
4 0,64 79,1 12,3 0,0 0,0 0,000 *** celSum
5 0,53 89,5 13,9 0,0 0,0 0,000 *** celMax, celMed
6 0,55 87,8 13,7 0,0 0,0 0,000 *** celMax, celMea
7 0,69 72,6 11,3 0,0 0,0 0,000 *** celMax, celSum
8 0,55 87,8 13,7 0,0 0,0 0,000 *** celMed, celMea
9 0,81 57,2 8,9 0,0 0,0 0,000 *** celMed, celMax

10 0,79 60,5 9,4 0,0 0,0 0,000 *** celMea, celSum
11 0,55 87,7 13,7 0,0 0,0 0,000 *** celMax, celMed, celMea
12 0,81 56,8 8,8 0,0 0,0 0,000 *** celMax, celMed, celSum
13 0,79 60,2 9,4 0,0 0,0 0,000 *** celMax, celMea, celSum
14 0,81 56,3 8,8 0,0 0,0 0,000 *** celMax, celMed, celMea, celSum
15 0,82 55,2 8,6 0.0 0.0 0.000 *** celMed, canclo
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na ploskvi (celSum, model 3). Pri tem modelu 
RMSE znaša 79,1 m3/ha oz. 12,3 %. 

Sledijo modeli (od 5 do 14), kjer smo v ana-
lizi upoštevali kombinacije več pojasnjevalnih 
spremenljivk. Če v modelu upoštevamo  najvišjo 
višino strehe sestoja na ploskvi ter mediano višine 
strehe sestoja na ploskvi (celMax + celMed, model 
9), pojasnimo 81 % variabilnosti lesne zaloge 
na vzorčnih ploskvah. V tem primeru koren 
srednje kvadratne napake RMSE znaša 57,2 m3/
ha oz. 8,9 %. 

Najnatančnejši je model, ki poleg mediane 
višine strehe sestoja na ploskvi (celMed), vključuje 
še seštevek višin strehe sestoja na ploskvi, tehtan 
s sestojnim sklepom (canclo, model 15). V tem 
primeru koren srednje kvadratne napake RMSE 
znaša 55,2 m3/ha oz. 8,6 %. Na sliki 7 je prikazana 
karta lesne zaloge, izračuna na podlagi modela 
15, na sliki 8 pa ujemanje ocenjene lesne zaloge iz 
podatkov zračnega lasenskega skeniranja površja z 
izračunano lesno zalogo na ploskvi na podlagi na 
terenu izmerjenega premera in višin ter Puhkovih 
dvovhodnih deblovnic. Noben od preverjenih 
modelov ni pristranski (biAS = 0 m3/ha). 

Preglednica 2: Enačbe modelov, ki smo jih preverili za ocenjevanje lesne zaloge iz podatkov laserskega skeniranja 
površja na primeru 65-ih ploskev v GGE Leskova dolina. Zvezdica (*) nakazuje statistično značilnost spremenl-
jivke v modelu (*** = p < 0,001;  ** = p < 0,01; * =  p < 0,05).
Table 2: Equations of the models checked for growing stock estimation on the basis of the data on airborne laser 
scanning on the example of 65 plots in FMU Leskova Dolina. Asterisk (*) indicates statistical feature of a variable 
in the model (*** = p < 0.001; ** = p < 0.01; * =  p < 0.05).

Model β0 β1 β2 β3 β4

1 –255.87 *** 22.63 ***
2 –529.12 *** 43.64 ***
3 –678.15 *** 51.27 ***
4 –165.25 ***  0.02 ***
5 –537.95 *** 0.72 *** 42.90 ***
6 –661.42 *** –2.09 *** 53.85 ***
7 –496.20 *** 10.98 *** 0.01 ***
8 –659.76 *** 8.40 *** 41.80 ***
9 –699.70 *** 27.82 *** 0.01 ***

10 –734.10 *** 31.21 *** 0.01 ***
11 –645.24 *** –1.97 *** 7.85 *** 44.85 ***
12 –664.10 *** –3.07 *** 30.79 *** 0.01 ***
13 –712.30 *** –2.75 *** 34.55 *** 0.01 ***
14 –623.90 *** –2.08 *** 4.51 *** –18.88 *** 0.01***
15 –650.70 *** 29.59 *** 0.01 ***

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4  DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Podobno kot v preostalih raziskavah o ocenjeva-
nju lesne zaloge na podlagi laserskega skeniranja 
površja (Nilson, 1996; Næeset, 1997; Popescu  s 
sod., 2003; Hollaus s sod., 2009) smo tudi v tej 
raziskavi ugotovili, da lesno zalogo lahko zane-
sljivo (RMSE% < 10 %) ocenjujemo iz podatkov 
zračnega laserskega skeniranja. Že  najvišja 
višina strehe sestoja na ploskvi (model 1), ki v 
ohranjenih odraslih sestojih nakazuje rastiščne 
razmere, pojasni 29 % variabilnost lesne zaloge. 
Ocena regresijskega modela se znatno izboljša, 
če v regresijski model vključimo bodisi mediano 
višine strehe sestoja (model 2) bodisi povprečno 
višino strehe sestoja na ploskvi (model 3). V obeh 
primerih pojasnjevalni spremenljivki nakazujeta 
povprečne vertikalne značilnosti sestoja na plo-
skvi. Dodatno oceno modela izboljšamo, če v 
model vključimo seštevek višin strehe sestoja na 
ploskvi (model 4). 

Od treh modelov, kjer je delež pojasnjene 
variabilnosti lesne zaloge večji ali enak 0,8 (modeli 
9, 12 in 14), je najpreprostejši model 9, ki kot 
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Slika 7: izsek iz digitalnega modela lesne zaloge 1 × 1 m, narejenega iz podatkov zračnega laserskega skeniranja 
površja. Modra barva nakazuje  manjše vrednosti lesne zaloge, rdeča večje (v m3/ha).  Prikazano je območje v 
GGE Leskova dolina, oddelek 34. Kartografija: Milan Kobal.
Figure 7: Section from the digital model of growing stock 1 × 1 m, prepared on the basis of the data of airborne laser 
scanning. The blue color indicates lower values of growing stock, the red one the higher values (in m3/ha). An area 
in FMU Leskova Dolina, forest compartment 34, is presented. Cartography: Milan Kobal.

Slika 8: Primerjava med ocenjeno 
lesno zalogo iz podatkov zračnega 
laserskega skeniranja površja in iz-
merjenimi vrednostmi na terenu, kjer 
so bili izmerjeni premeri in višine, 
volumni pa izračunani z uporabo 
Puhkovih dvovhodnih deblovnic 
(2003).
Figure 8: Comparison between estima-
tion of growing stock on the basis of 
the data from airborne laser scanning 
and values measures in the field, where 
diameters and heights were measured 
and volumes calculated using two-
entry volume tables by Puhek (2003).
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vhodni podatek za oceno lesne zaloge  terja zgolj  
največjo višino strehe sestoja ter mediano višine 
strehe sestoja na ploskvi. V tem primeru srednja 
kvadratna napaka znaša 57,2 m3/ha oz. 8,9 %. 
Tako povprečna (npr. Næeset, 1997; Drake s sod., 
2002; Andreson s sod., 2006; Nord-Larsen in 
Schumacher, 2012) kot maksimalna višina sestoja 
(npr. Lefsky s sod., 1999; Kankare s sod., 2013) sta 
pogosto vhodna parametra v raznih modelih za 
ocenjevanje lesene zaloge oz. nadzemne biomase. 
Najnatančnejši je model 15, kjer je v izračunu 
posredno upoštevan tudi sestojni sklep. 

Pri presoji natančnosti ocene lesne zaloge je 
treba upoštevati, da poleg napak, ki nastanejo 
pri samem merjenju premerov in višin stoječega 
drevja, so tudi dvovhodne deblovnice (lahko) vir 
odstopanja od prave lesne zaloge. Raziskava, ki 
smo jo izvedli na istem raziskovalnem objektu o 

natančnosti deblovnic in volumenskih funkcij za 
jelko (Hladnik in Kobal, 2012), kaže, da se volumni 
posameznih dreves razlikujejo glede na metodo 
izračuna; koeficient determinacije med pravim 
volumnom (za pravi volumen smo predpostavili, 
da velja volumen, izračunan na podlagi sekcijske 
izmere podrtih dreves) in volumnom, izračunanim 
prek dvovhodnih deblovnic, znaša 0,93, odstopanje 
pa 7,6 % (Hladnik in Kobal, 2012). 

Poleg statističnega modela, ki vpliva na 
natančnost ocene lesne zaloge iz podatkov 
zračnega laserskega skeniranja, je pomem-
ben dejavnik tudi gostota snemanja odbojev 
laserskih pulzov (jakubowski s sod., 2013; 
Watt s sod., 2013) ter zgradba gozda (Wulder 
s sod., 2008). V našem primeru je bila gostota 
snemanja 27,5 ± 0,1 točke/m2. Prav povečanje 
gostote snemanja (ob dostopnejši zmogljivejši 

Slika 9: Primer ortofoto posnetka visoke resolucije (velikost slikovne celice je 7 × 7 cm) z območja GGE Leskova 
dolina, ki je bilo posneto aprila 2014. Razpoznati je mogoče ceste, vlake ter poškodbe krošenj dreves in izrita 
drevesa. Kartografija: Milan Kobal.
Figure 9: An example of high resolution orthophoto image (image cell size is 7 × 7 cm) from the GGE Leskova Dolina 
area; the image was recorded in April 2014. Roads, skidding trails, damages to tree crowns and uprooted trees are 
discernible. Cartography: Milan Kobal. 
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strojni in programski opremi) verjetno pred-
stavlja prihodnji razvoj laserskega skeniranja 
in njegove uporabe v gozdarstvu, še posebno v 
raznomernih gozdovih, kakršni so bili predmet 
te raziskave, kjer je največja težava prepozna-
vanje podstojnih dreves (predvsem bukve) in 
njihovo vključevanje v izračunu lesne zaloge. 
Poleg  večje gostote snemanja se povečuje 
uporaba kombinacij laserskega skeniranja in 
optičnih sistemov visoke resolucije, predvsem 
hiperspektralnih (npr. Laurin s sod., 2014; Dal-
ponte s sod., 2014). Primer ortofotoposnetka 
visoke resolucije je prikazan na sliki 9. 

Model smo razvili na 65-ih vzorčnih ploskvah, 
velikosti 0,2 ha, na katerih smo skupno izmerili 
4763 dreves. Hollaus s sodelavci (2009) je semiem-
pirični model razvil na podatkih nacionalne gozdne 
inventure, in sicer na 103 ploskvah na območju 
Montafona, kjer prevladuje alpski smrekov gozd 
(96 % smreka, lesna zaloga 423,4 ± 243,4 m3/ha). 
Drevesom, ki so bila na ploskvi izbrana s kot-
noštevno metodo, so izmerili prsni premer (DbH 
≥ 10 cm), na podvzorcu tudi višino. Za preostala 
drevesa so višino izračunali prek višinskih krivulj. 
Srednja kvadratna napaka ocenjene lesne zaloge 
je znašala 91,4 m3/ha oz. 21,5 %, vendar je pri tem 
treba opozoriti, da je bila gostota snemanj 2,7 točke/
m2. V okolici belopeških jezer so s podobno gostoto 
snemanja (2,8 točke/m2) raziskavo o oceni sestoj-
nih parametrov na podlagi laserskega skeniranja 
v smrekovih ter mešanih gozdovih (smreka, jelka, 
bukev) opravili Alberti s sodelavci (2013). Model 
za oceno lesne zaloge so razvili na devetnajstih 
koncentričnih ploskvah polmera 4 m (merjena 
vsa dreves DbH < 7,5 cm) oz. 13 m (merjena vsa 
dreves DbH  ≥ 7,5 cm). Merili so DbH ter na 
podvzorcu višino dreves, za preostala drevesa so 
višino izračunali prek višinskih krivulj. Z mode-
lom (potenčna zveza) so na podlagi povprečne 
višine strehe sestoja pojasnili 80 % variabilnosti 
lesne zaloge. Z identično metodologijo smo prek 
povprečne višine strehe sestoja na našem objektu 
pojasnili  66 % variabilnosti lesne zaloge, kar 
pomeni, da so bili sestoji, zajeti v tej raziskavi, 
opazneje bolj raznomerni (Slika 3) in z vidika 
daljinskega zaznavanja zahtevnejši kljub dejstvu, 
da je bila gostota snemanja večja.

5 SUMMARY 
in addition to forest area, growing stock is one of the 
most often measured data on forests. The first data 
on growing stock in forests were based on the basis 
of ocular estimates. Nowadays statistical sampling is 
used. First attempt to evaluate growing stock from 
airborne laser scanning was done in middle 1980 
(Maclean, 1988; Nelson et al., 1988) and since then 
many algorithms and methods for the assessment 
of growing stock (see Nilson, 1996; Naeset 1997; 
Hollaus et al., 2007 Hollaus et al., 2009) have been 
developed. An overview of some methods is shown 
in detail in Lindberg and Hollaus (2012). The aim 
of this study is to test the capability of lidar data for 
estimating growing stock in uneven-aged Dinaric 
silver fir-European beech forests.

The study was conducted in the forest compart-
ment 34, Leskova Dolina FMU which is dominated 
by Omphalodo-Fagetum forest site. The altitude 
ranges between 820 m and 880 m a.s.l. Relief is 
rugged with many sinkholes, both large and small. 
Within the research site (area is 18 ha), 65 circular 
sample plots of 500 m2 in size were installed on a 
50 × 50 m grid. in each plot we selected the third 
largest silver fir tree based on DbH. Neighboring 
trees were identified for each silver fir tree, where 
silver fir tree represented a new center of the sample 
plots. All trees (DbH ≥ 10 cm) within a radius of 
25.23 m (area 2000 m2) were evaluated by measuring 
their diameter at breast height (DbH) and their 
polar coordinates (azimuth and horizontal distance 
from the plot center), and by identification of the 
tree species. Volume of a tree was calculated using 
two-entry volume tables (Puhek, 2003). in the study 
area, silver fir is the dominant tree species (86 % 
in growing stock). Average growing stock is 642.4 
± 32.8 m3/ha. Also Norway spruce and European 
beech are present. 

LiDAR data was acquired by Flycom company 
using helicopter Eurocopter Ec 120b flying at 
400 and 600 m above ground and a full-wave-
form laser scanner Riegl LM5600 using 180kHz 
frequency of laser impulses and resulting in 10 
cm horizontal and 3 cm vertical accuracy. Tra-
jectory and orientation of the helicopter were 
determined using Novatel OEV/OEM4 GPS 
(10Hz frequency of measurements) and optical 
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iNS iMU-iie. Laser point density was 27 points/
m2 with 30 cm laser footprint. Scanning was 
carried out on October 2009. Data was processed 
using Microstation v2004 (bentley) in Terrasolid 
programming packages. For point classification 
we used TerraSolid algorithm. This successfully 
removed forest canopy without affecting topo-
graphic details. From ground points we created 
DEM in raster format with the basic cell size 1 × 
1 m for an area of 5,212.15 ha.

Five different explanatory variables, calculated 
from the lidar data (maximum canopy height 
per plot, mean canopy height per plot, median 
canopy height per plot, sum of all cell values 
of canopy height per plot and mean canopy 
transparency per plot) were related to growing 
stock using (multiple) linear regression. Model 
performances were compared using coefficient 
of determination R2, root mean square error 
RMSE (absolute and relative value) and bias 
(absolute and relative value). coefficient of 
determination for all 15 tested ranges from 0.29 
to 0.82 and root mean square error ranges from 
110.7 m3/ha (17.2 %) to 55.2 m3/ha (8.6 %). bias 
is equal to zero for all models. considering the 
average tree height and canopy transparency on 
the plot level in the model, we explained 82 % 
of the variability of growing stock, root mean 
square error RMSE is 55.2 m3/ha or 8.6%. This 
study reveals that a strong correlation between 
lidar based stand variables and growing stock 
exist in the Dinaric Silver fir – European beech 
forests. However, detection and consideration of 
suppressed trees below dominant trees is difficult 
and present a part of the unexplained variability 
in growing stock.
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1  UVOD
1  INTRODUCTION

V rabi tal se odsevajo naravni in družbeni dejav-
niki neke pokrajine. Deleži rabe tal na določenem 
območju pričajo o prevladujoči kmetijski rabi 
prostora, naravnih razmerah za rast vegetacije 
ali poselitev, poleg tega pa ključno vplivajo na 
videz pokrajine. Z razvojem družbe in naravnimi 
procesi se struktura rabe tal s časom spreminja. 
Podobno kot v drugih alpskih deželah (Didier, 
2001; Gellrich s sod., 2007) so tudi na Slovenskem 
raziskovali spremembe rabe tal v alpskem svetu 
(Lovrenčak, 1977; Petek, 2005). Petek (2005) 
je ocenil, da so območja planin in planinskega 
pašništva v alpskem svetu značilna in posebna 
oblika gospodarjenja, hkrati pa najbolj podvržena 
spremembam rabe tal. V slovenskem alpskem 

GDK 587.7:914(497.4belska planina)(045)=163.6
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svetu so po drugi svetovni vojni nastale največje 
spremembe rabe tal, ko je velik delež kmetijskih 
zemljišč prerasel gozd. Planinsko pašništvo in 
planine so propadale že med prvo svetovno vojno 
in po njej, najbolj pa po drugi svetovni vojni, ko 
je lastništvo prešlo iz vaških srenj v upravljanje 
novonastalih kmetijskih zadrug. Do leta 1993 je 
bila opuščena skoraj polovica nekdanjih planin. 
Procesi sprememb rabe tal, ki se dogajajo v zadnjih 
desetletjih, so šibkejši in jih ni mogoče zaznati tako 
kot v prejšnjih daljših časovnih obdobjih prou-
čevanja (Petek, 2005). Splošni trend sprememb 
rabe kmetijskih površin na območjih z omejenimi 
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dejavniki obdelave je v smeri ekstenzifikacije 
rabe, zato lahko pričakujemo, da so ravno pašniki 
kot najbolj ekstenzivna raba kmetijske površine 
podvrženi zaraščanju. 

Na rastiščno ekstremnih predelih planinskih 
pašnikov se po motnjah vegetacija obnovi in širi 
počasi. Rozman (2008) je ob raziskovanju dina-
mike razvoja vegetacije na zgornji gozdni meji 
opozoril na ekološki pomen rušja v sekundarni 
sukcesiji v slovenskih Alpah. Na zgornji gozdni 
meji rušje z gosto zarastjo in prepletenim korenin-
skim sistemom varuje tla pred erozijo in ustvari 
dobre razmere za pomlajevanje drevesnih vrst in 
naseljevanje zahtevnejših vrst. V novonastalem 
rušju se pojavijo rastlinske vrste gozdnih ekosis-
temov, vrste alpskih travišč pa se selijo na odprte 
površine. Podobne procese pri širjenju gozda po 
motnjah ob zgornji gozdni meji je ocenil Diaci 
(1994). Posamezna drevesa in manjše skupine 
dreves najprej osvojijo ugodnejše dele rastišč v 
neposredni bližini strnjenega gozda. Take skupine 
se postopoma zgostijo, strnjen sestoj nastane z 
združitvijo več skupin.

O zdajšnjih procesih spreminjanja rabe tal 
in zaraščanju planinskih pašnikov ni mogoče 
sklepati le na podlagi primerjave prostorskih 
podatkov, ki bi jih prevzeli iz gozdnogospodarskih 
načrtov ali evidence dejanske rabe kmetijskih 
in gozdnih zemljišč. Pri poročanju o površini 
gozdnih zemljišč v zadnjem desetletju so večje 
površinske razlike nastale tudi zaradi zahtev po 
natančnejšem razmejevanju v evidenci dejanske 
rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, zlasti tistih 
na območjih zaraščanja opuščenih kmetijskih 
zemljišč (ZGS 2011, Hladnik in Žižek Kulovec, 
2012). Z razvojem novih tehnologij v sklopu 
geografskih informacijskih sistemov smo dobili 
nove možnosti v krajinskoekološkem raziskovanju, 
monitoringu naravnega okolja, prostorskem načr-
tovanju, posebno tudi v kmetijstvu in gozdarstvu 
na Slovenskem. Odločilno vlogo je mogoče pri-
pisati zlasti razvoju digitalnih ortofotoposnetkov 
v projektu cikličnega aerosnemanja Slovenije po 
letu 2006, ko je bila prvič uporabljena digitalna 
tehnologija aerosnemanja in izdelave ortofoto-
posnetkov. Za barvne ortofotoposnetke v vidnem 
in bližnjem infrardečem spektru so ocenili, da 
so povprečna srednja kvadratna odstopanja po 

koordinatnih oseh manjša od 0,5 m (Prešeren, 
2007). Večja kakovost visokoločljivih posnetkov z 
velikostjo slikovnih elementov 0,25 m, 0,5 in 1 m 
je sprva omogočila natančnejše delo pri vizualni 
interpretaciji, uporabljati pa smo jih začeli tudi 
v postopkih klasifikacije in obdelave digitalnih 
posnetkov. 

V novem pristopu pri uporabi digitalnih orto-
fotoposnetkov smo uporabili izkušnje, ki izvirajo 
iz težav pri uporabi visokoločljivih satelitskih 
posnetkov. Z razvojem satelitskih sistemov, pri 
katerih se je prostorska ločljivost povečala iz 
nekaj 10 m velikega slikovnega elementa do 
metrske ločljivosti ob koncu prejšnjega tisoč-
letja, se je izkazalo, da spektralna klasifikacija 
novih visokoločljivih posnetkov samodejno ne 
prinaša tudi podrobnejših rezultatov klasifika-
cije. Pikselsko naravnane metode za klasifikacijo 
visokoločljivih posnetkov niso bile učinkovite, 
zato so razvijali objektno usmerjene načine za 
obdelavo digitalnih posnetkov. Na Slovenskem 
so zgodovinski pregled prehoda s pikselske na 
objektno usmerjeno analizo satelitskih posnetkov 
podali Veljanovski s sod. (2011). Za objektno 
analizo so prikazali, da temelji na konceptih 
segmentacije, odkrivanja robov, prepoznavanja 
in razvrščanja objektov (klasifikacija), ki so se 
v obdelavi posnetkov daljinskega zaznavanja 
uporabljali že desetletja (johansen s sod., 2011; 
cit. Veljanovski s sod., 2011). Tako sta združeni 
prednosti vizualne interpretacije posnetkov in 
pikselske klasifikacije, kjer je vsak piksel razvrščen 
na podlagi njegove sprektralne vrednosti. V pro-
cesu segmentacije poteka razmejevanje posnetka 
v homogene segmente z združevanjem sosednjih 
pikslov s podobnimi vrednostmi na podlagi 
več meril homogenosti. Čeprav tako ustvarjeni 
segmenti še ne predstavljajo realnih objektov na 
posnetkih, temveč njihove dele, je razvoj novih 
tehnologij na področju daljinskega pridobivanja 
podatkov omogočil odkrivanje sprememb na 
ravni krajinskih gradnikov, gozdnih sestojev in 
ekotopov (prim. Ehlers s sod., 2003; Waser s sod., 
2008, 2011), ki smo jih pred tem spremljali zlasti 
na podlagi vizualne interpretacije.  

Čeprav vizualna interpretacija posnetkov še 
vedno prevladuje, so njene slabosti: pomanjkanje 
usposobljenih interpretatorjev, velika poraba časa 

Klinar, K., Hladnik,D.: Dinamika zaraščanja planinskih pašnikov na Belski planini in Rebru z objektno  
usmerjeno analizo ortofotoposnetkov



GozdV 72 (2014) 5-6 265

in stroški pri ročnem razmejevanju in zajemanju 
prostorskih podatkov ter delovnih metodah, ki 
so povezane z interpretacijo podatkov daljinskega 
zaznavanja (Opitz in blundel, 2008). V sklopu 
objektno usmerjene analize digitalnih posnetkov 
je odločilna uporaba algoritmov induktivnega 
učenja, pri katerem uporabnik določa in izbira 
številne primere, ki bi jih rad izluščil iz posnetkov. 
Programsko orodje nato razvije model, ki vzporeja 
dane podatke o spektralnih in prostorskih zna-
čilnostih z objekti, ki jih želimo določiti oziroma 
razmejiti. V prispevku prikazujemo klasifikacijo 

rabe tal in razmejevanje površinskih sprememb 
z objektno usmerjeno analizo v okolju geograf-
skih informacijskih sistemov na dveh slovenskih 
planinah. 

2  OPIS OBJEKTOV IN METODE 
DELA

2  OBJECT DESCRIPTION AND WORK 
METHODS

V raziskavi obravnavana objekta sta na območju 
Zahodnih Karavank. belska planina je v vršnem 
grebenu Karavank nad naseljem Koroška bela, 

Slika 1: Trirazsežni 
sliki območja belske 
planine in Rebra z 
označeno parcelno 
mejo (viri prostorskih 
podatkov: Ortofoto-
posnetki cAS 2006, 
DMV 12,5; Geodetska 
uprava RS).
Figure 1: 3D visualiza-
tion of Belska Plani-
na and Rebro areas 
with marked polygon 
boundary (sources of 
spatial data: orthopho-
to images CAS 2006, 
DMV 12.5; Geodetska 
uprava RS /Surveying 
and Mapping Author-
ity of the RS/).
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Reber pa leži v vznožnem delu Karavank severno 
od naselja Dovje. 

Dejansko območje analize z geografskimi infor-
macijskimi sistemi obsega del parcele št. 687/1, 
k.o. Koroška bela, ki pokriva celotno območje 
planine. Parcela je velika 349,75 ha. (javni vpogled 
v podatke …, 2010), v študiji pa je obravnavano 
območje veliko 180,04 ha. belska planina je 
kopast masiv z najvišjim Velikim vrhom (1944 m). 
Pašniki segajo od nadmorske višine okoli 1500 m 
do vrha. Na celotnem območju belske planine se 
mozaično prepletata gorsko travinje in ruševje v 
združbi Rhodothamno – Rhododendretum hirsuti 
(subalpinsko grmišče dlakavega sleča in nava-
dnega slečnika). Na planini je zastopana oblika 
z rušjem (Pinus mugo), ki navadno gradi gosto 
sklenjena grmišča (Gozdnogospodarski načrt ..., 
1999). belska planina je pašnik za govedo in konje 
kmetov iz naselij Koroška bela in javorniški Rovt. 
Na planini se je leta 1993 paslo 205 glav živine 64 

dni (Planine in skupni pašniki v Sloveniji 1995), 
v letu 2008 pa le še 67 glav, a se je pašna sezona 
podaljšala na 97 dni (Alič, 2009). Manj živine na 
pašniku z enako površino posledično zmanjšuje 
obremenitev pašnih površin in povečuje možnost 
zaraščanja, saj živini v iskanju paše ni treba doseči 
najbolj oddaljenih in z ruševjem zaprtih delov 
pašnika. 

V Agrarni skupnosti Koroška bela se zave-
dajo problematike zaraščanja planine, vendar je 
vzdrževanje vseh pašnih površin glede na veliko 
fragmentacijo pašnika nemogoče. Zaraščanje 
planine poteka s širitvijo avtohtonega rastja brez 
prehodnih sukcesijskih faz. Posamezni novonastali 
grmi se širijo in zraščajo v skupine grmov, sku-
pine grmov pa se naposled združijo z matičnim 
kompleksom ruševja, ki porašča območje.

Kmetje vsako leto organizirajo delovne akcije 
krčenja ruševja, vendar je delo osredotočeno 
na odstranjevanje novonastalih manjših grmov 

Slika 2: Tipičen prikaz širjenja ruševja na pašne površine. V ospredju manjši posamezni grmi, sledijo skupine 
grmov in v ozadju matični kompleks ruševja na planini (foto: Klemen Klinar, 2009).
Figure 2: Typical demonstration of dwarf pine spreading onto pasture area. In the front are smaller individual 
shrubs followed by groups of shrubs and in the back is parent complex of dwarf pine on the alpine pasture (photo: 
Klemen Klinar, 2009).
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znotraj večjih območij pašnika. Poleg tega krčijo 
ruševje na območjih pomembnejših prehodnih 
koridorjev med posameznimi enotami pašnikov 
(Alič, 2009).

Drugi objekt, pašnik Reber, leži na parceli 
št. 683/21, k.o. Dovje. Parcela je velika 47,87 ha 
(javni vpogled v podatke …, 2010). Geomorfo-
loško gledano je to prisojno vznožno pobočje 
borovja (1476 m). Pašniki obsegajo območje 
od 750 do 950 m. Na zaraščajočih pašnikih nad 
Dovjem je združba Anemone trifoliae – Fagetum 
typicum (alpski bukov gozd – osrednja oblika), 
vendar je spremenjenost gozdov na območju in 
okolici Rebra zelo velika, zato v drevesni sestavi 
prevladuje smreka. Čeprav ne izrecno za primer 
pašnika Reber, gozdnogospodarski načrt v opisu 
estetske funkcije gozdov navaja, da poleg gozdov 
krajinsko estetsko pozitivno vplivajo tudi planine, 
ki prekinjajo monotonijo gozdnih kompleksov, 
vendar ne toliko v zaraščajoči obliki kot redno 
vzdrževane planine (Gozdnogospodarski načrt ..., 
2008). Ta navedba opozarja, da ohranjanje planin-
skih pašnikov ni pomembno samo s kmetijskega 
vidika, temveč tudi za ohranjanje estetike kulturne 
krajine alpskega sveta.

Pašnik Reber je del pašnih površin, s katerimi 
upravlja Agrarna skupnost Dovje Mojstrana. V 
preteklosti je bil pašnik namenjen poletni paši krav 
molznic, v zadnjem obdobju pa je postal le pašnik 
za pašo goveda in ovc pred odhodom in potem 
na višje planine, torej pašnik v poletju sameva 
(Klinar, 2009). Zato je pašnik podvržen hitremu 
prehodu v prvo sukcesijsko fazo s termofilnimi 
grmovnimi in pionirskimi drevesnimi vrstami. 
Agrarna skupnost Dovje na pašniku občasno 
krči grmovne zarasti. Po podatkih predsednika 
agrarne skupnosti (Klinar, 2009) krčenja potekajo 
vsako leto, vendar se zaradi hitrega obnavljanja 
grmovna zarast hitro ponovno razraste.

2.1  Segmentacija ortofot posnetkov
2.1  Segmentation of orthophoto images
Pri raziskavi je bilo uporabljenih več prostorskih 
podatkov, s katerimi sta bila analizirana razi-
skovalna objekta. jedro prostorskih podatkov 
so bili ortofotoposnetki cikličnega aerosne-
manja Slovenije iz let 1995 in 2006. Uporabili 

smo ortofoto posnetke območja belske planine 
in pašnika Reber s prostorsko ločljivostjo 0,5 
m. Posnetki za leto 1995 so pankromatski, za 
leto 2006 pa barvni v vidnem delu spektra. V 
letu 2006 so bili na Slovenskem prvič na voljo 
posnetki, izdelani na podlagi snemanja z digi-
talno aerosnemalno kamero in novo tehnologijo 
digitalnega ortofota. Ob novih ortofotoposnetkih 
smo želeli preizkusiti tudi možnosti za segmen-
tacijo starejših pankromatskih posnetkov, ki jih 
pogosto uporabljamo pri analizi časovne dina-
mike sprememb vegetacije. Med interpretacijo 
dostopnih ortofotoposnetkov in s kasnejšim 
terenskim delom smo preverili, da so zaraščajoče 
pašnike začeli sistematično krčiti v letu 2005, 
najbolj izrazito pa v septembru 2012 in poleti 
2013. Ker bo obseg krčitev mogoče analizirati na 
podlagi pričakovanih posnetkov v letu 2014, smo 
se v tem prispevku omejili na analizo v prvem 
obdobju, ki je primerljivo z desetletnimi obdobji 
v gozdnogospodarskem načrtovanju. 

Za analizo ortofotoposnetkov smo uporabili 
orodje Feature Analyst (Opitz in blundel, 2008), ki 
deluje v okolju programa ArcGiS. Feature Analyst 
je orodje za avtomatizirano ločevanje različnih 
tipov rabe tal v slikovnih prikazih prostorskih 
podatkov, pri čemer pa ne gre za nenadzorovano 
klasifikacijo, temveč je klasifikacija lahko natančno 
opredeljena in pogojena s strani uporabnika 
(Feature Analyst 4.2 … , 2008). 

1. korak: določitev vzorčnih ploskev
Pri ugotavljanju zaraščanja pašnikov so ključnega 
pomena vzorčne ploskve, zajete na površini 
pašnika in na zaraščajočih oziroma izkrčenih 
površinah v določenem časovnem obdobju. 
Za določitev pašnih površin je bila oblikovana 
vektorska datoteka z vzorčnimi ploskvami na 
pašnih površinah v obliki poligonov. Za čim 
boljšo vhodno informacijo o spektralnem odboju 

Preglednica 1: Število digitaliziranih vzorčnih poligonov 
na raziskovalnih objektih.
Table 1: Number of digitalized sample polygons on 
research objects.

Leto 1995 Leto 2006
belska planina 195 181
Reber 82 44
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pašnika poligoni vzorčnih površin pokrivajo vse 
tipe pašnika (kamnit pašnik, suh pašnik, normalen 
pašnik in nepašen pašnik). Preglednica 1 prikazuje 
število vzorčnih ploskev na pašnikih.

2. korak: glavno izločanje pašnih 
površin
Na podlagi vzorčnih ploskev v nasta-
vitvah za klasifikacijo določimo:

 – glavni tip analize, v našem primeru 
naravno pokrovnost tal, 

 – prostorsko ločljivost. 
Natančnejše določanje nastavitev 

obsega naslednje korake:
 – Določimo vzorec operatorja, ki 

na podlagi vzorčnih ploskev zbere 
podatke o značilnem spektralnem 
odboju iskanega razreda. Program 
nato vsak piksel primerja s spektral-
nimi vrednostmi sosednjih pikslov 
v vzorcu izbranega operatorja in 
tako določi, v kateri razred oziroma 
rabo tal bo uvrščen. Osrednji piksel 
primerjamo s sosedi, najmanj s 
štirimi v oknu velikosti 3 x 3 piksle 
in več desetimi ali stotino v oknih, 
ki določajo prostorske vzorce kom-

pleksnejših oblik in prostorske razmestitve 
(Slika 3).

 – Določimo masko – območje, znotraj katerega 
bodo analizirani piksli izbranega ortofotoposnetka. 

Slika 3: Primeri operatorjev za odkrivanje prostorskih vzorcev in objektov (zaplat vegetacije, koridorjev, 
posameznih dreves ali grmov) z upoštevanjem velike prostorske  ločljivosti na območju osrednjega piksla in 
kontekstualne prostorske informacije z naraščanjem oddaljenosti od središča učnega algoritma (Prirejeno po 
Feature Analyst 4.2 … , 2008). 
Figure 3: Examples of operators for detecting spatial samples and objects (vegetation patches, corridors, individual 
trees or shrubs) taking into account high spatial resolution on the area of the central pixel and contextual spatial 
information with increasing distance from the learning algorithm (adapted after Feature Analyst 4.2 … , 2008). 

Slika 4: Rezultat prvega koraka razmejevanja na primeru belske 
planine leta 1995.
Figure 4: Result of the first step of delineation on the example of Belska 
Planina in 1995.
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 – Določimo najmanjšo površino izlo-
čene površine. Za izločitev osnov-
nih površin pašnikov smo najprej 
določili višji minimalni površinski 
prag, to je 1600 pikslov, kar pri 
0,5-metrski ločljivosti znaša 400 m2.

3. korak: glavno izločanje pašnikov 
z manjšanjem najmanjše razmejene 
površine
Ker je namen raziskave prikazati tudi 
najmanjše spremembe rabe tal, smo 
določili najmanjšo površino 16 pikslov, 
kar pomeni 4 m2.

4. korak: postprocesiranje – dopol-
njevanje rezultatov
Po navadi prvi rezultati razmejevanja 
še ne pokažejo zadovoljivih rezultatov, 
zato je treba rezultate dopolniti. Feature 
Analyst omogoča, da rezultate analize 
dopolnimo tako, da izločimo preveč 
določene površine ali dodamo premalo 
določene. To storimo tako, da:

 – določimo nove vzorčne površine, ki 
naj bi sodile v kategorijo pašnik, pa 
jih glavne analize niso pripisale tej 
kategoriji, ali

 – določimo nove vzorčne površine, 
ki so jih glavne analize uvrstile v 
kategorijo pašnik, a ne sodijo tja.
Prednost zadnjega koraka je, da 

program površine pašnika, ki so bile 
določene v prejšnjih korakih, ne obrav-
nava ponovno in tako ne poslabša že 
pridobljenih dobrih rezultatov.

5. korak: primerjava pašnih površin 
med letoma 1995 in 2006
Po oblikovanju karte pašnih površin za 
raziskovana objekta v obeh časovnih 
obdobjih sta sledila primerjava in 
ugotavljanje sprememb rabe tal med 
letoma 1995 in 2006. Karti pašnih 
površin za obe leti sta bili združeni v 
eno, kjer je vsak poligon privzel eno 
od štirih možnih kombinacij, ki jih 
prikazuje preglednica 2.

Slika 5: Rezultat postopka razmejevanja z zmanjšanim pragom  
najmanjše površine na primeru belske planine leta 1995. Dodatno 
razmejene površine pašnika so označene z zeleno barvo.
Figure 5: Result of delineation process with reduced threshold of 
minimal area on the example of Belska Planina in 1995. Additionally 
delineated pasture areas are marked with green color. 

Slika 6: Rezultat postprocesiranja z določanjem v osnovnem postopku 
napačno razvrščenih površin na primeru belske planine leta 1995. 
Dodatno razmejene površine pašnika so obarvane živo zeleno.
Figure 6: Result of post-processing with determination of areas, 
wrongly classified in the first procedure, on the example of Belska 
Planina in 1995. Additionally delineated pasture areas are marked 
with vivid green color.  

Klinar, K., Hladnik, D.: Dinamika zaraščanja planinskih pašnikov na Belski planini in Rebru z objektno  
usmerjeno analizo ortofotoposnetkov



GozdV 72 (2014) 5-6270

Preglednica 2: Pregled kombinacij na karti primerjave 
pašnih površin med letoma 1995 in 2006.
Table 2: Overview over combinations on the map of pas-
ture areas comparison between the years 1995 and 2006

Leto 1995
1 – pašnik 0 – gozd/grmovje

Le
to

 2
00

6 1 – pašnik 
1 

pašnik brez 
sprememb

2 
krčitev gozda/

grmovja

0 – gozd/
grmovje

3 
zaraščanje 

pašnika

4
gozd/grmovje 

brez sprememb

2.2  Ocenjevanje natančnosti 
razmejevanja

2.2  Estimation of delineation accuracy
Za oceno natančnosti razmejevanja pašnika je bila 
opravljena kontrola s pomočjo sistematične mreže 
kontrolnih točk. Na območju belske planine je 
bila na podlagi koordinatnega sistema postavljena 
mreža točk 50 ×100 m, na območju Rebra pa 50 
× 50 m. Za piksle, na katere je padla kontrolna 
točka, je bila opravljena primerjava med vizualno 
ocenjeno in z analizo ugotovljeno spremembo 
rabe tal. Delež pravilno določenih sprememb 
s programom Feature Analyst v primerjavi z 
vizualno oceno je podal zanesljivost določanja 
sprememb rabe tal. 

Pri delu z ortofotoposnetki je nastalo nekaj 
metodoloških težav. Predvsem na območju belske 
planine je bila zaznana položajna neskladnost 
ortofotoposnetkov iz obeh obravnavanih obdobij. 
Nezanemarljiv vir nenatančnega razmejevanja so 
tudi sence, ki pri rušju niso povzročale težav, pri 
določanju rabe tal na Rebru pa so težavo pov-

zročale sence na severozahodni strani gozdnih 
površin ali posameznih dreves. Zaradi specifičnega 
spektralnega odboja zasenčenih površin, ki je bolj 
podoben spektralnemu odboju iglavcev kot pašnih 
površin, so bile pri razmejevanju s programom 
Feature Analyst sence priključene gozdu.

3  REZULTATI
3  RESULTS
3.1  Površinske spremembe 1995–2006 
3.1  Area changes 1995–2006 
Na podlagi razmejevanja pašnika na ortofotopo-
snetkih iz let 1995 in 2006 so bile izdelane karte 
pašnih površin. Za belsko planino je značilna 
velika fragmentacija pašnih površin. Le-te so med 
seboj povezane z bolj ali manj ozkimi koridorji 
med ruševjem, katerih ohranjanje je ključnega 
pomena za vzdrževanje odprtosti pašnika za živino. 
Če primerjamo samo skupne površine pašnikov 
in ruševja, ki smo jih ugotovili s klasifikacijo, se 
izkaže, da se je glede na površino pašnika iz leta 
1995 njegova površina v letu 2006 zmanjšala za 
5,82 ha, kar je 9,7 % pašnih površin.

Ko karti rabe tal za obe leti prekrijemo, ugo-
tovimo, da ni nastalo zgolj povečanje površine 
ruševja, temveč je dejansko absolutno povečanje 
ruševja večje, saj se je zaraslo 19,6 % pašnika iz 
leta 1995. Vendar pa se na določenih površinah 
ponovno pojavi pašnik, čeprav je bilo v letu 1995 
tam ugotovljeno ruševje. Tovrstna sprememba 
nakazuje na krčitve ruševja, ki jih izvajajo kmetje. 
Krčitve na robovih zaplat ruševja so bile določene, 
čeprav je na razmejevanje vplivala tudi položajna 
neskladnost starejših posnetkov. Zaradi majhnih 
višin ruševja (< 5 m) položajna neskladnost ni 

Preglednica 3: Pregled površin pašnika in ruševja oz. gozda ali grmovja na belski planini in Rebru v letih 1995 
in 2006.
Table 3: Overview over areas of pasture and dwarf pine or, respectively, forest or shrubs on Belska Planina and 
Rebro in the years 1995 and 2006.

Belska planina Reber
Pašnik Ruševje Pašnik Gozd/grmovje

ha ha ha ha
1995 60,26 119,78 18,88 28,99
2006 54,44 125,60 15,14 125,60
Razlika –5,82 +5,82 –3,74 +3,74
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vplivala na natančnost odkrivanja sprememb 
v taki meri kot na primer na robovih gozdnih 
zaplat, kjer drevje doseže tudi več kot 30 metrov 
višine. Krčitve so zajemale 50,7 % zaraščenih 
površin, kar pomeni, da kmetom z vsakoletnimi 
delovnimi akcijami uspe izkrčiti polovico površin, 
ki jih sicer izgubijo z zaraščanjem.

Število poligonov krčitev in zaraščanja je naj-
večje v površinskem razredu do 10 m2, nato se 
njihovo število po velikostnih razredih manjša. 
Lahko ugotovimo, da je s tovrstno analizo mogoče 
prikazati zelo majhne spremembe, ki jih s klasično 
metodo vizualnega razmejevanja ni mogoče doseči 
ali pa je delo dolgotrajno.

Največje površine krčitev in zaraščanja so 
velike do 1000 m2. Zaraščene površine so na 
robu površin ruševja enakomerno razporejene 
po celotni planini. Gre za pas razširjenih grmov, 

Preglednica 4: Površine sprememb rabe tal na belski planini v obdobju od 1995 do 2006.
Table 4: Areas of land use changes on Belska Planina in the period 1995-2006.

Tip spremembe 
rabe tal

Pašnik brez  
sprememb

Krčitev ruševja/ 
grmovja ali gozda

Zaraščanje  
pašnika

Ruševje/ 
gozd ali grmovje 
brez sprememb

belska planina (ha) 48,45 5,99 11,81 113,79
Reber (ha) 13,62 1,52 5,26 27,47

Slika 7: Površine in število poligonov posameznih prostorskih sprememb na belski planini v obdobju od 1995 
do 2006.
Figure 7: Areas and number of polygons of individual spatial changes on Belska Planina in the period 1995-2006.

skupin grmov rušja ali matičnega sestoja ruševja. 
Ob vizualni oceni je ta pas širok 2–3 piksle, kar 
je v naravi 0,75–1,50 m. 

Zaradi problematike zasenčenih površin so za 
pašnik na Rebru prikazane le glavne ugotovitve. 
Spremembe v rabi tal so na Rebru zaradi dru-
gačne strukture drevesnega in grmovnega rastja, 
ki je posledica ugodnejših podnebnih razmer v 
nižji nadmorski višini, očitnejše in površinsko 
večje. Ob primerjavi kart rabe tal iz vzorčnih let 
so zaraščene površine izrazito širše na zahodni 
strani, kar je posledica senc dreves in gozda. Na 
47,87 ha površine, kolikor je velik raziskovalni 
objekt, se je površina pašnika zmanjšala za 3,74 
ha, kar pomeni, da se je v obdobju od 1995 do 
2006 zmanjšala za 19,8 %. 

Dejanske spremembe, ki so bile ugotovljene s 
klasifikacijo rabe tal, so prikazane v preglednici 4 
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in kažejo, da je bilo dejansko zaraščanje še obse-
žnejše in je zmanjšalo pašnik za 27,9 %, vendar 
so tako velik obseg zaraščanja ublažili s krčitvami, 
ki so obsegale 28,9 % zaraščenih površin. Tudi 
na Rebru je struktura površin, kjer so dejansko 
nastale spremembe, takšna, da je največ poligonov 
v velikostnem razredu do 10 m2, njihovo število pa 
se nato zmanjšuje. Zaraščanje je bilo zaznano na 
relativno velikih strnjenih površinah, vendar gre 
v vseh primerih za večanje krošenj dreves, razra-
ščanje grmovja, združevanje posameznih dreves 
ali grmov v skupine in v največji meri širjenje 
strnjenih gozdnih površin na pašnik. Problema-
tične so zasenčene površine, ki na zahodnih in 
severozahodnih straneh dreves in gozdnih površin 
izkazujejo pretirano zaraščanje. Kljub temu je ob 
vizualni primerjavi ortofotoposnetkov očitno, da 
se grmovno in drevesno rastje zgoščata in raba tal 
iz mozaične sestave gozd – pašnik prehaja v gozd.

Na celotnem pašniku je bilo ob vizualnem 

pregledu ortofotoposnetkov ugotovljeno izra-
zito preraščanje pašnika s praprotjo, česar še ne 
moremo označiti kot zaraščanje, vendar kljub 
temu to pomeni poslabševanje pašnih razmer 
in estetike območja. V obliki podrobnih kart so 
prikazani tipični primeri spremembe rabe tale 
na belski planini, kjer se na pašniške površine 
širi ruševje. Na območju posameznih grmov in 
manjših zaplat ruševja so se med letoma 1995 in 
2006 grmi zraščali in tvorili večje enote ruševja, 
med seboj so zapirali tudi manjše enote pašnika, 
ki s tem niso več dosegljive za govedo. 

V vzhodnem delu opazimo umetno ustvarjanje 
koridorja v ruševju, ki so ga izkrčili člani agrarne 
skupnosti. Tako so živini omogočili lažje prehajanje 
med pašnimi enotami. V severozahodnem delu 
slike so opazne večje površinske krčitve ruševja, 
da bi ohranili in povečali pašne površine na pla-
nini. S krčitvijo ruševja v koridorju je bil ponovno 
vzpostavljen prehod do pašnika, ki je bil fizično že 

Slika 8: Prepletanje pašnika in ruševja na belski planini (foto: Klemen Klinar, 2009).
Figure 8: Intertwining of pasture and dwarf pine on Belska Planina (photo: Klemen Klinar, 2009).
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ločen od matičnega pašnika, s čimer je 
bila pridobljena večja površina pašnika 
od dejansko izkrčene. 

3.2  Ocena natančnosti 
razmejevanja in primerjava 
s podatki MKO

3.2  Estimation of delineation 
accuracy and comparison 
with MKO data

S klasifikacijo rabe tal in na njeni 
podlagi izdelano analizo prostorskih 
sprememb smo na belski planini 
dosegli 97 % celotno natančnost. 
Največ napak se pojavi pri izkrčenih 
površinah in so posledica položajne 
neskladnosti ortofotoposnetkov. 
Nekaj napak se pojavi tudi pri dolo-
čanju zaraščenih površin, ki nastanejo 
zaradi listavcev, ki imajo na barvnih 
ortofotoposnetkih spektralni odboj 
bliže travnikom kot iglavcem. Na 
Rebru smo z orodjem Feature Analyst 
dosegli 94 % celotno natančnost 
analize rabe tal in njenih sprememb. 
Največ napak se pojavi pri določanju 
zaraščanja, kjer je bilo na vzorčnih 
točkah ugotovljeno, da dejansko ni 
nastalo zaraščanje, temveč je bila 
površina, ki je bila leta 1995 še dolo-
čena kot pašnik, v letu 2006 zaradi 

Slika 9: Primerjava ortofotoposnetkov 
dela belske planine med letoma 1995 (a) 
in 2006 (b) ter pregled sprememb rabe tal 
v tem obdobju (c), primer zaraščanja in 
ustvarjanja prehodov med pašniki (vir: 
Ortofotoposnetki cAS 1995/2006, Geo-
detska uprava RS).
Figure 9: Comparison of orthophoto images 
of a part of Belska Planina between the 
years 1995 (a) and 2006 (b) and overview 
over land use changes in this period (c), an 
example of overgrowing and creating transi-
tions between pastures (source: Orthophoto 
images CAS 1995/2006, Geodetska uprava 
RS /Surveying and Mapping Authority of 
the RS/).
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daljših senc v zasenčenem pašniku. Z odpravo 
napak, ki jih navajamo kot najpogostejše, bi 
lahko dosegli boljšo natančnost rezultatov.

Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih 
in gozdnih zemljišč (2008) določa najmanjše 
površine, ki jih je treba razmejiti pri fotointer-
pretaciji ortofotoposnetkov. Prostorske podatke 
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 
ter podatke grafičnih enot rabe zemljišč kme-
tijskih gospodarstev (GERK) smo primerjali z 
rezultati analize te raziskave. izkazalo se je, da 
so predvsem podatki o dejanski rabi kmetijskih 
in gozdnih zemljišč površinsko skladni z našo 
klasifikacijo, čeprav detajlna meja različnih rab 
tal ne dosega takšne natančnosti; predvsem na 
belski planini niso izločeni posamezni grmi 
ali skupine grmov rušja. Površina pašnikov v 
letu 2006, pridobljena z našo analizo, površine 
trajnih travnikov, ki jih označuje Evidenca 

dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
in površine GERK-ov na planinah so prikazane 
v preglednici 5.

Preglednica 5: Primerjava površin GERK-ov, površin v 
Evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 
in površin pašnika, določenega s klasifikacijo ortofoto 
posnetkov iz leta 2006 (vir: Portal MKO, 2010).
Table 5: Comparison of GERK areas, areas in the Register 
of actual use of agricultural and forest land and pasture 
area, defined through classification of orthophoto images 
of 2006 (source: MKO 2010).

Površina (ha)

GERK
(stanje 2010)

Raba tal 
MKO (stanje 

2010)

Klasifikacija 
(ortofoto 

2006)
belska 
planina 60,78 58,23 54,44

Reber 11,30 12,38 15,14

Slika 10: Prikaz primerjave razmejitve pašnih površin, ki smo jo dosegli s programom Feature Analyst in 
razmejitve Evidence rabe tal kmetijskih in gozdnih površin MKO na belski planini (vir prostorskih podatkov: 
Ortofotoposnetki cAS, 1995/2006, Geodetska uprava RS; Portal MKO, 2010). 
Figure 10: Presentation of pasture areas delineation, obtained with the Feature Analyst program, and delineation 
from the Register of use of agricultural and forest land MKO on Belska Planina (source of spatial data: Orthophoto 
images CAS 1995/2006, Geodetska uprava RS /Surveying and Mapping Authority of the RS/; MKO 2010). 
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4  RAZPRAVA IN SKLEPI
4  DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Spremembe rabe tal so proces v prostoru, ki ga v 
svojih delih z različnimi pristopi obravnava več 
avtorjev. V večini primerov gre za analizo večjih 
površinskih enot in daljših časovnih intervalov. 
Glavne spremembe rabe tal v slovenskem alp-
skem svetu proučuje Petek (2005) in ugotavlja, 
da na splošno kmetijska zemljišča v obdobju od 
1900 do 2000 prehajajo v ekstenzivnejšo vrsto 
rabe tal. Zato so glavni procesi, ki zaznamujejo 
spremembe rabe tal v alpskem svetu, prehajanje 
njiv v travinje ter travnikov in pašnikov v gozd. 
in ravno slednji proces obravnavamo v tej raz-
pravi. Raziskovalci ugotavljajo zlasti površinske 
spremembe in o procesih presojajo na podlagi 
sprememb površinskih deležev, v našem delu 
pa smo odkrili prostorske procese zaraščanja 
in vzdrževanja pašnikov z njihovimi vzročnimi 
značilnostmi. Ker smo želeli zaznati aktualne zna-
čilnosti prostorskih sprememb, je bilo raziskovalno 
obdobje za proces zaraščanja relativno kratko, in 
sicer obdobje enajstih let. Zaradi tako kratkega 
obdobja se je bilo pri izločanju samostojnih enot 
rabe tal za ugotovitev sprememb treba spustiti 
na raven posameznih grmov oziroma dreves s 
površino več kot 4 m2.

Na belski planini, ki leži na nadmorski 
višini od 1500 do 1900 m in kot prevladujoča 
zaraščajoča vrsta prevladuje rušje, je bilo leta 
1995 na 60,26 ha pašnih površin v enajstletnem 
obdobju ugotovljenih 11,81 ha zaraščenih povr-
šin in 5,99 ha izkrčenih. Zaraščene površine so 
enakomerno razporejene po celotni površini 
pašnika in se pojavljajo v obliki novonastalih 
grmov ali pasov razširjenih grmov, skupin 
grmov rušja oziroma matičnega sestoja ruševja. 
Opazen je proces združevanja ruševja v večje 
enote – posamezni grmi se zraščajo v skupine 
grmov, le-te pa se naposled zrastejo z matično 
površino ruševja. Glede na ugotovitve Rozmana 
(2008), da so bili povprečni letni prirastki 
terminalnih poganjkov rušja na zgornji gozdni 
meji od 4,94 do 8,94 cm, je v obdobju enajstih 
let pričakovana rast grmov od 54 do 98 cm. 
Pri tem je treba upoštevati, da Rozman (2008) 
obravnava rušje na zgornji gozdni meji, kjer je 

bil najnižji raziskovalni objekt na nadmorski 
višini 1790 m, torej lahko upravičeno pričaku-
jemo tudi večje prirastke. 

izkrčene površine so antropogenega nastanka, 
zato so prostorsko razporejene na bolj strnjenih 
površinah. Ob pregledu teh površin se izkažejo 
trije značilni tipi krčitev:

Krčitev posameznih grmov, ki so na večjih 
enotah pašnika

S tem je doseženo ohranjanje celovitosti pašnih 
površin. Odstranjevanje posameznih grmov je 
smotrno tudi zato, ker zaradi boljših svetlobnih 
razmer rušje v obliki posameznih grmov raste 
hitreje kot v sestojni obliki ruševja (Rozman, 2008).

Krčitev skupin grmov na robu večjih enot 
pašnikov

Ta tip krčitev pomeni pridobivanje novih 
pašnih površin na večjih površinah. je neke vrste 
kompenzacija za izgubo pašnika na enem mestu 
v obliki odstranjevanja večjih skupin ruševja ali 
celo posega v njegov matični sklop.

Krčitev koridorjev med enotami pašnika po 
celotnem območju planine

Ta vrsta krčitev ni namenjena neposrednemu 
pridobivanju pašnih površin, temveč se z njo 
posredno ohranja površine pašnikov, ki so s kori-
dorji povezane z osrednjimi pašniki planine. Ko 
namreč ruševje zaraste prehod do pašne površine, 
je ta kljub nezaraščenosti zaradi nezmožnosti 
dostopa za živino izgubljena.

Na Rebru, ki leži na nadmorski višini od 750 
do 950 m in v zaraščanju prevladujejo termofilne 
grmovne vrste in smreka, je bilo na 18,88 ha 
pašnikov iz leta 1995 do leta 2006 zaraščenih 
5,26 ha in izkrčenih 1,52 ha. Zaraščanje poteka 
v obliki razraščanja grmovja in posameznih 
dreves. Na območju mozaične sestave vedno 
večji delež pridobiva drevesno rastje, ki napos-
led preide v sklenjen gozd. Ob primerjavi kart 
pašnih površin iz let 1995 in 2006 so krčitve 
razvidne v obliki odstranjevanja posameznih 
dreves in grmov, evidentirana je ena večja krči-
tev gozda za pridobitev novih pašnih površin 
v obsegu 0,13 ha.

Če primerjamo oba raziskovana objekta, 
lahko ugotovimo, da je dinamika zaraščanja na 
Rebru hitrejša. Reber zaznamujejo ugodnejše 
naravnogeografske razmere z daljšo vegetacijsko 
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dobo, poleg tega pa je zaraščanje hitrejše zaradi 
krajše pašne sezone. V obdobju od 1995 do 2006 
se je tako zaraslo 27,9 % pašnika, na belski planini 
pa 19,6 %. Tako velik delež deloma upočasnju-
jejo krčitve kmetov, saj se je delež pašnika ob 
upoštevanju izkrčenih površin na belski planini 
dejansko zmanjšal za 9,7 % in na Rebru za 19,8 %. 
Zaradi hitrejšega zaraščanja je obvladovanje tega 
procesa na Rebru zahtevnejše in manj uspešno. 
O tem pričajo podatki, da je kmetom na belski 
planini v obravnavanem obdobju uspelo očistiti 
površino, primerljivo s 50,7 %, na Rebru pa le 
28,9 % zaraščene površine. Če torej upoštevamo 
končno bilanco zaraščenih in izkrčenih površin na 
obeh pašnikih, ugotovimo, da bo zaraščanje tudi 
v prihodnosti ob takšni dinamiki preprečevanja 
zaraščanja hitrejše na Rebru.

Rezultate klasifikacije rabe tal smo primerjali 
z evidencami Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
RS. Ugotovitve kažejo, da je ob splošni primerjavi 
razmejitev pašnih površin prostorsko skladna. 
Ob natančnem pregledu obeh podatkov se šele 
izkaže, da je v podrobni razmejitvi precej razlik, 
saj je razmejitev evidence MKO zelo posplošena. 
Rezultati nakazujejo, da se planinski pašniki 
zaraščajo z relativno visoko dinamiko kljub 
dejstvu, da njihovi upravljavci na njih opravljajo 
krčitve. Ohranitev planinskih pašnikov, katerih 
pomen še zdaleč ni več samo kmetijski, temveč 
so planine pomembne tudi z vidika estetike kul-
turne krajine in ohranjanja biotske pestrosti, bo v 
prihodnosti zato izziv ne samo za kmete, temveč 
tudi naravovarstvenike, turistične delavce in druge 
zainteresirane v prostoru.

Sklepanje o procesih in dinamiki zaraščanja 
pašnikov je učinkovito, če poleg sprememb 
površinskih deležev posameznih skupin vegeta-
cije upoštevamo spremembe krajinske zgradbe 
oziroma na ravni posameznih območij prostorske 
kazalce, ki jih izpeljemo iz velikosti, oblike in 
številčnosti zaplat rabe prostora (Pirnat in Kobler, 
2012). Namesto običajne vizualne interpreta-
cije ortofotoposnetkov smo uporabili objektno 
usmerjeno analizo digitalnih ortofotoposnetkov 
in jo prilagodili analizi zaraščanja planinskih 
pašnikov. Ob odkrivanju sprememb z objektno 
analizo smo vzorcem pripisovali njihov tematski 
pomen, kar po oceni Veljanovske s sod. (2011) 

znatno olajša interpretacijo časovnih primerjav. 
Ocenjeno je bilo, da je tak način ločevanja vse-
bine posnetkov na objekte soroden človekovi 
konceptualni shemi razumevanja okolja. Delo in 
izvedba posameznih postopkov sta usmerjena v 
reševanje težav, pri katerih lahko poudarimo ali 
zanemarimo določene lastnosti objektov, njihove 
medsebojne razlike in oblikujemo generalizirane 
rezultate, ki upoštevajo tudi na primer tipično ali 
najmanjšo velikost pojavljanja objektov v naravi 
(Veljanovski s sod. (2011).

Z uporabo ortofotoposnetkov iz dveh časovnih 
obdobij smo nakazali tudi nekaj omejitev pri 
uporabi objektno usmerjene analize posnetkov, 
ki bodo manj odločilni z razvojem tehnologije 
digitalnih letalskih posnetkov in morebitno dosto-
pnostjo popolnega ortofota tudi na Slovenskem. 
Nanj so opozorili že v oceni stanja in kakovosti 
topografskih podatkov v Sloveniji (Petrovič s sod., 
2011). Po novejših predstavitvah posameznih 
primerov uporabe (npr. Ritlop, 2012) ga verjetno 
lahko pričakujemo v naslednjem obdobju ciklič-
nega aerosnemanja in zlasti lidarskega snemanja, 
ki naj bi tudi v slovenskih gozdovih zagotovil 
sprejemljivo kakovost modela reliefa. Popolni 
ortofoto je izdelan v nadgrajenem procesu ortorek-
tifikacije letalskih posnetkov z algoritmi za iskanje 
in zapolnitev zakritih območij, tako da so objekti 
nad terenom preslikani na pravo mesto, v procesu 
mozaičenja pa je zakritim območjem določena 
tudi nova radiometrična vrednost. Za gozdarstvo 
bo poseben izziv razvoj novih metod za analizo 
prostorskih sprememb na gozdnih robovih in v 
zgradbi gozdnih sestojev, kjer pričakujemo večjo 
radiometrično konsistentnost zaporednih letalskih 
posnetkov, s tehnologijo popolnega ortofota pa 
tudi večjo sledljivost objektov, ki jih določamo v 
objektno usmerjeni analizi posnetkov. Na žalost 
doslej še nismo dočakali lidarskega snemanja 
celotne Slovenije. Obeti iz leta 2014 pa kažejo, 
da za celoten gozdni prostor ne bomo pridobili 
kakovostnejšega digitalnega modela reliefa, ki bi 
omogočil večjo zanesljivost pri razmejevanju in 
odkrivanju sprememb na robovih gozdnih zaplat 
in krajinskih gradnikov.  
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5  SUMMARY 

A large part of agricultural land in Slovenia has 
been overgrown by forest. Though alpine pastures 
were decaying already during the World War i 
and after it, but their decay intensified after World 
War ii, when village communities’ ownership 
was altered into newly formed agricultural 
cooperatives’ management. Until 1993, almost a 
half of former alpine pastures were abandoned. 
Processes of land use changes, taking place in 
the recent years, are weaker and not detectable 
to such an extent as the ones in the past, through 
longer study periods (Petek, 2005). conclusions 
about the today’s processes of land use changes 
and alpine pastures overgrowing cannot be 
drawn only from the comparison of spatial 
data we would take from forest management 
plans or from Register of actual use of agricul-
tural and forest land. After 2006, when digital 
technology of aerial survey and production of 
orthophoto was used for the first time in the 
project of cyclical Aerial Survey of Slovenia, we 
have, in the new approach to the use of digital 
orthophoto images, been applying experiences 
originating in solving problems concerning 
high resolution satellite images. in this article 
we present classification of land use and area 
changes delineation with object-based image 
analysis in GiS environment on the example 
of two Slovenian alpine pasture mountains in 
Western Karavanks (Figure 1).

Orthophoto images from cyclical Aerial Survey 
of Slovenia of 1995 and 2006 formed the core of 
spatial data in our research. We used orthophoto 
images of the belska Planina and Rebro area with 
spatial resolution 0.5 m. images for the year 1995 
are panchromatic and the ones for the year 2006 are 
in colors from the visible part of the spectrum. For 
analyzing orthophoto images we applied Feature 
Analyst tool (Opitz and blundel, 2008), working 
in the ArcGiS program environment. instead 
of the usual visual interpretation of orthophoto 
images we used object-based analysis of digital 
orthophoto images and adapted it to the analysis 
of alpine pastures overgrowth. Detecting changes 
with object-based image analysis, we attributed 
thematic meaning to the samples; work and car-

rying out of individual procedures were focused 
on solving classification problems, where we can 
emphasize or neglect certain object features and 
their differences and form general results, taking 
into account also, for example, typical or smallest 
size in which objects occur in nature. 

Through land use classification and spatial 
changes analysis made on its basis we achieved 
an overall accuracy of 97% on belska Planina. 
The most errors occur with deforested areas 
and originate in position inconsistency of ortho-
photo images. Using the Feature Analyst tool we 
achieved an overall accuracy of 94% of land use 
and its changes analysis on Rebro. comparison 
of only overall areas of pastures and dwarf pine, 
gotten with classification, shows that pasture area 
on belska Planina of 1995 decreased for 5.82 ha 
(9.7% of pasture area) until the year 2006 and 
the one on Rebro for 3.74 ha or, respectively, 
19.8% (Table 3).

On belska Planina, situated on an altitude of 
1500-1900 m, where dwarf pine represents the 
prevailing overgrowing species, from 60.26 ha 
pasture areas in 1995, an 11-years period showed 
11.81 ha of overgrown and 5.99 ha of cleared areas 
(Table 4) were found.  Overgrown areas are evenly 
distributed over the entire pasture area and occur 
in the form of newly grown shrubs or belts of 
extended shrubs, groups of dwarf pine shrubs or 
parent dwarf pine stand. Process of uniting dwarf 
pine into larger units can be observed – individual 
shrubs form groups and these finally unite with 
the parental dwarf pine area. Polygons of size up 
to 10 m2 prevail in the structure of areas on Rebro, 
where changes actually took place. Overgrowth 
was detected on relatively large compact areas, but 
in all cases enlargement of tree crowns, spreading 
of shrubs, combining of individual trees or shrubs 
in groups and, above all, expansion of compact 
tree areas into pastures. 

Overgrowth dynamics on Rebro is faster. 
Rebro is characterized by more favorable natural 
geographic conditions with a longer vegetation 
period and overgrowing is additionally faster 
due to a shorter pasture season. in the period 
1995-2006 overgrowth amounted to 27.9% of 
pasture, while on belska Planina it amounted 
to 19.6%. This high share of overgrowth is 
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partly decelerated by clearing by farmers, since 
in the studied period on belska Planina they 
managed to clear an area, comparable to 50.7% 
of newly overgrown areas, and on Rebro they 
cleared only 28.9% of areas they otherwise 
loose to overgrowth on the remaining part of 
the pasture (Table 4).

A high fragmentation of pasture areas is char-
acteristic for belska Planina. These fragments are 
connected with more or less narrow corridors, 
whose conservation is of crucial importance 
for maintaining the pasture open for livestock. 
Such corridors are efficiently delineated by 
object-based image analysis, although shadows 
of dwarf pine affect accuracy of delineation and 
determination of corridors. in the next period 
of cyclical aerial survey and, above all, lidar 
remote sensing reduction of such limitations 
due to technology of true orthophoto can be 
expected. We expect a higher radiometric con-
sistency of multitemporal aerial images and, 
with the technology of true orthophoto, also a 
higher traceability of objects we determine in 
object-based analysis of images.
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Skupaj imamo ogromno idej in izkušenj, 
da otrokom zagotovimo pot do znanja in 
kreativnosti
Gozdarski inštitut Slovenije in inštitut za gozdno 
pedagogiko sta v mesecu marcu organizirala 
seminar »Gremo v gozd«, ki je bil namenjen 
pedagoškim in strokovnim delavcem slovenskih 
vrtcev in osnovnih šol. 

Raziskovalci inštituta so v sodelovanju z inšti-
tutom za gozdno pedagogiko s strokovnimi 
predavanji in praktičnimi prikazi predstavili 
predloge za izvajanje kreativnih in inovativnih 
pedagoških aktivnosti v lokalnih okoljih, nove 

Udeleženci in organizatorji seminarja »Gremo v Gozd«, Gozdarski inštitut Slovenije, inštitut za gozdno pedagogiko

Seminar “Gremo v gozd”
Predstavitev inovativnih pristopov k vzgojno-izobraževalnem procesu 

Urša ViLHAR, Peter ŽELEZNiK, Natalija GYöREK

inovativne raziskovalne pristope raziskovalcev 
na GiS ter pomen narave za razvoj otroka. Semi-
narja se je udeležilo 91 udeležencev, ki so obiskali 
Gozd eksperimentov in laboratorije Gozdarskega 
inštituta Slovenije.

Prvi del delavnice se je odvijal v Veliki dvorani 
Gozdarskega inštituta Slovenije s predstavitvami 
inovativnih raziskav gozdov in možnostmi izvajanja 
vzgojno-izobraževalnih vsebin v naravi. Razisko-
valci so pripravili predavanja o različnih gozdnih 
tipih in drevesnih vrstah v Sloveniji, raziskavah 
živalskih vrstah v urbanih gozdovih, glivah, gozdnih 
tleh, vodi v gozdu, meteoroloških spremenljivkah, 
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onesnaženosti zraka in vode ter drugih vsebinah. 
Pedagoški delavci so se na seminarju seznanili tudi 
z Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki jo vodi 
inštitut za gozdno pedagogiko in je nastala s pod-
poro LAS Srca Slovenije, vsebine pa se nadgrajujejo 
tudi v sklopu inovacijskih projektov Zavoda RS za 
šolstvo. V Mreži spodbujajo kreativnost, inovativ-
nost, radovednost, sodelovanje in odličnost. Pot v 
gozd, do bližnjega potoka ali travnika, in učenje v 
naravi skrivata v sebi nekaj več – našim otrokom 
ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi 
pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prija-
teljev. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, 
stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki 
jih pri otrocih opažajo pedagoški delavci, se v naravi 
umakne ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

Sledile so predstavitve in aktivnosti v »Gozdu 
eksperimentov Rožnik« in laboratorijih Goz-
darskega inštituta Slovenije, kjer so udeleženci v 
manjših skupinah preizkusili konkretne ideje in 
podajanje znanj v naravnih okoljih. 

Ob zaključku seminarja so udeleženci s pomo-
čjo vprašalnika podali svoje refleksije, ovrednotili 

vsebino in organizacijo seminarja ter podali svoje 
predloge glede obogatitve učnih vsebin za vrtce 
in osnovne šole pri pouku v naravnih okoljih ter 
promocije znanosti v vzgojno-izobraževalnem 
procesu.

Glavni cilji seminarja so bili doseženi, saj so bili 
pedagoški delavci navdušeni nad predstavljenimi 
inovativnimi pristopi, tako na področju izvajanja 
vzgojno-izobraževalnih vsebin v naravi, kot nad 
inovativnimi pristopi na področju raziskovanja 
gozdov. Naši skupni cilji in vizija koncepta gozdne 
pedagogike so sedaj usmerjeni v nadaljnje sode-
lovanje, saj nameravamo preko javno – zasebnih 
partnerstev in s skupnim udejstvovanjem pri 
nadaljnjih projektih nadaljevati z mreženjem in 
oblikovati primerno podporno okolje za slovenske 
šole in vrtce.

Seminar »Gremo v gozd« je bil organiziran 
v okviru projekta Life + EMoNFUr (Life+10 
ENV/iT/000399): Zasnova mreže za spremlja-
nje stanja nižinskega gozda in pogozditev v 
urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega 
gozda v Sloveniji. 

Pedagoški delavci so bili nad seminarjem navdušeni, tako da bo zaradi izrednega zanimanja seminar ponovno 
organiziran v začetku junija 2014.
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Uvod
V okviru poklicnega usposabljanja Leonardo da 
Vinci in z radodarno pomočjo Pahernikovega 
sklada sva odšla na Švedsko. Usposabljanje je 
potekalo na Swedish University of Agricultural 
Sciences (SLU) na Oddelku za krajinsko arhi-
tekturo, načrtovanje in upravljanje v Alnarpu. 
Najin namen je bil pridobiti večji nabor znanja 
na področju urbanega gozdarstva in pridobiti čim 
več delovnih izkušenj in stikov s strokovnjaki. 

Oddelek leži v najjužnejši pokrajini, imenovani 
Skåne, ki se od preostale Švedske razlikuje v več 
pogledih. Pokrajina je namreč gosteje poseljena, 
toplejša, z morskim podnebjem in stalnimi vetrovi. 
Predvsem predstava o arhetipski švedski gozdnati 
pokrajini se tam razblini, kajti v tej pokrajini je 
večji del površine namenjen intenzivnemu kmetij-
stvu. Tamkajšnja prst je zelo rodovitna in ugodna 
za obdelavo, teren je raven. Večina gozdov je bila 
zato tudi izkrčena. Vendar pa je ravno zaradi 
pomanjkanja gozdnih površin v regiji toliko večji 
poudarek na urbanem gozdarstvu in oblikovanju 
zelenih površin za rekreativno rabo.

Na skrajnem jugu so gozdovi listopadni, pre-
vladuje bukev, proti severu prehajajo v mešane, 
severneje pa so obsežni iglasti gozdovi, kjer pre-
vladujejo smreka, rdeči bor in breza, na skrajnem 
severu pa prehajajo v gozdno tundro. Na srednjem 
Švedskem je zgornja gozdna meja na 1000 metrih, 
na skrajnem severu pa na višini 600 metrov. 
Gozdovi pokrivajo 56 odstotkov površine, kar je 
23 milijonov hektarjev gozdov. Les je pomembna 
surovina za domačo lesno in papirno industrijo, 
Švedska ima zelo močno pohištveno industrijo 
in je naravnana k izvozu.

SLU
Ta švedska univerza ima štiri kampuse na različnih 
lokacijah po celotni državi (Alnarp, Skara, Umeå 
in Uppsala), kjer poteka zelo širok razpon različ-
nih naravoslovnih programov, vse od gozdarstva, 
krajinske arhitekture, agronomije pa do veterine.

Alnarp je na jugu Švedske v neposredni bližini 
tretjega največjega mesta na Švedskem, Malmöja. 
Kampus in univerzitetno središče sta 11 km zunaj 
mesta in sta prava zelena oaza sredi kmetijskega 

Krajinski laboratorij (Landscape laboratory)

okolja, uokvirjenega z urbanimi središči. V 
Alnarpu skoraj ni stalnih prebivalcev, tam živijo 
le nekateri študentje in profesorji. Namen naselja 
je tako bolj ali manj univerzitetna dejavnost, sedež 
pa imajo tudi nekatera podjetja, ki zaposlujejo 
takšne kadre. Okrog kampusa je več različnih tipov 
zelenih površin: parki za sprehajanje, sortimentni 
park, poskusne površine za nove drevesne vrste, 
rastlinjaki, krajinski laboratorij in še kaj drugega.

Krajinski laboratoriji na splošno
Medtem ko so univerze po vsem svetu začele opu-
ščati in prodajati velike poskusne površine, je SLU 
v Alnarpu v tej smeri okrepil in oblikoval več takih 
površin, t. i. krajinskih laboratorijev. Prvi laboratorij 
so oblikovali leta 1991 v neposredni bližini univer-
zitetnega središča v Alnarpu, in sicer poglavitno za 
raziskovalne namene in hkrati za obogatitev urbano-
-ruralne pokrajine s pogozdovanjem. Potem je 
sledila ustanovitev drugega krajinskega laboratorija 
Snogeholm (Švedska) v letu 1994 s poudarkom na 

Slika 1: Zračna fotografija krajinskega laboratorija SLU  
v Alnarpu (foto: Pekka Kärppä)
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Tor Nitzelius. Pogozdovanje se je začelo leta 1993, 
ko so bila oblikovana tri manjša jezera, medtem ko 
so bili gozd in gozdni robovi zasajeni z eno do dve 
leti starimi sadikami in potaknjenci šele pomladi 
leta 1994 v razmaku 1,5 x 1,5 m. celoten sestoj z 
robovi je bil zaščiten v prvih treh rastnih sezonah, 
da je bila zmanjšana škoda zaradi zatravljenja in 
objedanja prostoživečih živali. Vse od ustanovitve 
je bil krajinski laboratorij aktualen in večnamensko 
uporaben za poučevanje študentov znotraj univerze 
in vodene obiske z drugih univerz. Poleg tega pa 
je pomemben člen pri interdisciplinarnem razis-
kovanju in kot demonstracija za prakso. 

Projekt gozdni robovi
Eden od aktualnih projektov, s katerim se ukvar-
jajo na oddelku, je, kako upravljati z gozdnimi 
robovi. Robovi so velikokrat blažilna cona med 
infrastrukturnimi objekti in gozdnim sestojem ter 
so proporcionalno še pogostejši v urbanem okolju.

Kljub velikostni omejitvi je v krajinskem labo-
ratoriju 32 tipov gozdov in 32 sekcij gozdnega 
roba v dolžini 45 m. Vseh 32 sekcij gozdnih robov 
lahko razdelimo v tri glavne tipe:

Slika 2: Ena sekcija izmed štirinajstih sekcij gozdnih robov, vključenih v raziskavo. (Foto: Urška Klepec)

pogozdovanju in večnamenski uporabi v gozdarski 
praksi. Tretji krajinski laboratorij je bil ustanovljen 
med letoma 2000 in 2004 kot del novonastalega 
stanovanjskega okoliša Sletten v mestu Holstebro 
na Danskem, kjer je glavni poudarek na razisko-
vanju novih oblik gozdnih površin v soseskah in 
interakcij stanovalec - pokrajina.

Krajinski laboratorij Alnarps
Krajinski laboratorij v Alnarpu se imenuje Alnarps 
Västerskog, kar v prevodu pomeni Zahodni gozd 
in je umetno zasnovan gozd, ki se razprostira 
na površini devetih hektarjev in je v neposredni 
okolici univerzitetenega kampusa ter je tako dos-
topen študentom, profesorjem, raziskovalcem in 
tudi obiskovalcem. Glavna naloga oblikovanja in 
zasnovanja načrta za pokrajino v Alnarpu je bila 
leta 1990 zaupana profesorju Rolandu Gustavs-
sonu. Šele med delom in razvijanjem načrta se 
je izoblikovala ideja o Alnarpu kot poskusnem 
območju za raziskovanje, poučevanje in pred-
stavitev elementov ter procesov za obogatitev 
in ohranitev pokrajine. Oblikovanje krajinskega 
laboratorija je bilo naslednji korak pri razvoju parka 
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 – grmovni gozdni rob vsebuje samo grmovne 
vrste, ki pa so izključno listnate;

 – mozaični gozdni rob vsebuje listnate drevesne 
in grmovne vrste;

 – drevesni gozdni rob pa ne vsebuje nobenega 
nasajenega gozdnega roba, zaradi česa je ta 
gozdni rob samonikel.
Najin glavni projekt in zadolžitev sta bila 

oblikovati načrt za gospodarjenje v gozdnih 
robovih in ga v praksi preizkusiti na štirinajstih 
grmovnih in mozaičnih poskusnih sekcijah. Po 
prvih poskusnih meritvah smo ugotovili, da je 
potrebna ponovna premerba vseh sekcij, ki so bile 
prvič premerjene v letu 2010. Zatem smo obliko-
vali načrt in določili drevesa, ki bi jih posekali po 
metodi izbiralnega panjevskega gospodarjenja. 
Preden smo se lotili izvedbe načrta, smo opravili 
simulacijo sestave gozdnega roba po opravljenem 
posegu. Po še nekaj posvetovanjih smo se odločili 

za praktično izvedbo načrta. Mogoče bo 
znanje, pridobljeno z izvedbo tega projekta, 
lahko prispevalo k ustvarjanju privlačnejše 
in bogatejše krajine in k varnejšim cestnim 
in železniškim povezavam.

Preostale dejavnosti
Sproti sva obiskala tudi kar nekaj zanimivih 
delov Švedske. S študenti sva šla na štiridnevni 
terenski pouk na otok Karön, ki leži blizu 
mesta Ronneby. Na samem otoku ni stalnih 
prebivalcev, ampak je večinoma obljuden le 
ob poletjih. Na ta otok študentje več gene-
racij iz Alnarpa prihajajo na terenski pouk, 
kjer svoje ideje tudi udejanijo na samem 
mestu. Posledično je otok pravo doživetje 
za sprehajalce.

Obiskala sva tudi naravni rezervat Skrylle, 
ki je v posredni bližini kraja Dalby. V dveh 
delih naravnega rezervata lahko najdemo 
bukov gozd, ki ga sestavljajo posebni mutanti 
te drevesne vrste, ki jo imenujejo “vresbok”. 
Posebnost dreves je, da so debla in veje zvitih 
oblik in dajo poseben videz sestoju, ki ga ohra-
njajo z upravljanjem in pospeševanjem slabše 
rastočih primerkov zvite bukve. Tako ne glede 
na majhnost tega pojava ohranjajo lokalno 
znamenitost, ki privlači veliko obiskovalcev.

iz vseh opisanih in drugih izkušenj na 
Švedskem sva se naučila, kako prilagoditi znanje 
o upravljanju z gozdovi in ga uporabiti tudi v 
urbanem kontekstu in kakšne koristi lahko nudi 
lokalnemu prebivalstvu.

Zahvala
Na tem mestu bi se posebej rada zahvalila Paher-
nikovi ustanovi, ki nama je z dodatno finančno 
pomočjo omogočila, da sva najin obisk podaljšala 
in tako pridobila več znanja in izkušenj. Najina 
izmenjava je potekala v okviru evropskih progra-
mov Leonardo da Vinci (poklicno usposabljanje 
v tujini) in cOST Action (Short term scientific 
mission). Posebna zahvala velja najinima men-
torjema Andersu busseju Nielsenu in björnu 
Wiströmu za njuno gostoljubje in vsesplošno 
pomoč ter univerzi SLU za izjemno priložnost 
za učenje in sodelovanje.

Urška KLEPEc in blaž KLObUČAR

Slika 3: Otok Karön, ki sva ga obiskala s študenti Univerze v 
Alnarpu. (Foto: blaž Klobučar)

Slika 4: bukov gozd z mutanti bukve, katerih veja in debla 
rastejo v zvitih oblikah. (Foto: blaž Klobučar)
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Dečji dnevi za pogozdovanje
Različne oblike ozaveščanja mladine pa tudi odra-
slih prebivalcev o gozdu in njegovem pomenu so 
pri nas prisotne že daljše obdobje. Že v obdobju 
Avstro-Ogrske so imele na Kranjskem ljudske 
šole šolske vrtove, kjer so pogosto poleg sadnega 
drevja delček vrta namenili tudi vzgoji gozdnih 
drevesnih vrst. iz tega obdobja so tudi znane šolske 
akcije nabiranja gozdnega semenja. 

V pričujočem prispevku bomo preleteli obdo-
bje od konca prve svetovne vojne do današnjih dni. 

V Dravski banovini so za ozaveščanje mladine 
organizirali Dečje dneve za pogozdovanje. Prva 
organizirana pogozdovanja s šolarji se omenjajo 
v letu 1926, ko so šolarji imeli 40 pogozdovalnih 
dni in posadili 131.000 gozdnih drevesc (jurhar, 
1980). iz knjižice Dečji dan za pogozdovanje, ki jo 
je leta 1940 izdal Gozdarski odsek banske uprave 
Dravske banovine v Ljubljani lahko spoznamo, 

Od dečjih dni za pogozdovanje do tedna gozdov 
Mag. Franc PERKO

da je šolska mladina med letoma 1926 in 1940 
posadila več kot tri milijone gozdnih drevesc, 
pogozdeno je bilo 800 ha goljav. 

Z letom 1935 so se poleg spomladanskega vršila 
tudi jesenska pogozdovanja. 

Od jeseni leta 1938 naprej je vsak učenec, ki 
se je udeležil pogozdovalnih prireditev, dobil 
spominski list. Ti listi imajo na eni strani prostor, 
kamor učenec vpiše svoje ime, šolo, datum prire-
ditve in kraj, kjer je pogozdoval. Na drugi strani 
je risba znanega gozdarskega slikarja H. Gagerna. 
Spominske liste je založila kraljevska banska uprava 
in jih brezplačno razpošilja preko okrajnih načelstev 
posameznim šolam, ki so priredile dečje dneve. Ti 
spominski listi imajo namen, da opozarjajo učence 
in njihove starše na važnost pogozdovanja in na 
pomen gozda (Novak, 1939a).

Zanimiv je Novakov zapis (1938): Javnosti 
je malo znano, kako široko je delovno območje 
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naših gozdarjev, ki so prideljeni občnim upravnim 
oblastvom (okrajnim načelstvom in banski upravi).
očitki, ki se tu in tam pojavljajo, češ da ti gozdarji 
vrše samo gozdno policijsko službo, so neutemeljeni 
in po večini posledica nevednosti. 

Kako številčne so bile te prireditve, si oglejmo 
na aktivnosti med 13. marcem in 22. majem 1939 
in primerjavo z letom 1938 (številke v oklepaju), 
ki jih podaja Novak (1939b). Prireditev dečjih 
dni za pogozdovanje je bilo kar 588 (520) in so 
se vršili v vseh okrajih banovine. Pogozdovanja se 
je udeležilo 32.177 (25.817) učencev iz 589 (535) 
šol, spremljalo jih je 995 (752) učiteljev in učiteljic 
in 73 (79) drugih oseb, strokovno pa vodilo 150 
(149) gozdarjev. S 412.400 (359.241 ) sadikami so 
pogozdili 96.8 (89) ha goljav in posek. 

Pogozdovanje učencev, mladine in članov 
množičnih organizacij in društev po 
drugi svetovni vojni
Tradicija mladinskega pogozdovanja se je nada-
ljevala tudi po drugi svetovni vojni. Glavni namen 
je bil vzgojni. Mladini so se tedaj pridružile še 
številne množične organizacije in društva. Poleg 
vzgojnih namenov so bile pogozdovalne akcije 
potrebne tudi zaradi pomanjkanja delovne sile 
v gozdarstvu. V prvih povojnih letih je imelo 
prednost izkoriščanje gozdov, saj je država potre-
bovala les za obnovo porušene domovine in za 
izvoz, saj so nujno potrebovali devize za indu-
strializacijo države. beltram (1955) v prispevku 
Gojenje gozdov v prvem povojnem desetletju 
ugotavlja: Pomembno je bilo množično sodelovanje 
ljudstva pri pogozdovalnih delih, ki je leta 1950 
doseglo svoj višek. Tega leta se je gozdnogojitvenih 
del udeležilo 64.418 oseb različnih množičnih 
organizacij, opravili so 43.406 dnin, pogozdili 
1.977.000 sadik, posejali 6.846 kg semena in 
opravili čiščenje na 980 ha.

beltram nadaljuje: Materialni uspehi sicer 
– kljub vloženemu trudu v veliko količino opra-
vljenega dela – zaradi strokovne nepoučenosti 
niso mogli biti veliki, vendar se je ljudstvo pri tem 
svojem sodelovanju zavedlo, koliko prizadevanja 
je potrebno za obnovo gozdov in kaj nam gozdovi 
pomenijo.

Teden gozdarstva 1948: Vsi v delovne 
brigade, vsi v borbo za les.
Leta 1948 je teden gozdarstva sodil v obdobje 
boja za uresničitev petletnega plana 1947–1951 
in spora jugoslavije s Sovjetsko zvezo in njenimi 
zavezniki.

Delavska enotnost (3. september 1948) je 
takole pospremila teden gozdarstva leta 1948: V 
dneh od 5. do 15. septembra bo na tisoče in tisoče 
članov vseh družbenih organizacij pod strokov-
nim vodstvom gozdarskih strokovnjakov izvedla 
v vsej Sloveniji vrsto prostovoljnih delovnih akcij 
za sečnjo lesa, njegov prevoz do železniških postaj 
in drugih nakladalnih postaj in pri gradnji žičnic 
ter gozdnih poti, da na ta način pospešijo izvedbo 
in prekoračitev plana v tej važni panogi našega 
gospodarstva.

Kako se te svoje obveznosti naši delovni kolektivi 
zavedajo, se najlepše izraža v tem, da so že v prvih 
dneh po pozivu na prostovoljne delovne akcije v 
tednu gozdarstva začele sindikalne organizacije 
javljati svoje delovne brigade in grupe, kakor so to 
sindikalne organizacije mesta Celja, Ruš, Guštanja, 
Rogaške Slatine, Smolnika, Črnomlja, Logatca, 
Trbovelj, Kamnika, Mežice in druge. Delavska 
enotnost med drugim nadaljuje: Prav zato dobiva 
tudi ta mobilizacija in dostojen odziv delavskega 
razreda za prostovoljne akcije pri pospeševanju 
borbe za izpolnitev planskih nalog v naši lesni 
industriji jasen izraz, da delavski razred dobro 
razumeva, kar ga uči naša Partija, to se pravi, da 
razumeva, da so samo z delovnimi junaštvi dose-
ženi uspehi pravi izraz gospodarske in družbene 
stvarnosti pri nas, ki jih ni mogoče prevpiti s še 
tako gostim klevetavim besedičenjem, s katerim 
skušajo v zadnjem času vodstva nekaterih bratskih 
republik blatiti našo domovino. 

Zanimivo in času primerno je bilo tudi geslo 
tedna gozdarstva leta 1948: Vsi v delovne brigade, 
vsi v borbo za les.

Da pa vse ni potekalo tako, kot so želeli, zvemo 
že v Delavski enotnosti, ki je izšla 10. septembra: 
Nadvse dobro organizacijsko zmožnost pa je pri-
pisati Kmetijski zadrugi Cerknica, kateri je uspelo 
prav za 5. september organizirati izlet na Štajersko. 
Delavska enotnost je upravniku oziroma organi-
zatorjem izleta priporočila naslednji nasvet: Izbral 
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naj bi za izlet nedeljo pred gozdarskim tednom 
ali pa nedeljo po gozdarskem tednu, ne pa v času 
najhujše borbe vsega našega delovnega ljudstva za 
izvedbo gozdarskega tedna in s tem petletnega plana.

Pa še drugi primer: Na pobudo KSS v Podvelki 
so sklicali sestanek zastopnikov vseh množičnih 
organizacij in krajevnega LO, da ustanove krajevni 
štab za organizacijo prostovoljnih del in mobiliza-
cijo delovne sile za delo v gozdovih. Toda od vseh 
povabljenih so prišli samo zastopniki sindikalnih 
podružnic, tako da ni bilo mogoče postaviti štaba, 
ki bi bil kos vsem nalogam. 

Teden gozdov
Počasi so se razmere uredile; namesto »kam-
panjskih akcij« so prišle na vrsto prave vzgojne. 
V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja so pri-
zadevanja gozdarjev za propagandne gozdarske 
akcije našla veliko razumevanja in podpore 
raznih inštitucij. jurhar (1970, 1980) zapiše: 
Tako Republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
z okrožnico z dne 13. 3. 1970 naslovljeno vsem 
osnovnim in srednjim šolam priporoča, da se čim 
več šolske mladine vključuje v pogozdovalne akcije 
in poudarja, da ima sodelovanje pri pogozdovalnih 
prireditvah velik pomen za vzgojo mladih ljudi.

Med drugim v okrožnici piše (jurhar, 1970): 
Z naglim tehničnim in gospodarskim napredkom 
narašča tudi pomen gozdov. Gozdovi so naše 
naravno bogastvo, hkrati pa postajajo vse pomemb-
nejši del človekovega naravnega okolja. Učenci naj 
spoznajo, da bodo opravili pomembno in koristno 
delo. Okrožnica pa je še naložila šolam: Akcijo 
planirajte v času izven pouka, ali pa jo vključite v 
okvir športnega dne. 

Na pobudo Zveze inženirjev in tehnikov goz-
darstva in lesarstva Slovenije so se v letu 1974 
začele akcije teden gozdov, ki se je vključil tudi v 
podobne mednarodne prireditve in traja še dan-
danes. V tednu gozdov je bil temeljni poudarek 
aktivnosti delo z mladino: vzgoja ljubezni do 
gozda in narave sploh, predstaviti pomen gozda 
za okolje in ljudi, mlade seznaniti z varovanjem, 
nego in smotrnim izkoriščanja gozda. Program 
mladinskih akcij je obsegal raznovrstne prireditve: 

Gozdarstvo v času in prostoru
že tradicionalna pogozdovanja s šolsko mladino, 
poučna predavanja in filme o gozdu, mladi so pisali 
spise o gozdu, pripravljali so razstave fotografij 
na temo o gozdu, poučne izlete in ekskurzije v 
gozdove, čistilne akcije v gozdovih in še marsikaj 
drugega.

Šebenik (1974), predsednik Zveze inženirjev 
in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, je v 
prispevku v Gozdarskem vestniku zapisal: Teden 
gozdov pa ne pomeni, da so si društva inženirjev 
in tehnikov gozdarstva in lesarstva vzela monopol 
nad prireditvami; prevzela so le pobudo za to, da 
bi zbudili zanimanje za tovrstno problematiko pri 
tistih ljudeh, ki zahajajo v gozdove, o njih govorijo 
in izrekajo sodbe, zanje pa le malo napravijo. Naš 
cilj je torej, da bi v nekaj letih »teden gozdov« 
postal spodbuda za vse. To bomo dosegli, če bomo 
sedaj – v prvih letih – znali propagirati znanje in 
spoznanje o tej zamotani združbi. Prispevek je 
zaključil takole: Teden gozdov je torej kot nalašč 
za to, da tudi negozdarji pomagajo odkriti drugim 
»tajne« gozda in narave. 

Teden gozdov opravlja svoje poslanstvo že štiri 
desetletja, v njegovem okviru so bile opravljene 
številne aktivnosti, opravljeno je bilo veliko dela. 
Da je opravljeno delo pustilo sledove lahko pri-
trdimo, da pa bi rodilo sadove, pa ob trenutnih 
razmerah v gozdu in gozdarstvu težko. 
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Od sobote, 24 maja, do nedelje, 1. junija, so goz-
darske organizacije v Sloveniji izvedle številne 
prireditve tedna gozdov. Ta aktivnost slovenskega 
gozdarstva je dolga že štiri desetletja in je name-
njena ozaveščanju o pomenu gozdov. Na osrednji 
prireditvi v Šentrupertu na Dolenjskem je bila v 
soboto 24. maja predstavljena posebna zgodba z 
imenom Dober glas naj gre v deveto vas. Začela 
se je leta 1999 s prvim izborom najbolj skrbnih 
lastnikov gozdov in podelitvijo priznanj na turi-
stični kmetiji Okorn na Pristavi nad Stično.

Dragoceni dobri zgledi
Po osamosvojitvi in sprejetju novega zakona o 
gozdovih (Ur. list RS, štev. 30/1993 in sprem.) 
so lastniki gozdov dobili drugačno vlogo, kot so 
jo imeli v prejšnjem sistemu: postali so glavni 
deležniki pri gospodarjenju z gozdovi. V Zavodu 
za gozdove Slovenije (ZGS), največji organizaciji 
javne gozdarske službe, smo to že dodobra spoznali 
v prvih petih letih delovanja. O pomenu gozdnih 
lastnikov priča nekaj glavnih dejstev. V zasebni 
lasti je blizu 80 odstotkov vseh slovenskih gozdov. 
Ocenjeno skupno število lastnikov in solastnikov  
je več kot 400 tisoč. Gospodarjenje z gozdovi 
je pravica in dolžnost lastnikov gozdov. brez 
njihovega dela ni mogoča realizacija strokovne 
nadgradnje z gozdnogospodarskim in gozdno-
gojitvenim načrtovanjem. Med njimi pa so velike 
razlike v usposobljenosti, opremljenosti, odnosu 
do gozda. Dobri zgledi pri gospodarjenju z gozdovi 
so dragoceni in treba jih je pokazati drugim, jim 
izreči javno priznanje.

Merila in pravila – pomoč pri izboru
Za izvedbo izbora in podelitve priznanj smo v 
ZGS pripravili pravila. Določili in opisali smo 
24  meril za izbor in med njimi poudarili osem 
prednostnih, ki so:  

 – negovanost  in stanje gozda,
 – kakovost opravljenih gojitvenih in varstvenih 

del,
 – kakovost opravljene sečnje in spravila lesa,
 – obseg opravljenih načrtovanih gojitvenih in 

varstvenih del,

Dober glas naj gre v deveto vas!

 – upoštevanje mnogonamenske vloge gozda 
in poudarjenih funkcij gozda in sonaravno 
gospodarjenje z gozdom,

 – samoiniciativna skrb za vzdrževanje gozdnih 
prometnic,

 – upoštevanje strokovnih navodil ZGS, odločb, 
gojitvenih načrtov in sodelovanje lastnika z ZGS,

 – udeležba na izobraževanih dejavnostih ZGS.
izbiranje kandidata  poteka na dveh ravneh: 

najprej vsaka krajevna enota (krajevnih enot ZGS 
je več deset) izbere po enega kandidata, nato pa 
med temi kandidati vsaka območna enota izbere 
po enega (območnih enot je štirinajst). Vsako leto 
je bilo tako izbranih  štirinajst najbolj skrbnih 
lastnikov gozdov, na vsaki območni enoti po 
eden, ki so dobili priznanja na slovesni priredi-
tvi, po navadi v začetku decembra na eni izmed 
območnih enot. Tako se je zvrstilo že  šestnajst 
slovesnih podelitev, ki so udeležencem lahko 
ostale v prijetnem spominu. Življenje in delo 
prejemnikov priznanj smo predstavili v besedi 
in sliki, k slovesnemu in veselemu razpoloženju 
je prispeval kulturni program. Za prireditve so 
se  vedno precej zanimali tudi mediji in o njih 
poročali celo v osrednjih televizijskih oddajah.

Pravil za izbor najbolj skrbnih lastnikov nismo 
sestavili za tog birokratski sistem, ampak bolj 
za pomoč gozdarjem na terenu, ki so z lastniki 
gozdov najbolj v stiku in smo jim postopek izbora 
popolnoma zaupali.

»Najlastniki« – dobri gospodarji
Za izbrane lastnike, ki so prejeli priznanja, se 
je kmalu začel uporabljati izraz “najlastniki” in 
se uporablja še dandanes. Vključno z letošnjim 
letom je prejemnikov 224. Na podelitvah pri-
znanj so se pred nami zvrstili dobri gospodarji 
z različnimi velikostmi in drugimi značilnostmi 
gozdne posesti. Za vse pa je značilno: vseživljenjska 
povezanost z gozdom, skrb zanj, prizadevanje 
za varno delo, usposabljanje za delo v gozdu, 
vključevanje družinskih članov v gozdno delo, 
vsestranska dejavnost v družbenem okolju, pre-
našanje znanja in pozitivnega odnosa do gozda 
na druge lastnike gozdov. Dobro gospodariti z 

Gozdarstvo v času in prostoru
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gozdom pomeni negovati ga, čeprav je vlaganje 
dela in denarja v gozd dolgoročno. V  petnajstih 
letih podelitve priznanj so le-ta prejeli lastniki 
gozdov od mladeničev, starih manj kot trideset 
let, do mladeničev po življenjski moči, starih več 
kot 80 let. Tak korenjak je bil na primer Rudi 
Sgerm, kmet s Pohorja, lastnik najvišje smreke v 
Sloveniji in verjetno tudi v EU. Rudi je bil prava 
korenina, zdaj ga žal ni več med nami. Priznanje 
je dobil leta 2002, naslednje leto je na ekskurziji 
za »najlastnike« na  Avstrofomi v Avstriji, kjer 

Marija Stare iz Ljubljane, Simona Šiftar iz Žen-
kovcev, Andreja Črnivec iz Vodic, Lidija Žužek 
Šajn iz Pivke, Mirjana Kos iz Črne na Koroškem. 
V marcu 2009 sta Andragoški center Slovenije in 
Krajevna enota ZGS Radlje organizirala delavnico 
na temo ženske v gozdarstvu. Naj naveden dve 
misli z omenjene delavnice: »Ne vemo, koliko 
žensk živi od dela v gozdovih in morda jih med 
ponesrečenimi ne najdemo, ker so bolj skrbne 
in previdne.« Na tej delavnici je bila dobro vidna 
velika skrbnost žensk za gozdnogojitvena dela.

Letošnji najlastniki.  
Foto: Tone Lesnik

je bila razstavljena gozdarska mehanizacija na 
desetkilometrski poti, vse prehodil peš. Star je bil 
že precej čez 80 let. Seveda ni bil edini tak med 
»najlastniki«, lahko bi navedli še marsikoga, ki 
kljub visokim letom še sam dela v gozdu.

Prejemniki priznanj so bile tudi nekatere 
skupnosti, na primer: Agrarna skupnost Planinca 
iz begunj, Agrarna skupnost Čezsoča iz bovca, 
Agrarna skupnost Paka iz Starega trga pri Kolpi, 
Gozdna urbarialna skupnost Dobrovnik. Leta 2008 
je dobila priznanje tudi predstavnica največjega 
zasebnega lastnika gozda v Sloveniji, Katoliške 
cerkve, in sicer Župnija Šmartno pri Slovenj 
Gradcu. V utemeljitvi priznanja so med drugim 
zapisali, da župnija s svojim lesom pomaga pri 
delu in razvoju krajevne skupnosti.

Med prejemniki priznanj so posebnost »najla-
stnice«, ki zaslužijo, da jih posebej zapišemo; to so: 
Zofija Novak iz Gorenje Trebuše, Fanika Škrubej 
iz Črne na Koroškem, Vera cipot iz Tešanovcev, 

K temu bi lahko dodali še vprašanje, zakaj 
jih ni več med »najlastniki«? Vsekakor izziv za 
prihodnost.

Skupaj za gozd
To je slogan letošnjega tedna gozdov. Vanj se 
lepo vključuje tudi zgodba »najlastnikov« skozi  
šestnajst let. Odnos lastnikov do gospodarjenja 
z gozdovi je pomemben za celotno državo. Slo-
venija je z gozdom bogata, zato je prav, da dobi 
raba domačega lesa v energetiki,   gradbeništvu in  
vrhunskih izdelkih večji pomen in vrednost, prav 
tako tudi gozd kot  socialni in okoljski dejavnik. 
Z »najlastniki« in njihovim dobrim zgledom 
naj se nadaljuje gospodarjenje z gozdom tudi 
v prihodnje. Njim in vsem, ki so sodelovali pri 
izboru in podeljevanju priznanj v vseh teh letih, 
iskrena hvala. Naj gre dober glas »najlastnikov« 
tudi v prihodnje v deveto vas in še dlje. 

Tone LESNiK

Gozdarstvo v času in prostoru
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Zimsko srečanje, ki ga organiziramo z Društvom 
študentov gozdarstva, je postalo že stalnica na 
iFSA koledarju. iFSA je krovna organizacija, ki 
združuje študente gozdarstva in sorodnih smeri iz 
celega sveta, na njenem koledarju pa so nanizana 
srečanja, kamor smo študentje društev članic te 
organizacije tudi povabljeni. Tovrstna srečanja izje-
mno pripomorejo k mednarodnemu cehovskemu 
povezovanju ter boljšemu razumevanju razlik in 
njihovih razlogov med gozdarstvi različnih dežel.

Mednarodno srečanje študentov gozdarstva

saj je med tednom univerzitetno mesto bistveno 
bolj živahno. 

V torek dopoldne so sledila predavanja v 
največji predavalnici našega Oddelka. Po pred-
stavitvi srečanja s strani glavnega koordinatorja 
je sledil pozdravni govor namestnika prodekana 
prof. Dr. janeza Krča. Prof. Krč je nadaljeval s 
predstavitvijo dobrih praks pri strojni sečnji v 
Sloveniji. Naslednje predavanje doc. Dr. janeza 
Pirnata nam je predstavilo kaj so teme urbanega 

Slika 1: Na ogledu podjetja Pišek – Vitli Krpan d.o.o.

Naš Winter Meeting je eno od večjih neformal-
nih srečanj, ki se letno zvrstijo na iFSA koledarju. 
Ponovno smo za en teden gostili 25 tujih študentov 
iz desetih držav. Ta raznolikost zbrane druščine 
je tisto, kar da največjo dodano vrednost našemu 
srečanju. V minulih petih srečanjih, ki smo jih 
do sedaj gostili, smo zajeli že praktično celo Slo-
venijo. Zato je bilo potrebno dobro pogledati za 
nove možnosti.

V ponedeljek 10. marca smo v popoldanskih 
urah sprejeli udeležence na našem Oddelku 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Tako 
smo imeli zvečer dovolj časa, da smo si dodo-
bra ogledali staro mestno jedro Ljubljane. To 
je tokrat pustilo na udeležencih boljši vtis kot 
običajno, ko smo srečanje začenjali v nedeljo, 

gozdarstva v Sloveniji in ga primerjalo z osta-
limi evropskimi državami. Sklop predavanj pa 
je zaključil prof. Dr. jurij Diaci, ki je govoril o 
sonaravnem gojenju gozdov, kamor je sodila tudi 
predstavitev Pahernikove ustanove.

Oboroženi z novim znanjem, smo se po kosilu 
skupaj s še 13 slovenskimi študenti zapeljali na 
ogled podjetja Vitlov Krpan. Žal je bilo videti 
različno zainteresiranost med slovenskimi študenti 
in tujimi vedoželjnimi udeleženci, kar je nekoliko 
oteževalo sam ogled, ki je bil sicer zelo zanimiv. 
Zvečer smo se odpeljali v kočo pod bočem, kjer 
je sledil mednarodni večer. Na njem so imeli vsi 
udeleženci možnost predstavitve svoje lokalne 
kulinarike in kulture. Večina slovenskih obisko-
valcev se je po deseti uri odpravila nazaj proti 
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Ljubljani, tako da smo potem ponovno ostali 
samo udeleženci srečanja.

Sredino jutro smo začeli z ogledom rasti-
šča redke in zaščitene velikonočnice (Pulsatilla 
grandis), ki je od koče oddaljeno le dobrih 5 
minut hoje. Ko smo se vrnili, sta nas pred kočo 
že čakala predstavnika 
ZGS, Andrej breznikar 
in Marko Furman in nas 
počasi popeljala proti vrhu 
boča. Med postanki je g. 
breznikar temeljito pred-
stavil delovanje javne goz-
darske službe v Sloveniji 
ter način načrtovanja in 
gospodarjenja s gozdovi 
pri nas. Udeleženci so spo-
znali tudi veliko lokalnih 
posebnosti. Odličnega 
govorca je bilo vsem v 
veselje poslušati.

Po kosilu je bil čas za 
počitek in igre z žogo, 
zvečer pa sta vlogo pre-
davateljev prva prevzela 
udeleženca srečanja Hugo 

Pierre in Katarina Albrich. Oba sta že nekaj let 
zelo aktivna v mednarodni zvezi študentov goz-
darstva (iFSA), zato sta bila tudi prepričljiva pri 
njeni detajlni predstavitvi. Za njima pa je glavno 
besedo prevzel predstavnik lovske družine Poljčane 
in naš gozdarski kolega Renato Volk. Povedal je 

Slika 2: Predstavitev delovanja ZGS na boču

Slika 3: Reševanje avtobusa na Sv. bolfenku

Gozdarstvo v času in prostoru



GozdV 72 (2014) 5-6292

Slika 4: Skupinska pred Pahernikovo smreko

marsikaj o lovstvu in divjadi na slovenskem ter 
predstavil posebnosti lovske družine.

V četrtek  smo si v Ločah ogledali največjo 
zasebno žago v Sloveniji - cugmajster. Nato je 
sledila vožnja skozi Maribor s kratko predstavitvijo 
in nadaljevanje na Koroško, do podjetja bijol, kjer 
so nam pokazali različne izdelke in predelavo vozil. 
Pod večer smo prispeli v lovsko kočo pri Svetih 
Treh Kraljih, kjer nam je lokalni kmet predstavil 
kako izgleda delo v gozdu na visokogorski kmetiji 
ter nam iz smrekovega panja pripravil peč, ki je 
gorela še dolgo v noč. 

Za zadnji aktivni dan, smo prihranili naj-
boljše iz do sedaj izpeljanih Winter Meetingov. 
To je bil ogled Pahernikovih gozdov v Hudem 
Kotu. Pred krajevno enoto v Radljah so nas 
sprejeli predsednik Pahernikove ustanove g. 
Maks Sušek, vodja krajevne enote jerneja Čoderl 
ter krajevna načrtovalka Zdenka jamnik. Po 
Suškovi predstavitvi Pahernikove ustanove, ki 
se nas je precej dotaknila, smo se z gozdarkama 
odpeljali na Pohorje. Tam smo spoznali bogato 
gozdarsko, družbeno in kulturno zapuščino 
Franja Pahernika. izvedeli smo vse o zgodovini 
gozdnogojitvenega načrtovanja v teh gozdovih, 
razvoju sonaravnega gospodarjenja z njimi ter 

vlogi Pahernikove družine v lokalnem okolju. 
Ponovno je dan na Pohorju minil kot bi mignil, 
člana lovske družine Orlica – Vuhred pa sta 
poskrbela za slasten zaključek dneva z bogra-
čem. Ko smo želeli oditi v dolino, se je avtobus 
odločil da bo raje ostal še malo na soncu na Sv. 
bolfenku in je zato tam veselo nasedel. V čakanju 
odrešilnega zeleno-rumenega traktorja, smo tudi 
mi radi izkoristili še zadnje sončne žarke in se 
pomerili v improviziranih igrah. Zvečer smo se v 
Ravnah na Koroškem pridružili lokalni mladini, 
s katero smo ob karaokah preživeli zadnji večer 
letošnjega srečanja. 

Za konec je potrebno še izpostaviti, da so za 
izvedbo srečanja poleg organizacijskega odbora, 
zaslužni tudi številni podporniki in posamezniki. 
Zato gredo iskrene zahvale Oddelku za gozdar-
stvo biotehniške fakultete, Pahernikovi ustanovi, 
vitlom Krpan, podjetju Unicommerce, Zavodu 
1 Apejron, podjetju bijol, ŠObF-ju, Zavodu 
za Gozdove Slovenije in organizaciji iFSA ter 
seveda tudi vsem predavateljem in ostalim, ki 
so kakorkoli doprinesli h končnemu rezultatu 
letošnjega srečanja.

jaša SARAŽiN
Društvo študentov gozdarstva
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Ob letošnjem Tednu gozdov je OE celje, 
Zavoda za gozdove Slovenije predstavila 
knjigo Celjski mestni gozd v Pečovniku 
avtorja, gozdarja, Dušana Košutnika, 
ki je dolga leta načrtno zbiral podatke 
in pozabljene dokumente o upravljanju 
in razvoju mestnega gozda v Pečovniku, 
proučeval njegove značilnosti ter sesta-
vljal pozabljeno zgodbo, ki jo s knjigo 
znova obujajo. 

Mestni gozd v Pečovniku se po tradi-
ciji lahko primerja z znanimi gozdovi v 
okolici nekaterih evropskih prestolnic, 
saj je v Evropi malo mest, ki bi ohranile 
v svoji lasti že od srednjega veka prvotno 
dodeljene gozdove. Že leta 1484 je v bilo 
sodni knjigi zapisano, da ima mesto celje 
svoj gozd v Pečovniku.  

V knjigi so na skoraj 200 straneh 
opisane številne značilnosti mestnega 

Izšla je knjiga Celjski mestni gozd v Pečovniku

Pogled proti mestnemu gozdu Pečovniku okoli leta 1900 (Vir: Košutnik, 2014, celjski mestni gozd v Pečovniku). 

Književnost
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gozda v Pečovniku. Predstavljene so vrste gozdnih 
združb, pestre geološke lastnosti, razvoj poselitve 
in sestava drevesnih vrst. 

Gospodarski in socialni pomen gozda za mesto 
in meščane je prikazan skozi tri zgodovinska 
obdobja od srednjega veka naprej. 

Za bralce, ki želijo podrobneje spoznati današnji 
mestni gozd v Pečovniku je v zaključnem poglavju 
opisana krožna pot skozi gozd, kjer so predsta-
vljene kulturne posebnosti območja in značilno 
rastlinstvo. S fotografijami je predstavljeno več 
kot sto rastlin, med njimi tudi posebnosti, kot 
sta brstična lilija in kranjska bunika.

Knjigo je uredil mag. Robert Hostnik, izdal pa 
Zavod za gozdove Slovenije v okviru evropskega 
projekta SylvaMED. 

Mag. Franc PERKO

Pogled proti mestnemu gozdu Pečovniku maja 2014 (Vir: Košutnik, 2014, celjski mestni gozd v Pečovniku). 

„Celjski mestni gozd v Pečovniku ima 
zgodovino, ki je dolga in stara, kot je 
mesto samo. Kar se pomni, je bil del 
mestne posesti. Medtem, ko so ostalo 
mestno posest drobili, prodajali in jo 
postopno zmanjševali, je ostal gozd v 
Pečovniku v veliki meri nespremenjen 
vsaj do konca preteklega tisočletja. Z 
dokupi se je v zadnjih stotih letih povr-
šinsko še povečal in zaokrožil. Z njim 
so se vse od srednjega veka ukvarjali 
številni župani, odbori in mestni sveti. 
Gozd je bil del mestne identitete in 
tradicije ter je v nekem smislu tudi zgo-
dovinska dediščina mesta. Meščani in 
okoliški prebivalci so se stoletja prepirali 
za prestiž in za koristi, ki jih je dajal.“ 
(D. Košutnik, citat iz knjige)

Književnost
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Terminološka komisija ZGDS spet objavlja za stroje za sečnjo, ki v abecednem seznamu Lexicon 
silvestre še nimajo razlag, sedaj izdelane dogovorjene razlage. S tem dopolnjuje Lexicon silvestre.

STROJI ZA SEČNJO

GDK izraz razlaga

375.1 spuščalka ž žičnica/0622/ za spuščanje lesa z zaviranjem; prim.: žična 
drča/0613/

3 7 5 . 7 , 
(375.1)

spuščalka ž, tirna tirna naprava z žično vrvjo za spuščanje lesa z zaviranjem

323.13 sečnja ž, strojna 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/

360 stroj m za dodelavo stroj za dodelavo surovega lesa/0251/ na dodelavnem  
skladišču/0556/ (ob kamionski cesti) npr. za razžago-
vanje/0506/ dreves na sortimente, sekalnik/0593/ ipd.; 
sin.: dodelovalni stroj 

82 stroj m za obdelavo stroj, s katerim se obdeluje/2980/ les, npr. žaganje desk, 
tesanje tramov; sin.: stroj za obdelavo lesa/2981/, obde-
lovalni stroj

360 stroj m za podiranje in 
zbiranje

stroj za podiranje/0477/ drevja in zlaganje/3574/ v kupe 
ob sečni poti/1925/ (angl.: feller-buncher); prim.: stroj 
za kleščenje in zlaganje/1590/

360 stroj m za sečnjo, dvo-
glavi

stroj za sečnjo/1591/ s sečno/1592/ in izdelovalno 
glavo/1594/ (angl.: double grip harvester);
sin.: dvoprijemni stroj za sečnjo/2551/

360 stroj m za sečnjo, eno-
glavi

stroj za sečnjo/1591/ z eno sečno glavo/1592/ (angl.: 
single grip harvester) 
sin.: enoprijemni stroj m za sečnjo/2562/ 

360 glava ž za izdelavo običajno na hidravlični roki/2119/ stroja za izdelavo/1593/ 
nameščena naprava, ki izdeluje sortimente (procesorska 
glava); 
sin.: izdelovalna glava/1594/

360 stroj m, izdelovalni stroj za izdelavo sortimentov/1593/ (procesor); prim.: 
stroj za kleščenje in zlaganje/1590/

360 stroj m, klestilni stroj za kleščenje/0464/ podrtih dreves
(angl.: delimber)

Strokovno izrazje
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Terminološka komisija je prejela tudi nekaj vprašanj o strokovnem izrazju in je oblikovala svoja 
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Uvodnik Znanstvena razprava

1 Uvod
1 IntodUctIon

Žled je vremenski pojav s tekočimi padavinami, 
ki se kopičijo v obliki ledu. Zlasti se pojavlja v 
hladnejšem delu leta v zmernih in hladnejših 
podnebnih pasovih severne in južne poloble. Do 
njegovega nastanka ponavadi privede součin-
kovanje reliefnih in vremenskih razmer, kar se 
pogosto zgodi ob menjavi hladnejše zračne mase 
s toplejšo, pri čemer je v zraku dovolj vlage za 
nastanek padavin. Temperatura zraka in padavine 
sta ključna dejavnika za žled. Sprememba inten-
zivnosti, časovne in krajevne pojavnosti padavin 
ali temperature zraka za stopinjo Celzija lahko 
odloča bodisi med dežjem in sneženjem bodisi 
med običajnim dežjem in dežjem, ki povzroča 

1 I. S., Gozdarski inštitut Slovenije. Večna pot 2, 1000 
Ljubljana, Slovenija. iztok.sinjur@gozdis.si
2 G. V., Agencija Republike Slovenije za okolje. Vojkova 
cesta 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija. 
3 L. L., Fakulteta za matematiko in fiziko. Jadranska 
ulica 19, 1000 Ljubljana.
4 V. H., Fakulteta za matematiko in fiziko. Jadranska 
ulica 19, 1000 Ljubljana.
5 I. M., Društvo za raziskovanje vremena in podnebja. 
Petkovec 64, 1373 Rovte, Slovenija.
6 M. G., Društvo za raziskovanje vremena in podnebja. 
Petkovec 64, 1373 Rovte, Slovenija.
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Žledolom januarja in februarja 2014 v Sloveniji – prostorska in 
časovna spremenljivost vremena na območju dinarskih pokrajin
Ice storm in Slovenia in January and February 2014 – Spatial and temporal 
variability in weather across the dinaric landscapes in Slovenia

Iztok SInJUR1, Gregor VeRTAčnIK2, Luka LIKAR3, Veronika HLADnIK4,  
Iztok MIKLAVčIč5, Martin GUSTInčIč6 

Izvleček:
Sinjur, I., Vertačnik, G., Likar, L., Hladnik, V., Miklavčič, I., Gustinčič, M.: Žledolom januarja in februarja 2014 
v Sloveniji – prostorska in časovna spremenljivost vremena na območju dinarskih pokrajin. Gozdarski vestnik, 
72/2014, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 9. Prevod avtorji, jezikovni pregled angleškega 
besedila Breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Slovenijo je od 31. januarja do 5. februarja 2014 prizadel žled, ki je povzročil veliko škode v gozdovih. Vremen-
ski pojav je bil izjemen po svojem trajanju, obsežnosti in posledično povzročeni škodi. Poškodovanih je bilo 
veliko gozdov. na podlagi podatkov različnih meteoroloških postaj in drugih sistemov spremljanja vremena v 
prispevku opisujemo vzroke za nastanek žleda in njegovo prostorsko spremenljivost. Analiza je bila opravljena 
v okviru raziskovalne naloge Life+ ManFor C.BD. 
Ključne besede: žled, temperatura zraka, gozd, dinarski svet, Slovenija

Abstract
Sinjur, I., Vertačnik, G., Likar, L., Hladnik, V., Miklavčič, I., Gustinčič, M.: Ice storm in Slovenia in January and 
February 2014 – Spatial and temporal variability in weather across the dinaric landscapes in Slovenia. Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), 72/2014, vol. 7-8. In Slovenian, abstract in english, lit. quot. 9. Translated 
by the authors, proofreading of the english text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The ice storm that hit Slovenia in the period between 31 January and 5 February 2014 caused a huge damage 
in forests. Weather phenomena were not exceptional only by the duration and the extent but consequently 
also by amount of damage. A lot of Slovenian forests were seriously damaged. The article describes causes for 
this ice storm and explains reasons for spatial variability of damage in the forests. Analysis is based on various 
meteorological stations’ data and other systems for meteorological observations and was done with the support 
of Life+ ManFor C.BD project.
Key words: ice storm, Slovenia, air temperature, forest, dinaric landscapes of Slovenia

žled. časovno in krajevno sovpadanje za žled 
potrebnih dejavnikov večinoma ni dolgotrajno 
in površinsko obsežno. Pri zaznavanju žleda in 
njegovih posledic je bistvenega pomena tudi 

Ali so za vse manjše načrtovanje  
obsega nege in obnove v slovenskih gozdovih 
strokovni razlogi?

Program razvoja gozdov, ki ga je Državni zbor sprejel februarja 1996, je 
na podlagi Gozdnogospodarskih načrtov 1991–2000 predvideval letno 
nego na 24.192 ha.

Območni gozdnogospodarski načrti za obdobje 2011–2020 pa načr-
tujejo izvedbo nege le še na 14.460 ha na leto, kar je le 60 odstotkov 
obsega nege iz obdobja 1991–2000. Postavlja se vprašanje, kako in zakaj 
so nastale tako velike spremembe pri načrtovanju obsega potrebnih 
negovalnih del med dvema načrtovanima obdobjema. Kateri od načrtov 
je pravi? Ali so strokovni razlogi za take spremembe? Težko je temu 
pritrditi, če upoštevamo, da je v državnih gozdovih primerno negovanih 
le 45 odstotkov mladovij (in 32 odstotkov drogovnjakov), v zasebnih 
gozdovih pa le 20 odstotkov mladovij (in 11 odstotkov drogovnjakov). 
In končno še podatek, da je bila leta 2012 opravljena nega mladovij le 
na 5.090 hektarjih.

Še večje odstopanje je pri obnovi gozdov s sajenjem. Program razvoja 
gozdov (načrti 1991–2000) je načrtoval letno obnovo s sajenjem na 1.431 
ha (poleg tega še 348 ha neposredne premene degradiranih gozdov ter 
posredne premene na 881 ha), območni gozdnogospodarski načrti za 
obdobje 2011–2020 pa načrtujejo letni obseg sajenja na 500 ha. Tudi tu 
so različna strokovna izhodišča med dvema načrtoma več kot očitna. 
Kje so razlogi? Podatki na drugi strani kažejo, da imamo preveč starih 
sestojev in premalo mladovij in sestojev v obnovi. Leta 2012 je bilo s saje-
njem obnovljenih le 270 ha gozdov, če dodamo še 8 ha obnove s setvijo, 
se je tako obnovilo le 278 ha gozdov, kar je le 20 odstotkov načrtovane 
obnove (brez premen degradiranih gozdov) v obdobju 1991–2000 ali 56 
odstotkov načrtovane obnove s sajenjem za obdobje 2011–2020. 

Pa spoznajmo še potrebe po sadikah. Po programu razvoja gozdov bi 
na leto potrebovali samo za obnovo s sajenjem (brez premen) od 3,5 do 
4 milijona sadik, po območnih načrtih za obdobje 2011–2020 le 900.000, 
leta 2012 pa smo jih za redno obnovo in sanacije porabili le še 565.245 in 
78,1 kg semena. Le dve leti prej, leta 2010 pa je bilo porabljeno 824.081 
sadik in 1.134 kg semena. Seveda se to odraža na praktično izumrlem 
drevesničarstvu. Le kako bomo lahko opravili z območnimi načrti načr-
tovani obseg obnove s sajenjem in hkrati sanirali tudi posledice žleda! 
Tovrstno igranje s številom potrebnih sadik ustreznih drevesnih vrst in 
provenienc iz leta v leto, ki jih ni mogoče nabaviti kar v brezštevilnih 
nakupovalnih centrih, ampak je za njihovo vzgojo treba imeti ustrezno 
seme in tudi čas, meji že na neodgovornost. 

Mag. Franc PeRKO



GozdV 72 (2014) 7-8 299GozdV 72 (2014) 7-8298

Uvodnik Znanstvena razprava

1 Uvod
1 IntodUctIon

Žled je vremenski pojav s tekočimi padavinami, 
ki se kopičijo v obliki ledu. Zlasti se pojavlja v 
hladnejšem delu leta v zmernih in hladnejših 
podnebnih pasovih severne in južne poloble. Do 
njegovega nastanka ponavadi privede součin-
kovanje reliefnih in vremenskih razmer, kar se 
pogosto zgodi ob menjavi hladnejše zračne mase 
s toplejšo, pri čemer je v zraku dovolj vlage za 
nastanek padavin. Temperatura zraka in padavine 
sta ključna dejavnika za žled. Sprememba inten-
zivnosti, časovne in krajevne pojavnosti padavin 
ali temperature zraka za stopinjo Celzija lahko 
odloča bodisi med dežjem in sneženjem bodisi 
med običajnim dežjem in dežjem, ki povzroča 

1 I. S., Gozdarski inštitut Slovenije. Večna pot 2, 1000 
Ljubljana, Slovenija. iztok.sinjur@gozdis.si
2 G. V., Agencija Republike Slovenije za okolje. Vojkova 
cesta 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija. 
3 L. L., Fakulteta za matematiko in fiziko. Jadranska 
ulica 19, 1000 Ljubljana.
4 V. H., Fakulteta za matematiko in fiziko. Jadranska 
ulica 19, 1000 Ljubljana.
5 I. M., Društvo za raziskovanje vremena in podnebja. 
Petkovec 64, 1373 Rovte, Slovenija.
6 M. G., Društvo za raziskovanje vremena in podnebja. 
Petkovec 64, 1373 Rovte, Slovenija.

GDK: 423.3"2014"(497.4)(045)=163.6

Žledolom januarja in februarja 2014 v Sloveniji – prostorska in 
časovna spremenljivost vremena na območju dinarskih pokrajin
Ice storm in Slovenia in January and February 2014 – Spatial and temporal 
variability in weather across the dinaric landscapes in Slovenia

Iztok SInJUR1, Gregor VeRTAčnIK2, Luka LIKAR3, Veronika HLADnIK4,  
Iztok MIKLAVčIč5, Martin GUSTInčIč6 

Izvleček:
Sinjur, I., Vertačnik, G., Likar, L., Hladnik, V., Miklavčič, I., Gustinčič, M.: Žledolom januarja in februarja 2014 
v Sloveniji – prostorska in časovna spremenljivost vremena na območju dinarskih pokrajin. Gozdarski vestnik, 
72/2014, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 9. Prevod avtorji, jezikovni pregled angleškega 
besedila Breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Slovenijo je od 31. januarja do 5. februarja 2014 prizadel žled, ki je povzročil veliko škode v gozdovih. Vremen-
ski pojav je bil izjemen po svojem trajanju, obsežnosti in posledično povzročeni škodi. Poškodovanih je bilo 
veliko gozdov. na podlagi podatkov različnih meteoroloških postaj in drugih sistemov spremljanja vremena v 
prispevku opisujemo vzroke za nastanek žleda in njegovo prostorsko spremenljivost. Analiza je bila opravljena 
v okviru raziskovalne naloge Life+ ManFor C.BD. 
Ključne besede: žled, temperatura zraka, gozd, dinarski svet, Slovenija

Abstract
Sinjur, I., Vertačnik, G., Likar, L., Hladnik, V., Miklavčič, I., Gustinčič, M.: Ice storm in Slovenia in January and 
February 2014 – Spatial and temporal variability in weather across the dinaric landscapes in Slovenia. Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), 72/2014, vol. 7-8. In Slovenian, abstract in english, lit. quot. 9. Translated 
by the authors, proofreading of the english text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The ice storm that hit Slovenia in the period between 31 January and 5 February 2014 caused a huge damage 
in forests. Weather phenomena were not exceptional only by the duration and the extent but consequently 
also by amount of damage. A lot of Slovenian forests were seriously damaged. The article describes causes for 
this ice storm and explains reasons for spatial variability of damage in the forests. Analysis is based on various 
meteorological stations’ data and other systems for meteorological observations and was done with the support 
of Life+ ManFor C.BD project.
Key words: ice storm, Slovenia, air temperature, forest, dinaric landscapes of Slovenia

žled. časovno in krajevno sovpadanje za žled 
potrebnih dejavnikov večinoma ni dolgotrajno 
in površinsko obsežno. Pri zaznavanju žleda in 
njegovih posledic je bistvenega pomena tudi 

Ali so za vse manjše načrtovanje  
obsega nege in obnove v slovenskih gozdovih 
strokovni razlogi?

Program razvoja gozdov, ki ga je Državni zbor sprejel februarja 1996, je 
na podlagi Gozdnogospodarskih načrtov 1991–2000 predvideval letno 
nego na 24.192 ha.

Območni gozdnogospodarski načrti za obdobje 2011–2020 pa načr-
tujejo izvedbo nege le še na 14.460 ha na leto, kar je le 60 odstotkov 
obsega nege iz obdobja 1991–2000. Postavlja se vprašanje, kako in zakaj 
so nastale tako velike spremembe pri načrtovanju obsega potrebnih 
negovalnih del med dvema načrtovanima obdobjema. Kateri od načrtov 
je pravi? Ali so strokovni razlogi za take spremembe? Težko je temu 
pritrditi, če upoštevamo, da je v državnih gozdovih primerno negovanih 
le 45 odstotkov mladovij (in 32 odstotkov drogovnjakov), v zasebnih 
gozdovih pa le 20 odstotkov mladovij (in 11 odstotkov drogovnjakov). 
In končno še podatek, da je bila leta 2012 opravljena nega mladovij le 
na 5.090 hektarjih.

Še večje odstopanje je pri obnovi gozdov s sajenjem. Program razvoja 
gozdov (načrti 1991–2000) je načrtoval letno obnovo s sajenjem na 1.431 
ha (poleg tega še 348 ha neposredne premene degradiranih gozdov ter 
posredne premene na 881 ha), območni gozdnogospodarski načrti za 
obdobje 2011–2020 pa načrtujejo letni obseg sajenja na 500 ha. Tudi tu 
so različna strokovna izhodišča med dvema načrtoma več kot očitna. 
Kje so razlogi? Podatki na drugi strani kažejo, da imamo preveč starih 
sestojev in premalo mladovij in sestojev v obnovi. Leta 2012 je bilo s saje-
njem obnovljenih le 270 ha gozdov, če dodamo še 8 ha obnove s setvijo, 
se je tako obnovilo le 278 ha gozdov, kar je le 20 odstotkov načrtovane 
obnove (brez premen degradiranih gozdov) v obdobju 1991–2000 ali 56 
odstotkov načrtovane obnove s sajenjem za obdobje 2011–2020. 

Pa spoznajmo še potrebe po sadikah. Po programu razvoja gozdov bi 
na leto potrebovali samo za obnovo s sajenjem (brez premen) od 3,5 do 
4 milijona sadik, po območnih načrtih za obdobje 2011–2020 le 900.000, 
leta 2012 pa smo jih za redno obnovo in sanacije porabili le še 565.245 in 
78,1 kg semena. Le dve leti prej, leta 2010 pa je bilo porabljeno 824.081 
sadik in 1.134 kg semena. Seveda se to odraža na praktično izumrlem 
drevesničarstvu. Le kako bomo lahko opravili z območnimi načrti načr-
tovani obseg obnove s sajenjem in hkrati sanirali tudi posledice žleda! 
Tovrstno igranje s številom potrebnih sadik ustreznih drevesnih vrst in 
provenienc iz leta v leto, ki jih ni mogoče nabaviti kar v brezštevilnih 
nakupovalnih centrih, ampak je za njihovo vzgojo treba imeti ustrezno 
seme in tudi čas, meji že na neodgovornost. 

Mag. Franc PeRKO



GozdV 72 (2014) 7-8 301GozdV 72 (2014) 7-8300

trajanje žledenja. Od tega je odvisna količina 
ledu, posledično obremenitev teles, na katerih 
nastaja ledena plast, in s tem vplivi na človekov 
vsakdan – porušitve dreves, drogov električne in 
telefonske napeljave, zapore cestnih in železniških 
povezav ter drugo. 

V prispevku obravnavamo prostorsko in 
časovno spremenljivost temperature zraka in 
padavin ob žledenju ob koncu januarja in v 
začetku februarja 2014. Za ponazoritev pod-
robne vremenske slike smo uporabili podatke 
iz različnih virov. Pod drobnogled smo vzeli 
območje dinarskih planot, podolij in ravnikov v 
jugozahodni Sloveniji, kjer so bili tudi nekateri 
gozdnogospodarski oddelki z najvišjim deležem 
poškodovanega drevja. Ugotovitve pojasnjujejo 
nekatere ključne dejavnike za veliko prostorsko 
raznolikost stopnje poškodovanosti gozdov.

2 Metode delA
2 WorKIng MethodS

Podatke o temperaturi zraka smo pridobili z mete-
oroloških postaj različnih tipov in z različnimi 
elektronskimi merilnimi napravami. Ker se slednje 
razlikujejo glede na proizvajalca, tip in kakovost, 
so odstopanja med njimi mogoča in pričakovana. 
Vendar pri tovrstni primerjavi ob večinoma oblač-
nem vremenu ne morejo vplivati na nepravilne 
zaključke, saj večje razlike nastanejo le ob močnem 
sončnem obsevanju, ko se sevalni zakloni in naprave 
v njih različno ogrejejo nad temperaturo zraka v 
okolici. Zaradi izpada napajanja in prekritja zaklona 
z ledom oziroma snegom nekateri podatkovni nizi 
niso popolni, kar je razvidno s krivulj na slikah. 
Uporabili smo podatke meteoroloških postaj, ki 
so v upravljanju Agencije Republike Slovenije 
za okolje, Društva za raziskovanje vremena in 
podnebja, Slovenskega meteorološkega foruma in 
Gozdarskega inštituta Slovenije.

Preglednica 1: Seznam meteoroloških postaj, s katerih smo pridobili meteorološke podatke. ARSO – Agencija 
Republike Slovenije za okolje, DRVP – Društvo za raziskovanje vremena in podnebja, GIS – Gozdarski inštitut 
Slovenije, SMF – Slovenski meteorološki forum.
Table 1: List of meteorological stations. ARSO – Slovenian Environment Agency, DRVP – Association for Weather 
and Climate Research, GIS – Slovenian Forestry Institute, SMF – Slovenian Meteorological Forum.

Številka
Number

Meteorološka postaja
Meteorological station

tip meteorološke postaje
Category of meteorological station

Upravljalec
Owner

1 Babno polje Samodejna/Automatic SMF
2 Babno Polje Podnebna/Climate ARSO
3 Borovec Samodejna/Automatic GIS
4 črni Vrh nad Idrijo Samodejna/Automatic ARSO
5 Dvor Padavinska/Precipitation ARSO
6 Iskrba Padavinska, samodejna/Precipitation, automatic ARSO
7 Javornik Samodejna/Automatic DRVP
8 Jurišče Padavinska/Precipitation ARSO
9 Kočevje Podnebna/Climate ARSO

10 Leskova dolina Samodejna/Automatic GIS
11 Logatec Samodejna/Automatic ARSO
12 Lokve Padavinska/Precipitation ARSO
13 Mali Golak Samodejna/Automatic DRVP
14 nanos Samodejna/Automatic DRVP
15 novo mesto Sinoptična/Synoptic ARSO
16 Podkraj pri Colu Padavinska/Precipitation ARSO
17 Postojna Podnebna/Climate ARSO
18 Šmarata Padavinska/Precipitation ARSO
19 Trava Padavinska/Precipitation ARSO
20 Travljanska gora Samodejna/Automatic GIS
21 Trnovo Samodejna/Automatic GIS
22 Velika Padežnica Samodejna/Automatic SMF
23 Vojsko Podnebna/Climate ARSO
24 Žaga Rog Samodejna/Automatic GIS

3 nastanek žleda
3 Glaze occurrence 

3  nAStAneK ŽledA
3  glAze occUrrence 
3.1  Žled v Sloveniji
3.1  Glaze in Slovenia

Ker je pri nas veliko z gozdom poraslih površin, 
poškodbe na drevju pa je mogoče opaziti med 
prvimi, o žledu najdemo raznovrstne vire. Temu 
navkljub se o žledu doslej ni veliko pisalo. Razlog 
za to bi lahko iskali v praviloma lokalnem pojavu 
žledenja, ki povzroči le manjšo gmotno škodo in 
ne prizadene velikega dela prebivalstva. Zapise 
o žledu pri nas najpogosteje zasledimo v goz-
darskih in drugih lokalnih kronikah, dnevnikih 
meteoroloških postaj, prispevkih v časopisih, 

redkeje študijah. enega prvih znanih zapisov o 
tem pojavu na naših tleh najdemo v publikaciji 
Dom in Svet, kjer je podrobneje opisana škoda, ki 
sta jo povzročila žled in sneg 14. in 15. decembra 
1899 na območju Vremske doline in Pivke (Saje, 
2014). Omenjene kraje uvrščamo med območja 
Slovenije, kjer so poškodbe zaradi žleda še posebno 
pogoste. V poročilu o stanju okolja iz leta 2002 
(stran 9 poglavja 2.10/naravne in druge nesreče, 
ARSO, 2003) so zapisali, da se močan žled, ki 
povzroča veliko gospodarsko škodo, pojavlja 
približno vsakih petdeset let in je najbolj razširjen 
na visokem krasu ter njegovem obrobju –na celin-
ski in primorski strani. najpogosteje prizadene 
Brkine, Senožeško hribovje z Vremščico, Zgornjo 

Slika 1: Karta gozdnatosti v Sloveniji, ki so jo pripravili na Zavodu za gozdove Slovenije, z vrisanimi lokacijami 
meteoroloških postaj (rumene pike), katerih podatke smo uporabili v prispevku. Številke postaj na karti ustrezajo 
zaporednim številkam v preglednici 1.
Figure 1: Map of Slovenian forests, prepared by Slovenia Forest Service, with the locations of meteorological stations 
(yellow dots) whose data were used in the article. Stations’ numbers are similar to the numbers in Table 1.
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Gozdarskega inštituta Slovenije.

Preglednica 1: Seznam meteoroloških postaj, s katerih smo pridobili meteorološke podatke. ARSO – Agencija 
Republike Slovenije za okolje, DRVP – Društvo za raziskovanje vremena in podnebja, GIS – Gozdarski inštitut 
Slovenije, SMF – Slovenski meteorološki forum.
Table 1: List of meteorological stations. ARSO – Slovenian Environment Agency, DRVP – Association for Weather 
and Climate Research, GIS – Slovenian Forestry Institute, SMF – Slovenian Meteorological Forum.

Številka
Number

Meteorološka postaja
Meteorological station

tip meteorološke postaje
Category of meteorological station

Upravljalec
Owner

1 Babno polje Samodejna/Automatic SMF
2 Babno Polje Podnebna/Climate ARSO
3 Borovec Samodejna/Automatic GIS
4 črni Vrh nad Idrijo Samodejna/Automatic ARSO
5 Dvor Padavinska/Precipitation ARSO
6 Iskrba Padavinska, samodejna/Precipitation, automatic ARSO
7 Javornik Samodejna/Automatic DRVP
8 Jurišče Padavinska/Precipitation ARSO
9 Kočevje Podnebna/Climate ARSO

10 Leskova dolina Samodejna/Automatic GIS
11 Logatec Samodejna/Automatic ARSO
12 Lokve Padavinska/Precipitation ARSO
13 Mali Golak Samodejna/Automatic DRVP
14 nanos Samodejna/Automatic DRVP
15 novo mesto Sinoptična/Synoptic ARSO
16 Podkraj pri Colu Padavinska/Precipitation ARSO
17 Postojna Podnebna/Climate ARSO
18 Šmarata Padavinska/Precipitation ARSO
19 Trava Padavinska/Precipitation ARSO
20 Travljanska gora Samodejna/Automatic GIS
21 Trnovo Samodejna/Automatic GIS
22 Velika Padežnica Samodejna/Automatic SMF
23 Vojsko Podnebna/Climate ARSO
24 Žaga Rog Samodejna/Automatic GIS

3 nastanek žleda
3 Glaze occurrence 

3  nAStAneK ŽledA
3  glAze occUrrence 
3.1  Žled v Sloveniji
3.1  Glaze in Slovenia

Ker je pri nas veliko z gozdom poraslih površin, 
poškodbe na drevju pa je mogoče opaziti med 
prvimi, o žledu najdemo raznovrstne vire. Temu 
navkljub se o žledu doslej ni veliko pisalo. Razlog 
za to bi lahko iskali v praviloma lokalnem pojavu 
žledenja, ki povzroči le manjšo gmotno škodo in 
ne prizadene velikega dela prebivalstva. Zapise 
o žledu pri nas najpogosteje zasledimo v goz-
darskih in drugih lokalnih kronikah, dnevnikih 
meteoroloških postaj, prispevkih v časopisih, 

redkeje študijah. enega prvih znanih zapisov o 
tem pojavu na naših tleh najdemo v publikaciji 
Dom in Svet, kjer je podrobneje opisana škoda, ki 
sta jo povzročila žled in sneg 14. in 15. decembra 
1899 na območju Vremske doline in Pivke (Saje, 
2014). Omenjene kraje uvrščamo med območja 
Slovenije, kjer so poškodbe zaradi žleda še posebno 
pogoste. V poročilu o stanju okolja iz leta 2002 
(stran 9 poglavja 2.10/naravne in druge nesreče, 
ARSO, 2003) so zapisali, da se močan žled, ki 
povzroča veliko gospodarsko škodo, pojavlja 
približno vsakih petdeset let in je najbolj razširjen 
na visokem krasu ter njegovem obrobju –na celin-
ski in primorski strani. najpogosteje prizadene 
Brkine, Senožeško hribovje z Vremščico, Zgornjo 

Slika 1: Karta gozdnatosti v Sloveniji, ki so jo pripravili na Zavodu za gozdove Slovenije, z vrisanimi lokacijami 
meteoroloških postaj (rumene pike), katerih podatke smo uporabili v prispevku. Številke postaj na karti ustrezajo 
zaporednim številkam v preglednici 1.
Figure 1: Map of Slovenian forests, prepared by Slovenia Forest Service, with the locations of meteorological stations 
(yellow dots) whose data were used in the article. Stations’ numbers are similar to the numbers in Table 1.

Sinjur, I., Vertačnik, G., Likar, L., Hladnik, V., Miklavčič, I., Gustinčič, M.: Žledolom januarja in februarja 2014 v Sloveniji 
– prostorska in časovna spremenljivost vremena na območju dinarskih pokrajin

Sinjur, I., Vertačnik, G., Likar, L., Hladnik, V., Miklavčič, I., Gustinčič, M.: Žledolom januarja in februarja 2014 v Sloveniji 
– prostorska in časovna spremenljivost vremena na območju dinarskih pokrajin



GozdV 72 (2014) 7-8 303GozdV 72 (2014) 7-8302

Pivko, vznožja in pobočja visokega krasa, Snežnik, 
Javornik, Hrušico, nanos, Trnovski gozd in čiča-
rijo. Pojavlja se tudi v kotlinah, kjer se zadržuje 
hladen zrak. Iz prispevka Agencije Republike 
Slovenije za okolje z naslovom naravne nesreče 
(ARSO, 2006) zasledimo, da žled, ki povzroča 
veliko škodo, presega debelino petih centimetrov, 
doseže pa tudi deset centimetrov in več. 

3.2  vzroki za nastanek
3.2  Causes for the occurrence
V Sloveniji se žled najpogosteje pojavi v obdobju 
hladnejšega vremena, ko v višinah že doteka 
vlažen in toplejši zrak. Ker se v jasnih in mirnih 
zimskih nočeh po nižinah, še posebno v nepre-
vetrenih kotlinah in dolinah zaradi radiacijskega 
ohlajanja nabere veliko mrzlega zraka, ga ob 
odsotnosti močnejših vetrov toplejši zrak le 
stežka izrine. Drugi primer, ki je bil tudi vzrok 
za opisano žledenje po velikem delu Slovenije, je 
posledica dotoka hladnega zraka z vzhodnim ali 
severovzhodnim zračnim tokom v nižjih slojih 
ozračja in toplejšega ter vlažnega z jugozahodnim 
tokom iznad Sredozemlja v višjih slojih. Takšne 
razmere so povezane z nižjim zračnim tlakom 
nad Sredozemskim in Jadranskim morjem ter 
višjim zračnim tlakom nad vzhodno evropo 
ali Rusijo. 

Opisana vremenska situacija ne ustvari le 
za žled ugodnih temperaturnih razmer (tem-
peraturni obrat), ampak pogosto še dodatno 
spodbudi nastanek drugega bistvenega dejav-
nika – padavin. Ker je hladen zrak težji in se 
pri tleh pomika proti morju, na svoji poti prek 
gorskih pregrad še dodatno okrepi prisilni dvig 
toplega in vlažnega zraka iznad morja nad njim 
(součinkovanje prisilnega dviga in vetrovnega 
striženja). Posledično se le-ta na svoji poti proti 
notranjosti Slovenije dvigne ne samo za višino 
orografske pregrade, ampak še dodatno za debe-
lino plasti hladnega zraka, ki se kot klin zajeda 
pod toplo plast. Pri tem na relativno majhnem 
območju pogosto nastanejo izdatne padavine, 
katerih razvoj je težje predvideti. Znano je, da v 
Sloveniji na območju dinarske pregrade nastajajo 
lokalno izdatnejše padavine (na primer Sinjur 
in sod., 2011).

4  Žled ob KoncU jAnUArjA In 
v zAčetKU febrUArjA 2014 v 
SlovenIjI

4  Ice StorM At the end of 
jAnUAry And begInnIng of 
febrUAry 2014 In SlovenIA

4.1  vremenske razmere
4.1  Weather conditions
Za vremensko dogajanje na območju evrope je bil 
značilen velik kontrast med globokim ciklonskim 
območjem nad vzhodnim Atlantikom in deloma 
tudi nad Sredozemljem ter izrazitim anticiklonom 
s središčem nad Rusijo. Razlika v zračnem tlaku 
med obema baričnima tvorbama je bila občasno 
tudi več kot 100 hPa. na našem območju se je 
vedno znova obnavljala frontalna cona, saj sta 
se srečevala hladen zrak polarnega izvora v tanki 
prizemni plasti ozračja ter močan dotok toplega 
in vlažnega zraka v višinah iznad severne Afrike 
in Sredozemlja (ARSO, 2014b).

Za lažjo predstavitev razmer v ozračju ob 
žledenju smo nekoliko dopolnili sliko navpičnega 
preseka ozračja nad Ljubljano 2. februarja 2014 
(slika 2) (ARSO, 2014a). Slika kaže potek tem-
perature zraka (modra krivulja) in temperature 
rosišča (rdeča krivulja) po nadmorskih višinah 
nad Ljubljansko kotlino. najhladneje (okoli −6 
°C) je bilo na nadmorski višini okoli 1000 m. V 
nižinah je bilo ozračje mirno, nekoliko višje je 
pihal šibek veter vzhodnih smeri. Od 1300 m do 
1900 m nadmorske višine je bila plast s pozitivno 
temperaturo zraka. Temperaturni obrat je bil zelo 
izrazit – na vsega 400 metrih višinske razlike 
je bila sprememba temperature zraka kar 9 °C 
(ARSO, 2014b). V plasti z najtoplejšim zrakom 
je pihal veter južnih smeri. Temperaturni obrat in 
različne smeri vetrov nazorno kažejo na različni 
zračni masi.

četudi se v času žledenja zračne mase in 
vetrovne razmere niso bistveno spreminjale, je 
iz podatkov samodejnih meteoroloških postaj 
mogoče opaziti krajevno veliko spremenljivost 
temperature zraka. 

4.2  Spremenljivost razmer za nastanek 
žleda

4.2  Versatility of conditions for glaze 
occurrence

Od 31. januarja do 5. februarja 2014 se je v nizu 
padavinskih dogodkov marsikje nabralo več cen-
timetrov žleda, na primer na Zaplani nad Vrhniko 
od 6 do 9 centimetrov (slika 3). Dodatno je k 
obremenitvi dreves prispeval še sneg, s katerim 
so bile že poprej obložene zlasti krošnje iglavcev. 
Predvsem 1. in 2. februarja je žled nastajal v veli-
kem delu Slovenije, zlasti pa na dinarski pregradi. 
čeprav je bilo to območje najhuje prizadeto, pa so 
tod nastajale velike razlike v razmerah za nastanek 
žleda in posledično v nastali škodi. 

4.2.1 Snežnik
4.2.1 Snežnik
na območju Snežnika se je še dan pred 
poslabšanjem, v prvem delu noči z 29. na 30. 
januar, zaradi delno jasne in mirne noči po dolinah 

Slika 2: navpični presek ozračja nad Ljubljano 2. februarja 2014 zgodaj zjutraj. Modra krivulja prikazuje gibanje 
temperature zraka, rdeča krivulja pa gibanje temperature rosišča. (ARSO, 2014a)
Figure 2: Vertical balloon sounding over Ljubljana in the early morning hours of 2 February 2014. Blue curve 
indicates air temperature and red curve indicates dew point, respectively. (ARSO, 2014a)

Slika 3: Žled na Zaplani nad Vrhniko, 5. februarja 2014 
(foto: Martin Gustinčič)
Figure 3: Glaze on Zaplana above Vrhnika on 5 February 
2014. (Photo: Martin Gustinčič)

in vrtačah zelo ohladilo. Samodejna meteorološka 
postaja je v Veliki Padežnici (1127 m) v večernih 
urah beležila −17,5 °C, v Leskovi dolini (750 m) 
pa −7,7 °C. Do dopoldneva 30. januarja je na južni 
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rosišča (rdeča krivulja) po nadmorskih višinah 
nad Ljubljansko kotlino. najhladneje (okoli −6 
°C) je bilo na nadmorski višini okoli 1000 m. V 
nižinah je bilo ozračje mirno, nekoliko višje je 
pihal šibek veter vzhodnih smeri. Od 1300 m do 
1900 m nadmorske višine je bila plast s pozitivno 
temperaturo zraka. Temperaturni obrat je bil zelo 
izrazit – na vsega 400 metrih višinske razlike 
je bila sprememba temperature zraka kar 9 °C 
(ARSO, 2014b). V plasti z najtoplejšim zrakom 
je pihal veter južnih smeri. Temperaturni obrat in 
različne smeri vetrov nazorno kažejo na različni 
zračni masi.

četudi se v času žledenja zračne mase in 
vetrovne razmere niso bistveno spreminjale, je 
iz podatkov samodejnih meteoroloških postaj 
mogoče opaziti krajevno veliko spremenljivost 
temperature zraka. 

4.2  Spremenljivost razmer za nastanek 
žleda

4.2  Versatility of conditions for glaze 
occurrence

Od 31. januarja do 5. februarja 2014 se je v nizu 
padavinskih dogodkov marsikje nabralo več cen-
timetrov žleda, na primer na Zaplani nad Vrhniko 
od 6 do 9 centimetrov (slika 3). Dodatno je k 
obremenitvi dreves prispeval še sneg, s katerim 
so bile že poprej obložene zlasti krošnje iglavcev. 
Predvsem 1. in 2. februarja je žled nastajal v veli-
kem delu Slovenije, zlasti pa na dinarski pregradi. 
čeprav je bilo to območje najhuje prizadeto, pa so 
tod nastajale velike razlike v razmerah za nastanek 
žleda in posledično v nastali škodi. 

4.2.1 Snežnik
4.2.1 Snežnik
na območju Snežnika se je še dan pred 
poslabšanjem, v prvem delu noči z 29. na 30. 
januar, zaradi delno jasne in mirne noči po dolinah 

Slika 2: navpični presek ozračja nad Ljubljano 2. februarja 2014 zgodaj zjutraj. Modra krivulja prikazuje gibanje 
temperature zraka, rdeča krivulja pa gibanje temperature rosišča. (ARSO, 2014a)
Figure 2: Vertical balloon sounding over Ljubljana in the early morning hours of 2 February 2014. Blue curve 
indicates air temperature and red curve indicates dew point, respectively. (ARSO, 2014a)

Slika 3: Žled na Zaplani nad Vrhniko, 5. februarja 2014 
(foto: Martin Gustinčič)
Figure 3: Glaze on Zaplana above Vrhnika on 5 February 
2014. (Photo: Martin Gustinčič)

in vrtačah zelo ohladilo. Samodejna meteorološka 
postaja je v Veliki Padežnici (1127 m) v večernih 
urah beležila −17,5 °C, v Leskovi dolini (750 m) 
pa −7,7 °C. Do dopoldneva 30. januarja je na južni 
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strani Snežnika pod vplivom oblačnosti in vetra 
temperatura zraka že presegla ledišče, medtem ko 
je na severni strani, pri Leskovi dolini, še zmrzo-
valo (slika 4). V tem času so se začele pojavljati 
tudi prve padavine v obliki dežja. V času najobil-
nejših padavin, to je v dneh od 30. januarja do 3. 
februarja, ko je glede na podatke meteoroloških 
postaj Babno Polje, Šmarata in Jurišče padlo od 
130 do 150 mm padavin, je bila na meteorološki 
postaji pri Leskovi dolini temperatura zraka od 
0 °C do −3 °C (podobno tudi na Babnem polju). 

Slika 4: Gibanje 
temperature zraka 
na območju Snež-
nika od 30. janu-
arja do 8. februarja 
2014
Figure 4: Time 
series of air tem-
perature in Snežnik 
region between 30 
January and 8 Feb-
ruary 2014.

Preglednica 2: Dnevna količina padavin v milimet-
rih na meteoroloških postajah ARSO Babno Polje, 
Šmarata in Jurišče v času žledenja konec januarja in v 
začetku februarja 2014. Količina predstavlja padavine, 
ki so padle od 7. ure zjutraj prejšnjega dne do 7. ure 
pripadajočega dne
Table 2: Daily precipitation accumulation at meteoro-
logical stations ARSO Babno Polje, Šmarata and Jurišče 
during the ice storm at the end of January and beginning 
of February 2014. The values represent accumulation 
from 7 a.m. at the day before to 7 a.m. at the given day. 

datum/
Date

babno 
Polje (754 

m)

Šmarata 
(580 m)

jurišče 
(703 m)

31. 1. 49,0 50,5 25,2
1. 2. 43,5 44,7 60,7
2. 2. 27,4 36,5 40,6
3. 2. 10,1 12,0 25,2
4. 2. 0,0 0,0 0,0
5. 2. 1,4 1,3 7,9
6. 2. 5,4 5,9 8,8

Skupaj 136,8 150,9 168,4

31. januarja in 1. februarja je bila temperatura 
povsem blizu ledišča, nekaj desetink pod njim 
ali nad njim. na južni strani Snežnika, v Veliki 
Padežnici, ki je približno 14 km južneje in 400 
m višje, je bila temperatura zraka v omenjenem 
obdobju vseskozi nad lediščem, vse do +6 °C.

4.2.2 od travljanske gore do Kočevskega roga
4.2.2 From Travljanska gora to Kočevski Rog
Za območje od Travljanske gore do Kočevskega 
roga so bile značilne dokaj izenačene tempe-
raturne razmere, pri čemer velja poudariti, da 
so bile temperature zraka od 30. januarja do 5. 
februarja vseskozi pod lediščem (slika 5). V času 
najobilnejših padavin so se po nižinah temperature 
zraka gibale od okoli −1 °C do −4 °C, v legah na 
nadmorski višini okoli 850 m pa je bilo še stopinjo 
ali dve hladneje.

Pri količini padavin je opazen postopen upad 
od zahoda proti vzhodu. Medtem ko je na mete-
orološki postaji v vasi Trava v Dragarski dolini 
padlo več kot 190 mm padavin, jih je bilo na 
Kočevskem tudi več kot polovica manj, proti 
dolini reke Krke in novem mestu pa le še petina 
tega (preglednica 3).
 
4.2.3  od trnovskega gozda do Postojne in 

logatca
4.2.3  from trnovski gozd to Postojna and 

logatec
Za zahodno polovico dinarske pregrade v Slo-
veniji so bile značilne najobilnejše padavine. V 

dneh od 31. januarja do 6. februarja je na tem 
območju padlo od okoli 170 mm do več kot 270 
mm padavin. na Trnovski in Vojskarski planoti 
v tem času ni bilo niti dneva brez padavin. Tod 
so bile temperaturne razmere bolj raznolike. 
Pri pojavljanju žleda pomembne vloge tako ni 
odigrala le nadmorska višina, temveč tudi lega 
glede na osrednji greben dinarske pregrade, to je 
pred pregrado (zahodno) ali za njo (vzhodno). 
Slednja se je za pomemben dejavnik najočitneje 
izkazala v primerjavi Vojskega, ki leži vhodno 
od grebena, to je proti notranjosti Slovenije, in 
Trnovega ter nanosa, ki sta zahodno od grebena, 
to je na primorski strani (slika 6). Pod vrhom 
Javornika se je temperatura zraka zelo spreminjala 

Slika 5: Gibanje 
temperature zra-
ka na območju od 
Travljanske gore 
nad Dragarsko 
dolino do Kočev-
skega Roga od 30. 
januarja do 8. feb-
ruarja 2014 
Figure 5: Time se-
ries of air tempera-
ture in the belt from 
Travljanska gora to 
Kočevski Rog be-
tween 30 January 
and 8 February 
2014.

Preglednica 3: Dnevna količina padavin v milimetrih na meteoroloških postajah ARSO Trava, Iskrba, 
Kočevje, Dvor in novo mesto v času žledenja konec januarja in v začetku februarja 2014. Količina 
predstavlja padavine, ki so padle od 7. ure zjutraj prejšnjega dne do 7. ure pripadajočega dne.
Table 3: Daily precipitation accumulation at meteorological stations ARSO Trava, Iskrba, Kočevje, Dvor and Novo 
mesto during the ice storm at the end of January and at the beginning of February 2014. The values represent 
accumulation from 7 a.m. at the day before to 7 a.m. at the given day.

datum 
Date

trava  
(774 m)

Iskrba  
(540 m)

Kočevje  
(467 m)

dvor  
(195 m)

novo mesto  
(220 m)

31. 1. 54,1 19,7 16,5 8,0 4,2
1. 2. 46,8 8,6 5,9 2,5 1,3
2. 2. 66,8 19,5 18,8 11,9 6,5
3. 2. 18,9 17,9 20,5 12,6 13,0
4. 2. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. 2. 0,0 1,7 0,6 0,0 0,3
6. 2. 7,8 4,3 1,9 0,1 0,3
Skupaj 194,4 71,7 64,2 35,1 25,6

in je v času obilnih padavin od 30. januarja do 2. 
februarja kolebala od −6 °C do +4 °C. V Logaški 
in Postojnski kotlini so bile temperaturne razmere 
bolj izenačene. V Logatcu je bila temperatura 
zraka vse do 5. februarja pod lediščem (do −4 
°C), v Postojni pa se je v tem času vsaj v treh dneh 
segrelo do ledišča ali celo nekaj desetink višje (31. 
januarja, 1. in 2. februarja) (slika 7). 

5  rAzPrAvA
5  dIScUSSIon

na pojav žledenja in posledično višino škode 
bistveno vplivata temperatura zraka in količina 
padavin, ki pa sta lahko zelo odvisni od geo-
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strani Snežnika pod vplivom oblačnosti in vetra 
temperatura zraka že presegla ledišče, medtem ko 
je na severni strani, pri Leskovi dolini, še zmrzo-
valo (slika 4). V tem času so se začele pojavljati 
tudi prve padavine v obliki dežja. V času najobil-
nejših padavin, to je v dneh od 30. januarja do 3. 
februarja, ko je glede na podatke meteoroloških 
postaj Babno Polje, Šmarata in Jurišče padlo od 
130 do 150 mm padavin, je bila na meteorološki 
postaji pri Leskovi dolini temperatura zraka od 
0 °C do −3 °C (podobno tudi na Babnem polju). 

Slika 4: Gibanje 
temperature zraka 
na območju Snež-
nika od 30. janu-
arja do 8. februarja 
2014
Figure 4: Time 
series of air tem-
perature in Snežnik 
region between 30 
January and 8 Feb-
ruary 2014.

Preglednica 2: Dnevna količina padavin v milimet-
rih na meteoroloških postajah ARSO Babno Polje, 
Šmarata in Jurišče v času žledenja konec januarja in v 
začetku februarja 2014. Količina predstavlja padavine, 
ki so padle od 7. ure zjutraj prejšnjega dne do 7. ure 
pripadajočega dne
Table 2: Daily precipitation accumulation at meteoro-
logical stations ARSO Babno Polje, Šmarata and Jurišče 
during the ice storm at the end of January and beginning 
of February 2014. The values represent accumulation 
from 7 a.m. at the day before to 7 a.m. at the given day. 

datum/
Date

babno 
Polje (754 

m)

Šmarata 
(580 m)

jurišče 
(703 m)

31. 1. 49,0 50,5 25,2
1. 2. 43,5 44,7 60,7
2. 2. 27,4 36,5 40,6
3. 2. 10,1 12,0 25,2
4. 2. 0,0 0,0 0,0
5. 2. 1,4 1,3 7,9
6. 2. 5,4 5,9 8,8

Skupaj 136,8 150,9 168,4

31. januarja in 1. februarja je bila temperatura 
povsem blizu ledišča, nekaj desetink pod njim 
ali nad njim. na južni strani Snežnika, v Veliki 
Padežnici, ki je približno 14 km južneje in 400 
m višje, je bila temperatura zraka v omenjenem 
obdobju vseskozi nad lediščem, vse do +6 °C.

4.2.2 od travljanske gore do Kočevskega roga
4.2.2 From Travljanska gora to Kočevski Rog
Za območje od Travljanske gore do Kočevskega 
roga so bile značilne dokaj izenačene tempe-
raturne razmere, pri čemer velja poudariti, da 
so bile temperature zraka od 30. januarja do 5. 
februarja vseskozi pod lediščem (slika 5). V času 
najobilnejših padavin so se po nižinah temperature 
zraka gibale od okoli −1 °C do −4 °C, v legah na 
nadmorski višini okoli 850 m pa je bilo še stopinjo 
ali dve hladneje.

Pri količini padavin je opazen postopen upad 
od zahoda proti vzhodu. Medtem ko je na mete-
orološki postaji v vasi Trava v Dragarski dolini 
padlo več kot 190 mm padavin, jih je bilo na 
Kočevskem tudi več kot polovica manj, proti 
dolini reke Krke in novem mestu pa le še petina 
tega (preglednica 3).
 
4.2.3  od trnovskega gozda do Postojne in 

logatca
4.2.3  from trnovski gozd to Postojna and 

logatec
Za zahodno polovico dinarske pregrade v Slo-
veniji so bile značilne najobilnejše padavine. V 

dneh od 31. januarja do 6. februarja je na tem 
območju padlo od okoli 170 mm do več kot 270 
mm padavin. na Trnovski in Vojskarski planoti 
v tem času ni bilo niti dneva brez padavin. Tod 
so bile temperaturne razmere bolj raznolike. 
Pri pojavljanju žleda pomembne vloge tako ni 
odigrala le nadmorska višina, temveč tudi lega 
glede na osrednji greben dinarske pregrade, to je 
pred pregrado (zahodno) ali za njo (vzhodno). 
Slednja se je za pomemben dejavnik najočitneje 
izkazala v primerjavi Vojskega, ki leži vhodno 
od grebena, to je proti notranjosti Slovenije, in 
Trnovega ter nanosa, ki sta zahodno od grebena, 
to je na primorski strani (slika 6). Pod vrhom 
Javornika se je temperatura zraka zelo spreminjala 

Slika 5: Gibanje 
temperature zra-
ka na območju od 
Travljanske gore 
nad Dragarsko 
dolino do Kočev-
skega Roga od 30. 
januarja do 8. feb-
ruarja 2014 
Figure 5: Time se-
ries of air tempera-
ture in the belt from 
Travljanska gora to 
Kočevski Rog be-
tween 30 January 
and 8 February 
2014.

Preglednica 3: Dnevna količina padavin v milimetrih na meteoroloških postajah ARSO Trava, Iskrba, 
Kočevje, Dvor in novo mesto v času žledenja konec januarja in v začetku februarja 2014. Količina 
predstavlja padavine, ki so padle od 7. ure zjutraj prejšnjega dne do 7. ure pripadajočega dne.
Table 3: Daily precipitation accumulation at meteorological stations ARSO Trava, Iskrba, Kočevje, Dvor and Novo 
mesto during the ice storm at the end of January and at the beginning of February 2014. The values represent 
accumulation from 7 a.m. at the day before to 7 a.m. at the given day.

datum 
Date

trava  
(774 m)

Iskrba  
(540 m)

Kočevje  
(467 m)

dvor  
(195 m)

novo mesto  
(220 m)

31. 1. 54,1 19,7 16,5 8,0 4,2
1. 2. 46,8 8,6 5,9 2,5 1,3
2. 2. 66,8 19,5 18,8 11,9 6,5
3. 2. 18,9 17,9 20,5 12,6 13,0
4. 2. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. 2. 0,0 1,7 0,6 0,0 0,3
6. 2. 7,8 4,3 1,9 0,1 0,3
Skupaj 194,4 71,7 64,2 35,1 25,6

in je v času obilnih padavin od 30. januarja do 2. 
februarja kolebala od −6 °C do +4 °C. V Logaški 
in Postojnski kotlini so bile temperaturne razmere 
bolj izenačene. V Logatcu je bila temperatura 
zraka vse do 5. februarja pod lediščem (do −4 
°C), v Postojni pa se je v tem času vsaj v treh dneh 
segrelo do ledišča ali celo nekaj desetink višje (31. 
januarja, 1. in 2. februarja) (slika 7). 

5  rAzPrAvA
5  dIScUSSIon

na pojav žledenja in posledično višino škode 
bistveno vplivata temperatura zraka in količina 
padavin, ki pa sta lahko zelo odvisni od geo-
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Slika 6: Gibanje tem-
perature zraka na 
območju Trnovega, 
Vojskega in nanosa 
od 30. januarja do 8. 
februarja 2014 
Figure 6: Time series 
of air temperature in 
the regions of Trnovo, 
Vojsko and Nanos be-
tween 30 January and 
8 February 2014.

Slika 7: Gibanje tem-
perature zraka na ob-
močju Malega Golaka 
v Trnovskem gozdu, 
Javornika, Postojne 
in Logatca od 30. ja-
nuarja do 8. februarja 
2014
Figure 7: Time series 
of air temperature in 
the regions of Mali Go-
lak in Trnovski gozd, 
Javornik, Postojna and 
Logatec between 30 
January and 8 Febru-
ary 2014.

grafske lege. Zaradi vpliva hladnega zračnega 
toka v spodnjih slojih ozračja in toplejšega ter 
vlažnega v višjih na območju dinarske pregrade 
pogosto nastajajo izrazitejši vremenski pojavi. 
Tako je bilo tudi v primeru enega najobsežnejših 
zabeleženih žledolomov v Sloveniji, ko je žled na 
dinarski pregradi nastajal vse od noči s 30. na 31. 
januar do jutra 5. februarja. Podatki meteoroloških 
postaj so pokazali veliko regionalno in krajevno 
raznolikost temperaturnih in padavinskih razmer.

na območju dinarske pregrade je v omenje-
nem obdobju opazna velika prostorska razno-
likost v količini padavin; največ jih je padlo na 
Trnovskem gozdu, tudi več kot 270 mm, in na 
Logaškem – okoli 250 mm. Količina padavin 
se je od tu proti primorski in ljubljanski strani 
opazno manjšala. Vzdolž Javornikov in na 
Snežniškem pogorju je padlo okoli 140 mm do 
180 mm padavin, proti vzhodu pa postopno vse 
manj. Sprva je tod po količini padavin sicer še 
izstopalo območje Dragarske doline s skoraj 200 
mm, a jih je bilo na vzhodni strani Goteniške 
gore, na Kočevskem, tudi več kot polovico manj. 
Še bistveno manj jih je bilo proti dolini reke 
Krke in novemu mestu, kjer je padlo komaj 25 
mm padavin. 

Preglednica 4: Dnevna količina padavin v milimetrih na meteoroloških postajah ARSO Lokve, Vojsko, črni Vrh 
nad Idrijo, Podkraj, Postojna in Logatec. Količina predstavlja padavine, ki so padle od 7. ure zjutraj prejšnjega 
dne do 7. ure pripadajočega dne.
Table 4: Daily precipitation accumulation in mm at meteorological stations ARSO Lokve, Vojsko, črni Vrh nad 
Idrijo, Podkraj, Postojna and Logatec during the ice storm at the end of January and beginning of February 2014. 
The values represent accumulation from 7 a.m.at the day before to 7 a.m. at the given day. 

datum/
Date

lokve 
(946 m)

vojsko 
(1067 m)

črni vrh nad 
Idrijo (683 m)

Podkraj pri 
colu (799 m)

Postojna 
(533 m)

logatec 
(486 m)

31. 1. 86,6 37,4 42,2 58,0 51,6 93,0
1. 2. 79,4 72,2 23,5 21,6 49,5 67,2
2. 2. 34,8 17,5 32,5 33,8 41,5 42,8
3. 2. 38,6 43,4 32,8 20,1 18,1 25,9
4. 2. 2,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
5. 2. 22,2 13,2 33,7 25,5 12,9 21,6
6. 2. 14,0 3,2 27,6 17,5 2,0 4,2
Skupaj 277,8 189,3 192,3 176,5 175,6 254,7

Podatki meteoroloških postaj so potrdili pri-
sotnost temperaturnega obrata, ki je razviden 
z nočnih navpičnih balonskih sondaž z opazo-
valnega prostora glavne meteorološke postaje 
Ljubljana Bežigrad. Medtem ko so bile tempe-
rature zraka po hribih in dolinah vzhodno od 
dinarske pregrade (naprimer od Vojskega proti 
Logatcu, na Cerkniškem polju, v Loški dolini in 
na Kočevskem) povečini vseskozi pod lediščem 
(po nižinah do okoli −4 °C, po hribih do okoli 
−6 °C), so po vrhovih dinarske pregrade, nižjih 
sedlih in uravnavah na primorski strani lokalno 
nastajale izrazite spremembe (od okoli −6 °C do 
okoli +8 °C). Toplejša in hladnejša obdobja so se 
razlikovala po trajanju in izrazitosti temperaturnih 
sprememb.

Iz podrobnega pregleda vremenskih podatkov 
lahko sklepamo, da je zaradi manjše količine 
padavin vzhodni del dinarske pregrade utrpel 
manj škode zaradi žleda. nasprotno je bila na 
območju med Travljansko goro, Snežnikom, 
Postojno in Logatcem ter proti Vojskemu od 
31. januarja do 5. februarja 2014 idealna vre-
menska kombinacija za obilen žled – večdne-
vno obdobje nizkih temperatur zraka in veliko 
padavin. Posledično so prav tod nastale največje 

Slika 8: Poškodovani stebri daljnovoda pri Logatcu 4. februarja 2014 (foto: Luka Likar)
Figure 8: Damaged high-voltage power line near Logatec on 4 February 2014 (Photo: Luka Likar)
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Slika 6: Gibanje tem-
perature zraka na 
območju Trnovega, 
Vojskega in nanosa 
od 30. januarja do 8. 
februarja 2014 
Figure 6: Time series 
of air temperature in 
the regions of Trnovo, 
Vojsko and Nanos be-
tween 30 January and 
8 February 2014.

Slika 7: Gibanje tem-
perature zraka na ob-
močju Malega Golaka 
v Trnovskem gozdu, 
Javornika, Postojne 
in Logatca od 30. ja-
nuarja do 8. februarja 
2014
Figure 7: Time series 
of air temperature in 
the regions of Mali Go-
lak in Trnovski gozd, 
Javornik, Postojna and 
Logatec between 30 
January and 8 Febru-
ary 2014.
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toka v spodnjih slojih ozračja in toplejšega ter 
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nem obdobju opazna velika prostorska razno-
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datum/
Date
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(946 m)

vojsko 
(1067 m)

črni vrh nad 
Idrijo (683 m)

Podkraj pri 
colu (799 m)

Postojna 
(533 m)

logatec 
(486 m)
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2. 2. 34,8 17,5 32,5 33,8 41,5 42,8
3. 2. 38,6 43,4 32,8 20,1 18,1 25,9
4. 2. 2,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
5. 2. 22,2 13,2 33,7 25,5 12,9 21,6
6. 2. 14,0 3,2 27,6 17,5 2,0 4,2
Skupaj 277,8 189,3 192,3 176,5 175,6 254,7
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poškodbe gozdov in različne infrastrukture, 
predvsem elektroenergetskega omrežja (slika 
8). Zaprte so bile številne prometne povezave, 
zlasti gozdne ceste (slika 9). Po vršnih predelih 
dinarske pregrade ter na njeni zahodni strani je 
bilo sicer padavin glede količine podobno veliko 
ali še več, vendar je bila temperatura bodisi nad 
lediščem bodisi ga je večkrat prešla. Posledično 
so tako vmesna toplejša obdobja preprečevala 
močnejše žledenje oziroma je žled zaradi vetra 
tudi delno odpadal.

5  dIScUSSIon
The occurrence of glaze and consequently the 
amount of damage is strongly influenced by air 
temperature and precipitation amount, both of 
which can strongly depend on geographical posi-
tion. Due to cold air current in the lower levels 
of the atmosphere and warmer as well as moist 

one in the higher ones the Dinaric mountain 
range experiences frequent pronounced weather 
phenomena. This was also the case during one 
of the most extensive recorded ice storms in 
Slovenia, when glaze was forming since the 
night of 30/31 January through the morning of 
5 February. Meteorological station data have 
revealed large regional and local variability of 
temperature and precipitation conditions of 
the event.

In the area of the Dinaric mountain range 
there was a strong spatial gradient in precipitation 
amount during the event. The precipitation was 
the most abundant on Trnovski gozd plateau, with 
the amount exceeding even 270 mm, as well as 
in Logatec area with around 250 mm. Precipita-
tion amount decreased noticeably towards both 
the littoral and Ljubljana region as well. Along 
Javornik and Snežnik Mountain 140–180 mm of 
precipitation fell, whereas the amount gradually 

decreased towards the east. In the latter region 
only the Draga valley stood out with almost 200 
mm, but on the other hand the eastern side of 
Goteniška gora and Kočevje region received less 
than a half of that amount in some places. The 
amount towards the Krka valley and novo mesto, 
where only 25 mm of precipitation fell, was even 
more modest.

The strong temperature inversion has been 
confirmed by the data from meteorological sta-
tions as well as vertical balloon soundings from 
main meteorological station Ljubljana Bežigrad. 
Meanwhile the air temperature in the mountains 
and valleys east of the Dinaric mountain ridge (for 
example from Vojsko towards Logatec, Cerkniško 
polje, Loška dolina and Kočevje area) was mainly 
below freezing point (in lowlands around −4 °C, 
in the mountains around −6 °C), at the top of the 
ridge, saddles and plains on littoral side, strong 
air temperature gradients accrued. Warm and 
cold periods differed both in their duration and 
air temperature changes intensity. 

According to the detailed datasets review we 
can assume, that lower precipitation amount on 
the eastern side of Dinaric mountain range resul-
ted in lower amount of damage. Contrary, in the 
area from Travljanska gora, Snežnik Mountain, 
Postojna and Logatec towards Vojsko from 31 
January through the morning of 5 February the 
weather conditions were appropriate for abun-
dant glaze – many days of air temperature below 
freezing point and high amount of precipitation. 
Consequently the highest concentration of damage 
in the forests and on various infrastructure, espe-
cially on power lines (figure 8), occurred in this 
area. Many traffic lines, especially forest roads, 
were closed due to fallen trees (figure 9). In the 
higher elevated parts of the Dinaric mountain 
range as well as on its western side, the amount of 
precipitation was similar or even higher, but the 
air temperature conditions were not favorable for 
excessive glaze. The air temperature continuously 
oscillated around the freezing point, therefore 
abundant glaze could not form.

Slika 9: Zaradi podrtega drevja je bilo neprevoznih veliko gozdnih cest. Travljanska gora, 20. marec 2014. (Foto: 
Iztok Sinjur)
Figure 9: Many forest roads were closed due to fallen trees. Travljanska gora, 20 March 2014 (Photo: Iztok Sinjur)

6  zAKljUčeK
6  conclUSIonS

Opisani žledolom v Sloveniji izstopa po obsegu, 
povzročeni škodi in številu ljudi, ki so bili zaradi 
njega kakor koli prizadeti. S pomočjo množice 
zbranih vremenskih podatkov smo se v tej analizi 
omejili na območje dinarske pregrade, kjer rastejo 
eni najproduktivnejših gozdov v slovenskem 
prostoru. Prav ti gozdovi so bili v tako imeno-
vani »ledeni ujmi« zelo prizadeti, s tem pa tudi 
ljudje. Z analizo smo želeli izpostaviti pomen 
in uporabnost vremenskih podatkov, s katerimi 
lahko ne le pojasnjujemo izredne vremenske 
dogodke, sprejemamo s strokovnostjo utemeljene 
odločitve, ampak tudi pripomoremo k uspešnemu 
ocenjevanju škode in kriznemu ukrepanju. Pomen 
tovrstnih analiz, ki brez povezovanj meteorolo-
ških merilnih mrež različnih služb, uradnih in 
neuradnih interesnih združenj ne bi bile tako 
celovite, se kaže tudi v sprejemanju odločitev na 
področju preventive.
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one in the higher ones the Dinaric mountain 
range experiences frequent pronounced weather 
phenomena. This was also the case during one 
of the most extensive recorded ice storms in 
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night of 30/31 January through the morning of 
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air temperature changes intensity. 
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ted in lower amount of damage. Contrary, in the 
area from Travljanska gora, Snežnik Mountain, 
Postojna and Logatec towards Vojsko from 31 
January through the morning of 5 February the 
weather conditions were appropriate for abun-
dant glaze – many days of air temperature below 
freezing point and high amount of precipitation. 
Consequently the highest concentration of damage 
in the forests and on various infrastructure, espe-
cially on power lines (figure 8), occurred in this 
area. Many traffic lines, especially forest roads, 
were closed due to fallen trees (figure 9). In the 
higher elevated parts of the Dinaric mountain 
range as well as on its western side, the amount of 
precipitation was similar or even higher, but the 
air temperature conditions were not favorable for 
excessive glaze. The air temperature continuously 
oscillated around the freezing point, therefore 
abundant glaze could not form.

Slika 9: Zaradi podrtega drevja je bilo neprevoznih veliko gozdnih cest. Travljanska gora, 20. marec 2014. (Foto: 
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Figure 9: Many forest roads were closed due to fallen trees. Travljanska gora, 20 March 2014 (Photo: Iztok Sinjur)
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1 Uvod
Gozdni rezervati so edini gozdovi, v katerih 
dolgoročno in potencialno ni gospodarjenja, saj 
ne zagotavljajo lesnoproizvodne vloge. Tudi v 
varovalnih gozdovih posek sicer ni določen in se 
v njih lahko dalj časa ne bi gospodarilo, vendar 
pa je v Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih 
s posebnim namenom v 5. členu določen režim 
gospodarjenja v teh gozdovih. Zakon nalaga 
Zavodu za gozdove Slovenije, da mora zagotavljati 
določena dela, kot so pravočasna obnova in posek 
prestarelega drevja ter malopovršinsko izvajanje 
sečenj. Kratkoročno se ne gospodari tudi v večini 
ekocelic, ki so pri ustreznem območnem gozdno-
gospodarskem načrtu z varstvenimi usmeritvami 
lahko primeren način vzdrževanja točno določenih 
vrst (Hudoklin in sod., 2011), vendar so ekocelice 
večinoma manjših površin in niso trajne, kar je 
pomemben dejavnik pri raziskovalnem delu.  Zato 
so obstoječi gozdni rezervati ključnega pomena za 
razvoj gozdarske znanosti in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. Omogočajo edinstven vpogled v 
delovanje gozdnih ekosistemov, kar lahko upo-
rabimo pri gospodarjenju z gozdovi. V povezavi 
s tem so še posebno pomembni pragozdni rezer-
vati, ki predstavljajo t. i. »ničelno« stanje gozda, 
brez vpliva človekovega delovanja. V pragozdnih 
rezervatih proučujemo naravne vzorce in procese, 
kot so naravne motnje, dinamika razvoja gozda, 
populacijska dinamika dreves in kroženje ogljika 
(Foster in sod., 1996; Wirth in sod.,2009; nagel in 
sod., 2013). Pragozdni rezervati omogočajo tudi 
analize strukturnih lastnosti gozda, npr. kakovosti 
in količine ostankov odmrlih dreves, horizontalne 
in vertikalne heterogenosti in mikrohabitatov v 
povezavi z odmrlimi drevesi. Velik pomen imajo 
tudi gozdni rezervati, ki vključujejo gozdove, kjer 
smo prenehali z gospodarjenjem, saj lahko dajo 
informacije o vplivu  minulega gospodarjenja na 
strukturo in delovanje gozda (Frelich in Reich, 
2003; Frelich in sod., 2005; Brang in sod., 2011). 
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V primerjavi s pragozdnimi rezervati so tovrstni 
velikokrat še primernejši kot referenca, saj imajo 
podobno zgodovino upravljanja kot okoliški 
gospodarski gozdovi. Ker v njih ni več motenj 
zaradi gospodarjenja, jih lahko uporabimo pri 
proučevanju dolgoročnih okoljskih sprememb, 
kot so  podnebne spremembe in zračno onesna-
ženje,  pa tudi dolgoročnih vplivov gospodarjenja 
na produktivnost, kroženje ogljika in drevesno 
sestavo. Verjetno najpomembnejša vloga gozdnih 
rezervatov pa je ohranjanje naravne biološke 
raznovrstnosti, saj jih naseljujejo organizmi, ki za 
svoj obstoj potrebujejo gozd, v katerem so motnje 
zaradi človekovega delovanja posredne  (npr: 
objedanje mladja) in relativno manjše. Osrednji 
predmet te raziskave so ostanki odmrlih dreves 
(ang.: Coarse Woody Debris) oziroma odmirajoče 
in odmrlo drevje, ki so pomembna sestavina pra-
gozdne biomase, in značilno vplivajo na naravno 
rodovitnost in vodni režim gozda. na skrajnih 
rastiščih vplivajo na podmladek, saj v neposredni 
bližini pripomorejo k nastanku boljših vlažnostnih 
in prehranskih razmer (Diaci, 2006). Ostanki 
odmrlih dreves so biotopi gozdnate krajine. Glede 
na habitatno funkcijo jih lahko delimo na stoječa 
(sušice) in ležeča (podrtice) debla (Diaci, 2006). 
Kot habitati so lahko pomembni celo sečni ostanki. 
Vloga odmrlega drevja je tako dajanje zavetja in 
prostora za  temeljne življenjske funkcije različnih 
malih živali pa tudi vir hrane mnogim saproksil-
nim vrstam; to so vrste nevretenčarjev, ki so v 
določenih fazah svojega razvojnega cikla vezane 
na odmrlo drevje, lesne glive ali na prisotnost 
drugih saproksilov. To so predvsem žuželke (hrošči 
in dvokrilci), glive in mikrobi. Med saproksili so 
posebnost tudi posamezni vretenčarji, večinoma 
iz družine žoln (Picidae). V gozdnih rezervatih 
staro drevje počasi odmira in odmre na rastišču. 
Z aktivnostjo saproksilov se hranila in energija 
delno vračajo v sistem, zaradi širjenja saproksilnih 
organizmov pa je mogoče tudi prenašanje hranil 
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1 Uvod
Gozdni rezervati so edini gozdovi, v katerih 
dolgoročno in potencialno ni gospodarjenja, saj 
ne zagotavljajo lesnoproizvodne vloge. Tudi v 
varovalnih gozdovih posek sicer ni določen in se 
v njih lahko dalj časa ne bi gospodarilo, vendar 
pa je v Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih 
s posebnim namenom v 5. členu določen režim 
gospodarjenja v teh gozdovih. Zakon nalaga 
Zavodu za gozdove Slovenije, da mora zagotavljati 
določena dela, kot so pravočasna obnova in posek 
prestarelega drevja ter malopovršinsko izvajanje 
sečenj. Kratkoročno se ne gospodari tudi v večini 
ekocelic, ki so pri ustreznem območnem gozdno-
gospodarskem načrtu z varstvenimi usmeritvami 
lahko primeren način vzdrževanja točno določenih 
vrst (Hudoklin in sod., 2011), vendar so ekocelice 
večinoma manjših površin in niso trajne, kar je 
pomemben dejavnik pri raziskovalnem delu.  Zato 
so obstoječi gozdni rezervati ključnega pomena za 
razvoj gozdarske znanosti in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. Omogočajo edinstven vpogled v 
delovanje gozdnih ekosistemov, kar lahko upo-
rabimo pri gospodarjenju z gozdovi. V povezavi 
s tem so še posebno pomembni pragozdni rezer-
vati, ki predstavljajo t. i. »ničelno« stanje gozda, 
brez vpliva človekovega delovanja. V pragozdnih 
rezervatih proučujemo naravne vzorce in procese, 
kot so naravne motnje, dinamika razvoja gozda, 
populacijska dinamika dreves in kroženje ogljika 
(Foster in sod., 1996; Wirth in sod.,2009; nagel in 
sod., 2013). Pragozdni rezervati omogočajo tudi 
analize strukturnih lastnosti gozda, npr. kakovosti 
in količine ostankov odmrlih dreves, horizontalne 
in vertikalne heterogenosti in mikrohabitatov v 
povezavi z odmrlimi drevesi. Velik pomen imajo 
tudi gozdni rezervati, ki vključujejo gozdove, kjer 
smo prenehali z gospodarjenjem, saj lahko dajo 
informacije o vplivu  minulega gospodarjenja na 
strukturo in delovanje gozda (Frelich in Reich, 
2003; Frelich in sod., 2005; Brang in sod., 2011). 
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v druge dele gozda (Jurc, 2004). V evropskih 
gozdovih so v zadnjem času saproksili ogroženi 
zaradi izgube in drobljenja habitatov, med drugim 
je vzrok tudi v izgubi pragozdnih razmer. V pro-
cesu razgradnje ostankov odmrlih dreves nastajajo 
različni potencialni habitati, ki se časovno tudi 
spreminjajo. Živali na različne načine uporabljajo 
odmrlo drevje, hkrati pa lahko velikopovršinsko 
razmetani debelejši sečni ostanki onemogočajo 
prehod rastlinojede divjadi in tako izboljšujejo 
razmere za podmladek jelke na visokem krasu 
(Papež in sod., 1997). Posameznih funkcij odmrle 
lesne mase ne bi smeli jemati le enostransko, saj  
so za naraven razvoj gozda pomembne vzaje-
mnost  in različne povezave med posameznimi 
funkcijami. V Sloveniji ima varovanje gozda s 
pomočjo gozdnih rezervatov dolgo tradicijo. Že 
leta 1892 je bil v gozdnogospodarskem načrtu del 
kočevskih gozdov izločen iz rednega gospodarjenja 
(Hufnagel, 1893). Po letu 1950 se je v strokovni 
literaturi večkrat pojavilo vprašanje pomena goz-
dnih rezervatov za razvoj znanosti in gozdarske 
stroke (Wraber, 1952), saj lahko le raziskovalno 
delo, ki ni obremenjeno s pridobitniškimi cilji, 
razkrije pravo naravo gozda. Po letu 1970 pa se 
je začel obsežen projekt zavarovanja novih goz-
dnih rezervatov, katerega pobudnik je bil prof. 
dr. Dušan Mlinšek (Mlinšek in sod., 1980). Kot 
rezultat projekta je bila ustanovljena mreža 173 
gozdnih rezervatov, ki so skupaj pokrivali povr-
šino 9.040 ha. Kot del projekta so bila narejena 
tudi podrobna navodila za izvedbo raziskav in 
vzdrževanje gozdnih rezervatov (Anko in sod., 
1976). V nekaterih rezervatih so potekale tudi 
obširne raziskave (Hočevar in sod., 1985; Turk in 
sod., 1985; Hartman, 1987). Po denacionalizaciji 
leta 1991 se je mreža gozdnih rezervatov precej 
spreminjala in tako je  zdaj v Sloveniji 171 rezer-
vatov (Uredba …, 2013), ki pokrivajo okrog 9.500 
ha, kar  je 0,8 % skupne površine gozdov v državi.

V obdobju profesorja Mlinška so oblikovali 
določena merila za izločanje rezervatov, ki veljajo 
še dandanes (Mlinšek in sod.,1980):
–  načrtovani raziskovalni cilji naj bodo dolgoročni, 

tudi proučevanje človeških vplivov in sukcesij,
–  v mrežo rezervatov naj bodo vključene vse fito-

geografske regije in vsa pomembnejša rastišča. 
Upoštevati je treba tudi porečja večjih rek,

–  izločeni gozdovi morajo biti ohranjeni in v čim 
bolj naravnem stanju,

–  najmanjša površina naj bo 20 ha.
Gozdni rezervati bi bili tako predvsem objekti 

za raziskovanje naravnega razvoja gozdov in 
vegetacije na različnih fitogeografskih regijah Slo-
venije, hkrati pa bi služili pri ugotavljanju vplivov 
človeškega delovanja na razvoj gozdov. V sklopu 
projekta CRP z naslovom Izpopolnjevanje mreže 
gozdnih rezervatov v Sloveniji: ocena naravnosti, 
možnosti širjenja, upravljanje, raziskave in prenosi 
znanj smo ocenili znanstveno in naravovarstveno 
vrednost mreže gozdnih rezervatov v Sloveniji. 
Ker se za vzdrževanje mreže gozdnih rezervatov, 
ki so v zasebni lasti, pojavljajo stroški, naj bi v 
okviru projekta določili pomen teh rezervatov. 
V prispevku na kratko predstavljamo rezultate 
projekta in nekatere slabosti trenutnega upravljanja 
z gozdovi v Sloveniji z vidika ohranjanja biotske 
raznovrstnosti. 

2 PreSojA rAzISKovAlnegA 
delA

Da bi ocenili uspešnost dosedanjega razisko-
valnega dela, smo za vse rezervate pregledali 
literaturo v sistemu COBISS in v arhivu mreže 
gozdnih rezervatov na Oddelku za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani Vsak rezervat smo umestili 
v eno od treh kategorij, in sicer: 1) brez prejšnjih 
raziskav, 2) nekaj prejšnjih raziskav (vsaj ena) in 
3) več raziskav in/ali stalno spremljanje s pomočjo 
stalnih vzorčnih ploskev. Ugotovili smo, da v 56 % 
rezervatov ni bilo raziskav, v 24 % rezervatov je 
bila v preteklosti  opravljena vsaj ena, intenzivno 
spremljanje razvoja gozdov s pomočjo monitoringa 
pa je potekalo v 21 % vseh gozdnih rezervatov. 
Večina pragozdnih rezervatov spada v zadnjo 
kategorijo. Podroben pregled vseh raziskav v 
pragozdnih rezervatih je opravil nagel s sodelavci 
(2012). Dejstvo, da v večini rezervatov ni bilo raz-
iskav, ni presenetljivo in ne zmanjšuje znanstvene 
vrednosti teh rezervatov. V večini omenjenih 
rezervatov so prenehali gospodariti pred 30–40 
leti in prav v zadnjem času postajajo primerni 
za ocenjevanje vpliva negospodarjenja na njihov 
razvoj. Zato je pomembno, da ohranjamo gozdne 
rezervate v različnih gozdnih tipih na območju 

celotne Slovenije. na tak način bo imela večina 
gospodarskih gozdov v bližini gozdni rezervat, ki 
bo uporaben kot referenca za prihodnje raziskave.

3 PreSojA nArAvnoStI In 
bIotSKe rAznovrStnoStI

naslednji cilj raziskave se nanaša na naravovar-
stveno oceno izbranih gozdnih rezervatov. Za 
dosego tega cilja smo izmerili dva kazalnika, 
količino (volumen) in kakovost ostankov odmrlih 
dreves, ki zagotavljata hitro in okvirno oceno 
naravnosti in biotske raznovrstnosti (Winter in 
sod., 2010; Lassauce in sod., 2011). Kakovost ostan-
kov je pogojena z ustrezno debelinsko strukturo in 
ustrezno strukturo razkrojnih stadijev, kar pomeni 
pojavljanje ostankov v vseh debelinskih stopnjah 
različnih faz razkroja. Za gozdne ekosisteme je zna-
čilno, da zagotavljajo življenjski prostor mnogim 
saproksilnim vrstam in imajo pomembno vlogo pri 
vzdrževanju dela kopenske biotske raznovrstnosti. 
Ostanki odmrlih dreves različnih drevesnih vrst, 
tipov (ležeči–podrtice, stoječi–sušice), velikosti 
in razkrojnih stadijev so v gozdu posebni biotopi, 
enakovredni npr. gozdnemu robu. Papež in sod., 
1997 posebej opozarja na relativno višjo vrednost 
ležečih debel (podrtic) od sečnih ostankov, saj so 
daljši in debelejši ostanki na splošno uporabnejši 
kot habitati,  in sicer v času  in prostoru. čeprav 
v evropskih gozdovih ni znano celotno število 
saproksilnih vrst, je na tisoče vrst členonožcev, 
gliv, lišajev, mahov in vretenčarjev odvisnih od 
ostankov odmrlih dreves za zagotavljanje svojih 
življenjskih ciklov. Po naravovarstvenih ocenah 
naj bi tretjina gozdnih evropskih vrst potre-
bovala odmrlo drevje za prehranjevanje in/ali 
življenski prostor (WWF, 2004; Siitonen, 2001). 
Večja površina ostankov odmrlih dreves vpliva 
na populacije saproksilnih vrst, saj pomeni na 
voljo več habitatov in tudi lažjo dostopnost vira 
(Boecklen, 1986). Večja različnost v kakovosti pa 
prav tako vodi k večji pestrosti vrst odvisnih od 
ostankov. Zavedamo se, da prisotnost ustrezne 
količine in kakovosti odmrlega drevja še ne pomeni 
zadovoljive zastopanosti saproksilnih vrst, vendar 
pomanjkanje odmrlega drevja zagotovo kaže na 
trenutno oziroma potencialno odsotnost teh vrst. 

Izbrali smo  šestnajst gozdnih rezervatov, ki so 
delno ali v celoti v občinski oziroma zasebni lasti. 

na podlagi naših dolgoročnih opazovanj smo sku-
šali zajeti čim bolj ohranjene in čim večje gozdne 
rezervate v zasebni lasti v Sloveniji. Izbrani rezer-
vati zajemajo več stopenj naravnosti. V vseh so v 
preteklosti pred razglasitvijo gospodarili na način 
zagotavljanja lesnoproizvodne funkcije. nekatere 
od rezervatov so v preteklosti intenzivno sekali, 
medtem ko najdemo v drugih, predvsem večjih, 
območja s pragozdnim značajem. Pri vključevanju 
rezervatov smo upoštevali tudi želje lastnikov 
po ponovni vzpostavitvi gospodarjenja. Izbrali 
smo torej rezervate, za katere domnevamo, da so 
ohranjeni, imajo zadovoljivo stopnjo naravnosti in 
s tem visoko raziskovalno vrednost, v njih pa so 
zaradi lastništva prisotne tudi želje po ponovnih 
gospodarskih posegih. V vsakem od rezervatov 
smo s pomočjo slučajnostno določenih nebesnih 
smeri in razdalj zakoličili od ene do sedem razi-
skovalnih ploskev velikosti od 0,12 ha do 1 ha. V 
nekaterih rezervatih smo ploskve določili ciljno 
in sistematično na podlagi terenskega ogleda 
rezervata in sestojnih razlik znotraj rezervata. 
Odločili smo se za manj intenzivno vzorčenje na 
večjem številu rezervatov in ne za intenzivnejše 
vzorčenje na manjšem številu. na vsaki ploskvi 
smo določili drevesno vrsto in tip (ležeče, stoječe) 
vsakega odmrlega drevesa ali njegovega ostanka. 
Ležečim ostankom smo izmerili premera na obeh 
koncih in njegovo dolžino, stoječim (sušice) 
pa  prsni premer in višino. ne glede na tip smo 
ocenili fazo razkroja za vse ostanke, debelejše 
od 10 cm. Faze razkroja smo določili posebej za 
ležeče (Fraver in sod., 2002) in stoječe (Aakala in 
sod., 2008) ostanke. na ploskvi smo izbor dreves 
izvedli po metodi “motorne žage” (ang. “Chainsaw 
method”). Po tej metodi se v vzorec sprejme vsa 
odmrla drevesa znotraj ploskve, vključno s tistimi, 
ki imajo del debla  zunaj ploskve. Ta drevesa pri 
analizi upoštevamo, vendar pri izračunu volumna 
uporabimo samo dele drevesa, ki so na ploskvi 
(Gove in Van Deusen, 2011). Volumne ostankov 
odmrlih dreves smo izračunali s formulo za 
prisekani paraboloid. nato smo primerjali koli-
čino in kakovost odmrlega drevja z okoliškimi 
gospodarjenimi gozdovi in  podatki za celotno 
državo, ki so bili zbrani na stalnih vzorčnih plo-
skvah Zavoda za gozdove Slovenije. Rezultati so 
jasno pokazali velike količine ostankov odmrlih 
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v druge dele gozda (Jurc, 2004). V evropskih 
gozdovih so v zadnjem času saproksili ogroženi 
zaradi izgube in drobljenja habitatov, med drugim 
je vzrok tudi v izgubi pragozdnih razmer. V pro-
cesu razgradnje ostankov odmrlih dreves nastajajo 
različni potencialni habitati, ki se časovno tudi 
spreminjajo. Živali na različne načine uporabljajo 
odmrlo drevje, hkrati pa lahko velikopovršinsko 
razmetani debelejši sečni ostanki onemogočajo 
prehod rastlinojede divjadi in tako izboljšujejo 
razmere za podmladek jelke na visokem krasu 
(Papež in sod., 1997). Posameznih funkcij odmrle 
lesne mase ne bi smeli jemati le enostransko, saj  
so za naraven razvoj gozda pomembne vzaje-
mnost  in različne povezave med posameznimi 
funkcijami. V Sloveniji ima varovanje gozda s 
pomočjo gozdnih rezervatov dolgo tradicijo. Že 
leta 1892 je bil v gozdnogospodarskem načrtu del 
kočevskih gozdov izločen iz rednega gospodarjenja 
(Hufnagel, 1893). Po letu 1950 se je v strokovni 
literaturi večkrat pojavilo vprašanje pomena goz-
dnih rezervatov za razvoj znanosti in gozdarske 
stroke (Wraber, 1952), saj lahko le raziskovalno 
delo, ki ni obremenjeno s pridobitniškimi cilji, 
razkrije pravo naravo gozda. Po letu 1970 pa se 
je začel obsežen projekt zavarovanja novih goz-
dnih rezervatov, katerega pobudnik je bil prof. 
dr. Dušan Mlinšek (Mlinšek in sod., 1980). Kot 
rezultat projekta je bila ustanovljena mreža 173 
gozdnih rezervatov, ki so skupaj pokrivali povr-
šino 9.040 ha. Kot del projekta so bila narejena 
tudi podrobna navodila za izvedbo raziskav in 
vzdrževanje gozdnih rezervatov (Anko in sod., 
1976). V nekaterih rezervatih so potekale tudi 
obširne raziskave (Hočevar in sod., 1985; Turk in 
sod., 1985; Hartman, 1987). Po denacionalizaciji 
leta 1991 se je mreža gozdnih rezervatov precej 
spreminjala in tako je  zdaj v Sloveniji 171 rezer-
vatov (Uredba …, 2013), ki pokrivajo okrog 9.500 
ha, kar  je 0,8 % skupne površine gozdov v državi.

V obdobju profesorja Mlinška so oblikovali 
določena merila za izločanje rezervatov, ki veljajo 
še dandanes (Mlinšek in sod.,1980):
–  načrtovani raziskovalni cilji naj bodo dolgoročni, 

tudi proučevanje človeških vplivov in sukcesij,
–  v mrežo rezervatov naj bodo vključene vse fito-

geografske regije in vsa pomembnejša rastišča. 
Upoštevati je treba tudi porečja večjih rek,

–  izločeni gozdovi morajo biti ohranjeni in v čim 
bolj naravnem stanju,

–  najmanjša površina naj bo 20 ha.
Gozdni rezervati bi bili tako predvsem objekti 

za raziskovanje naravnega razvoja gozdov in 
vegetacije na različnih fitogeografskih regijah Slo-
venije, hkrati pa bi služili pri ugotavljanju vplivov 
človeškega delovanja na razvoj gozdov. V sklopu 
projekta CRP z naslovom Izpopolnjevanje mreže 
gozdnih rezervatov v Sloveniji: ocena naravnosti, 
možnosti širjenja, upravljanje, raziskave in prenosi 
znanj smo ocenili znanstveno in naravovarstveno 
vrednost mreže gozdnih rezervatov v Sloveniji. 
Ker se za vzdrževanje mreže gozdnih rezervatov, 
ki so v zasebni lasti, pojavljajo stroški, naj bi v 
okviru projekta določili pomen teh rezervatov. 
V prispevku na kratko predstavljamo rezultate 
projekta in nekatere slabosti trenutnega upravljanja 
z gozdovi v Sloveniji z vidika ohranjanja biotske 
raznovrstnosti. 

2 PreSojA rAzISKovAlnegA 
delA

Da bi ocenili uspešnost dosedanjega razisko-
valnega dela, smo za vse rezervate pregledali 
literaturo v sistemu COBISS in v arhivu mreže 
gozdnih rezervatov na Oddelku za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani Vsak rezervat smo umestili 
v eno od treh kategorij, in sicer: 1) brez prejšnjih 
raziskav, 2) nekaj prejšnjih raziskav (vsaj ena) in 
3) več raziskav in/ali stalno spremljanje s pomočjo 
stalnih vzorčnih ploskev. Ugotovili smo, da v 56 % 
rezervatov ni bilo raziskav, v 24 % rezervatov je 
bila v preteklosti  opravljena vsaj ena, intenzivno 
spremljanje razvoja gozdov s pomočjo monitoringa 
pa je potekalo v 21 % vseh gozdnih rezervatov. 
Večina pragozdnih rezervatov spada v zadnjo 
kategorijo. Podroben pregled vseh raziskav v 
pragozdnih rezervatih je opravil nagel s sodelavci 
(2012). Dejstvo, da v večini rezervatov ni bilo raz-
iskav, ni presenetljivo in ne zmanjšuje znanstvene 
vrednosti teh rezervatov. V večini omenjenih 
rezervatov so prenehali gospodariti pred 30–40 
leti in prav v zadnjem času postajajo primerni 
za ocenjevanje vpliva negospodarjenja na njihov 
razvoj. Zato je pomembno, da ohranjamo gozdne 
rezervate v različnih gozdnih tipih na območju 

celotne Slovenije. na tak način bo imela večina 
gospodarskih gozdov v bližini gozdni rezervat, ki 
bo uporaben kot referenca za prihodnje raziskave.

3 PreSojA nArAvnoStI In 
bIotSKe rAznovrStnoStI

naslednji cilj raziskave se nanaša na naravovar-
stveno oceno izbranih gozdnih rezervatov. Za 
dosego tega cilja smo izmerili dva kazalnika, 
količino (volumen) in kakovost ostankov odmrlih 
dreves, ki zagotavljata hitro in okvirno oceno 
naravnosti in biotske raznovrstnosti (Winter in 
sod., 2010; Lassauce in sod., 2011). Kakovost ostan-
kov je pogojena z ustrezno debelinsko strukturo in 
ustrezno strukturo razkrojnih stadijev, kar pomeni 
pojavljanje ostankov v vseh debelinskih stopnjah 
različnih faz razkroja. Za gozdne ekosisteme je zna-
čilno, da zagotavljajo življenjski prostor mnogim 
saproksilnim vrstam in imajo pomembno vlogo pri 
vzdrževanju dela kopenske biotske raznovrstnosti. 
Ostanki odmrlih dreves različnih drevesnih vrst, 
tipov (ležeči–podrtice, stoječi–sušice), velikosti 
in razkrojnih stadijev so v gozdu posebni biotopi, 
enakovredni npr. gozdnemu robu. Papež in sod., 
1997 posebej opozarja na relativno višjo vrednost 
ležečih debel (podrtic) od sečnih ostankov, saj so 
daljši in debelejši ostanki na splošno uporabnejši 
kot habitati,  in sicer v času  in prostoru. čeprav 
v evropskih gozdovih ni znano celotno število 
saproksilnih vrst, je na tisoče vrst členonožcev, 
gliv, lišajev, mahov in vretenčarjev odvisnih od 
ostankov odmrlih dreves za zagotavljanje svojih 
življenjskih ciklov. Po naravovarstvenih ocenah 
naj bi tretjina gozdnih evropskih vrst potre-
bovala odmrlo drevje za prehranjevanje in/ali 
življenski prostor (WWF, 2004; Siitonen, 2001). 
Večja površina ostankov odmrlih dreves vpliva 
na populacije saproksilnih vrst, saj pomeni na 
voljo več habitatov in tudi lažjo dostopnost vira 
(Boecklen, 1986). Večja različnost v kakovosti pa 
prav tako vodi k večji pestrosti vrst odvisnih od 
ostankov. Zavedamo se, da prisotnost ustrezne 
količine in kakovosti odmrlega drevja še ne pomeni 
zadovoljive zastopanosti saproksilnih vrst, vendar 
pomanjkanje odmrlega drevja zagotovo kaže na 
trenutno oziroma potencialno odsotnost teh vrst. 

Izbrali smo  šestnajst gozdnih rezervatov, ki so 
delno ali v celoti v občinski oziroma zasebni lasti. 

na podlagi naših dolgoročnih opazovanj smo sku-
šali zajeti čim bolj ohranjene in čim večje gozdne 
rezervate v zasebni lasti v Sloveniji. Izbrani rezer-
vati zajemajo več stopenj naravnosti. V vseh so v 
preteklosti pred razglasitvijo gospodarili na način 
zagotavljanja lesnoproizvodne funkcije. nekatere 
od rezervatov so v preteklosti intenzivno sekali, 
medtem ko najdemo v drugih, predvsem večjih, 
območja s pragozdnim značajem. Pri vključevanju 
rezervatov smo upoštevali tudi želje lastnikov 
po ponovni vzpostavitvi gospodarjenja. Izbrali 
smo torej rezervate, za katere domnevamo, da so 
ohranjeni, imajo zadovoljivo stopnjo naravnosti in 
s tem visoko raziskovalno vrednost, v njih pa so 
zaradi lastništva prisotne tudi želje po ponovnih 
gospodarskih posegih. V vsakem od rezervatov 
smo s pomočjo slučajnostno določenih nebesnih 
smeri in razdalj zakoličili od ene do sedem razi-
skovalnih ploskev velikosti od 0,12 ha do 1 ha. V 
nekaterih rezervatih smo ploskve določili ciljno 
in sistematično na podlagi terenskega ogleda 
rezervata in sestojnih razlik znotraj rezervata. 
Odločili smo se za manj intenzivno vzorčenje na 
večjem številu rezervatov in ne za intenzivnejše 
vzorčenje na manjšem številu. na vsaki ploskvi 
smo določili drevesno vrsto in tip (ležeče, stoječe) 
vsakega odmrlega drevesa ali njegovega ostanka. 
Ležečim ostankom smo izmerili premera na obeh 
koncih in njegovo dolžino, stoječim (sušice) 
pa  prsni premer in višino. ne glede na tip smo 
ocenili fazo razkroja za vse ostanke, debelejše 
od 10 cm. Faze razkroja smo določili posebej za 
ležeče (Fraver in sod., 2002) in stoječe (Aakala in 
sod., 2008) ostanke. na ploskvi smo izbor dreves 
izvedli po metodi “motorne žage” (ang. “Chainsaw 
method”). Po tej metodi se v vzorec sprejme vsa 
odmrla drevesa znotraj ploskve, vključno s tistimi, 
ki imajo del debla  zunaj ploskve. Ta drevesa pri 
analizi upoštevamo, vendar pri izračunu volumna 
uporabimo samo dele drevesa, ki so na ploskvi 
(Gove in Van Deusen, 2011). Volumne ostankov 
odmrlih dreves smo izračunali s formulo za 
prisekani paraboloid. nato smo primerjali koli-
čino in kakovost odmrlega drevja z okoliškimi 
gospodarjenimi gozdovi in  podatki za celotno 
državo, ki so bili zbrani na stalnih vzorčnih plo-
skvah Zavoda za gozdove Slovenije. Rezultati so 
jasno pokazali velike količine ostankov odmrlih 
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dreves, nakopičenih v rezervatih s prostorninami 
od 21,4 m3/ha do 239,0 m3/ha in povprečjem 
116,4 m3/ha (mediana = 106,0 m3/ha). Večina 
ostankov odmrlih dreves je bila ležečih, a smo 
ugotovili tudi znatno število stoječih ostankov 
(sušic) (Preglednica 1). Rezultati so pokazali tudi 
veliko kakovost odmrlega drevja, saj so v večini 
rezervatov debelejša debla odmrlih dreves zavzela 

velike deleže v volumnu (Slika 1), ugotovljene pa 
so bile tudi vse štiri faze razkroja (Slika 3).

V preglednici 1 hkrati  navajamo izračunane 
volumne zbranih podatkov odmrlega drevja iz 
okoliških stalnih vzorčnih ploskev. Število plo-
skev je bilo različno; največ  jih je bilo v okolici 
rezervata Ždrocle (240), najmanj pa v okolici 
rezervata Lemovje (3). V preglednici 1 opazimo, 

Ime rezervata
ležeče Stoječe Skupaj Povprečje Standardna 

napaka
znotraj rezervata okolica  rezervata

Ždrocle 48,7 19,7 68,5 10,7 2,7
Zap lata 71,7 40,3 112,0 26,6 9,5
Visoki zjabci 99,0 4,8 103,8 20,3 26,2
Savica-Ukanc 75,8 32,4 108,2 37,6 13,3
Poljšak 50,6 26,7 77,3 37,1 14,6
Mokerc 78,1 3,8 81,9 30,2 8,9
Mala Pišnica 47,3 51,8 99,2 42,6 9,4
lovrenška jezera 56,8 67,4 124,2 8,3 3,2
lemovje 18,3 14,8 33,1 3,8 3,7
Kukla 48,2 37,5 85,7 11,6 18,9
Krakovski pragozd 139,5 99,5 239,0 10,5 4,9
Kozlarjev gozd 14,1 7,4 21,4 12,7 10,3
Kobile 179,0 43,8 222,7 27,1 12,4
lška 35,3 111,4 146,6 5,7 2,0
Gorjanci 77,7 50,0 127,7 8,8 13,8
Donačka gora 153,0 57,5 210,5 9,3 7,7
Povprečje 74,6 ± 23,1 41,8± 15,4 116,4± 30,7 18,9± 12,7

Vsi gospodarski gozdovi
Slovenija 8.4 5,5 13,9

Preglednica 1: Volumni ostankov odmrlih dreves (m3/ha) s standardno napako (α = 0,05) v gozdnih rezervatih 
in njihovi okolici; * Podatki za Slovenijo se nanašajo na vse gozdove  zunaj rezervatov, kjer se na stalnih vzorčnih 
ploskvah opravljajo meritve 

Slika 1: Deleži ostankov odmrlih dreves po treh razširjenih debelinskih razredih glede na tip v gozdnih rezervatih 
(* kategorije se nanašajo na premere debelejše strani sekcije (odštet koreničnik) v primeru ležečih ostankov ter 
na prsni premer v primeru stoječih ostankov)

Slika 2: Deleži ostankov odmrlih dreves po treh razširjenih debelinskih razredih glede na tip v okoliških gospo-
darskih gozdovih (* kategorije se nanašajo na prsne premere mrtvih dreves)

Slika 3: Deleži ostankov odmrlih dreves po štirih fazah razkroja glede na tip v gozdnih rezervatih (Stopnje 
razkroja so različne za ležeče oz. stoječe ostanke)
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dreves, nakopičenih v rezervatih s prostorninami 
od 21,4 m3/ha do 239,0 m3/ha in povprečjem 
116,4 m3/ha (mediana = 106,0 m3/ha). Večina 
ostankov odmrlih dreves je bila ležečih, a smo 
ugotovili tudi znatno število stoječih ostankov 
(sušic) (Preglednica 1). Rezultati so pokazali tudi 
veliko kakovost odmrlega drevja, saj so v večini 
rezervatov debelejša debla odmrlih dreves zavzela 

velike deleže v volumnu (Slika 1), ugotovljene pa 
so bile tudi vse štiri faze razkroja (Slika 3).

V preglednici 1 hkrati  navajamo izračunane 
volumne zbranih podatkov odmrlega drevja iz 
okoliških stalnih vzorčnih ploskev. Število plo-
skev je bilo različno; največ  jih je bilo v okolici 
rezervata Ždrocle (240), najmanj pa v okolici 
rezervata Lemovje (3). V preglednici 1 opazimo, 

Ime rezervata
ležeče Stoječe Skupaj Povprečje Standardna 

napaka
znotraj rezervata okolica  rezervata
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Poljšak 50,6 26,7 77,3 37,1 14,6
Mokerc 78,1 3,8 81,9 30,2 8,9
Mala Pišnica 47,3 51,8 99,2 42,6 9,4
lovrenška jezera 56,8 67,4 124,2 8,3 3,2
lemovje 18,3 14,8 33,1 3,8 3,7
Kukla 48,2 37,5 85,7 11,6 18,9
Krakovski pragozd 139,5 99,5 239,0 10,5 4,9
Kozlarjev gozd 14,1 7,4 21,4 12,7 10,3
Kobile 179,0 43,8 222,7 27,1 12,4
lška 35,3 111,4 146,6 5,7 2,0
Gorjanci 77,7 50,0 127,7 8,8 13,8
Donačka gora 153,0 57,5 210,5 9,3 7,7
Povprečje 74,6 ± 23,1 41,8± 15,4 116,4± 30,7 18,9± 12,7

Vsi gospodarski gozdovi
Slovenija 8.4 5,5 13,9
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da so razponi volumnov odmrlega drevja v okolici 
posameznih rezervatov precej široki. Sklepamo, 
da gre za močno neenakomerno razporeditev 
ostankov odmrlih dreves v gospodarskih goz-
dovih. na večini ploskev sploh ni bilo nobenega 
odmrlega drevesa, tako so mediane v glavnem 
nižje od povprečij. Metoda zajemanja podatkov 
je bila različna in se ne nanaša na posamezne 
ostanke odmrlih dreves, ampak na osebke odmrlih 
dreves, prek katerih se s pomočjo lokalnih tarif 
izračuna volumen. Vpliv različne metode prido-
bivanja podatkov je šum, ki ni znan, vendar so 
bile razlike v količinah odmrle mase med rezervati 
in njihovo okolico očitne in velike. Kopičenje 
mrtve lesne biomase in njen razkroj sta odvisna 
od podnebja, gozdne združbe, drevesne vrste in 
velikosti ostankov odmrlih dreves (Papež in sod., 
1997). na produktivnejših rastiščih tako lahko 
pričakujemo večje količine ostankov odmrlih 
dreves. Zato smo v vzorec okoliških ploskev vzeli 
le primerljiva rastišča. Ploskve na neustreznih 
rastiščih smo izločili na podlagi razlik proizvodne 
sposobnosti za skupine drevesnih vrst (Devjak in 
sod., 2013) in s pomočjo opisov sestojev glavnih 
slovenskih gozdnih združb (Marinček in sod., ).

največji volumni odmrlih dreves v okolici 
rezervatov so bili ugotovljeni na težje dostopnih 
mestih in v večjih rezervatih (Mala Pišnica, 
Savica - Ukanc, Mokerc, Kobile). V vseh bližnjih 
gozdovih okoli rezervatov so bile ugotovljene 
bistveno manjše količine in manjši deleži debe-
lejših odmrlih dreves (Slika 2) kot pa znotraj 
gozdnih rezervatov. V okolici rezervatov je bilo 
večinoma tudi manj sušic. V povprečju je bila v 
gospodarskih gozdovih okoli rezervatov za 84 
% manjša količina odmrlega drevja kot znotraj 
gozdnih rezervatov. V celotni Sloveniji je tisto leto 
povprečen volumen odmrlega drevja znašal 13,9 
m3/ha, kar je nekoliko pod povprečjem gozdov v 
okolici rezervatov (18,9 ± 12,7). 

Menimo, da  so ti rezultati lahko  zelo pomembni 
in vplivajo na gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji, 
predvsem v povezavi z ohranjanjem biotske razno-
vrstnosti in zapuščanjem neokrnjene narave zanam-
cem,  pa tudi na zagotavljanje ustrezne raziskovalne 
dejavnosti. V nadaljevanju poskušamo pojasniti, 
zakaj je nujno potrebno ohranjanje in razširjanje 
sedanje mreže gozdnih rezervatov v Sloveniji. 

4 rAzPrAvA
V evropi je osrednji cilj gospodarjenja z gozdovi 
uravnoteženo stanje ekoloških funkcij (predvsem 
ohranjanje biotske raznovrstnosti) s proizvodnjo 
lesa. Zaradi geografske lege na stičišču geotekton-
skih enot in biogeografskih regij je za Slovenijo 
značilna  velika biološka in krajinska pestrost. V 
naravi primerno biotsko raznovrstnost najlažje 
obdržimo z ohranjanjem številčne in kakovostne 
strukture vrst, njihovih habitatov, sposobnosti 
delovanja naravnih procesov in medsebojne 
povezanosti posameznih ekosistemov. Po podat-
kih Agencije Republike Slovenije za okolje je 
gozd najbolj razširjen sklop habitatnih tipov v 
Sloveniji in zajema 63 % površine (Agencija RS 
za okolje, 2011). Vrstna sestava in uravnoteženo 
razmerje razvojnih faz v gospodarskem gozdu 
lahko značilno vplivata tudi na pojavljanje žival-
skih in zeliščnih vrst. V tem  pomenu lahko z 
gospodarjenjem vplivamo na povečanje števila 
zeliščnih vrst predvsem  zaradi več različnih 
razvojnih faz gozda (Bončina, 2000), vendar so 
redke in ogrožene vrste v glavnem vezane na bolj 
naravne gozdove. Pri gospodarjenju z gozdovi s 
ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti je zato 
smiselno, da se ne osredotočamo na maksimi-
ranje pestrosti vrst, ampak da zagotavljamo in 
ohranjamo potencialno naravno biotsko pestrost 
(Diaci, 2000). Obstajata dva pristopa ohranjanja 
ekoloških in gospodarskih funkcij gozdov: splošno 
znana kot segregacija in integracija (Bončina, 
2011). V segregacijskem pristopu se vzdrževa-
nje naravnih funkcij gozdov izvaja v zaščitenih 
gozdnih rezervatih, medtem ko je upravljanje na 
preostalih gozdnih območjih usmerjeno pretežno v 
lesnoproizvodno funkcijo. Dober primer takšnega 
pristopa  je znan na novi Zelandiji, kjer z večino 
ostankov naravnih staroraslih gozdov upravljajo 
na milijonih hektarjev zaščitenih gozdnih rezerva-
tov, proizvodnja lesa pa  poteka v velikih nasadih 
hitrorastočih tujerodnih vrst, npr. Pinus radiata. 
V nasprotju s tem se z integracijskim pristopom 
ohranja ekološke funkcije gozda in proizvodnjo 
lesa  sočasno in na istem območju. Integracijo bi 
tako lahko razumeli tudi kot celostni pristop pri 
upravljanju z gozdnimi ekosistemi. Ta pristop, v 
evropi pogosto imenovan kot sonaravno gospo-

darjenje (ang. “close-to-nature management”), 
je v Sloveniji splošno sprejet in ima dolgo in 
uspešno tradicijo. V integracijskem (“celostnem”) 
pristopu se pri upravljanju z gozdovi posnema 
vzorce in procese iz naravnih gozdov, predvsem s 
pomočjo uporabe sonaravnih in manj intenzivnih 
gozdnogojitvenih sistemov, ki vzdržujejo stalno 
gozdnatost in naravno obnovo avtohtonih dre-
vesnih vrst ter tako zagotavljajo raznomerno in 
raznodobno zgradbo gozdov z veliko strukturno 
raznolikostjo. Primerna priporočila za gospodar-
jenje s sušicami, podrticami in sečnimi ostanki 
za zagotavljanje ustrezne biotske raznovrstnosti 
so predstavljena v priročniku Biotska raznolikost 
gozdnate krajine (Papež in sod., 1997).  V praksi 
so priporočila pri načrtovanju delno že integri-
rana, za posebne primere je  mogoče postaviti 
nove varstvene usmeritve ter zahtevati prenovo 
načrta. ena od glavnih idej te vrste upravljanja 
je, da se z ustvarjanjem strukturnih vzorcev, ki 
so podobni tistim v naravnih gozdovih, pomaga 
ohranjati potencialno naravno biotsko pestrost. 
Z drugimi besedami to pomeni ohranjanje tistih 
habitatnih značilnosti, na katere sta se živalstvo 
in rastlinstvo gozdnega ekosistema prilagodila  
med evolucijo in so potrebne za vzdrževanje 
njihovih populacij. 

Glede na to, da gozdni rezervati zavzemajo 
manj kot 1 % celotne gozdne površine in da se v 
večini preostalih gozdov gospodari sonaravno, 
lahko Slovenijo razumemo kot bolj skrajen primer 
integrativnega pristopa gospodarjenja z gozdom 
v evropi in zunaj nje. 

Pri vrednotenju takšnega celostnega pristopa v 
gospodarjenju je kljub razvitosti in relativno visoki 
stopnji naravnosti prisotna nevarnost ohranjanja 
naravne potencialne pestrosti. Gospodarski gozd 
je kompromis in kot tak težko doseže določena 
naravovarstvena priporočila, kot je npr. koli-
čina ostankov odmrlih dreves za zagotavljanje 
metapopulacij specialistov. Predpostavljamo, 
da integracijski pristop v upravljanju zagotavlja 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, vendar imamo 
zelo malo merjenih podatkov in je empirična 
podpora te predpostavke šibka. Za vrste, ki za 
svoj obstoj ne potrebujejo odmrlega drevja, so 
raznoliko strukturirani gozdovi velikih sklenjenih 
območij z avtohtonimi vrstami verjetno zadovoljivi 

in primerni habitati. Glede na veliko številnost 
saproksilnih vrst v evropskih gozdovih pa naši 
rezultati jasno kažejo na pomanjkanje količine 
in debeline odmrlega drevja v skoraj vseh gospo-
darskih gozdovih Slovenije z vidika zagotavljanja 
te komponente biotske raznovrstnosti. 

ena od možnosti za podkrepitev te trditve je 
presoja zmanjšanja količine ostankov odmrlih 
dreves v gospodarskih gozdovih z vidika izgube 
habitatov saproksilnih vrst, ki bi bile lahko poten-
cialno prisotne. Tako je na primer primerjava 
povprečnega volumna ostankov odmrlih dreves 
v rezervatih (116,4 m3/ha) in gospodarskih goz-
dovih (18,9 m3/ha) v Sloveniji pokazala, da je v 
slednjih količina zmanjšana za 84 %. Učinek takšne 
izgube habitatov na številčnost vrst, ki so vezane 
na ostanke odmrlih dreves, je mogoče oceniti na 
podlagi splošne odvisnosti števila vrst od povr-
šine habitata (ang. »species-area relationship«). 
V literaturi s področja ekologije je odvisnost 
številčnosti vrst od površine habitata po navadi 
opisana s potenčno funkcijo (Siitonen, 2001), ki 
ima naslednjo obliko S = kAz, pri čemer je S število 
vrst, A je površina, k in z sta koeficienta. Vrednosti 
za oba koeficienta je mogoče pridobiti iz izsledkov 
različnih empiričnih raziskav (npr. Connor in 
McCoy, 1979). na primeru naših rezultatov je na 
regionalni ravni, kot posledico 84 % zmanjšanja 
razpoložljivosti habitatov, ki jih predstavljajo 
ostanki odmrlih dreves, v gospodarskih gozdovih 
pričakovati izginotje med 20 in 40 % (odvisno 
od uporabljene vrednosti za koeficient z) vseh 
avtohtonih vrst specialistov, ki so vezani na večje 
volumne ostankov odmrlih dreves. Izračunana 
vrednost  pomeni konzervativno oceno izgube 
vrst, saj je v naši raziskavi ugotovljeni povprečni 
volumen ostankov odmrlih dreves v rezervatih 
znašal manj kot volumen ostankov v pragozdnih 
sestojih.

Trenutna količina ostankov odmrlih dreves 
je glede na vrednost povprečne lesne zaloge v 
Sloveniji (289 m3/ha) in povprečnega volumna dre-
vesnih ostankov (13,9 m3/ha) večja, kot jo  določa 
obstoječa zakonodaja (3 %), vendar so ostanki 
neenakomerno razporejeni in jih primankuje v 
debelejših razredih – več kot 30 cm premera –, kar 
pa ni v skladu z zakonodajo (Pravilnik o varstvu 
gozdov, 2009). Izsledki najnovejših ekoloških 
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da so razponi volumnov odmrlega drevja v okolici 
posameznih rezervatov precej široki. Sklepamo, 
da gre za močno neenakomerno razporeditev 
ostankov odmrlih dreves v gospodarskih goz-
dovih. na večini ploskev sploh ni bilo nobenega 
odmrlega drevesa, tako so mediane v glavnem 
nižje od povprečij. Metoda zajemanja podatkov 
je bila različna in se ne nanaša na posamezne 
ostanke odmrlih dreves, ampak na osebke odmrlih 
dreves, prek katerih se s pomočjo lokalnih tarif 
izračuna volumen. Vpliv različne metode prido-
bivanja podatkov je šum, ki ni znan, vendar so 
bile razlike v količinah odmrle mase med rezervati 
in njihovo okolico očitne in velike. Kopičenje 
mrtve lesne biomase in njen razkroj sta odvisna 
od podnebja, gozdne združbe, drevesne vrste in 
velikosti ostankov odmrlih dreves (Papež in sod., 
1997). na produktivnejših rastiščih tako lahko 
pričakujemo večje količine ostankov odmrlih 
dreves. Zato smo v vzorec okoliških ploskev vzeli 
le primerljiva rastišča. Ploskve na neustreznih 
rastiščih smo izločili na podlagi razlik proizvodne 
sposobnosti za skupine drevesnih vrst (Devjak in 
sod., 2013) in s pomočjo opisov sestojev glavnih 
slovenskih gozdnih združb (Marinček in sod., ).

največji volumni odmrlih dreves v okolici 
rezervatov so bili ugotovljeni na težje dostopnih 
mestih in v večjih rezervatih (Mala Pišnica, 
Savica - Ukanc, Mokerc, Kobile). V vseh bližnjih 
gozdovih okoli rezervatov so bile ugotovljene 
bistveno manjše količine in manjši deleži debe-
lejših odmrlih dreves (Slika 2) kot pa znotraj 
gozdnih rezervatov. V okolici rezervatov je bilo 
večinoma tudi manj sušic. V povprečju je bila v 
gospodarskih gozdovih okoli rezervatov za 84 
% manjša količina odmrlega drevja kot znotraj 
gozdnih rezervatov. V celotni Sloveniji je tisto leto 
povprečen volumen odmrlega drevja znašal 13,9 
m3/ha, kar je nekoliko pod povprečjem gozdov v 
okolici rezervatov (18,9 ± 12,7). 

Menimo, da  so ti rezultati lahko  zelo pomembni 
in vplivajo na gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji, 
predvsem v povezavi z ohranjanjem biotske razno-
vrstnosti in zapuščanjem neokrnjene narave zanam-
cem,  pa tudi na zagotavljanje ustrezne raziskovalne 
dejavnosti. V nadaljevanju poskušamo pojasniti, 
zakaj je nujno potrebno ohranjanje in razširjanje 
sedanje mreže gozdnih rezervatov v Sloveniji. 

4 rAzPrAvA
V evropi je osrednji cilj gospodarjenja z gozdovi 
uravnoteženo stanje ekoloških funkcij (predvsem 
ohranjanje biotske raznovrstnosti) s proizvodnjo 
lesa. Zaradi geografske lege na stičišču geotekton-
skih enot in biogeografskih regij je za Slovenijo 
značilna  velika biološka in krajinska pestrost. V 
naravi primerno biotsko raznovrstnost najlažje 
obdržimo z ohranjanjem številčne in kakovostne 
strukture vrst, njihovih habitatov, sposobnosti 
delovanja naravnih procesov in medsebojne 
povezanosti posameznih ekosistemov. Po podat-
kih Agencije Republike Slovenije za okolje je 
gozd najbolj razširjen sklop habitatnih tipov v 
Sloveniji in zajema 63 % površine (Agencija RS 
za okolje, 2011). Vrstna sestava in uravnoteženo 
razmerje razvojnih faz v gospodarskem gozdu 
lahko značilno vplivata tudi na pojavljanje žival-
skih in zeliščnih vrst. V tem  pomenu lahko z 
gospodarjenjem vplivamo na povečanje števila 
zeliščnih vrst predvsem  zaradi več različnih 
razvojnih faz gozda (Bončina, 2000), vendar so 
redke in ogrožene vrste v glavnem vezane na bolj 
naravne gozdove. Pri gospodarjenju z gozdovi s 
ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti je zato 
smiselno, da se ne osredotočamo na maksimi-
ranje pestrosti vrst, ampak da zagotavljamo in 
ohranjamo potencialno naravno biotsko pestrost 
(Diaci, 2000). Obstajata dva pristopa ohranjanja 
ekoloških in gospodarskih funkcij gozdov: splošno 
znana kot segregacija in integracija (Bončina, 
2011). V segregacijskem pristopu se vzdrževa-
nje naravnih funkcij gozdov izvaja v zaščitenih 
gozdnih rezervatih, medtem ko je upravljanje na 
preostalih gozdnih območjih usmerjeno pretežno v 
lesnoproizvodno funkcijo. Dober primer takšnega 
pristopa  je znan na novi Zelandiji, kjer z večino 
ostankov naravnih staroraslih gozdov upravljajo 
na milijonih hektarjev zaščitenih gozdnih rezerva-
tov, proizvodnja lesa pa  poteka v velikih nasadih 
hitrorastočih tujerodnih vrst, npr. Pinus radiata. 
V nasprotju s tem se z integracijskim pristopom 
ohranja ekološke funkcije gozda in proizvodnjo 
lesa  sočasno in na istem območju. Integracijo bi 
tako lahko razumeli tudi kot celostni pristop pri 
upravljanju z gozdnimi ekosistemi. Ta pristop, v 
evropi pogosto imenovan kot sonaravno gospo-

darjenje (ang. “close-to-nature management”), 
je v Sloveniji splošno sprejet in ima dolgo in 
uspešno tradicijo. V integracijskem (“celostnem”) 
pristopu se pri upravljanju z gozdovi posnema 
vzorce in procese iz naravnih gozdov, predvsem s 
pomočjo uporabe sonaravnih in manj intenzivnih 
gozdnogojitvenih sistemov, ki vzdržujejo stalno 
gozdnatost in naravno obnovo avtohtonih dre-
vesnih vrst ter tako zagotavljajo raznomerno in 
raznodobno zgradbo gozdov z veliko strukturno 
raznolikostjo. Primerna priporočila za gospodar-
jenje s sušicami, podrticami in sečnimi ostanki 
za zagotavljanje ustrezne biotske raznovrstnosti 
so predstavljena v priročniku Biotska raznolikost 
gozdnate krajine (Papež in sod., 1997).  V praksi 
so priporočila pri načrtovanju delno že integri-
rana, za posebne primere je  mogoče postaviti 
nove varstvene usmeritve ter zahtevati prenovo 
načrta. ena od glavnih idej te vrste upravljanja 
je, da se z ustvarjanjem strukturnih vzorcev, ki 
so podobni tistim v naravnih gozdovih, pomaga 
ohranjati potencialno naravno biotsko pestrost. 
Z drugimi besedami to pomeni ohranjanje tistih 
habitatnih značilnosti, na katere sta se živalstvo 
in rastlinstvo gozdnega ekosistema prilagodila  
med evolucijo in so potrebne za vzdrževanje 
njihovih populacij. 

Glede na to, da gozdni rezervati zavzemajo 
manj kot 1 % celotne gozdne površine in da se v 
večini preostalih gozdov gospodari sonaravno, 
lahko Slovenijo razumemo kot bolj skrajen primer 
integrativnega pristopa gospodarjenja z gozdom 
v evropi in zunaj nje. 

Pri vrednotenju takšnega celostnega pristopa v 
gospodarjenju je kljub razvitosti in relativno visoki 
stopnji naravnosti prisotna nevarnost ohranjanja 
naravne potencialne pestrosti. Gospodarski gozd 
je kompromis in kot tak težko doseže določena 
naravovarstvena priporočila, kot je npr. koli-
čina ostankov odmrlih dreves za zagotavljanje 
metapopulacij specialistov. Predpostavljamo, 
da integracijski pristop v upravljanju zagotavlja 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, vendar imamo 
zelo malo merjenih podatkov in je empirična 
podpora te predpostavke šibka. Za vrste, ki za 
svoj obstoj ne potrebujejo odmrlega drevja, so 
raznoliko strukturirani gozdovi velikih sklenjenih 
območij z avtohtonimi vrstami verjetno zadovoljivi 

in primerni habitati. Glede na veliko številnost 
saproksilnih vrst v evropskih gozdovih pa naši 
rezultati jasno kažejo na pomanjkanje količine 
in debeline odmrlega drevja v skoraj vseh gospo-
darskih gozdovih Slovenije z vidika zagotavljanja 
te komponente biotske raznovrstnosti. 

ena od možnosti za podkrepitev te trditve je 
presoja zmanjšanja količine ostankov odmrlih 
dreves v gospodarskih gozdovih z vidika izgube 
habitatov saproksilnih vrst, ki bi bile lahko poten-
cialno prisotne. Tako je na primer primerjava 
povprečnega volumna ostankov odmrlih dreves 
v rezervatih (116,4 m3/ha) in gospodarskih goz-
dovih (18,9 m3/ha) v Sloveniji pokazala, da je v 
slednjih količina zmanjšana za 84 %. Učinek takšne 
izgube habitatov na številčnost vrst, ki so vezane 
na ostanke odmrlih dreves, je mogoče oceniti na 
podlagi splošne odvisnosti števila vrst od povr-
šine habitata (ang. »species-area relationship«). 
V literaturi s področja ekologije je odvisnost 
številčnosti vrst od površine habitata po navadi 
opisana s potenčno funkcijo (Siitonen, 2001), ki 
ima naslednjo obliko S = kAz, pri čemer je S število 
vrst, A je površina, k in z sta koeficienta. Vrednosti 
za oba koeficienta je mogoče pridobiti iz izsledkov 
različnih empiričnih raziskav (npr. Connor in 
McCoy, 1979). na primeru naših rezultatov je na 
regionalni ravni, kot posledico 84 % zmanjšanja 
razpoložljivosti habitatov, ki jih predstavljajo 
ostanki odmrlih dreves, v gospodarskih gozdovih 
pričakovati izginotje med 20 in 40 % (odvisno 
od uporabljene vrednosti za koeficient z) vseh 
avtohtonih vrst specialistov, ki so vezani na večje 
volumne ostankov odmrlih dreves. Izračunana 
vrednost  pomeni konzervativno oceno izgube 
vrst, saj je v naši raziskavi ugotovljeni povprečni 
volumen ostankov odmrlih dreves v rezervatih 
znašal manj kot volumen ostankov v pragozdnih 
sestojih.

Trenutna količina ostankov odmrlih dreves 
je glede na vrednost povprečne lesne zaloge v 
Sloveniji (289 m3/ha) in povprečnega volumna dre-
vesnih ostankov (13,9 m3/ha) večja, kot jo  določa 
obstoječa zakonodaja (3 %), vendar so ostanki 
neenakomerno razporejeni in jih primankuje v 
debelejših razredih – več kot 30 cm premera –, kar 
pa ni v skladu z zakonodajo (Pravilnik o varstvu 
gozdov, 2009). Izsledki najnovejših ekoloških 
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raziskav v evropi kažejo, da je za ohranitev večine 
saproksilnih vrst potrebno  najmanj 20–50 m3/
ha ostankov odmrlih dreves in da morajo biti v 
tej količini deloma zastopani tudi ostanki večjih 
premerov (> 50 cm) v različnih stadijih razkroja 
(Muller in Butler, 2010; Lachat in sod., 2013; 
Gossner in sod., 2013). Iz podatkov, zbranih na 
stalnih vzorčnih ploskvah, je razvidno, da so večji 
delež skupnega volumna ostankov odmrlih dreves 
v slovenskih gozdovih ostanki manjšega premera. 
Povečanje količine ostankov odmrlih dreves do  
najmanjše priporočene vrednosti bi pomenilo, da 
bi moral delež ostankov odmrlih dreves v sku-
pnem lesnem volumnu slovenskih gozdov znašati 
najmanj 7 %, pri čemer je to  najmanjša mejna 
vrednost. novejše raziskave kažejo, da veliko vrst 
specialistov (vezanih na večje volumne ostankov 
odmrlih dreves), ki so uvrščene tudi na rdeči 
seznam ogroženosti, potrebuje habitate, v katerih 
znaša volumen odmrlih dreves več kot 60 m3/ha 
(Gossner in sod., 2013). Pri tem je treba opozoriti, 
da bi bile takšne količine ekonomsko vzdržne 
verjetno le na območju gozdnih rezervatov. Prav 
zato gozdni rezervati opravljajo ključno vlogo pri 
ohranjanju biotske raznovrstnosti. Velika količina 
ostankov odmrlih dreves in živih habitatnih 
dreves v gozdnih rezervatih daje vlogo ključnih 
pribežališč in  temeljnih virov za širjenje populacij 
saproksilnih vrst. Vendar je pomembno poudariti, 
da je uspešno preživetje večjih metapopulacij 
saproksilnih vrst mogoče le, če so izgube zaradi 
razširjanja, smrtnosti in plenilstva nadomeščene 
z razmnoževanjem in priseljevanjem. če je na  
voljo  dovolj habitatov (npr. primernih površin v 
obliki zaplat) in je njihova prostorska razmestitev 
takšna, da omogoča naselitev vrste, je teoretično 
mogoče pričakovati, da se bo na takšnem območju 
ohranila vitalna metapopulacija določene vrste 
(Hanski, 2011; Vandkerkhove in sod., 2013). V 
Sloveniji gozdne rezervate lahko obravnavamo 
kot prostorsko izolirane habitate (zaplate) znotraj 
zelo razsežne gozdne matice, v kateri primanjkuje 
ostankov odmrlih dreves. Velike razdalje med 
rezervati in neprimernost gozdne matice verjetno 
ne omogočajo ohranitve vitalnih metapopulacij 
določenih saproksilnih vrst. Rezultati empirič-
nih raziskav s področja ekologije metapopulacij 
nakazujejo, da je v primeru zmanjšanja količine 

primernih habitatov (npr. gozdni rezervati s 
primerno strukturo ostankov odmrlih dreves)  
manj kot 10 %, pri večini vrst specialistov (npr. 
vrste, ki so vezane na prisotnost ostankov večjih 
premerov v določenih stopnjah razkroja in imajo 
omejeno sposobnost razširjanja) pričakovati, da 
bo vrsta verjetno začela izumirati (Hanski, 2011).

V Sloveniji  je več programov ohranjanja narave, 
zavarovanih območij (parkov) in območij naravnih 
vrednot ter kategorije gozdov, v katerih so izrazito 
poudarjene ekološke funkcije (npr. gozdovi znotraj 
območij natura 2000 in del gozdov, opredeljenih 
z Uredbo o spremembah Uredbe o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 
(2013)). Pri zagotavljanju uravnoteženosti eko-
loških funkcij z lesnoproizvodno funkcijo so v  
pomenu celostnega sonaravnega  gospodarjenja 
v praksi v gospodarskih gozdovih  v rabi še drugi 
prijemi, npr. izločanje ekocelic, ohranjanje napade-
nih starih dreves za potencialne sušice in podrtice 
ter zlaganje sečnih ostankov.  Dejansko pa so le 
gozdni rezervati edine znatne površine gozdov, 
za katere velja strog režim varstva v  pomenu 
negospodarjenja in s tem edine možnosti za 
nastanek naravnih razmer tudi z vidika odmrlih 
dreves, ki   zavzemajo relativno zelo pomemben 
del pri pragozdnih ekosistemih. Z upoštevanjem 
dejstva, da so rezervati  kakovosten in primeren 
habitat (oziroma bodo to postali v prihodnosti, 
ko bodo pridobili različne pragozdne značilnosti),  
je njihov delež (0,8 %) v skupni površini gozdov 
v Sloveniji izjemno majhna površina, še posebno  
glede učinkovitega ohranjanja naravne biotske 
raznovrstnosti gozdov. Ob tem je nenavadno, 
da je Slovenija v zadnjem poročilu o globalni 
oceni gozdnih virov v okviru organizacije Zn 
FAO (Global Forest Resources Assessment, 2010) 
poročala, da t.i. primarni oz. prvobitni gozdovi 
(ang. “primary forest”) zavzemajo  kar 9 % skupne 
površine gozdov v Sloveniji (FAO, 2010). Po 
definiciji omenjene organizacije so med prvo-
bitne gozdove uvrščeni tisti, v katerih niso jasno 
vidni znaki prejšnjega ali sedanjega človeškega 
delovanja. Realno gledano bi tako v Sloveniji v to 
kategorijo lahko uvrstili samo pragozdne rezer-
vate in nekatere druge rezervate s pragozdnimi 
značilnostmi, ki skupaj obsegajo približno 1.000 
ha (0,08 % celotne površine gozdov). Ta vrednost 

je znatno manjša od vrednosti (9 %) v omenje-
nem mednarodnem poročilu. Velika razlika med 
dejansko in vrednostjo, navedeno v poročilu, je 
v glavnem posledica dejstva, da so pri izračunu 
slednje upoštevali vse varovalne gozdove, zavaro-
vane z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih 
s posebnim namenom. Vendar večina teh gozdov 
ni niti približno blizu prvobitnemu stanju, saj so 
bili v preteklosti (in tudi nedavno) podvrženi 
različnim neposrednim vplivom ter so potencialno 
podvrženi gospodarjenju. Obenem jih veliko leži 
na območju visokogorja in na rastiščih z  majhno 
produkcijsko sposobnostjo (skrajnostna rastišča), 
ki zagotavljajo habitate le določenemu, manjšemu 
številu organizmov, ki so sestavni del celotne 
biotske raznovrstnosti gozdnih ekosistemov. Za 
primerjavo lahko navedemo podatek FAO, da v 
svetovnem merilu zakonsko osnovana zavarovana 
območja  zavzemajo skupno 13 % od vseh gozdov 
na Zemlji (FAO, 2010). nedavno je na srečanju 
Konvencije o biološki raznovrstnosti Zn (ang. 
“Un Convention on Biological Diversity - CBD”) 
(nagoya, Japonska, 2010) več kot 190 držav sveta, 
vključno s Slovenijo, sprejelo nov strateški načrt za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti (ang. “Strategic 
Plan for Biodiversity”), ki med drugim vključuje 
tudi cilj, da se do leta 2020 na državni ravni zava-
ruje 17 % vseh kopenskih območij. V poročilih 
za CBD Slovenija navaja podatek, da je trenutno 
že 11,4  % celotnega ozemlja uvrščenega med 
zavarovana območja. Vendar so v tem podatku 
upoštevana območja znotraj narodnega parka in 
znotraj regijskih ter krajinskih parkov, pri čemer 
gre v večini primerov za izrazito spremenjene 
ekosisteme in v katerih se obenem velikokrat tudi 
aktivno gospodari. Izpolnjevanje sprejetega cilja, 
zapisanega v prej omenjenem strateškem načrtu, 
izključno oz. zlasti z vključevanjem ekosistemov 
in območij, v katerih se gospodari, in obenem 
brez uporabe možnosti širitve mreže gozdnih 
rezervatov (z režimom strogega varstva), bi bilo 
neodgovorno in zavajajoče.

eden od razlogov, zakaj imamo v Sloveniji 
v okviru gozdnih rezervatov zavarovanih tako 
malo gozdnih površin, je zelo verjetno tudi 
splošno veljavno prepričanje znotraj gozdarske 
stroke, da sonaravno gospodarjenje z gozdovi, 
v primerjavi z zavarovanimi gozdnimi rezervati, 

enako oz. primerljivo dobro ohranja vse ekosis-
temske funkcije gozdov. Kljub temu bi bilo treba 
po našem mnenju površino gozdov v rezervatih 
povečati, saj je ohranjanje biotske raznovrstnosti 
namreč eden od ciljev gospodarjenja z gozdovi v 
Sloveniji. Zavedamo se, da veliko zagovornikov 
sonaravnega gospodarjenja morda ne bo videlo 
nobenih prednosti v povečanju površine gozdnih 
rezervatov. nekateri bodo trdili, da je Slovenija v 
primerjavi z večino drugih evropskih držav, ki so 
veliko svojih naravnih gozdov spremenile bodisi v 
monokulture iglavcev (npr. smreke) bodisi v povr-
šine, namenjene intenzivnemu kmetijstvu, izjemen 
primer tako z vidika gospodarjenja z gozdovi kot 
tudi z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti. 
Zato želimo obravnavano problematiko osvetliti 
tudi iz drugega vidika, in sicer, da je izjemno 
dobro stanje gozdov v Sloveniji odlično izhodišče 
za začetek strožjega oz. bolj smelega načrtovanja 
ohranjanja naravne biotske raznovrstnosti gozdov 
in da se zaradi tega ne smemo zadovoljiti zgolj z 
najnujnejšimi ukrepi. Poleg tega, da priznavamo 
pomen in zasluge sonaravnega gojenja gozdov 
(npr. povečana odpornost gozdov na motnje in 
podnebne spremembe, trajna zaščita pred narav-
nimi nevarnostmi, ohranjanje genetske pestrosti, 
malopovršinska heterogenost gozdov in nepreki-
njenost gozdne odeje) in popolnoma zagovarjamo 
uporabo tega koncepta v gospodarskih gozdovih, 
tudi menimo, da je za uspešno ohranjanje in 
obnavljanje biotske raznovrstnosti gozdov v 
Sloveniji (eden od ciljev gospodarjenja) nujno 
in ključnega pomena povečati površino gozdnih 
rezervatov  in tudi količino in ustrezno  kakovost 
ostankov odmrlih dreves v gospodarskih gozdovih. 
Opozoriti je treba še na nevarnost namnožitve 
podlubnikov, ki je lahko povezana s količino in 
neustrezno  kakovostjo odmrlega drevja. Med  
kakovost ostankov odmrlih dreves je treba všteti 
še razmerje med iglavci in listavci ter presoditi 
stanje in stabilnost sestojev z varstvenega vidika, 
kar pa že mnogo let opravlja Gozdarski inštitut.  

Ob tem se postavi vprašanje, ali bi bilo dvakra-
tno (iz 1 % na 2 % skupne površine gozdov) pove-
čanje površine gozdnih rezervatov na območjih v 
državni lasti dejansko res škodljivo za slovensko 
družbo? Glede na to, da je leta 2012 gozdarski 
sektor predstavljal 0,4 % skupne bruto domače 
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raziskav v evropi kažejo, da je za ohranitev večine 
saproksilnih vrst potrebno  najmanj 20–50 m3/
ha ostankov odmrlih dreves in da morajo biti v 
tej količini deloma zastopani tudi ostanki večjih 
premerov (> 50 cm) v različnih stadijih razkroja 
(Muller in Butler, 2010; Lachat in sod., 2013; 
Gossner in sod., 2013). Iz podatkov, zbranih na 
stalnih vzorčnih ploskvah, je razvidno, da so večji 
delež skupnega volumna ostankov odmrlih dreves 
v slovenskih gozdovih ostanki manjšega premera. 
Povečanje količine ostankov odmrlih dreves do  
najmanjše priporočene vrednosti bi pomenilo, da 
bi moral delež ostankov odmrlih dreves v sku-
pnem lesnem volumnu slovenskih gozdov znašati 
najmanj 7 %, pri čemer je to  najmanjša mejna 
vrednost. novejše raziskave kažejo, da veliko vrst 
specialistov (vezanih na večje volumne ostankov 
odmrlih dreves), ki so uvrščene tudi na rdeči 
seznam ogroženosti, potrebuje habitate, v katerih 
znaša volumen odmrlih dreves več kot 60 m3/ha 
(Gossner in sod., 2013). Pri tem je treba opozoriti, 
da bi bile takšne količine ekonomsko vzdržne 
verjetno le na območju gozdnih rezervatov. Prav 
zato gozdni rezervati opravljajo ključno vlogo pri 
ohranjanju biotske raznovrstnosti. Velika količina 
ostankov odmrlih dreves in živih habitatnih 
dreves v gozdnih rezervatih daje vlogo ključnih 
pribežališč in  temeljnih virov za širjenje populacij 
saproksilnih vrst. Vendar je pomembno poudariti, 
da je uspešno preživetje večjih metapopulacij 
saproksilnih vrst mogoče le, če so izgube zaradi 
razširjanja, smrtnosti in plenilstva nadomeščene 
z razmnoževanjem in priseljevanjem. če je na  
voljo  dovolj habitatov (npr. primernih površin v 
obliki zaplat) in je njihova prostorska razmestitev 
takšna, da omogoča naselitev vrste, je teoretično 
mogoče pričakovati, da se bo na takšnem območju 
ohranila vitalna metapopulacija določene vrste 
(Hanski, 2011; Vandkerkhove in sod., 2013). V 
Sloveniji gozdne rezervate lahko obravnavamo 
kot prostorsko izolirane habitate (zaplate) znotraj 
zelo razsežne gozdne matice, v kateri primanjkuje 
ostankov odmrlih dreves. Velike razdalje med 
rezervati in neprimernost gozdne matice verjetno 
ne omogočajo ohranitve vitalnih metapopulacij 
določenih saproksilnih vrst. Rezultati empirič-
nih raziskav s področja ekologije metapopulacij 
nakazujejo, da je v primeru zmanjšanja količine 

primernih habitatov (npr. gozdni rezervati s 
primerno strukturo ostankov odmrlih dreves)  
manj kot 10 %, pri večini vrst specialistov (npr. 
vrste, ki so vezane na prisotnost ostankov večjih 
premerov v določenih stopnjah razkroja in imajo 
omejeno sposobnost razširjanja) pričakovati, da 
bo vrsta verjetno začela izumirati (Hanski, 2011).

V Sloveniji  je več programov ohranjanja narave, 
zavarovanih območij (parkov) in območij naravnih 
vrednot ter kategorije gozdov, v katerih so izrazito 
poudarjene ekološke funkcije (npr. gozdovi znotraj 
območij natura 2000 in del gozdov, opredeljenih 
z Uredbo o spremembah Uredbe o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 
(2013)). Pri zagotavljanju uravnoteženosti eko-
loških funkcij z lesnoproizvodno funkcijo so v  
pomenu celostnega sonaravnega  gospodarjenja 
v praksi v gospodarskih gozdovih  v rabi še drugi 
prijemi, npr. izločanje ekocelic, ohranjanje napade-
nih starih dreves za potencialne sušice in podrtice 
ter zlaganje sečnih ostankov.  Dejansko pa so le 
gozdni rezervati edine znatne površine gozdov, 
za katere velja strog režim varstva v  pomenu 
negospodarjenja in s tem edine možnosti za 
nastanek naravnih razmer tudi z vidika odmrlih 
dreves, ki   zavzemajo relativno zelo pomemben 
del pri pragozdnih ekosistemih. Z upoštevanjem 
dejstva, da so rezervati  kakovosten in primeren 
habitat (oziroma bodo to postali v prihodnosti, 
ko bodo pridobili različne pragozdne značilnosti),  
je njihov delež (0,8 %) v skupni površini gozdov 
v Sloveniji izjemno majhna površina, še posebno  
glede učinkovitega ohranjanja naravne biotske 
raznovrstnosti gozdov. Ob tem je nenavadno, 
da je Slovenija v zadnjem poročilu o globalni 
oceni gozdnih virov v okviru organizacije Zn 
FAO (Global Forest Resources Assessment, 2010) 
poročala, da t.i. primarni oz. prvobitni gozdovi 
(ang. “primary forest”) zavzemajo  kar 9 % skupne 
površine gozdov v Sloveniji (FAO, 2010). Po 
definiciji omenjene organizacije so med prvo-
bitne gozdove uvrščeni tisti, v katerih niso jasno 
vidni znaki prejšnjega ali sedanjega človeškega 
delovanja. Realno gledano bi tako v Sloveniji v to 
kategorijo lahko uvrstili samo pragozdne rezer-
vate in nekatere druge rezervate s pragozdnimi 
značilnostmi, ki skupaj obsegajo približno 1.000 
ha (0,08 % celotne površine gozdov). Ta vrednost 

je znatno manjša od vrednosti (9 %) v omenje-
nem mednarodnem poročilu. Velika razlika med 
dejansko in vrednostjo, navedeno v poročilu, je 
v glavnem posledica dejstva, da so pri izračunu 
slednje upoštevali vse varovalne gozdove, zavaro-
vane z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih 
s posebnim namenom. Vendar večina teh gozdov 
ni niti približno blizu prvobitnemu stanju, saj so 
bili v preteklosti (in tudi nedavno) podvrženi 
različnim neposrednim vplivom ter so potencialno 
podvrženi gospodarjenju. Obenem jih veliko leži 
na območju visokogorja in na rastiščih z  majhno 
produkcijsko sposobnostjo (skrajnostna rastišča), 
ki zagotavljajo habitate le določenemu, manjšemu 
številu organizmov, ki so sestavni del celotne 
biotske raznovrstnosti gozdnih ekosistemov. Za 
primerjavo lahko navedemo podatek FAO, da v 
svetovnem merilu zakonsko osnovana zavarovana 
območja  zavzemajo skupno 13 % od vseh gozdov 
na Zemlji (FAO, 2010). nedavno je na srečanju 
Konvencije o biološki raznovrstnosti Zn (ang. 
“Un Convention on Biological Diversity - CBD”) 
(nagoya, Japonska, 2010) več kot 190 držav sveta, 
vključno s Slovenijo, sprejelo nov strateški načrt za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti (ang. “Strategic 
Plan for Biodiversity”), ki med drugim vključuje 
tudi cilj, da se do leta 2020 na državni ravni zava-
ruje 17 % vseh kopenskih območij. V poročilih 
za CBD Slovenija navaja podatek, da je trenutno 
že 11,4  % celotnega ozemlja uvrščenega med 
zavarovana območja. Vendar so v tem podatku 
upoštevana območja znotraj narodnega parka in 
znotraj regijskih ter krajinskih parkov, pri čemer 
gre v večini primerov za izrazito spremenjene 
ekosisteme in v katerih se obenem velikokrat tudi 
aktivno gospodari. Izpolnjevanje sprejetega cilja, 
zapisanega v prej omenjenem strateškem načrtu, 
izključno oz. zlasti z vključevanjem ekosistemov 
in območij, v katerih se gospodari, in obenem 
brez uporabe možnosti širitve mreže gozdnih 
rezervatov (z režimom strogega varstva), bi bilo 
neodgovorno in zavajajoče.

eden od razlogov, zakaj imamo v Sloveniji 
v okviru gozdnih rezervatov zavarovanih tako 
malo gozdnih površin, je zelo verjetno tudi 
splošno veljavno prepričanje znotraj gozdarske 
stroke, da sonaravno gospodarjenje z gozdovi, 
v primerjavi z zavarovanimi gozdnimi rezervati, 

enako oz. primerljivo dobro ohranja vse ekosis-
temske funkcije gozdov. Kljub temu bi bilo treba 
po našem mnenju površino gozdov v rezervatih 
povečati, saj je ohranjanje biotske raznovrstnosti 
namreč eden od ciljev gospodarjenja z gozdovi v 
Sloveniji. Zavedamo se, da veliko zagovornikov 
sonaravnega gospodarjenja morda ne bo videlo 
nobenih prednosti v povečanju površine gozdnih 
rezervatov. nekateri bodo trdili, da je Slovenija v 
primerjavi z večino drugih evropskih držav, ki so 
veliko svojih naravnih gozdov spremenile bodisi v 
monokulture iglavcev (npr. smreke) bodisi v povr-
šine, namenjene intenzivnemu kmetijstvu, izjemen 
primer tako z vidika gospodarjenja z gozdovi kot 
tudi z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti. 
Zato želimo obravnavano problematiko osvetliti 
tudi iz drugega vidika, in sicer, da je izjemno 
dobro stanje gozdov v Sloveniji odlično izhodišče 
za začetek strožjega oz. bolj smelega načrtovanja 
ohranjanja naravne biotske raznovrstnosti gozdov 
in da se zaradi tega ne smemo zadovoljiti zgolj z 
najnujnejšimi ukrepi. Poleg tega, da priznavamo 
pomen in zasluge sonaravnega gojenja gozdov 
(npr. povečana odpornost gozdov na motnje in 
podnebne spremembe, trajna zaščita pred narav-
nimi nevarnostmi, ohranjanje genetske pestrosti, 
malopovršinska heterogenost gozdov in nepreki-
njenost gozdne odeje) in popolnoma zagovarjamo 
uporabo tega koncepta v gospodarskih gozdovih, 
tudi menimo, da je za uspešno ohranjanje in 
obnavljanje biotske raznovrstnosti gozdov v 
Sloveniji (eden od ciljev gospodarjenja) nujno 
in ključnega pomena povečati površino gozdnih 
rezervatov  in tudi količino in ustrezno  kakovost 
ostankov odmrlih dreves v gospodarskih gozdovih. 
Opozoriti je treba še na nevarnost namnožitve 
podlubnikov, ki je lahko povezana s količino in 
neustrezno  kakovostjo odmrlega drevja. Med  
kakovost ostankov odmrlih dreves je treba všteti 
še razmerje med iglavci in listavci ter presoditi 
stanje in stabilnost sestojev z varstvenega vidika, 
kar pa že mnogo let opravlja Gozdarski inštitut.  

Ob tem se postavi vprašanje, ali bi bilo dvakra-
tno (iz 1 % na 2 % skupne površine gozdov) pove-
čanje površine gozdnih rezervatov na območjih v 
državni lasti dejansko res škodljivo za slovensko 
družbo? Glede na to, da je leta 2012 gozdarski 
sektor predstavljal 0,4 % skupne bruto domače 
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proizvodnje (BDP) (Statistični Urad Republike 
Slovenije (SURS), 2012), se zdi malo verjetno, 
da bi to lahko imelo večje ekonomske posledice. 
Pravzaprav bi lahko trdili ravno nasprotno, in 
sicer, da bi se vzpostavljanje večjih gozdnih 
območij, ki bodo v prihodnosti razvile pragozdne 
značilnosti, lahko odrazilo v obliki neto povečanja 
BDP, predvsem zaradi koristnih vplivov takšnih 
območij na turizem. Turistični BDP je sicer težko 
določljiv, saj zajema več gospodarskih dejavnosti 
in se po različno dosegljivih podatkih lahko giblje 
od 4,9 % (SURS, 2012 – podatki za 2009) pa vse 
do 12 % celotnega BDP (Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, 2013). če bi denarno 
ovrednotili vrednost biotske raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo gozdni 
rezervati, bi njihova vrednost potencialno  zelo 
presegla izgube prihodkov zaradi negospodarjenja 
na teh območjih (npr. Job in Mayer, 2012). eden 
od zaključkov projekta vključuje tudi preliminarni 
seznam območij, ki bi jih potencialno lahko 
dodali v obstoječo mrežo rezervatov. Upamo, da 
bo presoja spodbudila konstruktivno razpravo 
obravnavane teme in tako zaznamovala začetek 
novega obdobja ohranjanja biotske raznovrstnosti 
v Sloveniji. 

Ostanki odmrlih dreves so pomemben biotop 
gozdne krajine ter imajo visoko relativno vrednost 
v bistvenih značilnostih, ki določajo pragozd (ang. 
old-growth forest). Kljub razvitemu sonaravnemu 
upravljanju z gozdovi pa gozdarji večkrat poza-
bimo na osnovne in tudi na relativne pomene 
odmrlega drevja. Glede na različna priporočila 
in razlike v količini in  kakovosti odmrlih dreves 
med rezervati in gospodarskimi gozdovi je jasno, 
da so rezervati zagotovo območja s primernejšimi 
habitati za saproksilne vrste ter verjetno edina 
območja za zagotavljanje metapopulacij določenih 
specialistov. Zaradi vseh  omenjenih značilnosti 
bi bilo v prihodnje primerno izpeljati nadaljnje 
študije, kot so ugotavljanje zmanjševanja sapro-
ksilnih vrst v gospodarskih gozdovih glede na 
rezervate ter ekologija posameznih vrst, ocena 
in primerjava habitatnih možnosti, ugotavljanje 
kakovosti (debelinska struktura, struktura razvoj-
nih stadijev, razmerje med iglavci in listavci) in 
prostorske razporeditve ostankov odmrlih dreves. 
Za namen gospodarjenja s sušicami, podrticami in 

sečnimi ostanki pa že Papež in sod., 1997,  navaja 
pomembne pogoje, ki jih moramo poznati; ti so: 
zastopanost drevesnih vrst, debelinske strukture 
dreves, število podrtic/sušic in njihove razgradnje 
ter dolžina proizvodne dobe in ciljna debelina 
sortimentov. Vsi  našteti podatki se že v celoti 
ali delno pridobivajo prek Zavoda za gozdove 
Slovenije. Za uresničitev omenjenih nadaljnjih 
raziskav pa bi bilo nujno potrebno sodelovanje 
med različnimi disciplinami gozdarstva  pa tudi 
med različnimi vidiki posameznih gozdarjev. 

Raziskava, ki je opisana v pričujočem prispevku, 
je nastala v sklopu projekta CRP (V4-1142), Izpol-
njevanje mreže gozdnih rezervatov v Sloveniji: 
ocena naravnosti, možnosti širjenja, upravljanje, 
raziskave in prenosi znanj. Del sredstev za raz-
iskavo je prispevala tudi Pahernikova ustanova, 
za kar se ji iskreno zahvaljujemo.

5 PovzeteK
V prvem delu prispevka je prikazana presoja 
raziskovalnih del opravljenih v gozdnih rezervatih 
Slovenije ter njihov naraščajoč pomen v zadnjem 
obdobju. na podlagi opravljenih meritev količine 
in kakovosti večjih ostankov odmrlih dreves 
je prikazana presoja biotske pestrosti z vidika 
saproksilnih vrst, torej vrst, nevretenčarjev in 
redkih vretenčarjev, ki so v določenih fazah svo-
jega razvojnega cikla vezane na odmrlo drevje, 
lesne glive ali na prisotnost drugih saproksilov. 
na podlagi pomena ostankov odmrlih dreves 
v snovnih in energijskih tokovih v pragozdnih 
razmerah je podan razmislek o gospodarjenju 
z odmrlim drevjem. na podlagi habitatne funk-
cije ostankov odmrlih dreves je podana presoja 
gozdnih rezervatov, ki so zagotovo primernejši 
habitati za saproksilne vrste ter verjetno edina 
primerna območja za zagotavljanje zavetja in 
prostora metapopulacijam določenih speciali-
stov v Sloveniji. V vseh gozdnih rezervatih smo 
ugotovili večje količine (od 21,4 m3/ha do 239 
m3/ha in povprečjem 116,4) ostankov odmrlih 
dreves, kot pa v okolici rezervatov na primerljivih 
rastiščih. Struktura odmrlega drevja v rezerva-
tih je pokazala veliko kakovost, saj so debelejši 
ostanki različnih faz razkroja predstavljali velik 
delež. Glede na priporočila novejših raziskav, ki 

navajajo mejne količine ostankov odmrlega drevja 
od 30 do 50 m3/ha ter pojavljanje teh v različnih 
velikosti in stadijih razgradnje podajamo mnenje, 
da je potrebna razširitev trenutne mreže gozdnih 
rezervatov kot tudi ustrezno povečanje ostankov 
v gospodarskih gozdovih za zagotavljanje cilja 
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Ohranjenost 
slovenskih gozdov, ki je določena glede na delež 
neavtohtonih drevesnih vrst je relativno visoka 
zaradi tega smo mnenja, da so naši gozdovi zelo 
dobro izhodišče za bolj strog način zagotavljanja 
primerne habitatne funkcije gozda.   

6 SUMMAry
The assessment of research works carried out in 
the forest reserves in Slovenia and its growing 
importance in recent years is shown at the begin-
ning of the paper. The paper also evaluates the role 
of the forest reserve network for conservation of 
biodiversity in terms of saproxylic species, defined 
as species of invertebrates and rare vertebrates, 
which in certain phases of their development cycle 
depend on dead trees, wood fungus or the pre-
sence of other saproksylic species. There is given 
a reflection on the management of deadwood, 
based on the importance role of Coarse Woody 
Debris in nutrient and energy cycling in the old 
growth conditions. The total volume of deadwood 
inside of forest reserves (standing and lying trees) 
ranged from 21,4 to 239 m3/ha, with a mean of 
116,4 m3/ha, which is much higher than in surro-
undings managed forests. In most of the reserves, 
large dead trees in advanced stages of decay were 
present, indicating the high quality of dead wood 
in reserves. Given that recent recomendations 
from the literature call for 30-50 m3/ha of dead 
wood in managed forest to maintain the majority 
of saproxylic species, coupled with the small area 
of forest reserves in Slovenia, we conclude that 
the reserves are the only suitable habitats for pro-
viding space and shelter to specialist saproxylic 
species. For this reason, we believe that expanding 
the current network of forest reserves as well as 
a appropriate increase in deadwood in managed 
forests is essential to ensure the conservation of 
biodiversity. Preservation of Slovenian forests, 
which is determined according to the proportion 

of non-native species is relatively high. Because 
of this reason, we believe that our forests are a 
very good starting point for a more rigorous way 
to provide suitable habitat functions of forests.

7 lIterAtUrA:
Aakala, T., Kuuluvainen, T., Gauthier, S., De Grandpré, 

L., 2008. Standing dead trees and their decay class 
dynamics in northeastern boreal old-growth forests of 
Quebec. Forest ecology and Management 255: 410–420. 

Anko, B., Mlinšek, D., Robič, D., 1976. Instructions for 
formation, equipment and maintenance of forest 
reservations in Slovenia. Yugoslavia. XVI IUFRO 
World congress, Oslo. 24 str.

Boecklen, W. J., 1986. effects of habitat heterogeneity on 
the species – area forest relationships of forest birds. 
Journal of Biogeography 13: 59–68.

Bončina, A., 2000. Comparison of Structure and 
Biodiversity in the Rajhenav Virgin Forest Remnant 
and Managed Forest in the Dinaric Region of Slovenia. 
Global ecology and Biogeography 9, 3: 201–211. 

Bončina, A., 2011. Conceptual approaches to integrate 
nature conservation into forest management: a Central 
european perspective. International Forestry Review 
13: 13–22.

Brang, P., Heiri, C., Bugmann, H. Waldreservate: 50 Jahre 
natürliche Waldentwicklung in der Schweiz. Haupt 
Verlag AG. 2011. 272 str.

Connor, e. F., McCoy, e. D., 1979. The statistics and 
biology of the species-area relationship. American 
naturalist 113: 791–833.

Diaci, J., 2000. Vključevanje koncepta biotske pestrosti v 
prakso gojenja gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva 
63: 255–278.

Diaci, J., 2006. Pragozdovi. V: Gojenje gozdov: univerzitetni 
učbenik. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 3–44. 

Devjak, T., Kotnik, A., Udovič, M., Veselič, Ž., Pisek, 
R., Matijašić, D., Ferreira, A., from Kovač, M., 2013. 
Pomen proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč pri 
gozdnogospodarskem načrtovanju. V: Produkcijska 
sposobnost gozdnih rastišč v Sloveniji. Biotehniška 
fakulteta. Zavod za gozdove Slovenije. 23–27.

Foster, D. R., Orwig, D. A., McLachlan, J. S., 1996. ecological 
and conservation insights from reconstructive studies 
of temperate old-growth forests. Trends ecol. evol. 
11: 419–424.

Fraver, S., Wagner, R. G., Day, M., 2002. Dynamics of 
coarse woody debris following gap harvesting in the 
Acadian forest of central Maine, U.S.A. Canadian 
Journal of Forest Research 32: 2094–2105.

Frelich, L. e., Cornett, M. W., White, M. A., 2005. Controls 
and reference conditions in forestry: The role of old-
growth and retrospective studies. Journal of Forestry 
103: 339–344.

Frelich, L. e., Reich, P. B., 2003. Perspectives on 

Grce, D., Firm, D., Flajšman, K., Pisek, R., Roženbergar D., Rugani, T., Nagel, T. A.: Kritična presoja vloge gozdnih 
rezervatov in gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Grce, D., Firm, D., Flajšman, K., Pisek, R., Roženbergar D., Rugani, T., Nagel, T. A.: Kritična presoja vloge gozdnih 
rezervatov in gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.



GozdV 72 (2014) 7-8 321GozdV 72 (2014) 7-8320

proizvodnje (BDP) (Statistični Urad Republike 
Slovenije (SURS), 2012), se zdi malo verjetno, 
da bi to lahko imelo večje ekonomske posledice. 
Pravzaprav bi lahko trdili ravno nasprotno, in 
sicer, da bi se vzpostavljanje večjih gozdnih 
območij, ki bodo v prihodnosti razvile pragozdne 
značilnosti, lahko odrazilo v obliki neto povečanja 
BDP, predvsem zaradi koristnih vplivov takšnih 
območij na turizem. Turistični BDP je sicer težko 
določljiv, saj zajema več gospodarskih dejavnosti 
in se po različno dosegljivih podatkih lahko giblje 
od 4,9 % (SURS, 2012 – podatki za 2009) pa vse 
do 12 % celotnega BDP (Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, 2013). če bi denarno 
ovrednotili vrednost biotske raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo gozdni 
rezervati, bi njihova vrednost potencialno  zelo 
presegla izgube prihodkov zaradi negospodarjenja 
na teh območjih (npr. Job in Mayer, 2012). eden 
od zaključkov projekta vključuje tudi preliminarni 
seznam območij, ki bi jih potencialno lahko 
dodali v obstoječo mrežo rezervatov. Upamo, da 
bo presoja spodbudila konstruktivno razpravo 
obravnavane teme in tako zaznamovala začetek 
novega obdobja ohranjanja biotske raznovrstnosti 
v Sloveniji. 

Ostanki odmrlih dreves so pomemben biotop 
gozdne krajine ter imajo visoko relativno vrednost 
v bistvenih značilnostih, ki določajo pragozd (ang. 
old-growth forest). Kljub razvitemu sonaravnemu 
upravljanju z gozdovi pa gozdarji večkrat poza-
bimo na osnovne in tudi na relativne pomene 
odmrlega drevja. Glede na različna priporočila 
in razlike v količini in  kakovosti odmrlih dreves 
med rezervati in gospodarskimi gozdovi je jasno, 
da so rezervati zagotovo območja s primernejšimi 
habitati za saproksilne vrste ter verjetno edina 
območja za zagotavljanje metapopulacij določenih 
specialistov. Zaradi vseh  omenjenih značilnosti 
bi bilo v prihodnje primerno izpeljati nadaljnje 
študije, kot so ugotavljanje zmanjševanja sapro-
ksilnih vrst v gospodarskih gozdovih glede na 
rezervate ter ekologija posameznih vrst, ocena 
in primerjava habitatnih možnosti, ugotavljanje 
kakovosti (debelinska struktura, struktura razvoj-
nih stadijev, razmerje med iglavci in listavci) in 
prostorske razporeditve ostankov odmrlih dreves. 
Za namen gospodarjenja s sušicami, podrticami in 

sečnimi ostanki pa že Papež in sod., 1997,  navaja 
pomembne pogoje, ki jih moramo poznati; ti so: 
zastopanost drevesnih vrst, debelinske strukture 
dreves, število podrtic/sušic in njihove razgradnje 
ter dolžina proizvodne dobe in ciljna debelina 
sortimentov. Vsi  našteti podatki se že v celoti 
ali delno pridobivajo prek Zavoda za gozdove 
Slovenije. Za uresničitev omenjenih nadaljnjih 
raziskav pa bi bilo nujno potrebno sodelovanje 
med različnimi disciplinami gozdarstva  pa tudi 
med različnimi vidiki posameznih gozdarjev. 

Raziskava, ki je opisana v pričujočem prispevku, 
je nastala v sklopu projekta CRP (V4-1142), Izpol-
njevanje mreže gozdnih rezervatov v Sloveniji: 
ocena naravnosti, možnosti širjenja, upravljanje, 
raziskave in prenosi znanj. Del sredstev za raz-
iskavo je prispevala tudi Pahernikova ustanova, 
za kar se ji iskreno zahvaljujemo.

5 PovzeteK
V prvem delu prispevka je prikazana presoja 
raziskovalnih del opravljenih v gozdnih rezervatih 
Slovenije ter njihov naraščajoč pomen v zadnjem 
obdobju. na podlagi opravljenih meritev količine 
in kakovosti večjih ostankov odmrlih dreves 
je prikazana presoja biotske pestrosti z vidika 
saproksilnih vrst, torej vrst, nevretenčarjev in 
redkih vretenčarjev, ki so v določenih fazah svo-
jega razvojnega cikla vezane na odmrlo drevje, 
lesne glive ali na prisotnost drugih saproksilov. 
na podlagi pomena ostankov odmrlih dreves 
v snovnih in energijskih tokovih v pragozdnih 
razmerah je podan razmislek o gospodarjenju 
z odmrlim drevjem. na podlagi habitatne funk-
cije ostankov odmrlih dreves je podana presoja 
gozdnih rezervatov, ki so zagotovo primernejši 
habitati za saproksilne vrste ter verjetno edina 
primerna območja za zagotavljanje zavetja in 
prostora metapopulacijam določenih speciali-
stov v Sloveniji. V vseh gozdnih rezervatih smo 
ugotovili večje količine (od 21,4 m3/ha do 239 
m3/ha in povprečjem 116,4) ostankov odmrlih 
dreves, kot pa v okolici rezervatov na primerljivih 
rastiščih. Struktura odmrlega drevja v rezerva-
tih je pokazala veliko kakovost, saj so debelejši 
ostanki različnih faz razkroja predstavljali velik 
delež. Glede na priporočila novejših raziskav, ki 

navajajo mejne količine ostankov odmrlega drevja 
od 30 do 50 m3/ha ter pojavljanje teh v različnih 
velikosti in stadijih razgradnje podajamo mnenje, 
da je potrebna razširitev trenutne mreže gozdnih 
rezervatov kot tudi ustrezno povečanje ostankov 
v gospodarskih gozdovih za zagotavljanje cilja 
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Ohranjenost 
slovenskih gozdov, ki je določena glede na delež 
neavtohtonih drevesnih vrst je relativno visoka 
zaradi tega smo mnenja, da so naši gozdovi zelo 
dobro izhodišče za bolj strog način zagotavljanja 
primerne habitatne funkcije gozda.   

6 SUMMAry
The assessment of research works carried out in 
the forest reserves in Slovenia and its growing 
importance in recent years is shown at the begin-
ning of the paper. The paper also evaluates the role 
of the forest reserve network for conservation of 
biodiversity in terms of saproxylic species, defined 
as species of invertebrates and rare vertebrates, 
which in certain phases of their development cycle 
depend on dead trees, wood fungus or the pre-
sence of other saproksylic species. There is given 
a reflection on the management of deadwood, 
based on the importance role of Coarse Woody 
Debris in nutrient and energy cycling in the old 
growth conditions. The total volume of deadwood 
inside of forest reserves (standing and lying trees) 
ranged from 21,4 to 239 m3/ha, with a mean of 
116,4 m3/ha, which is much higher than in surro-
undings managed forests. In most of the reserves, 
large dead trees in advanced stages of decay were 
present, indicating the high quality of dead wood 
in reserves. Given that recent recomendations 
from the literature call for 30-50 m3/ha of dead 
wood in managed forest to maintain the majority 
of saproxylic species, coupled with the small area 
of forest reserves in Slovenia, we conclude that 
the reserves are the only suitable habitats for pro-
viding space and shelter to specialist saproxylic 
species. For this reason, we believe that expanding 
the current network of forest reserves as well as 
a appropriate increase in deadwood in managed 
forests is essential to ensure the conservation of 
biodiversity. Preservation of Slovenian forests, 
which is determined according to the proportion 

of non-native species is relatively high. Because 
of this reason, we believe that our forests are a 
very good starting point for a more rigorous way 
to provide suitable habitat functions of forests.
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1 Uvod
Les spet postaja pomembna energetska surovina. 
Obnovljivost vira, domačnost, razvoj tehnologij 
priprave in rabe ter cenovna konkurenčnost pove-
čuje pomen lesa kot vira energije. Prav letos, ko 
je slovenske gozdove zelo prizadel žled, so velike 
možnosti za oskrbo lesa za energijo. Vprašanje 
pa je, ali bomo to možnost znali in zmogli tudi 
uresničiti.

Po drugi svetovni vojni, v času vsesplošnega 
pomanjkanja, ko še ni bilo mogoče za kuhanje in 
gretje izbirati med tako številnimi viri energije kot 
dandanes, so bila drva za prebivalstvo življenjskega 
(eksistenčnega) pomena. Tega so se zavedale tudi 
tedanje oblasti in poskušale na vse mogoče in 
nemogoče načine zagotoviti prebivalstvu, vsaj 
minimalne količine lesa za kurjavo.

Pa si poglejmo kako so potrebe po lesu, posebno 
še po drveh za kurjavo, reševali med letoma1945 
do 1950 v naši nekdanji skupni državi.
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Kako se je Slovenija oskrbovala z lesom za kurjavo (drvmi)  
v obdobju 1945–1950 
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2 KAKo zAdovoljIvo oSKrbetI 
SlovenIjo z leSoM zA 
KUrjAvo

2.1 Poleg strehe nad glavo in hrane so 
bila za zimo 1945/46 nujna tudi drva.

Poletje se je poslavljalo, približevala se je zima. 
Ljudem, zlasti v mestih, je bilo treba zagotoviti 
drva. Slovenija je imela velike obveznosti tudi do 
IV. armije, ki je bila nameščena v Sloveniji, pa 
tudi do Vojvodine (Perko, 2005). Za uresničitev 
proizvodnega načrta je bila leta 1945 ustanovljena 
Komisija za izdelavo drv in lesa za »forsirano« 
proizvodnjo vseh sortimentov tehničnega lesa in drv, 
po katerih je bila ogromna potreba (Perko, 2005).

Pred zimo 1945/46 so bile zelo velike težave pri 
preskrbi z drvmi, kar so spoznali tudi v prestolnici 
Demokratične federativne republike Jugoslavije 
Beogradu. Pred bližajočo se ogrevalno sezono je 

Strokovna razpravaGrce, D., Firm, D., Flajšman, K., Pisek, R., Roženbergar D., Rugani, T., Nagel, T. A.: Kritična presoja vloge gozdnih 
rezervatov in gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.
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1 Uvod
Les spet postaja pomembna energetska surovina. 
Obnovljivost vira, domačnost, razvoj tehnologij 
priprave in rabe ter cenovna konkurenčnost pove-
čuje pomen lesa kot vira energije. Prav letos, ko 
je slovenske gozdove zelo prizadel žled, so velike 
možnosti za oskrbo lesa za energijo. Vprašanje 
pa je, ali bomo to možnost znali in zmogli tudi 
uresničiti.

Po drugi svetovni vojni, v času vsesplošnega 
pomanjkanja, ko še ni bilo mogoče za kuhanje in 
gretje izbirati med tako številnimi viri energije kot 
dandanes, so bila drva za prebivalstvo življenjskega 
(eksistenčnega) pomena. Tega so se zavedale tudi 
tedanje oblasti in poskušale na vse mogoče in 
nemogoče načine zagotoviti prebivalstvu, vsaj 
minimalne količine lesa za kurjavo.

Pa si poglejmo kako so potrebe po lesu, posebno 
še po drveh za kurjavo, reševali med letoma1945 
do 1950 v naši nekdanji skupni državi.
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2 KAKo zAdovoljIvo oSKrbetI 
SlovenIjo z leSoM zA 
KUrjAvo

2.1 Poleg strehe nad glavo in hrane so 
bila za zimo 1945/46 nujna tudi drva.

Poletje se je poslavljalo, približevala se je zima. 
Ljudem, zlasti v mestih, je bilo treba zagotoviti 
drva. Slovenija je imela velike obveznosti tudi do 
IV. armije, ki je bila nameščena v Sloveniji, pa 
tudi do Vojvodine (Perko, 2005). Za uresničitev 
proizvodnega načrta je bila leta 1945 ustanovljena 
Komisija za izdelavo drv in lesa za »forsirano« 
proizvodnjo vseh sortimentov tehničnega lesa in drv, 
po katerih je bila ogromna potreba (Perko, 2005).

Pred zimo 1945/46 so bile zelo velike težave pri 
preskrbi z drvmi, kar so spoznali tudi v prestolnici 
Demokratične federativne republike Jugoslavije 
Beogradu. Pred bližajočo se ogrevalno sezono je 

Strokovna razpravaGrce, D., Firm, D., Flajšman, K., Pisek, R., Roženbergar D., Rugani, T., Nagel, T. A.: Kritična presoja vloge gozdnih 
rezervatov in gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.

1 Mag. F. P., univ. dipl. inž. gozd. Slivice 34, 1381 Rakek
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Ministrstvo za gozdarstvo narodne vlade Slove-
nije 25. 9. 1945 Okrožnim narodnim odborom in 
njihovim oddelkom za gozdarstvo in oddelkom 
za trgovino in preskrbo, Odsekom za gozdarstvo 
pri Okrajnih narodnih odborih in vsem držav-
nim gozdnim upravam posredovalo navodila za 
organizacijo preskrbe z drvmi, št. 2255/1 (pravilno 
2555/1, op. Perko.) in 2555/2 (Perko, 2005). Da 
bi bila oskrba z drvmi uspešna, je navodilo med 
drugim predvidevalo, da je treba pritegniti vse 
razpoložljive poslovne organizacije t.j. državna 
trgovska podjetja, zadruge in privatne trgovce. V 
kolikor ti ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi 
sredstvi za te svrhe, jim je treba pomagati z bančnimi 
krediti, ali z denarnimi sredstvi narodnih oblasti. 
Dalje je treba preskrbeti prevozna sredstva za prevoz 
drv, po potrebi tudi z mobilizacijo.

Ker so bile količine drv premajhne za zadovolji-
tev vseh potreb, so bila območja, kjer se nahajajo za 
proizvodnjo drv primerni gozdovi in kjer izdelujejo 
drva manjši posestniki in podjetja, katerih proizvo-
dnja ni zajeta v proizvajalni načrt ministrstva za 
gozdarstvo, izločena iz preskrbe iz dodeljenih kon-
tingentov. na teh področjih so napotili tamkajšnje 
okrožne,okrajne in krajevne Narodne odbore (NO), 
da organizirajo preskrbo prebivalstva z drvmi sami 
iz omenjenih področij male proizvodnje.

V drugih krajih, posebno v večjih mestih in 
industrijski naseljih, ki so se oskrbovali iz kon-
tingentov, pa so morali opraviti kategorizacijo 
potrošnikov in strogo racioniranje. Za posamezne 
kategorije potrošnikov so bile določene kvote in 
vrstni red oskrbe. Takole je to bilo (Perko, 2005):
1. Pekarne za peko kruha, ako se kruh racijonirano 

deli prebivalstvu. Uporabili naj bi predvsem tiste 
pekarne, ki imajo najracionalnejše urejene obrate, 
da se s tem prihrani čim več kuriva. Za peko 100 
kg kruha je potrebno dodeliti največ 25 kg drv.

2. Za bolnice, dečje domove, zavetišča in šole 
je treba predvideti količine, ki so potrebne za 
neovirano delo teh ustanov, vendar pod pogojem 
največjega varčevanja.

3. Državnim in samoupravnim uradom je treba 
zagotoviti ogrevanje najpotrebnejših delovnih 
prostorov.

4. Pri gospodinjstvih je treba predvideti uporabo 
samo enega prostora za kurjenje. Prednost imajo 
družine z otroci, z bolniki in one, ki doma pripra-

vljajo hrano. Do preskrbe drv pa niso upravičena 
vsa tista gospodinjstva, ki ta maksimum že imajo 
ali si lahko drva sami nabavijo. Drva in premog 
so delili gospodinjstvom na posebne nakaznice. 
Varčevanje je veljalo tudi za druge porabnike 

drv, kot so poslovni prostori, predvsem javne 
kuhinje za pripravo hrane in ogrevanje prostorov . 

Ljudje so si pred prihajajočo zimo in bojaz-
nijo, da se z drvmi ne bodo mogli oskrbeti po 
legalni poti, pomagali tudi tako, da so se podali 
v najbližji in najpriročnejši tuji gozd ter si kar 
sami pripravljali drva. V zapisniku seje okrajnih 
gozdarjev in gozdnih upraviteljev, ki je bila 4. 

Slika 1: Delovna brigada Bohinj, 10. september 1945. 
Brigadirji so prisluhnili navodilom za delo. Fotografija: 
Leon Jere. Last: Muzej novejše zgodovine Slovenije 
(Perko, 2005).
Figure 1: Work brigade Bohinj, September 10, 1945. 
Brigadiers listened to work instructions. Photo: Leon Jere. 
Property of: Muzej novejše zgodovine Slovenije (National 
Museum of Contemporary History) (Perko, 2005).

niti možnosti, da bi si kurjavo nabavile same. 
Tako so morali dobaviti drva Vojvodini, kjer bi 
lahko sušilnice za žito, mlini in sladkorne tovarne 
izdatno povečale svojo produkcijo, ker imajo velike 
zaloge žita in sladkorne pese, nimajo pa dovolj drv 
in ostalega kuriva za obratovanje (Perko, 2005).

Zaradi pomanjkanja gozdnih delavcev in v 
veliki stiski za drva so bile ustanovljene številne 
mladinske delovne brigade.

Prva leta po drugi svetovni vojni je država 
(Jugoslavija) v gozdu videla le les, o drugih 
stvareh takrat skoraj niso razmišljali. Obnova je 
sproti porabljala les, ki je bil na voljo. Obstoječa 

določil velik obseg izkoriščanja gozdov: le z izvo-
zom in s konvertiranjem dohodkov od lesa je bilo 
mogoča izvedba petletke. Minister za gozdarstvo 
in lesno industrijo Tone Fajfar je leta 1948 takole 
dramatično nagovoril poslance Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije: Gozdarstvo in lesna 
industrija pomenita v naši republiki v neki meri 
najvažnejšo panogo našega gospodarstva. Prete-
žni del slovenske zemlje je pokrit z gozdovi. Od 
tega je 28 % v državni, 72 % v zasebni in deloma 
zadružni lasti. Les zavzema v celotnem izvozu 
Slovenije okrog 80 %... Obseg naše eksploatacije je 
prilagojen potrebam izvoza in notranje potrošnje. 
Ker je bil to čas prekinitve odnosov s Sovjetsko 
zvezo in njenimi zavezniki, je nadaljeval: Poskusi 
držav ljudske demokracije, da nam spodnesejo 
izgradnjo petletke, nas silijo k povečanju deviznih 
sredstev posebno za intenzivnejšo izgradnjo naše 
težke industrije. Zaradi tega leži na gozdarstvu in 
lesni industriji posebna in izredna odgovornost 
za zagotovitev sredstev v petletki (Perko, 2005).

Da bi vse to dosegli, so bile organizirane fron-
tne delovne brigade, mladinske delovne brigade, 
obvezni sečnja in oddaja lesa, obvezne prevozne 
storitve v gozdarstvu in lesni industriji.

2.3  ljudje so v petletki potrebovali tudi 
drva

V obdobju »borbe« za petletko so se državljani 
srečevali tudi z velikim pomanjkanjem drv. 

Tako v Delavski enotnosti 3. septembra 1948 
zasledimo prispevek z naslovom Pospešitev pre-
skrbe prebivalstva z drvmi. V njem med drugim 
lahko preberemo: Na pobudo številnih sindikalnih 
podružnic, ustanov in podjetij tako mesta Ljubljane 
kakor drugih mest na področju LRS se je Glavni odbor 
Enotnih sindikatov sporazumel z Ministrstvom za 
gozdarstvo in lesno industrijo, z Republiško zvezo 
kmetijskih zadrug, z Ministrstvom za trgovino in pre-
skrbo in s krajevnimi strokovnimi sveti, da omogočijo 
organiziranje stalnih ekip sindikalnih podružnic, ki 
se želijo vključiti v akcijo za sečnjo drv za kurjavo. 
Tako so sindikati želeli priskočiti na pomoč gozd-
nemu delavstvu, ki ga je primanjkovalo in ki je 
moralo zagotoviti vse več in več lesa za izvoz, in 
tako omogočijo pospešeno in izdatnejšo preskrbo z 
drvmi naših mest in industrijskih središč s tem, da v 
povečani meri krijejo svoje lastne potrebe.

Slika 2: Delovna brigada Bohinj, 20. september 1945. 
Žaganje drv za ljubljansko prebivalstvo. Fotografija: 
Leon Jere. Last: Muzej novejše zgodovine Slovenije 
(Perko, 2005).
Figure 2: Work brigade Bohinj, September 20, 1945. Saw-
ing firewood for residents of Ljubljana. Photo: Leon Jere. 
Property of: Muzej novejše zgodovine Slovenije (National 
Museum of Contemporary History) (Perko, 2005).
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decembra 1945, lahko preberemo (Perko, 2005): Po 
poročilih gozdarjev je opažati v bližini industrijskih 
centrov Jesenice, Kranj, Stražišče in Tržič ogromne 
gozdne tatvine, kjer si okoličani na samovoljen 
in nedopustni način napravljajo drva. Ta način 
preskrbe z drvmi se je ponekod tako razpasel, da 
mnogi nočejo več kupovati niti drva niti premoga, 
četudi bi zato imeli možnost. Gozdarji so opozorili, 
da se je to začelo dogajati predvsem potem, ko je 
Ljudska pravica 9. oktobra 1945 objavila prispevek 
z naslovom Pobrigajmo se za drva sami

Slovenija je poleg lastnih potreb in relativno 
velikih potreb vojaških enot, ki so bile nastanjene 
v Sloveniji, morala nekaj drv odstopiti tudi drugim 
republikam, ki niso imele dovolj lastnih gozdov, 

lesna industrija ni mogla izkoriščati svoje polne 
zmogljivosti; rudniki in premogovniki, ki so kmalu 
dosegli 80 % svoje predvojne proizvodnje, so komaj 
zadostovali svoje potrebe po jamskem lesu. Tovarne 
celuloze so zaradi pomanjkanja lesa delale komaj s 
tretjino zmogljivosti, v mestih je grozilo pomanjkanje 
drv za kurjavo pred zimo (Perko, 2005).

2.2  gozdarstvo v petletnem načrtu 
1947–51

Petletni načrt razvoja narodnega gospodarstva 
Ljudske republike Slovenije, ki je pomenil mobi-
lizacijo vseh sil za visoke cilje – hiter dvig gospo-
darstva iz zaostalosti, razvoj osnovne industrije 
in okrepitev narodne neodvisnosti – je zavestno 
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izdatno povečale svojo produkcijo, ker imajo velike 
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Prva leta po drugi svetovni vojni je država 
(Jugoslavija) v gozdu videla le les, o drugih 
stvareh takrat skoraj niso razmišljali. Obnova je 
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Slovenije okrog 80 %... Obseg naše eksploatacije je 
prilagojen potrebam izvoza in notranje potrošnje. 
Ker je bil to čas prekinitve odnosov s Sovjetsko 
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držav ljudske demokracije, da nam spodnesejo 
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težke industrije. Zaradi tega leži na gozdarstvu in 
lesni industriji posebna in izredna odgovornost 
za zagotovitev sredstev v petletki (Perko, 2005).

Da bi vse to dosegli, so bile organizirane fron-
tne delovne brigade, mladinske delovne brigade, 
obvezni sečnja in oddaja lesa, obvezne prevozne 
storitve v gozdarstvu in lesni industriji.

2.3  ljudje so v petletki potrebovali tudi 
drva

V obdobju »borbe« za petletko so se državljani 
srečevali tudi z velikim pomanjkanjem drv. 

Tako v Delavski enotnosti 3. septembra 1948 
zasledimo prispevek z naslovom Pospešitev pre-
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kmetijskih zadrug, z Ministrstvom za trgovino in pre-
skrbo in s krajevnimi strokovnimi sveti, da omogočijo 
organiziranje stalnih ekip sindikalnih podružnic, ki 
se želijo vključiti v akcijo za sečnjo drv za kurjavo. 
Tako so sindikati želeli priskočiti na pomoč gozd-
nemu delavstvu, ki ga je primanjkovalo in ki je 
moralo zagotoviti vse več in več lesa za izvoz, in 
tako omogočijo pospešeno in izdatnejšo preskrbo z 
drvmi naših mest in industrijskih središč s tem, da v 
povečani meri krijejo svoje lastne potrebe.

Slika 2: Delovna brigada Bohinj, 20. september 1945. 
Žaganje drv za ljubljansko prebivalstvo. Fotografija: 
Leon Jere. Last: Muzej novejše zgodovine Slovenije 
(Perko, 2005).
Figure 2: Work brigade Bohinj, September 20, 1945. Saw-
ing firewood for residents of Ljubljana. Photo: Leon Jere. 
Property of: Muzej novejše zgodovine Slovenije (National 
Museum of Contemporary History) (Perko, 2005).
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decembra 1945, lahko preberemo (Perko, 2005): Po 
poročilih gozdarjev je opažati v bližini industrijskih 
centrov Jesenice, Kranj, Stražišče in Tržič ogromne 
gozdne tatvine, kjer si okoličani na samovoljen 
in nedopustni način napravljajo drva. Ta način 
preskrbe z drvmi se je ponekod tako razpasel, da 
mnogi nočejo več kupovati niti drva niti premoga, 
četudi bi zato imeli možnost. Gozdarji so opozorili, 
da se je to začelo dogajati predvsem potem, ko je 
Ljudska pravica 9. oktobra 1945 objavila prispevek 
z naslovom Pobrigajmo se za drva sami

Slovenija je poleg lastnih potreb in relativno 
velikih potreb vojaških enot, ki so bile nastanjene 
v Sloveniji, morala nekaj drv odstopiti tudi drugim 
republikam, ki niso imele dovolj lastnih gozdov, 

lesna industrija ni mogla izkoriščati svoje polne 
zmogljivosti; rudniki in premogovniki, ki so kmalu 
dosegli 80 % svoje predvojne proizvodnje, so komaj 
zadostovali svoje potrebe po jamskem lesu. Tovarne 
celuloze so zaradi pomanjkanja lesa delale komaj s 
tretjino zmogljivosti, v mestih je grozilo pomanjkanje 
drv za kurjavo pred zimo (Perko, 2005).

2.2  gozdarstvo v petletnem načrtu 
1947–51

Petletni načrt razvoja narodnega gospodarstva 
Ljudske republike Slovenije, ki je pomenil mobi-
lizacijo vseh sil za visoke cilje – hiter dvig gospo-
darstva iz zaostalosti, razvoj osnovne industrije 
in okrepitev narodne neodvisnosti – je zavestno 
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Vsi, ki so se vključili v organizirano nadplansko 
proizvodnjo drv, so imeli vse pravice gozdnega 
delavstva. Imeli pa so še eno prednost: Člani 
kolektiva, t. j. sindikalna podružnica, si pa na ta 
način zagotovi drva za lastne potrebe v količinah, 
ki so večje od tistih, ki jih predvideva planska po 
MTP (ministrstva za trgovino in preskrbo) za 
naše centre, obenem pa omogoči boljšo preskrbo 
tudi onih krajev, mest, industrijskih središč, ki jim 
iz kakršnikoli razlogov primanjkuje drv in premoga 
za kurjavo. Šlo je za veliko stopnjo solidarnosti 
med podeželjem in mestnim prebivalstvom.

Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo 
ter Republiška zveza kmetijskih zadrug, Oddelek 
za gozdno gospodarstvo, sta z dopisom z datu-
mom 23. 8. 1948 poslala gozdnim gospodarstvom 
nalogo, naj pripravijo delovišča za sečnjo drv 
sindikatom 26.000 prm izvenplanskih količin 
drv, za kmetijske zadruge in posamezne gozdne 
posestnike pa 23.500 prm izvenplanskih količin 
drv. Za tedanje čase je bilo značilno stalno pove-
čevanje različnih obveznosti. Že čez en mesec, 29. 
septembra 1948, so prizadeti dobili nove dodatne 
količine za Drva na panju za sindikate (AS 540, š. 
112), ki naj bi jih posekali zunaj načrta. Tako so 
državne gozdne uprave dobile nalogo, naj pripra-
vijo delovišča, kjer bodo sindikalne podružnice 
pridobile še za 30.200 prm drv (skupno 56.200 
prm drv). Okrajne zveze kmetijskih zadrug pa 
so morale med Kmetijske zadruge in posamezne 
gozdne posestnike razdeliti dodatne obveznosti 
za 53.500 prm drv (skupno 77.000 prm). Hkrati 
so dobili zadolžitev: Sindikatom in ekipam za 
sečnjo drv je pri akciji v vsakem pogledu pomagati s 
strokovnimi nasveti in jim preskrbeti prenočišča pri 
gozdnih posestnikih ali drvarskih in lovskih kočah 
itd. (AS 540, š. 112). Med drugim so zaukazali še 
tole: Ekipe bodo delno opremljene z orodjem, delno 
jih bo treba na terenu oskrbeti. Obstoja možnost, 
da pridejo ekipe tudi iz drugih republik.

Da delo ni potekalo v skladu s pričakovanji, 
lahko razberemo iz Delavske enotnosti, 1. oktobra 
1948. V prispevku Več organiziranosti pri množični 
sečnji drv za kurjavo lahko preberemo: Z ozirom na 
bližajočo se zimo in pomanjkanje premoga in drv je 
Gospodarski svet v Beogradu dal preko predsedstva 
vlade LR Sloveniji nalog, da se akcija za posek in 
pripravo drv še pospeši. Kljub vsem pripravam in 

ugodnostim, predvidenimi za ekipe, pa te akcije 
niso vzeli tako resno, kakor bi jo morali, in zato 
doslej še ni zadovoljivih uspehov. Potem Delavska 
enotnost našteva: V Litiji na primer niso določili, 
kje naj bi ekipe sekale, dočim je v Lendavi sindikalni 
svet sklenil da sploh ne bodo sekali. Nadalje je na 
Rakeku gozdna uprava uporabila nekatere ekipe 
za čiščenje gozda, za ekipo ljubljanskih grafičarjev 
pa niso oskrbeli niti hrane, niti orodja, zato so se 
grafičarji po dveh dneh vrnili. Ponekod so gozdne 
uprave dodelile ekipam za sečnjo in spravilo drv 
nedostopne predele, kakor se je to zgodilo ekipi 
ljubljanske Tobačne tovarne.

Delavska enotnost, 8. oktober 1948: V Mariboru 
se je že pred enim mesecem formiral štab pri OSS, 
čigar naloga je, mobilizirati čim več delovnih brigad, 
ki bi šle na sečnjo drv za svoje podružnice. Vendar 
pa uspeh zaradi nerazumevanja in oportunizma 
nekaterih sindikalnih podružnic in uprav podjetja, 
zlasti v večjih kolektivih, še zdaleka ne zadovoljuje. 
Do sedaj je prijavilo svoje brigade za sečnjo drv vsega 
23 podružnic, od tega jih je napravilo pogodbo za 
sečnjo lesa z Gozdno upravo 12 s skupno 254 članov 
brigad. Med prijavljenimi kolektivi pogrešamo 
zlasti največje in za naše gospodarstvo najvažnejše, 
kot npr. Tovarno avtomobilov, vse večje tekstilne 
tovarne in vsa večja gradbena podjetja. Kolektivi 
so se izgovarjali, da jim primanjkuje delavcev za 
izvršitev lastnega načrta. Gotovo je bilo to res.

Pomočnik ministra za gozdarstvo in lesno 
industrijo Matevž Hace je še 15. novembra 1948 
v imenu Republiškega štaba za organizacijo in 
kontrolo priprave in poseka drv pri Ministrstvu 
za gozdarstvo in lesno industrijo pozval okrajne in 
mestne štabe za sečnjo in pripravo drv, kjer med 
drugim lahko preberemo (AS 540, š. 112): Storite 
vse, da se sečnja poživi, sindikati razgibljejo, Vaš štab 
pa naj organizira ekipe, ki bodo šle v gozd na sečnjo, 
vodi naj redno in točno evidenco nad pripravo drv ter 
pošilja redno potrebna poročila Republiškemu štabu.

V zvezi z zadnjo okrožnico Vam naročamo, 
da nam pošljete z obratno pošto podatke, katere 
sindikalne podružnice niso poslale na sečnjo svojih 
ekip, kljub temu, da so se javile za sečnjo. Ugotovite 
razlog tega izostanka ter nam ga sporočite isto z 
obratno pošto.

Poleg tega pošljite tem podružnicam pismen 
opomin ter zahtevajte izjavo, da-li se sindikalna 

Slika 3: Delovna brigada 
Bohinj, 10. september 
1945. Mladinci nosijo drva 
v skladovnico. Fotografija: 
Leon Jere. Last: Muzej no-
vejše zgodovine Slovenije 
(Perko, 2005).
Figure 4: Work brigade 
Bohinj, September 1945. 
Juniors carry firewood to 
the woodpile. Photo: Leon 
Jere. Property of: Muzej 
novejše zgodovine Slovenije 
(National Museum of Con-
temporary History) (Perko, 
2005).

podružnica namerava udeležiti sečnje, ali ne; v 
tem slučaju naj navede razlog. Pošljite nam naslove 
prizadetih podružnic. Vložite vse sile za pospešitev 
akcije. Svetujemo Vam, da zadolžite določeno osebo 
z nalogo, da razgiblje vse sindikalne podružnice, 
ker je le od njihove udeležbe odvisna zadostna in 
pravočasna preskrba Vašega okraja z drvmi. Ta 
poziv je bil odposlan 15. novembra, zima je bila 
pred vrati. Še 12. januarja 1949 (sredi zime) je 
Republiški štab za organizacijo in kontrolo poseka 
in priprave drv pri Ministrstvu za gozdarstvo in 
lesno industrijo z dopisom, št. 22/10 – Predmet: 
nadaljevanje in poživitev akcije za sečnjo drv z 
množičnimi organizacijami –, pozivalo okrajne 
in mestne štabe za sečnjo drv k aktivnejšemu 
delovanju in odpravljanju slabosti (AS 540, š. 
112). Med drugim iz dopisa lahko spoznamo, 
da je bila cena drv, ki so jih dobili udeleženci 
sindikalnih akcij subvencionirana: Ker so sin-
dikati požrtvovalno pristopili k množičnemu 
poseku in izdelavi drv, je nujno potrebno, kot je 
bilo že v prvih navodilih in v dnevnem časopisju 
nakazano, da se vsem udeležencem akcije po 
sindikalni liniji oddajo drva, če ne po ugodnejši, 
vsaj po uradno določeni ceni … Za pokrivanje 
razlike med proizvodno in uradno določeno 
ceno drv je Vlada Ljudske republike Slovenije 
odobrila 15 milijonov dinarjev. 

Da bi bila v letu 1949 preskrba prebivalstva 

z drvmi boljša, so se že 8. junija 1949 sestali 
predstavniki vseh zainteresiranih inštitucij in 
se dogovorili za formiranje (ustanovitev) in 
sestavo štaba za organizacijo akcije za sečnjo drv 
pri Glavnem odboru sindikatov Slovenije. Da je 
šlo zares, je razvidno iz sestave šestčlanskega 
štaba, ki so ga sestavljali predstavniki: Glavnega 
odbora Zveze sindikatov Slovenije, Predsedstva 
vlade LRS, Ministrstva za trgovino in preskrbo 
LRS, Ministrstva za gozdarstvo LRS, železniške 
direkcije in predstavniki RO železniških delavcev. 
če naštejemo le dve imeni, spoznamo, da sta 
bila v njem pomočnik ministra za gozdarstvo 
(Matevž Hace) in pomočnik ministra za trgovino 
in preskrbo (niko Pogačar). Določili so tudi 
najpomembnejša mesta in industrijske centre, 
za katere je bilo treba preskrbeti drva: Ljubljana, 
Kranj, Jesenice, Sežana, Gorica, Trbovlje, Celje, 
Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Ostali okraji bodo 
morali s samoinciativnostjo preskrbeti potrošnike z 
drvmi iz svojih gozdov, pač na isti način organizirati 
posek in spravilo. Tudi na okrajih in oblastvih je 
bilo treba takoj postaviti štabe.

Brigade so začele z delom 1. julija 1949. Iz 
Maribora je poročala Delavska enotnost 15. julija 
1949: Od tu je ta teden odšlo 8 brigad z okrog 400 
brigadirjev na sečišča, kolektivi pa še nadalje orga-
nizirajo brigade in v najkrajšem času bo odšlo v 
gozdove še 700 delavcev, ki bodo skupno nasekali v 

Perko, F.: Kako se je Slovenija oskrbovala z lesom za kurjavo (drvmi) v obdobju 1945–1950. Perko, F.: Kako se je Slovenija oskrbovala z lesom za kurjavo (drvmi) v obdobju 1945–1950.
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Vsi, ki so se vključili v organizirano nadplansko 
proizvodnjo drv, so imeli vse pravice gozdnega 
delavstva. Imeli pa so še eno prednost: Člani 
kolektiva, t. j. sindikalna podružnica, si pa na ta 
način zagotovi drva za lastne potrebe v količinah, 
ki so večje od tistih, ki jih predvideva planska po 
MTP (ministrstva za trgovino in preskrbo) za 
naše centre, obenem pa omogoči boljšo preskrbo 
tudi onih krajev, mest, industrijskih središč, ki jim 
iz kakršnikoli razlogov primanjkuje drv in premoga 
za kurjavo. Šlo je za veliko stopnjo solidarnosti 
med podeželjem in mestnim prebivalstvom.

Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo 
ter Republiška zveza kmetijskih zadrug, Oddelek 
za gozdno gospodarstvo, sta z dopisom z datu-
mom 23. 8. 1948 poslala gozdnim gospodarstvom 
nalogo, naj pripravijo delovišča za sečnjo drv 
sindikatom 26.000 prm izvenplanskih količin 
drv, za kmetijske zadruge in posamezne gozdne 
posestnike pa 23.500 prm izvenplanskih količin 
drv. Za tedanje čase je bilo značilno stalno pove-
čevanje različnih obveznosti. Že čez en mesec, 29. 
septembra 1948, so prizadeti dobili nove dodatne 
količine za Drva na panju za sindikate (AS 540, š. 
112), ki naj bi jih posekali zunaj načrta. Tako so 
državne gozdne uprave dobile nalogo, naj pripra-
vijo delovišča, kjer bodo sindikalne podružnice 
pridobile še za 30.200 prm drv (skupno 56.200 
prm drv). Okrajne zveze kmetijskih zadrug pa 
so morale med Kmetijske zadruge in posamezne 
gozdne posestnike razdeliti dodatne obveznosti 
za 53.500 prm drv (skupno 77.000 prm). Hkrati 
so dobili zadolžitev: Sindikatom in ekipam za 
sečnjo drv je pri akciji v vsakem pogledu pomagati s 
strokovnimi nasveti in jim preskrbeti prenočišča pri 
gozdnih posestnikih ali drvarskih in lovskih kočah 
itd. (AS 540, š. 112). Med drugim so zaukazali še 
tole: Ekipe bodo delno opremljene z orodjem, delno 
jih bo treba na terenu oskrbeti. Obstoja možnost, 
da pridejo ekipe tudi iz drugih republik.

Da delo ni potekalo v skladu s pričakovanji, 
lahko razberemo iz Delavske enotnosti, 1. oktobra 
1948. V prispevku Več organiziranosti pri množični 
sečnji drv za kurjavo lahko preberemo: Z ozirom na 
bližajočo se zimo in pomanjkanje premoga in drv je 
Gospodarski svet v Beogradu dal preko predsedstva 
vlade LR Sloveniji nalog, da se akcija za posek in 
pripravo drv še pospeši. Kljub vsem pripravam in 

ugodnostim, predvidenimi za ekipe, pa te akcije 
niso vzeli tako resno, kakor bi jo morali, in zato 
doslej še ni zadovoljivih uspehov. Potem Delavska 
enotnost našteva: V Litiji na primer niso določili, 
kje naj bi ekipe sekale, dočim je v Lendavi sindikalni 
svet sklenil da sploh ne bodo sekali. Nadalje je na 
Rakeku gozdna uprava uporabila nekatere ekipe 
za čiščenje gozda, za ekipo ljubljanskih grafičarjev 
pa niso oskrbeli niti hrane, niti orodja, zato so se 
grafičarji po dveh dneh vrnili. Ponekod so gozdne 
uprave dodelile ekipam za sečnjo in spravilo drv 
nedostopne predele, kakor se je to zgodilo ekipi 
ljubljanske Tobačne tovarne.

Delavska enotnost, 8. oktober 1948: V Mariboru 
se je že pred enim mesecem formiral štab pri OSS, 
čigar naloga je, mobilizirati čim več delovnih brigad, 
ki bi šle na sečnjo drv za svoje podružnice. Vendar 
pa uspeh zaradi nerazumevanja in oportunizma 
nekaterih sindikalnih podružnic in uprav podjetja, 
zlasti v večjih kolektivih, še zdaleka ne zadovoljuje. 
Do sedaj je prijavilo svoje brigade za sečnjo drv vsega 
23 podružnic, od tega jih je napravilo pogodbo za 
sečnjo lesa z Gozdno upravo 12 s skupno 254 članov 
brigad. Med prijavljenimi kolektivi pogrešamo 
zlasti največje in za naše gospodarstvo najvažnejše, 
kot npr. Tovarno avtomobilov, vse večje tekstilne 
tovarne in vsa večja gradbena podjetja. Kolektivi 
so se izgovarjali, da jim primanjkuje delavcev za 
izvršitev lastnega načrta. Gotovo je bilo to res.

Pomočnik ministra za gozdarstvo in lesno 
industrijo Matevž Hace je še 15. novembra 1948 
v imenu Republiškega štaba za organizacijo in 
kontrolo priprave in poseka drv pri Ministrstvu 
za gozdarstvo in lesno industrijo pozval okrajne in 
mestne štabe za sečnjo in pripravo drv, kjer med 
drugim lahko preberemo (AS 540, š. 112): Storite 
vse, da se sečnja poživi, sindikati razgibljejo, Vaš štab 
pa naj organizira ekipe, ki bodo šle v gozd na sečnjo, 
vodi naj redno in točno evidenco nad pripravo drv ter 
pošilja redno potrebna poročila Republiškemu štabu.

V zvezi z zadnjo okrožnico Vam naročamo, 
da nam pošljete z obratno pošto podatke, katere 
sindikalne podružnice niso poslale na sečnjo svojih 
ekip, kljub temu, da so se javile za sečnjo. Ugotovite 
razlog tega izostanka ter nam ga sporočite isto z 
obratno pošto.

Poleg tega pošljite tem podružnicam pismen 
opomin ter zahtevajte izjavo, da-li se sindikalna 

Slika 3: Delovna brigada 
Bohinj, 10. september 
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(Perko, 2005).
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podružnica namerava udeležiti sečnje, ali ne; v 
tem slučaju naj navede razlog. Pošljite nam naslove 
prizadetih podružnic. Vložite vse sile za pospešitev 
akcije. Svetujemo Vam, da zadolžite določeno osebo 
z nalogo, da razgiblje vse sindikalne podružnice, 
ker je le od njihove udeležbe odvisna zadostna in 
pravočasna preskrba Vašega okraja z drvmi. Ta 
poziv je bil odposlan 15. novembra, zima je bila 
pred vrati. Še 12. januarja 1949 (sredi zime) je 
Republiški štab za organizacijo in kontrolo poseka 
in priprave drv pri Ministrstvu za gozdarstvo in 
lesno industrijo z dopisom, št. 22/10 – Predmet: 
nadaljevanje in poživitev akcije za sečnjo drv z 
množičnimi organizacijami –, pozivalo okrajne 
in mestne štabe za sečnjo drv k aktivnejšemu 
delovanju in odpravljanju slabosti (AS 540, š. 
112). Med drugim iz dopisa lahko spoznamo, 
da je bila cena drv, ki so jih dobili udeleženci 
sindikalnih akcij subvencionirana: Ker so sin-
dikati požrtvovalno pristopili k množičnemu 
poseku in izdelavi drv, je nujno potrebno, kot je 
bilo že v prvih navodilih in v dnevnem časopisju 
nakazano, da se vsem udeležencem akcije po 
sindikalni liniji oddajo drva, če ne po ugodnejši, 
vsaj po uradno določeni ceni … Za pokrivanje 
razlike med proizvodno in uradno določeno 
ceno drv je Vlada Ljudske republike Slovenije 
odobrila 15 milijonov dinarjev. 

Da bi bila v letu 1949 preskrba prebivalstva 

z drvmi boljša, so se že 8. junija 1949 sestali 
predstavniki vseh zainteresiranih inštitucij in 
se dogovorili za formiranje (ustanovitev) in 
sestavo štaba za organizacijo akcije za sečnjo drv 
pri Glavnem odboru sindikatov Slovenije. Da je 
šlo zares, je razvidno iz sestave šestčlanskega 
štaba, ki so ga sestavljali predstavniki: Glavnega 
odbora Zveze sindikatov Slovenije, Predsedstva 
vlade LRS, Ministrstva za trgovino in preskrbo 
LRS, Ministrstva za gozdarstvo LRS, železniške 
direkcije in predstavniki RO železniških delavcev. 
če naštejemo le dve imeni, spoznamo, da sta 
bila v njem pomočnik ministra za gozdarstvo 
(Matevž Hace) in pomočnik ministra za trgovino 
in preskrbo (niko Pogačar). Določili so tudi 
najpomembnejša mesta in industrijske centre, 
za katere je bilo treba preskrbeti drva: Ljubljana, 
Kranj, Jesenice, Sežana, Gorica, Trbovlje, Celje, 
Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Ostali okraji bodo 
morali s samoinciativnostjo preskrbeti potrošnike z 
drvmi iz svojih gozdov, pač na isti način organizirati 
posek in spravilo. Tudi na okrajih in oblastvih je 
bilo treba takoj postaviti štabe.

Brigade so začele z delom 1. julija 1949. Iz 
Maribora je poročala Delavska enotnost 15. julija 
1949: Od tu je ta teden odšlo 8 brigad z okrog 400 
brigadirjev na sečišča, kolektivi pa še nadalje orga-
nizirajo brigade in v najkrajšem času bo odšlo v 
gozdove še 700 delavcev, ki bodo skupno nasekali v 
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Slika 4: Delovna brigada Bohinj, 10. september 1945. 
Skladovnica drv se veča. Fotografija: Leon Jere. Last: 
Muzej novejše zgodovine Slovenije (Perko, 2005).
Figure 4: Work brigade Bohinj, September 1945. Woodpile 
is growing larger. Photo: Leon Jere. Property of: Muzej 
novejše zgodovine Slovenije (National Museum of Con-
temporary History) (Perko, 2005).

dveh mesecih 107.000 prm drv, kar bo zadostovalo 
za kritje potreb na področju mesta Maribor.

Kot je bilo v tistih časih v navadi, je Sindi-
kalna delovna brigada Rudolf Janko iz Maribora 
napovedala tekmovanje. Delavska enotnost je o 
tem 22. julija 1949 poročala, da prej omenjena 
brigada napoveduje tekmovanje vsem sindikalnim 
brigadam pri sečnji drv na področju Slovenije v 
naslednjih točkah:
– Katera brigada bo od 18. julija pa do konca akcije 

više presegla dnevni plan (plan se računa po 
normi na enega delavca krat število brigadirjev);

– Katera brigada si bo lepše in bolje uredila 
taborišče;

– Katera brigada bo imela boljše organizirano 
statistično in obveščevalno službo (zlasti poši-
ljanje dnevnih poročil nadrejenim forumom;

– In katera brigada bo imela boljšo disciplino in 
manjše število nezgod.
Potek dela pri sečnji in pripravi drv pa ni 

potekal tako, kot so načrtovali. Do dne (1. sep-
tember 1949), ko naj bi bilo delo končano, je bila 
posekana le okoli petina načrtovanih količin in 
le zelo majhen del drv je bil na kamionski cesti. 
Zato se je Republiški štab za sečnjo drv 1. sep-
tembra 1949 obrnil na Centralni komite KPS v 
Ljubljani (ARS: AS/540, š. 112): »Dne 1. julija se 
je pričela akcija sečnje drvi za široko potrošnjo s 
sindikalnimi brigadami z namenom, da se poseka 
v 50 dneh, to je do 1. septembra 321.641 prm drv, 
katera količina je bila odobrena na podlagi dejan-
skih potreb drv za široko potrošnjo v letu 1949. Za 
posek gornje količine je Republiški štab, skupno z 
min. za gozdarstvo LRS predvidel 5.358 brigadirjev, 
ki bi v določenem roku izvedli to akcijo. Po stanju 
25. VIII. imamo v brigadah 3.561 brigadirjev, 
efekt dela pa je 68.560 prm izdelanih drv. Od te 
količine spravljenih cc 4.000 prm do kamionskih 
cest. Kljub prizadevanju Republiškega štaba nismo 

Slika 5: Delovna briga-
da Bohinj, september 
1945. Drva nakladajo 
na tovornjak in jih od-
važajo v novo mesto. 
Avtor neznan. Last: Mu-
zej novejše zgodovine 
Slovenije (Perko, 2005).
Figure 5: Work brigade 
Bohinj, September 1945. 
Firewood is loaded on a 
truck and transported to 
Novo mesto. Unknown 
author. Property of: 
Muzej novejše zgodovine 
Slovenije (National Mu-
seum of Contemporary 
History) (Perko, 2005).
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bili vsled opurtunističnega gledanja posameznih 
vodstev podjetij v stanju mobilizirati predvideno 
število brigadirjev.

Dne 31. VIII. nas je zvezni štab za sečnjo drv 
pri GO zveze sindikatov Jugoslavije telefonično 
obvestil, da se akcija nadaljuje do izvršitve plana. 
Z ozirom na predvidene težkoče, ki bi se pojavili v 
kasnejših mesecih po vprašanju stanovanj, obleke 
in odej za brigadirje, je Republiški štab mnenja, da 
se akcija podaljša le do 1. oktobra. Za dokončno 
izvršitev še preostalih 244.081 prm, je potrebno pri 
normalnem doseganju norme (2 prm) še 122.044 
delovnih dni ali 4.520 delavcev dnevno. Z ozirom na 
60 procentno doseganje norme bi pa bilo potrebno 
7.533 delavcev – brigadirjev. V akciji dosedaj 3.561, 
razlika 3.702 brigadirjev je potrebno mobilizirati 
še v tem mesecu. Na bližajoče se zimo in kritičnost 
kurjave za široko potrošnjo prosimo, da nas pri 
mobilizaciji delovne sile takoj podprete po svoji 
liniji v merilu celotne Republike. 

Prosimo, da nas o svojih ukrepih obvestite.
Smrt fašizmu – svoboda narodu!
Republiški štab za sečnjo drv«

Iz zapisnika (AS 540, št. 112) seje Republiškega 
štaba za sečnjo drv, ki je bila 22. novembra 1949, 
lahko razberemo, da so sindikalne brigade pose-
kale in izdelale 157.233 prm drv (49 % načrtovanih 
količin), večji del tega je bil še v gozdu (119.243 
prm ali 76 %), le del pa na kamionskih cestah 
(12.961 prm ali 8 %) in železniških postajah 
(9.869 prm ali 6 %), oddanih potrošnikom pa je 
bila le desetina (15.869 prm). Zima se je začela in 
za kurilno sezono 1949/50 ni bilo mogoče storiti 
kaj več, kot spraviti posekane in izdelane količine 
do porabnikov. Kurilna vrednost svežih drv pa je 
bila skromna.

Republiški štab je sklenil, da je treba za iznos 
drv, ki so jih izdelale brigade, mobilizirati 1.220 
ljudi za dvajset delovnih dni (norma 0,7 prm na 
osebo). Za prevoz drv na krajše razdalje (do 5 
km) je bilo treba za dvajset delovnih dni dobiti 
(mobilizirati) tisoč konj (norma 3 prm na konja na 
dan). To je bil čas, ko je veljala Uredba o obveznih 
prevoznih storitvah v gozdarstvu in lesni indu-
striji (Ur. list LRS, št. 41–211/48 in Ur. list LRS, 

št. 11/49). Za prevoz na daljše razdalje pa bi za 
dvajset dni potrebovali še najmanj sto tovornjakov 
(tri vožnje na relaciji 20 km, tovor 7 prm).

V zapisniku še preberemo, da so bile težave 
pri prevozu izredno velike, vozniki z vpregami in 
vozovi ter tovornjaki so morali voziti tudi druge 
gozdne lesne sortimente (Radi pomanjkanja 
kamionov stoji v LR Sloveniji 18 gatrov), veliko 
pa je bilo tudi okvar na tovornjakih.

3 zAKljUčeK
V slovenskih gozdovih je letos žled povzročil 
občutno škodo. Po ocenah Zavoda za gozdove 
Slovenije bo treba posekati več kot devet mili-
jonov kubičnih metrov lesa, od tega dve tretjini 
listavcev. Slovenija se ni prav posrečeno lotila 
sanacije posledic žleda. Dela potekajo prepočasi. 
Le za razmišljanje naj bo prispevek iz povsem 
drugega časa in razmer. Pa vendar: ali ne bi bilo 
mogoče storiti pri sanaciji kaj več?

Tu se je znašla Zveza tabornikov Slovenije in 
pokazala svojo solidarnost s prizadetimi obmo-
čji in skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije 
pripravila vseslovenski prostovoljski projekt 
Obnovimo slovenske gozdove z namenom hitrejše 
in strokovne obnove naših gozdov za vse nas in 
za naše potomce.

K sodelovanju pri akciji vabijo prav vse posa-
meznike in podjetja, ki bi radi prispevali k hitrejši 
obnovi prizadetih gozdov. Strošek obnove enega 
hektarja gozda znaša od 3.000 do 5.000 evrov, zato 
bodo veseli vsakega prostovoljnega prispevka. S 
poslanim SMS-sporočilom na 1919 in ključno 
besedo GOZD boste darovali en evro za nakup 
sadike.

V jeseni bodo med svoje vrste povabili vse 
prebivalce Slovenije, da bi se jim pridružili pri 
sajenju dreves in pomagali po svojih močeh. 

4 vIrI
Arhiv Republike Slovenije, fond AS 540, š. 112.
Delavska enotnost, nUK Ljubljana
PeRKO, F., 2005, Trpeli so naši gozdovi – Slovenski gozd 

in gozdarstvo v prvem desetletju po drugi svetovni 
vojni. Založništvo JUTRO, Ljubljana, 328 s.
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1  Uvod 
Potrebo po orisu nastanka, razvoja in uveljavitve 
vodnih žag, ene najpomembnejših industrijskih 
panog z osemstoletno tradicijo, terjajo gospodar-
ski, tehnični, družbeno-socialni in kulturni razlogi. 
Celoten civilizacijski razvoj človeka spremlja 
potreba po žlahtnjenju lesne surovine. Mehanično 
razžagovanje lesa je prva in najpomembnejša 
razvojna stopnja predelave, kajti iz debla izdelane 
deske, trami, grede in letve so izhodiščni material 
za tisoče najrazličnejših izdelkov. 

Pred uvedbo mehaniziranih žag so debla 
žagali ročno – z jarmovko. Medtem ko je pri 
ročnem orodju prevladovala omejena energija 
človeških mišic, je vodne žage poganjala veliko 
večja in učinkovitejša energija vode oziroma 
sonca. njeno izrabo uvrščamo med najstarejše 
iznajdbe človeštva, s katerimi so si ljudje olajšali 
težaško delo in ga mehanizirali. Vse do 19. stoletja 
so bile vodne moči najpomembnejši energetski 
vir človeštva. Domnevno so vodno kolo izumili 
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zgodovinski razvoj vodnih žag
The historical development of water mills
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v angleščini, cit. lit. 21. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
Zgodovinski razvoj vodnih žag v Sloveniji je nezadostno raziskan in neredko napačno tolmačen. Z najnovejšimi 
raziskavami v Italiji in nemčiji so razčlenili njihovo tipologijo in omogočili, da tudi na našem ozemlju opredeli-
mo pojav in razvoj vodnih žag. nesporno so furlanski delavci že sredi 14. stoletja k nam zanesli beneški tip žag 
„venecijank“, ki so se kljub zastarelosti ohranile v velikem številu do druge polovice 20. stoletja. Socialistična 
družba ni bila naklonjena zasebnemu podjetništvu, zato so se v kratkem razdobju ustavila vodna kolesa večine 
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type “Venetian sawmill” to us already in the 14th century and despite their obsolescence large numbers of them 
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pri namakanju polj, toda kdaj in kdo je to odkril, 
verjetno ne bomo nikoli dognali. Zgodovinarji 
pripisujejo izum vodnega kolesa Feničanom, od 
koder naj bi se prek Male Azije razširil v evropo, 
kamor so ga prinesli Grki okoli leta 1000 pred n. 
š., od Grkov pa so iznajdbo prevzeli Rimljani. 

Vodne žage so poznali v antiki, najstarejša žaga 
za marmor je delovala v 3. stoletju v Mali Aziji, v 
4. stoletju pa domnevno tudi v nemškem Trierju v 
Porenju. Tako Grki kot Rimljani k razvoju vodnih 
pogonov niso dodali nič novega, kajti energetskih 
izboljšev niso potrebovali, saj so imeli na voljo 
dovolj cenene suženjske delovne sile. na razva-
linah Zahodnorimskega cesarstva je v zgodnjem 
srednjem veku tehniški razvoj ni napredoval. V 11. 
stoletju so Arabci prinesli v zaostalo evropo žage 
za les na vodni pogon. Iz Španije so se razširile 
najprej v Francijo, od tam pa v Švico, nemčijo, 
Italijo, Avstrijo in tudi k nam (Gaebeler, 2002). 

Strokovna razprava

1 Mag. M. C. univ. dipl. inž. gozd. Zalog pri Moravčah 8, 
1251 Moravče
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vodstev podjetij v stanju mobilizirati predvideno 
število brigadirjev.

Dne 31. VIII. nas je zvezni štab za sečnjo drv 
pri GO zveze sindikatov Jugoslavije telefonično 
obvestil, da se akcija nadaljuje do izvršitve plana. 
Z ozirom na predvidene težkoče, ki bi se pojavili v 
kasnejših mesecih po vprašanju stanovanj, obleke 
in odej za brigadirje, je Republiški štab mnenja, da 
se akcija podaljša le do 1. oktobra. Za dokončno 
izvršitev še preostalih 244.081 prm, je potrebno pri 
normalnem doseganju norme (2 prm) še 122.044 
delovnih dni ali 4.520 delavcev dnevno. Z ozirom na 
60 procentno doseganje norme bi pa bilo potrebno 
7.533 delavcev – brigadirjev. V akciji dosedaj 3.561, 
razlika 3.702 brigadirjev je potrebno mobilizirati 
še v tem mesecu. Na bližajoče se zimo in kritičnost 
kurjave za široko potrošnjo prosimo, da nas pri 
mobilizaciji delovne sile takoj podprete po svoji 
liniji v merilu celotne Republike. 

Prosimo, da nas o svojih ukrepih obvestite.
Smrt fašizmu – svoboda narodu!
Republiški štab za sečnjo drv«

Iz zapisnika (AS 540, št. 112) seje Republiškega 
štaba za sečnjo drv, ki je bila 22. novembra 1949, 
lahko razberemo, da so sindikalne brigade pose-
kale in izdelale 157.233 prm drv (49 % načrtovanih 
količin), večji del tega je bil še v gozdu (119.243 
prm ali 76 %), le del pa na kamionskih cestah 
(12.961 prm ali 8 %) in železniških postajah 
(9.869 prm ali 6 %), oddanih potrošnikom pa je 
bila le desetina (15.869 prm). Zima se je začela in 
za kurilno sezono 1949/50 ni bilo mogoče storiti 
kaj več, kot spraviti posekane in izdelane količine 
do porabnikov. Kurilna vrednost svežih drv pa je 
bila skromna.

Republiški štab je sklenil, da je treba za iznos 
drv, ki so jih izdelale brigade, mobilizirati 1.220 
ljudi za dvajset delovnih dni (norma 0,7 prm na 
osebo). Za prevoz drv na krajše razdalje (do 5 
km) je bilo treba za dvajset delovnih dni dobiti 
(mobilizirati) tisoč konj (norma 3 prm na konja na 
dan). To je bil čas, ko je veljala Uredba o obveznih 
prevoznih storitvah v gozdarstvu in lesni indu-
striji (Ur. list LRS, št. 41–211/48 in Ur. list LRS, 

št. 11/49). Za prevoz na daljše razdalje pa bi za 
dvajset dni potrebovali še najmanj sto tovornjakov 
(tri vožnje na relaciji 20 km, tovor 7 prm).

V zapisniku še preberemo, da so bile težave 
pri prevozu izredno velike, vozniki z vpregami in 
vozovi ter tovornjaki so morali voziti tudi druge 
gozdne lesne sortimente (Radi pomanjkanja 
kamionov stoji v LR Sloveniji 18 gatrov), veliko 
pa je bilo tudi okvar na tovornjakih.

3 zAKljUčeK
V slovenskih gozdovih je letos žled povzročil 
občutno škodo. Po ocenah Zavoda za gozdove 
Slovenije bo treba posekati več kot devet mili-
jonov kubičnih metrov lesa, od tega dve tretjini 
listavcev. Slovenija se ni prav posrečeno lotila 
sanacije posledic žleda. Dela potekajo prepočasi. 
Le za razmišljanje naj bo prispevek iz povsem 
drugega časa in razmer. Pa vendar: ali ne bi bilo 
mogoče storiti pri sanaciji kaj več?

Tu se je znašla Zveza tabornikov Slovenije in 
pokazala svojo solidarnost s prizadetimi obmo-
čji in skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije 
pripravila vseslovenski prostovoljski projekt 
Obnovimo slovenske gozdove z namenom hitrejše 
in strokovne obnove naših gozdov za vse nas in 
za naše potomce.

K sodelovanju pri akciji vabijo prav vse posa-
meznike in podjetja, ki bi radi prispevali k hitrejši 
obnovi prizadetih gozdov. Strošek obnove enega 
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pri namakanju polj, toda kdaj in kdo je to odkril, 
verjetno ne bomo nikoli dognali. Zgodovinarji 
pripisujejo izum vodnega kolesa Feničanom, od 
koder naj bi se prek Male Azije razširil v evropo, 
kamor so ga prinesli Grki okoli leta 1000 pred n. 
š., od Grkov pa so iznajdbo prevzeli Rimljani. 

Vodne žage so poznali v antiki, najstarejša žaga 
za marmor je delovala v 3. stoletju v Mali Aziji, v 
4. stoletju pa domnevno tudi v nemškem Trierju v 
Porenju. Tako Grki kot Rimljani k razvoju vodnih 
pogonov niso dodali nič novega, kajti energetskih 
izboljšev niso potrebovali, saj so imeli na voljo 
dovolj cenene suženjske delovne sile. na razva-
linah Zahodnorimskega cesarstva je v zgodnjem 
srednjem veku tehniški razvoj ni napredoval. V 11. 
stoletju so Arabci prinesli v zaostalo evropo žage 
za les na vodni pogon. Iz Španije so se razširile 
najprej v Francijo, od tam pa v Švico, nemčijo, 
Italijo, Avstrijo in tudi k nam (Gaebeler, 2002). 

Strokovna razprava

1 Mag. M. C. univ. dipl. inž. gozd. Zalog pri Moravčah 8, 
1251 Moravče
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Ko se je v poznem srednjem veku vedno hitreje 
širila zgodnje kapitalistična proizvodnja, z ročnim 
delom ni bilo mogoče zadovoljevati vedno večjih 
potreb po žaganem lesu. Zato je bil v prvi polovici 
13. stoletja mehaniziran razrez hlodov izziv za 
takratne strokovnjake. Okoli leta 1230 je francoski 
cistercijanski inženir, gradbenik, arhitekt in umet-
nik Villard de Honnecourt skiciral poenostavljeno 
shemo vodne žage z odmično gredo (slika 1), ki jo 
je domnevno videl v evreuxu v normandiji leta 
1204 (Finsterbusch, 1987). Vodna sila je jarem z 
žago potiskala navzdol, medtem ko ga je vzmetno 

drevo vračalo nazaj – navzgor. Gradbeniki got-
skih katedral so bili univerzalni graditelji, ki so 
izumljali tudi stroje, s katerimi so gradili lažje 
in hitreje. V srednji evropi se žage omenjajo: 
leta 1267 v švicarski Juri, v Toulousu leta 1303, 
v Zgornji Avstriji leta 1312, v Schwarzwaldu leta 
1314, v Augsburgu leta 1322 idr. (Gaebeler, 2002). 

najstarejši pogonski stroj je mlinsko kolo, ki 
je bilo znano že dva tisoč let. Prve žage na vodni 
pogon so se navadno pojavile ob mnogo starejših 
mlinih, odtod ime žaga – mlin (nem. Sägemühle, 
angl. Sawmill), saj so bile neredko združene z mlini 
in stopami. Tudi gozdne brusilnice stekla, ki so 
bile na vodni pogon, so imenovali Schleifmühle. 
Ker so žage terjale znatna začetna sredstva, so 
bile najprej v lasti samostanov, graščakov in rud-
nikov, pozneje pa tudi trgovcev in podjetnikov 
ter gorskih kmetov. Za njihovo uporabo pa tudi 
za rabo vodotokov so žagarji morali gosposki 
plačevati dajatve, navadno v obliki izdelkov, t.j. 
desk ali letev. ni presentljivo, da je ravno beneški 
mojster napravil za Karla Velikega mlin na vodni 
pogon (Kulišer, 1959). 

Žage so se razvijale in spreminjale, zato so se v 
različnih časovnih obdobjih razlikovale. navadno 
so bile zgrajene v dveh nadstropjih (slika 2): spodaj 
so bili prenosi in skladišče žagovine, medtem ko 
je žaganje potekalo zgoraj. Vodne žage so imele 
tri glavne sklope: 
–  okvir ali jarmenik, v katerem je bil vpet žagin 

list, ki se je premikal navpično gor in dol 

Slika 1: Skica vodne žage iz leta 1230 Villarda de 
Honnecourta z besedilom: „ . . . na ta način si lahko 
izdelamo avtomatično žago . . .” 
Figure 1: Sketch of a water mill of 1230 by Villard de 
Honnecourt with text: „ . . . this way we can build an 
automatic saw . . .” 

Slika 2: Značilna dvonad-
stropna zasnova je vidna 
na opuščeni venecijanki v 
Radomljah pri Domžalah.
Figure 2: The typical two-
story design can be seen at 
the abandoned Venetian 
sawmill in Radomlje near 
Domžale.
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(navadno 80 do 90 nihajev/minuto, diskonti-
nuiran pomik 1,5 do 2,0  mm/nihaj), 

–  voziček, na katerem je bil vpet hlod in 
–  mehanizem za premikanje okvirja in vozička. 

Pogonska moč vode se prek vodnega kolesa 
prenaša na okvir žaginega lista neposredno ali 
posredno prek zobatih koles. Prvi način je prišel 
k nam iz Benečije, drugi pa iz nemških dežel. 
najpreprostejše vodno kolo je do 2 m dolgo vreteno, 
vašelj ali kobacel; večjo moč imajo velika vodna 
kolesa na spodnjo vodo ali lopate in kolesa na 
zagornjo vodo ali korce. Slednje so imele dvakrat 
večjo moč od koles na spodnjo vodo. največji 
izkoristek vodnih moči so imele turbine, ki se 
kot pogonski stroji prvikrat omenjajo v Franciji 
leta 1824. Holandci so leta 1592 postavili prvo 
jarmeniško žago na vetrni pogon, Angleži pa so leta 
leta 1808 postavili prvo parno žago (Gaebeler, 2002). 

Medtem ko so v mlinih izkoriščali vodno moč 
v obliki vrtenja, se pri žaganju vrtenje preusmeri 
v spreminjajoče navpično gibanje. Sprememba 
gibanja je uspevala s pomočjo: 
–  odmične grede ali 
–  ojnic, ročic, kruk ali izsrednika. 

Vsaka nasilna sprememba gibanja pri pre-
prostih mehanskih napravah povzroča izgubo 
energije, večjo obrabo in poškodbe. Delovanja 
prvih žag in njihove mehanike verjetno ne bomo 
nikoli spoznali, čeprav so funkcionalne rešitve 

ostale do danes le malo spremenjene. Temeljna 
ideja o navpičnem gibanju žaginega lista in vodo-
ravnem pomiku hloda se je namreč nespremenjena 
obdržala do današnjih dni. 

2  tipologija vodnih žag po 
kinematični povezavi vodnega kolesa 
z jarmom

2.1  Žage z odmično gredo (nem.: 
Nockensäge) – srednji vek 

Domnevno so pogon z odmično gredo uporabljali 
v železarstvu že v 11. stoletju. V evropi se je pojavil 
v tehnološko najbolj inovativnem obdobju, med 13. 
in 15. stoletjem. njegova raba je dokumentirana 
pri fužinskih in kovaških kladivih ter mehovih, 
stiskalnicah za olive, valjalnicah za tkanje, stopah 
za drobljenje rud, strojil in kamenja, rudniških 
črpalkah in papirnih mlinih. Vilard je narisal izbol-
jšano različico žage, in sicer z vzmetnim deblom, ki 
neuporabljene energije ni prenašala v tla, temveč 
v samo vzmetno deblo (Finsterbusch, 1987). Tako 
je tudi lažje premoščala najnižjo in najvišjo mrtvo 
točko (slika 3). V teh najbolj preprostih žagah je 
zaradi sunkovitega gibanja jarma žagin list zanašalo, 
zato je bila kakovost žaganic neredko slabša od 
ročnega žaganja z jermensko žago. Vodno vreteno 
je s pomočjo odmične grede dvigovalo okvir žage, 
ki je pri vračanju s svojo težo opravilo rez. naprave 

Slika 3: Shematski 
prikaz delovanja 
žage z odmično 
gredo
Figure 3: Schematic 
display of operation 
of sawmill with cam-
shaft
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z odmično gredo niso potrebovale zobatih koles, 
saj so povzročale enostavno izmenično gibanje 
gor/dol. njihova frekvenca se je ravnala po količini 
in hitrosti vode. Razen daleč slišnega udarjanja 
ali tleskanja (od tod nem. ime Klopf-, Plotz- ali 
Schlagsäge) so imele te žage več slabosti:
–  močni tresljaji so povečevali obrabo vodil, 

nepravilen rez in neenako debelino žaganic,
–  močan debel list je imel širok rez, kar je pove-

čevalo odpadek (žagovino).
Žagini listi so bili ročno kovani, narejeni iz 

enega kosa posebnega jekla in neenako debeli, v 
nazobljenem delu so bili listi debelejši, v hrbtnem 
pa tanjši. List je bil vpet z določenim „predklonom“, 
da so bili vsi zobje enakomerno obremenjeni in 
ne le spodnji. Okorno nasekanih zob sprva niso 
razperili. Žage so se razlikovale tudi po drugi 

najpomembnejši napravi – podajalu, ki je potiskalo 
voziček s hlodom proti jarmu. Hlod je bil s klini 
pritrjen na lesenem vozičku, ki se po lesenih valjih 
pomikal v rez. Vsi deli žage so bili leseni, razen 
žaginega lista, ki je bil vpet v železnih kleščah.

Žage z odmično gredo so bile ena 
najpomembnejših srednjeveških inovacij in so 
znatno prispevale h gospodarskemu in kultur-
nemu razvoju evrope (Radkau,1987). čeprav 
so imele majhno storilnost, so prevladovale do 
sredine 15. stoletja. njihov učinek je bil nepri-
merno večji od utrudljivega ročnega žaganja. naši 
gozdarji so ostanke take žage videli še leta 1933 v 
Grohačkem grabnu pod Raduho na Solčavskem 

Slika 4: Venecijanka z menjalnikom in vztrajnikom 
ter mehanizmom za vračanje vozička (H. Zeising, 
1607. enciklopedija Theatrum Machinarum novum, 
Leipzig 1667)
Figure 4: Venetian sawmill with transmission and 
flywheel as well as cart return mechanism (H. Zeising, 
1607. Encyclopedia Theatrum Machinarum Novum, 
Leipzig 1667)
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vodnih žagah so se domnevno pojavile proti 
koncu 15. stoletja. Zaradi mirnejšega teka so lahko 
povečali gibalno frekvenco, kar je prispevalo k 
večji storilnosti in boljši kakovosti žaganic. Prvo 
žago na ojnico je skiciral gradbenik Francesco di 
Giorgio Martini okoli leta 1465, po letu 1480 pa 
tudi genialni Leonardo da Vinci, avtor znamenite 
Mone Lize. Francesco di Giorgio je s presenetljivo 
natančnostjo predstavil t.i. beneški tip žage (slika 
4). Iz njegove skice sta razvidna uspešna rešitev 
neposredne povezave pogonskega in žagalnega 
mehanizma ter usklajen pomik voza s hlodom 
z nihanjem jarma (slika 5). ne smemo prezreti, 
da sta navedena avtorja živela v času največjega 
razcveta renesanse, ko je bila Italija gospodarsko 
najbolj razvita evropska dežela. 

3 tIPolIgIjA ŽAg Po MočI 
vodotoKA ozIroMA oblIKI 
vodnegA KoleSA ter glede 
nA PoMIK hlodA z vozIčKoM

3.2 beneški tip žage venecijanke (pojem 
je leta 1853 uvedel Wessely)

enolistno žago imenujemo tudi samico; nekateri 
ji zmotno pripisujejo ime „firenčanka“. V deročih 
alpskih vodotokih se je najbolj izkazala žaga z majh-
nim podlivnim vretenom s premerom od 50 do 80 
cm ter širine okoli 2 m. čeprav je kolo doseglo do 
200 vrtljajev na minuto ali do 100 nihajev jarma 
v eni minuti, so imele beneške žage komaj 25 % 
izkoristek vodnih moči. Izvirne žage so imele ojnični 
pogon, v 16. stoletju pa so jih izboljšali z zobčeniki 
(reduktorji) in vztrajnikom, kar je omogočalo 
obratovanje tudi pri nizkem vodostaju. Hlod je bil 
potisnjen ob stransko oporo s soro in zatičem, tako 
da so bile deske v celoti odžagane (slika 6). Voziček 
se je kotalil po lesenih valjih in pomikal s pomočjo 
verige ali vrvi, ki je bila nameščena pod vozičkom. 
Gibljive dele so mazali s prekuhanim lojem. 

Med 11. in 15. stoletjem so bile Benetke naj-
večje mesto v evropi in vodilne v gospodarskem, 
pomorskem in tehniškem pogledu. Benečani 
so bili veliki porabniki lesa: potrebovali so ga 
za pilote in gradbene konstrukcije, opekarne, 
ladjedelništvo, steklarne, pa tudi za trgovanje z 
Orientom. Domnevno so jim načrte o vodnih 
žagah posredovali Francozi, ko so bili v letih 
1204/05 pobudniki četrtega križarskega pohoda. 

Slika 5: Shema vodne žage z ojnico gradbenika in 
inženirja Francesca di Giorgia iz njegove beležke Ash-
burnhan okoli leta 1500 (Finsterbusch, 1987) 
Figure 5: Schema of water sawmill with conrod by 
builder and engineer Francesco di Giorgio from his note 
pad Ashburnhan of around 1500 (Finsterbusch, 1987) 

Slika 6: Venecijanke so se domala nespremenjene ohr-
anile globoko v čas industrijskega kapitalizma; samo 
pri nekaterih so lesene dele nadomestili z železnimi. 
Vzorno vzdrževana Šušteršičeva žaga v Iški vasi je v 
delovnem stanju. 
Figure 6: Venetian sawmills remained almost unchanged 
deep into the period of the industrial capitalism; only 
some of them had wooden parts replaced with iron ones. 
Exemplarily maintained Šušteršičeva žaga (Šušteršič’s 
Sawmill) in Iška vas is in operating condition. 
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(Sevnik,1979, Struna, 1955 cit. exnerja). Po drugi 
svetovni vojni je bilo pri nas še nekaj deset žag z 
vreteni, največ med Logatcem in Idrijo, in sicer 
okoli Zbriš, prodrli pa so tudi na severno stran 
Pohorja, ob Lobnico. Vreteno imata še delujoča 
Šušteršičeva žaga v Iški vasi in demonstracijska 
žaga v Tehniškem muzeju v Bistri.

2.2  Prenos z ojnico (nem. Kurbelwelle) – 
novi vek

Revolucionarno izboljšavo je omogočil prenos 
vodne moči iz ojnice na okvir žage s pomočjo 
zaganjalne ročice. Z ročice na vretenu je ojnica 
segala do lesenega jarma ali brane in ga v lesenih 
vodilih poganjala navzgor in navzdol. Ojnice 
so že pred tem uporabljali v mlinih, rudniških 
črpalkah, žičarnah in brusilnih napravah, pri 
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z odmično gredo niso potrebovale zobatih koles, 
saj so povzročale enostavno izmenično gibanje 
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čevalo odpadek (žagovino).
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enega kosa posebnega jekla in neenako debeli, v 
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Slika 4: Venecijanka z menjalnikom in vztrajnikom 
ter mehanizmom za vračanje vozička (H. Zeising, 
1607. enciklopedija Theatrum Machinarum novum, 
Leipzig 1667)
Figure 4: Venetian sawmill with transmission and 
flywheel as well as cart return mechanism (H. Zeising, 
1607. Encyclopedia Theatrum Machinarum Novum, 
Leipzig 1667)
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V alpskem predogorju je bilo tedaj še veliko 
lesa, pa tudi izdatnih vodotokov, na katerih so 
postavljali žage. 

3.2 Augsburška žaga (pojem je uvedel 
jüttemann leta 1982, cit. gaebeler 
2002) 

V počasi tekočih vodah so žage imele veliko 
nadlivno kolo s premerom, večjim od 2,50 m, in 
so lahko obratovale tudi pri nizkem vodostaju. 
Od 16. stoletja naprej so imele lesen menjalnik, 
s katerim so povečale frekvenco jarma na 80 do 
90 nihajev v minuti, in neredko tudi vztrajnik, 
ki je umirjal sunkovitost gibanja jarma ter tako 
zmanjšal obrabo. Pri desetih obratih vodnega 
kolesa na minuto je bil izkoristek vodne moči 75 %. 
Hlod je bil pritrjen na obeh straneh na posebno 
podnožje, zato deske niso bile povsem odžagane; 
morali so jih odlomiti ali prečno zažagati. Voziček 
je bil na kolesih, ki so drsele po tirnicah, vračali 
so ga ročno, kasneje pa s pomočjo zobčenikov. 
Tudi pomik hloda je potekal prek zobčenikov in 
zobate letve. 

Augsburške žage so bile gradbeno zahtevnejše, 
finančni vložek je bil za okoli 40 % večji kot pri 
preprostejši venecijanki (slika 7), prevladovale so v 
severozahodnem alpskem loku. čeprav se pri nas 
ni ohranila nobena starejša žaga, lahko z veliko 
zanesljivostjo trdimo, da so na našem ozemlju 
prevladovale venecijanke, ki so kasneje prevzele 

nekatere tehnične izboljšave od augsburških žag 
tako, da se je že v 19. stoletju povsem zabrisalo 
razlikovanje med različnimi tipi žag. Večinoma so 
prevladovala večja podlivna kolesa s premerom 
od 3,0 do 3,5 m; na Sorževi žagi na Hudniji je 
kolo rekordno veliko, saj v premeru meri 5,50 
m (slika 8).

4  grAdnjA enolIStne vodne 
ŽAge In PoteK delA

Vodne žage so gradili iznajditeljsko nadarjeni 
tesarji, kolarji in kovači. Ker je bilo žagan les lažje 
prevažati kot hlodovino, so žage gradili v osrčju 
gozdov. njihova dnevna zmogljivost je bila od 2 
do 3 m3 oziroma do 500 m3 na leto, odvisno od 
stalnosti in obilnosti vodotokov, suše ter zmrzali. 
Delovni ritem je potekal v odvisnosti od vode; v 
sušnem poletnem obdobju žage niso obratovale, 
obstale so tudi pozimi, ko je voda zamrznila. 

Delo na žagi je bilo fizično težko in zahtevno, 
tudi zaradi redno podaljšanega delovnika. Ko je 
pozimi voda zamrznila, je vladalo mrtvilo, zato je 
imel žagar na leto na voljo samo okoli 200 delovnih 
dni, izpadi pa so se množili zaradi vzdrževanja 
in popravil ter brušenja in razpiranja lista. Za 
vzporedna opravila je imel žagar na voljo borih 
deset minut, kolikor časa je trajal posamezen rez. 
V tem času je moral pripraviti nov hlod, robiti 
deske, odstraniti in zložiti deske v kopo, da so se 

Slika 7: V Polžah pri 
novi Cerkvi je ohr-
anjena in vzorno 
vzdrževana Sorževa 
žaga iz leta 1872.
Figure 7: In Polže near 
Nova Cerkev Sorževa 
žaga (Sorž’s Sawmill) 
of 1872 is located and 
exemplarily maintained. 
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sušile. Ves čas pa je moral z enim ušesom slediti 
žaganju. če se je list vpel, je moral nemudoma v 
rez zabiti zagozdo in pregret list polivati z vodo. 
Žago je v jarmu ostril vsaki dve uri, po dveh 
razžganih hlodih ali po dvajsetih deskah, kar mu 
je na dan vzelo povprečno eno uro. Po dveh do 
treh dneh je moral kovač zobe poglobiti, po 6- do 
7-kratnem obnavljanju pa je bil list preozek in 
zato neuporaben. Ročno kovani listi so bili debeli 
5 mm, rez pa je bila široka 7–8 mm. Zato se je 
četrtina hloda spremenila v žagovino, tako da 
povprečen izkoristek ni bil večji od 50 %. Konec 
19. stoletja so začeli uvažati tovarniško izdelane 
žagine liste firme Richard Arms iz Remscheida, 
ki so bile izdelane iz tanjšega, valjanega jekla. 
Valjani listi so bili debeli 1,5 do 2 mm, na hrbtni 
strani so bili tanjši kot pri zobeh. Z njimi je bil 
izkoristek večji, pa tudi deske so bile bolj gladke 
(prihranek skobljanja). 

Leta 1575 se je v Schwarzwaldu pojavil nov 
večlistni tip žag ali polnojarmenik (nem.: Vollgatter 
in Bundgatter). V evropi se je lesen polnojarmenik 

razširil po letu 1700, pri nas pa se je pojavil šele v 
19. stoletju. Z njimi se je povečala produktivnost 
na 10 do 12 m3 v dvanajstih urah, zmanjšal pa se 
je tudi odpadek. nadaljni razvojni preskok so 
prinesle turbine. Pri nas so jih množično vgrajevali 
med obema vojnama. Po podatkih Zbornice za 
trgovino, obrt in industrijo je bilo leta 1922 pri 
nas 19 turbinskih in 18 električnih žag, mnoge so 
bile del večjega mizarskega obrata, neredko so ga 
dopolnjevali: mlin, stope in kovačnica. 

5  PojAv vodnIh ŽAg nA 
SlovenSKeM ozeMljU

O žagah na našem ozemlju je malo znanega, še 
manj raziskanega in ohranjenega. O najstarejši 
žagah nimamo nobenih pisnih virov, iz katerih 
bi lahko spoznali njihovo tipologijo; zanesljivo 
lahko samo ugotovimo, da so vznikale z nezna-
tnim zaostankom za srednjeevropskimi. Zaradi 
tesnih trgovskih vezi z beneškim ladjedelništvom 
in italjanskimi fužinarji so se na našem ozemlju 

Slika 8: Žagar s pomo-
čnikom pri delu z vene-
cijanko (C. Weigel, 1698; 
Finsterbusch & Thiele, 
1987)
Figure 8: Sawyer and his 
assistant working with 
Venetian sawmill (C. 
Weigel, 1698; Finster-
busch & Thiele, 1987)
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žagah nimamo nobenih pisnih virov, iz katerih 
bi lahko spoznali njihovo tipologijo; zanesljivo 
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Slika 8: Žagar s pomo-
čnikom pri delu z vene-
cijanko (C. Weigel, 1698; 
Finsterbusch & Thiele, 
1987)
Figure 8: Sawyer and his 
assistant working with 
Venetian sawmill (C. 
Weigel, 1698; Finster-
busch & Thiele, 1987)
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razširile venecijanke (slika 9). Preseneča, da je 
J. V. Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske (1689) 
upodabljal samo mline, medtem ko je žage na 
Ižici, Kamniški Bistrici, Sori, Gradaščici, Krki, 
Lahinji in Unici, samo omenil.

Domnevno so prvo žago na našem ozemlju 
zgradili Benečani med letoma 1322 in 1358 v 
samostanu Bistra pri Vrhniki (Hafner, 1979, 
Finsterbusch & Thiele, 1987), kjer je imel zadnji 
lastnik Galle, po razpustu samostana, kar štiri žage, 
zdaj pa je tam žaga tehniškega muzeja. Blaznik 
(1928) je navedel listino iz leta 1352, iz katere je 
mogoče razumeti, da je pod Skovinami že pred 
letom 1348 obstajala časova žaga na vodni pogon, 
ki je bila last dveh sosednjih kmetij. Domnevo 
potrjuje s prihodom beneških fužinarjev v Žele-
znike leta 1340, ki so s seboj prinesli tehniko tal-
jenja železovih rud in žaganja lesa. Vodne žage so 
bile namreč standardna oprema rudnikov. Sgerm 
(1986) ni priznal obstoja časove žage v Železnikih, 
češ da se beseda „sag” nanaša na ribiško mrežo ali 
na ročno žago, ne pa na vodno. Cafuta (1987) je 
upravičeno nasprotoval Sgermovim trditvam, saj 
so z besedo „sag“ ali „saag” v starih časih označe-
vali vodne žage v nemčiji pa tudi na Koroškem. 
Beseda izhaja iz staroevropejskega korena „sek” 
in pomeni sekati, rezati ali obdelovati z ostrim 

orodjem (Snoj, 1997). Ker so italjanski rudarji v 
14. stoletju prinesli žage tudi na Koroško (Johann, 
1968), so bile tudi pohorske žage beneškega in ne 
augsburškega izvora. 

Številčen razvoj žag je težko spremljati, ker 
niso bile zajete v statistikah, niti vpisane v drugih 
evidencah. V 14. stoletju je na slovenskem ozemlju 
poleg že omenjenih žag v Bistri in Železnikih na 
Pohorju delovalo več žag šentpavelskega samo-
stana (Koropec, 1972), do leta 1500 jih je bilo že 
šestdeset. Ko je bila leta 1873 ukinjena rezervatna 
pravica gozdov za železarstvo, se je število žag 
hitro povečevalo, leta 1850 jih je bilo najmanj 
1.500, do leta 1900 pa že več kot 2.000. največ 
žag (ok. 600) je vzniklo v pohorskem Podravju, 
kjer so žagarstvo uspešno povezali s trgovino z 
lesom in splavarstvom. Po prvi svetovni vojni je 
nastala močna konjuktura za žagan les. Število 
vodnih in parnih žag se je povečevalo tako hitro, 
da so njihove zmogljivosti celo dvakratno presegale 
letni prirastek lesa. Svetovna gospodarska kriza 
med letoma 1930/33 je zadala hud udarec lesni 
industriji. Pred gospodarsko krizo je bilo celo 
2.500 venecijank, leta 1940 se je število zmanjšalo 
na 1860 (STAT, 1940).

Po drugi svetovni vojni smo za obnovo poru-
šene domovine izvažali največ žagani les. Viri 

Slika 9: edina Valvasor-
jeva skica vodne žage ob 
graščini Pfafendorf ali 
Poppendorf (domnevno 
Popovci) v Labodski do-
lini (1688) 
Figure 9: The only sketch of 
water sawmill at Pfafend-
orf or Poppendorf manor 
(supposedly Popovci) in 
Labotska Valley by Valv-
asor (1688) 

Cimperšek, M.: Zgodovinski razvoj vodnih žag

poročajo, da so v času prve petletke (1946/52) 
„naše žage pele noč in dan“. Ko jih po letu 1952 
nismo več potrebovali, je država prepovedala 
obrtniško žaganje na venecijankah, češ da so 
neracionalne, izdelki nekakovostni in da za 
njimi ostaja preveč odpadkov. Po letu 1954 so 
se z Uredbo in posebnim navodilom o obrato-
vanju žag venecijank (Ur. l. LRS, št. 11 in 14) ter 
Zakonom o registraciji žag iz leta 1954 začela 
ustavljati vodna kolesa žag. Do sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja je obratovalo samo dvesto do 
tristo venecijank, dandanes pa je ohranjenih le še 
nekaj deset predstavnikov zgodnje kapitalistične 
proizvodnje. Večinoma so jih podrli ali spremenili 
v skladišča, delavnice, elektrarne idr. Toda namesto 
njih so zgradili v skednjih, drvarnicah in šupah 
okoli pet tisoč žag na električni pogon. 

Vodne žage so vznikle tam, kjer je bilo veliko 
mehkega lesa in kjer so bili vodotoki dovolj vod-
nati; večinoma so žagali les iglavcev, hrastovino 

le občasno. V Pivški dolini so žagali tudi bukove 
žaganice za t.i. pomarančni les ali „mlince“, iz 
katerih so izdelovali zaboje za južno sadje. Kako 
jim je uspelo žagati deščice v debelini 3 ali 4 mm, 
ostaja uganka (Grlj, 1971). 

6 Konec vodnIh ŽAg
Sestavni del zgodovine naravoslovnih znanosti je 
tudi zgodovina tehnike. Strojno žaganje lesa je s 
svojo 750-letno zgodovino ena najstarejših indu-
strijskih tehnik v evropi. Žaga kot delovni stoj je 
pomenila popolnejšo tehnologijo, ki je nadome-
stila preprostejše, neracionalnejše in napornejše 
postopke: tesanja, kalanja ali ročnega žaganja. Žage 
na vodni pogon so fenomen poznega srednjega veka 
in zgodnje renesanse ter izhodiščni predstavniki 
protoindustrijske oziroma tehniške revolucije. 
Pomembno vlogo so odigrale pri izkoriščanju 
gozdov in razvoju rabe lesa, s svojo revolucio-
narnostjo so spodbujale razmah lesnih obrti in 

Slika 10: Kjer so na delu konzervatorji, lahko pričakujemo tudi trupla. Zaradi njihove brezbrižnosti propada 
tudi Psnakova žaga ob Radovni. 
Figure 10: Where conservators work, we can also expect dead bodies. Due to their indifference Psnakova Žaga 
(Psnak’s Sawmill) by the river Radovna is decaying. 
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nismo več potrebovali, je država prepovedala 
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njih so zgradili v skednjih, drvarnicah in šupah 
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ostaja uganka (Grlj, 1971). 
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industrije, povečale proizvodnost žaganega lesa 
ter izkoristek tehničnega lesa. Vodne žage so bile 
naprave, ki so v goratem območju reševale socialne, 
tehnološke, transportne in gospodarske težave 
ter pospeševale razvoj lesne industrije. Iznajdba 
žage je povečala trgovanje z lesom, saj so bili 
žagani izdelki priročnejši za transport kot okorna 
in težka deblovina. Žagan les je bil komercialno 
pomembno blago zlasti tam, kjer je bil povezan s 
splavarjenjem. Kljub številnim prednostim so bile 

vodne žage v primerjavi z metalurgijo, steklarstvom, 
gradbeništvom in energetsko rabo malo pomembni 
porabniki lesa, saj je do pojava parnega stroja 90 
% posekanega lesa končalo v ognju. 

Žagarska industrija je dosegla razcvet v dvajse-
tih letih 20. stoletja, z vrhuncem tik pred svetovno 
gospodarsko krizo (1930/32). Po letu 1953 je 
utihnil monotoni rezki zven vodnih žag, z njimi 
pa je začela propadati tudi tehnična in hidrološka 
dediščina. Gozdarski inštitut je kmalu po osno-

Slika 11: Tako kot mlini 
so bile vodne žage pril-
jubljen motiv pejsažnim 
slikarjem. Žago na Močil-
niku je leta 1887 upodo-
bil L. Benesch (narodni 
muzej Ljubljana). 
Figure 11: Just as mills, 
water sawmills were also 
a popular motif of land-
scape painters. Sawmill 
at Močilnik was painted 
by L. Benesch in 1887 
(National Museum Lju-
bljana).
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vanju, leta 1947, vključil med svoje dolgoročne 
zadolžitve tudi temo o razvoju gozdnega in lesnega 
gospodarstva v Sloveniji, a je to namero kmalu 
opustil. S preglednim Sevnikovim sestavkom o 
žagarstvu na Slovenskem leta 1979 se je domala 
končalo zanimanje za dejavnost, ki je zaznamovala 
tehnološki razvoj v najtesnejši povezavi gozdarstva 
z lesarstvom. Dandanes se samo v krajevnih 
monografijah priložnostno spominjajo vodnih 
žag. Lesarji vodnemu žagarstvu ne namenjajo 
nobene pozornosti, le Tehniški muzej Slovenije 
zbira zadnje okruške opuščenih vodnih žag. 

Vodne žage so se najdlej upirale tehničnemu 
napredku. V drugi polovici 20. stoletja je kemična 
predelava lesa s ploščami izničila mehansko 
lesno industrijo in z njo tudi žagarstvo. Zadnjo 
posodobitev žag v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja so omogočili gozdarji, ki so začeli preurejati 
primitivne žagarske obrate v t.i. centralna meha-
nizirana skladišča, kjer so les strojno lupili, merili, 
razvrščali, detektirali kovine in žagali. Lesarji so 
njihov razvoj zanemarili in zdaj nimamo nobene 
sodobne žage, zato po dumpinških cenah izvažamo 
hlodovino in nato za drag denar kupujemo deske. 

Razvoj žaganja povezuje poleg tehnične tudi 
gozdarsko, lesarsko, vodnogospodarsko, social-
noekonomsko in kulturno zgodovino. Vene-
cijanke so odsev davnih tehničnih dognanj in 
zato svojevrstni umirajoči muzeji (slika 10). Pred 
našimi očmi propadajo zadnji spomeniki bogate 
dediščine tradicionalne energetske rabe, ki jih 
redki posamezniki ljubiteljsko vzdržujejo in prav 
žalostno bo, če bodo morali naši zanamci v tujini 
spoznavati materialne priče nekdanje proizvodnje. 
Z njihovim opuščanjem so propadu zapisani tudi 
jezovi, struge (mlinščice) in rake – objekti, ki 
so z zadrževanjem vode in umirjanjem hitrosti 
vodnih tokov zmanjševali poplavno ogroženost 
ter idilično sooblikovali estetsko podobo naših 
krajin (slika 11). 
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by L. Benesch in 1887 
(National Museum Lju-
bljana).
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vanju, leta 1947, vključil med svoje dolgoročne 
zadolžitve tudi temo o razvoju gozdnega in lesnega 
gospodarstva v Sloveniji, a je to namero kmalu 
opustil. S preglednim Sevnikovim sestavkom o 
žagarstvu na Slovenskem leta 1979 se je domala 
končalo zanimanje za dejavnost, ki je zaznamovala 
tehnološki razvoj v najtesnejši povezavi gozdarstva 
z lesarstvom. Dandanes se samo v krajevnih 
monografijah priložnostno spominjajo vodnih 
žag. Lesarji vodnemu žagarstvu ne namenjajo 
nobene pozornosti, le Tehniški muzej Slovenije 
zbira zadnje okruške opuščenih vodnih žag. 

Vodne žage so se najdlej upirale tehničnemu 
napredku. V drugi polovici 20. stoletja je kemična 
predelava lesa s ploščami izničila mehansko 
lesno industrijo in z njo tudi žagarstvo. Zadnjo 
posodobitev žag v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja so omogočili gozdarji, ki so začeli preurejati 
primitivne žagarske obrate v t.i. centralna meha-
nizirana skladišča, kjer so les strojno lupili, merili, 
razvrščali, detektirali kovine in žagali. Lesarji so 
njihov razvoj zanemarili in zdaj nimamo nobene 
sodobne žage, zato po dumpinških cenah izvažamo 
hlodovino in nato za drag denar kupujemo deske. 

Razvoj žaganja povezuje poleg tehnične tudi 
gozdarsko, lesarsko, vodnogospodarsko, social-
noekonomsko in kulturno zgodovino. Vene-
cijanke so odsev davnih tehničnih dognanj in 
zato svojevrstni umirajoči muzeji (slika 10). Pred 
našimi očmi propadajo zadnji spomeniki bogate 
dediščine tradicionalne energetske rabe, ki jih 
redki posamezniki ljubiteljsko vzdržujejo in prav 
žalostno bo, če bodo morali naši zanamci v tujini 
spoznavati materialne priče nekdanje proizvodnje. 
Z njihovim opuščanjem so propadu zapisani tudi 
jezovi, struge (mlinščice) in rake – objekti, ki 
so z zadrževanjem vode in umirjanjem hitrosti 
vodnih tokov zmanjševali poplavno ogroženost 
ter idilično sooblikovali estetsko podobo naših 
krajin (slika 11). 
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Malodonosni in spremenjeni gozdovi, kljub načr-
tnemu gospodarjenju v zadnjih nekaj desetletjih, 
ostajajo problem slovenskega gozdarstva, obenem 
pa se v teh gozdovih skriva potencial, ki ga je s 
premenami mogoče bolje izkoristiti. Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehni-
ške fakultete v Ljubljani je 9. in 10. aprila 2014 
organiziral 31. Gozdarske študijske 
dneve z naslovom Premene malo-
donosnih in vrstno spremenjenih 
gozdov. Glavni namen študijskih 
dni z mednarodno udeležbo je bil 
spoznavanje problematike in pretok 
znanja na področju premen gozdov. 

na posvetovanju so poleg doma-
čih predavateljev sodelovali tudi 
vabljeni tuji iz Italije in Hrvaške, 
ki so v svojih prispevkih predstavili 
zgodovino, ogroženost, predvsem 
pa nekatere novejše pristope pri 
gojenju nasadov črnega bora, ki 
vključujejo sečnjo v vrzelih in upo-
rabo avtohtonih listavcev za osno-
vanje gozda naslednje generacije 
(Slika 3). Predavatelji z Zavoda za 
gozdove Slovenije so predstavili 
stanje v povezavi s premenami 
malodonosnih gozdov na nivoju 
države, obenem pa opozorili na pravilno razlago 
pojma malodonosni gozd, ki bi naj v primeru, 
ko govorimo o premenah, vključeval le gozdove 
na produktivnih rastiščih, ki slabo priraščajo 
zaradi spremenjene drevesne sestave. V Sloveniji 
je takih gozdov več kot 30.000 ha, so pa v vseh 
delih naše države. 

na posvetovanju je bil večji sklop predavanj 
namenjen ekološkim, naravovarstvenim in eko-
nomskim vidikom premen spremenjenih in 
malodonosnih gozdov, v katerih lahko insekti, 
patogene glive in divjad ključno vplivajo na potek 
njihovega razvoja. Udeleženci posvetovanja so 
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se prek predavanj podrobneje seznanili z nasadi 
smreke in črnega bora. Predvsem v nasadih črnega 
bora na Krasu je bilo v zadnjem času narejenih 
več raziskav na področju različnih gojitvenih 
ukrepov, naravnega in umetnega pomlajevanja, 
spravilnih razmer in ekonomskih analiz različ-
nih scenarijev ukrepanja. Slednje so še posebno 

zanimive za lastnike gozdov in lahko zelo vplivajo 
na realizacijo načrtovanih premen.

Analize sukcesijskega razvoja vegetacije v 
kraških sestojih črnega bora nakazujejo zanimiv 
potencial hrastovega mladja, ki so ga pretežno 
vnesle ptice. njegov razvoj sicer ovirajo tekmeci, 
kot so jesenska vilovina, mali jesen in črni gaber ter 
preveč številna divjad. Hkrati raziskave nakazujejo 
možnosti pospeševanja hrasta z oblikovanjem 
nekaj desetarskih vrzeli s čim večjim sestojnim 
robom in zaščito hrasta pred objedanjem, še 
posebno na nekoliko boljših – manj skalovitih 
rastiščih.

Slika 1: na eni od točk terenskega dne so si udeleženci ogledali poskus  
neposredne premene s sečnjo črnega bora v obliki 0,6 ha velike vrzeli in 
sajenjem različnih drevesnih vrst. Foto: Jarni Kristjan

Gozdarstvo v času in prostoru

V razpravi ob koncu kabinetnega 
dneva posvetovanja so udeleženci 
študijskih dni poudarili, da je bil 
Kras več kot tisočletje skoraj popol-
noma brez vegetacije in je zdajšnje 
stanje, ko je tudi 4–5 m3/ha prirastka, 
pravzaprav zelo dobro. Opozorili 
so na pomanjkanje preventive in 
pravočasnega ukrepanja pri napadih 
lubadarja. Ob predstavitvi modela 
produktivnosti rastišč v Sloveniji so 
izpostavili dolgoročno verodostoj-
nost takšnih računalniških modelov, 
saj se zaradi podnebnih sprememb 
spreminja tudi produktivnost rastišč. 
Predavanje glede uporabe gozdnega 
reprodukcijskega materiala je sprožilo 
vprašanja in razpravo v povezavi z 
zagotavljanjem dovolj velikega šte-
vila kakovostnih sadik, težavami z 
drevesnicami, ki jih ima v zadnjem času Zavod 
za gozdove Slovenije, in o ustanoviti drevesnice 
v okviru javne gozdarske službe. 

Terenski dan študijskih dni je potekal v okolici 
Sežane v nasadih črnega bora, kjer so lokalni goz-
darji predstavili učinke minulega ukrepanja v za 
isvedbo premen, predvsem poskusov s podsadnjo 
listavcev in ukrepanja s pomočjo strojne sečnje. 
Raziskovalci Oddelka za gozdarstvo in obnovljive 
vire BF in Gozdarskega inštituta Slovenije so prika-
zali rezultate svojih raziskav v povezavi z ekologijo 
naravnega pomlajevanja listavcev, možnostmi za 
posredno in neposredno premeno ter ogroženo-

stjo nasadov črnega bora na 
Krasu (Slika 1). Terenski dan 
se je končal z delavnico, v 
kateri so sodelovali v skupine 
razdeljeni domači in tuji razi-
skovalci ter sodelavci Zavoda 
za gozdove Slovenije. na kon-
kretnem primeru, v debeljaku 
črnega bora, je vsaka skupina 
po lastni presoji izvedla prvi 
ukrep premene sestoja in ga 
s pomočjo skice in osnovne 
analize odkazila predstavila 
preostalim skupinam (Slika 
2). V argumentirani razpravi 
so vse skupine navedle razloge 
za in proti in se opredelile 
do posameznih rešitev. eden 
pomembnejših ciljev posve-
tovanja – združevanje znanja 
na področju premen gozdov 
– je bil tako dosežen, saj so 
se znanje in informacije pre-
našale od raziskovalcev do 
načrtovalcev in praktikov, pa 
tudi v obratni smeri. Samo tak 
večsmerni pretok informacij 
lahko v primeru kompleksnih 
težav, kar premene zagotovo 
so, prinese uspešne rešitve, ki 
bodo v prid razvoju gozda, pa 
tudi gozdarstva in gozdarske 
stroke.

Organizatorji študijskih 
dni so postavili tudi spletno 

stran, na kateri lahko dobite več informacij o 
posvetovanju, vključno z večino predstavitev in 
zbornikom posvetovanja.

Posvetovanje so finančno podprli Ministr-
stvo za kmetijstvo in okolje ter Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
s financiranjem raziskovalnega projekta Ukrepi 
za izboljšanje izkoriščenosti proizvodnih poten-
cialov gozdov ter Pahernikova ustanova s sofi-
nanciranjem posvetovanja. Vsem sofinancerjem, 
referentom in organizatorjem se za sodelovanje 
iskreno zahvaljujemo.

Slika 2: na delavnici ob zaključku terenskega dne XXXI. Gozdarskih študijskih 
dni so udeleženci na konkretnem primeru predstavili svoje ideje glede premene 
nasadov črnega bora na Krasu. Foto: Matjaž čater

Slika 3: Problematiko Krasa, na-
sadov črnega bora in premen so 
predstavili tudi vabljeni predavatelji 
iz Hrvaške in Italije.

Gozdarstvo v času in prostoru
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Ko govorimo o gospodarjenju z gozdovi, veli-
kokrat pomislimo na posledice, ki so jih minuli 
dogodki pustili v naravnem okolju. Posameznik 
lahko občuti posledice vsak dano, saj vplivajo na 
njegovo vedênje in sprejemanje odločitev. Družba 
se z njimi ukvarja in jim namenja vedno več 
pozornosti, predvsem v luči trajnostnega razvoja 
človeštva. Poleg tega so posledice in potencialne 
težave, ki jih posledice prinašajo, redno na dnevnih 
redih političnih odločevalcev in krojijo 
življenje na planetu Zemlja. Planetu, 
kjer je skoraj tretjina kopnega dela 
obdana z gozdovi in kjer ekosistemi 
igrajo neprecenljivo vlogo pljučnega 
aparata, brez katerega bi bil resno 
ogrožen marsikateri življenjski proces.

Veliko manj pa se zavedamo tre-
nutnih dejansko spreminjajočih se 
vplivnih dejavnikov, ki jih ne moremo 
nadzirati zgolj z načrtovanjem gospo-
darjenja z gozdovi. Med take dejavnike 
spadajo stohastični naravni pojavi, kli-
matske variabilnosti in zemeljske sile, pa 
tudi antropogene aktivnosti in človeški 
razvoj. Ti dejavniki so postali izrazitejši (moteči) 
predvsem konec 20. stoletja in s konstantnim 
večanjem števila prebivalcev Zemlje ni spodbudnih 
znakov, da bi se zmanjševala njihova pomembnost. 
Dejavniki, z drugimi besedami imenovani tudi 
okvirni pogoji, lahko spreminjajo velik del tržnih, 
ekonomskih in socio-demografskih struktur z 
vplivanjem na ponudbo in povpraševanje, tržne 
cene ter ekosistemske storitve naravnega okolja. 
Z vidika trajnostnega gospodarjenja so nepravilni 
dejavniki lahko usodni na lokalnem in tudi regi-
onalnem ali mednarodnem nivoju.

S ciljem pregleda stanja in podajanja nazor-
nejše podobe na področju okvirnih razmer in 
gospodarjenja z gozdovi je bil v maju v Sopronu 
na Madžarskem organiziran tridnevni mednaro-
dni simpozij dveh raziskovalnih skupin v okviru 
Mednarodne zveze gozdarskih raziskovalnih 

GDK: 971(045)=163.6

Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi v spreminjajočih se 
razmerah: Mednarodni simpozij IUfro v sopronu, Madžarska
Vasja LeBAn1, Tine PReMRL2

1 V. L., mag. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 
83, 1000 Ljubljana
2 T. P., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slo-
venije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

organizacij (IUFRO). Raziskovalna skupina 4.05.00 
Managerial economics and accounting sodi v Sekcijo 
za ocenjevanje, modeliranje in upravljanje gozdov 
in se osredotoča na pomembna podjetniška vidika 
gospodarjenja z gozdovi: ekonomski in računo-
vodski vidik. člani skupine se ukvarjajo z vprašanji 
ekonomskih analiz gozdarskih podjetji, ustreznimi 
računovodskimi načeli in tehnikami, povezavo s 
sistemi odločanja ter orodji za načrtovanje, nadzor 

in evalvacijo trenutnega stanja in opravljenih, 
uresničenih ukrepov gozdarskih podjetij.

Raziskovalna skupina 3.05.00 Small-scale fore-
stry je s svojim delom usmerjena v zasebne, majhne 
lastnike gozdov. namen delovanja raziskovalne 
skupine je izmenjava informacij o raziskovalnih 
problemih, tekočih raziskovalnih projektih in 
raziskavah, povezanih z upravljanjem z gozdovi, 
ki so v zasebni lasti. Skupina je bila ustanovljena 
leta 1986 v Ljubljani na 28. svetovnem kongresu 
IUFRO. V začetku povezovalna enota sekcij 3, 4 
in 6 je kmalu prerasla v samostojno skupino, ki 
neredko povezuje ekonomske, politične in teh-

nagrajenka doc. dr. Špela Pezdevšek Malovrh z Oddelka za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
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nološke vidike zasebnega gozdarskega sektorja. 
Skupina je aktivna tudi na področju publicistike, saj 
že dvanajsto leto izdaja ugledno znanstveno revijo 
Small-scale forestry (s prvotnim imenom Small-
-scale forest economics, management and policy).

Ker sta skupini posredno in neposredno pove-
zani med seboj, je bila odločitev o organizaciji leto-
šnjega skupnega simpozija razumljiva in racionalna. 
Skupna rdeča nit je izhajala iz ideje družbenih in 
gospodarskih raziskovanj, s katerimi bi poiskali 
najugodnejšo rešitev za nadaljnje izzive trajno-
stnega gospodarjenja z gozdovi. Pozitiven odziv 
na obravnavano tematiko se je izkazal v spoštlji-
vem številu referatov (skupaj 52), od katerih je v 
objavljenem zborniku referatov (Proceedings …, 
2014) osemnajst polnih besedil, preostali so v obliki 
razširjenih izvlečkov. Iz naslovov predstavljenih 
referatov lahko bralec opazi, da so bila področja 
ekonomike, računovodstva in zasebnega sektorja 
gozdarstva obravnavana celostno in heterogeno. 
na simpoziju je s prispevki sodelovalo več kot sto 
raziskovalcev iz dvajsetih držav in štirih celin, zato 
so referati obravnavali gozdove in gozdarstvo v 
razvitih in tudi v manj razvitih državah ali državah 
tretjega sveta ter tudi nekaterih medsebojnih pove-
zav. Predstavljeni so bili trenutni politični vidiki na 
nacionalnih ravneh, različni ekonomski principi, 
inovativni pogledi splošne javnosti, tradicionalni 
kulturni vidiki in prilagajanje računovodskih stan-
dardov v luči redno spreminjajočih se razmer in 
pogojev. Podatki za analize so bili v večini primerov 
pridobljeni s pomočjo anketiranja, kar metodo še 
vedno uvršča v sam vrh popularnosti. Kljub temu 
pa se število kakovostnih raziskav povečuje iz leta v 
leto in vedno več je raziskav, ki se osredotočajo na 
odkrivanje socioloških značilnosti in vzorcev. Med 
referati je bilo mogoče najti take, ki so uporabljali 
metodološko zanimive pristope in obdelave, npr. 
analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in 
nevarnosti, analiza družbenih omrežij, analiza 
vrednostne verige, analiza glavnih komponent ter 
različna modeliranja.

Letošnje sodelovanje predstavnikov slovenskih 
izobraževalno-raziskovalnih institucij lahko ozna-
čimo kot zelo aktivno in uspešno: skupaj osem 
raziskovalcev z dveh (Biotehniška fakulteta in 
Gozdarski inštitut Slovenije) slovenskih institucij 
s skupaj šestimi predstavljenimi referati. Obseg 

tematik je zajemal področja od gozdnogospodar-
skega načrtovanja, povezovanja zasebnih lastnikov 
gozdov, značilnosti agrarnih skupnosti, gozdarske 
politike pa vse do modeliranja in vrednotenja 
scenarijev za rabo lesa za energetske namene. 
Predstavljene so bile spremembe pri načrtova-
nju in gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter 
ugotovljene pomanjkljivosti trenutne gozdne 
vladavine (»governance«). V zasebnem sektorju 
lastnikov gozdov je bila analizirana tudi učin-
kovitost delovanja slovenskih društev lastnikov 
gozdov v luči izpolnjevanja v statutu postavljenih 
nalog ter predstavljene smernice za (delno) pro-
fesionalizacijo tovrstnih organizacij. Raziskava, 
narejena v Sloveniji in Bosni in Hercegovini, je 
nazorno ponazorila skupine zasebnih lastnikov 
gozdov, njihovo pripravljenost na sodelovanje 
s preostalimi lastniki ter predlagala morebitne 
politične inštrumente za izboljšanje gospodarjenja 
z zasebnimi gozdovi. Spoznati je bilo mogoče tudi 
relevantno povezavo gozdarstva in kmetijstva v 
agrarnih skupnosti v Sloveniji – tipologija agrarnih 
skupnosti, interesi članov in potenciali nadaljnjega 
razvoja. Prihodnji modelni razvoj je bil prikazan 
v referatu o specifičnih območjih natura 2000, 
kjer je bilo načelo trajnosti evalvirano z vidika 
okoljskih, socialnih in ekonomskih vplivov. V 
okviru evropskega projekta COOL, ki poteka 
na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, so bili prikazani preliminarni rezultati ana-
lize SWOT glede proizvodnje lesa za energetske 
namene in zahtev družbe. Rezultati kažejo, da 
bo v prihodnosti poudarek slonel predvsem na 
uravnoteženju ekoloških, socialnih in ekonomskih 
zahtev heterogenih deležnikov. 

Poleg predstavitev referatov in konstruktivnih 
razprav na temo se na vsakoletnem simpoziju 
delovne skupine 3.08.00 Small-scale forestry pode-
lita dve nagradi: nagrada za življenjsko delo na 
področju raziskovanja zasebnih lastnikov gozdov 
ter nagrada za najboljšega mladega raziskovalca 
do starosti 35 let. Obe nagradi nosita ime po 
ustanovitelju skupine prof. dr. Helmutu Brandlu. S 
ponosom lahko zapišemo, da je letošnjo nagrado 
za najboljšega mladega raziskovalca prejela doc. 
dr. Špela Pezdevšek Malovrh z Oddelka za goz-
darstvo in obnovljive gozdne vire za predstavitev 
raziskave Targeting private forest owners groups 

Gozdarstvo v času in prostoru



GozdV 72 (2014) 7-8 345GozdV 72 (2014) 7-8344

Ko govorimo o gospodarjenju z gozdovi, veli-
kokrat pomislimo na posledice, ki so jih minuli 
dogodki pustili v naravnem okolju. Posameznik 
lahko občuti posledice vsak dano, saj vplivajo na 
njegovo vedênje in sprejemanje odločitev. Družba 
se z njimi ukvarja in jim namenja vedno več 
pozornosti, predvsem v luči trajnostnega razvoja 
človeštva. Poleg tega so posledice in potencialne 
težave, ki jih posledice prinašajo, redno na dnevnih 
redih političnih odločevalcev in krojijo 
življenje na planetu Zemlja. Planetu, 
kjer je skoraj tretjina kopnega dela 
obdana z gozdovi in kjer ekosistemi 
igrajo neprecenljivo vlogo pljučnega 
aparata, brez katerega bi bil resno 
ogrožen marsikateri življenjski proces.

Veliko manj pa se zavedamo tre-
nutnih dejansko spreminjajočih se 
vplivnih dejavnikov, ki jih ne moremo 
nadzirati zgolj z načrtovanjem gospo-
darjenja z gozdovi. Med take dejavnike 
spadajo stohastični naravni pojavi, kli-
matske variabilnosti in zemeljske sile, pa 
tudi antropogene aktivnosti in človeški 
razvoj. Ti dejavniki so postali izrazitejši (moteči) 
predvsem konec 20. stoletja in s konstantnim 
večanjem števila prebivalcev Zemlje ni spodbudnih 
znakov, da bi se zmanjševala njihova pomembnost. 
Dejavniki, z drugimi besedami imenovani tudi 
okvirni pogoji, lahko spreminjajo velik del tržnih, 
ekonomskih in socio-demografskih struktur z 
vplivanjem na ponudbo in povpraševanje, tržne 
cene ter ekosistemske storitve naravnega okolja. 
Z vidika trajnostnega gospodarjenja so nepravilni 
dejavniki lahko usodni na lokalnem in tudi regi-
onalnem ali mednarodnem nivoju.

S ciljem pregleda stanja in podajanja nazor-
nejše podobe na področju okvirnih razmer in 
gospodarjenja z gozdovi je bil v maju v Sopronu 
na Madžarskem organiziran tridnevni mednaro-
dni simpozij dveh raziskovalnih skupin v okviru 
Mednarodne zveze gozdarskih raziskovalnih 
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Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi v spreminjajočih se 
razmerah: Mednarodni simpozij IUfro v sopronu, Madžarska
Vasja LeBAn1, Tine PReMRL2

1 V. L., mag. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 
83, 1000 Ljubljana
2 T. P., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slo-
venije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

organizacij (IUFRO). Raziskovalna skupina 4.05.00 
Managerial economics and accounting sodi v Sekcijo 
za ocenjevanje, modeliranje in upravljanje gozdov 
in se osredotoča na pomembna podjetniška vidika 
gospodarjenja z gozdovi: ekonomski in računo-
vodski vidik. člani skupine se ukvarjajo z vprašanji 
ekonomskih analiz gozdarskih podjetji, ustreznimi 
računovodskimi načeli in tehnikami, povezavo s 
sistemi odločanja ter orodji za načrtovanje, nadzor 

in evalvacijo trenutnega stanja in opravljenih, 
uresničenih ukrepov gozdarskih podjetij.

Raziskovalna skupina 3.05.00 Small-scale fore-
stry je s svojim delom usmerjena v zasebne, majhne 
lastnike gozdov. namen delovanja raziskovalne 
skupine je izmenjava informacij o raziskovalnih 
problemih, tekočih raziskovalnih projektih in 
raziskavah, povezanih z upravljanjem z gozdovi, 
ki so v zasebni lasti. Skupina je bila ustanovljena 
leta 1986 v Ljubljani na 28. svetovnem kongresu 
IUFRO. V začetku povezovalna enota sekcij 3, 4 
in 6 je kmalu prerasla v samostojno skupino, ki 
neredko povezuje ekonomske, politične in teh-

nagrajenka doc. dr. Špela Pezdevšek Malovrh z Oddelka za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
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nološke vidike zasebnega gozdarskega sektorja. 
Skupina je aktivna tudi na področju publicistike, saj 
že dvanajsto leto izdaja ugledno znanstveno revijo 
Small-scale forestry (s prvotnim imenom Small-
-scale forest economics, management and policy).

Ker sta skupini posredno in neposredno pove-
zani med seboj, je bila odločitev o organizaciji leto-
šnjega skupnega simpozija razumljiva in racionalna. 
Skupna rdeča nit je izhajala iz ideje družbenih in 
gospodarskih raziskovanj, s katerimi bi poiskali 
najugodnejšo rešitev za nadaljnje izzive trajno-
stnega gospodarjenja z gozdovi. Pozitiven odziv 
na obravnavano tematiko se je izkazal v spoštlji-
vem številu referatov (skupaj 52), od katerih je v 
objavljenem zborniku referatov (Proceedings …, 
2014) osemnajst polnih besedil, preostali so v obliki 
razširjenih izvlečkov. Iz naslovov predstavljenih 
referatov lahko bralec opazi, da so bila področja 
ekonomike, računovodstva in zasebnega sektorja 
gozdarstva obravnavana celostno in heterogeno. 
na simpoziju je s prispevki sodelovalo več kot sto 
raziskovalcev iz dvajsetih držav in štirih celin, zato 
so referati obravnavali gozdove in gozdarstvo v 
razvitih in tudi v manj razvitih državah ali državah 
tretjega sveta ter tudi nekaterih medsebojnih pove-
zav. Predstavljeni so bili trenutni politični vidiki na 
nacionalnih ravneh, različni ekonomski principi, 
inovativni pogledi splošne javnosti, tradicionalni 
kulturni vidiki in prilagajanje računovodskih stan-
dardov v luči redno spreminjajočih se razmer in 
pogojev. Podatki za analize so bili v večini primerov 
pridobljeni s pomočjo anketiranja, kar metodo še 
vedno uvršča v sam vrh popularnosti. Kljub temu 
pa se število kakovostnih raziskav povečuje iz leta v 
leto in vedno več je raziskav, ki se osredotočajo na 
odkrivanje socioloških značilnosti in vzorcev. Med 
referati je bilo mogoče najti take, ki so uporabljali 
metodološko zanimive pristope in obdelave, npr. 
analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in 
nevarnosti, analiza družbenih omrežij, analiza 
vrednostne verige, analiza glavnih komponent ter 
različna modeliranja.

Letošnje sodelovanje predstavnikov slovenskih 
izobraževalno-raziskovalnih institucij lahko ozna-
čimo kot zelo aktivno in uspešno: skupaj osem 
raziskovalcev z dveh (Biotehniška fakulteta in 
Gozdarski inštitut Slovenije) slovenskih institucij 
s skupaj šestimi predstavljenimi referati. Obseg 

tematik je zajemal področja od gozdnogospodar-
skega načrtovanja, povezovanja zasebnih lastnikov 
gozdov, značilnosti agrarnih skupnosti, gozdarske 
politike pa vse do modeliranja in vrednotenja 
scenarijev za rabo lesa za energetske namene. 
Predstavljene so bile spremembe pri načrtova-
nju in gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter 
ugotovljene pomanjkljivosti trenutne gozdne 
vladavine (»governance«). V zasebnem sektorju 
lastnikov gozdov je bila analizirana tudi učin-
kovitost delovanja slovenskih društev lastnikov 
gozdov v luči izpolnjevanja v statutu postavljenih 
nalog ter predstavljene smernice za (delno) pro-
fesionalizacijo tovrstnih organizacij. Raziskava, 
narejena v Sloveniji in Bosni in Hercegovini, je 
nazorno ponazorila skupine zasebnih lastnikov 
gozdov, njihovo pripravljenost na sodelovanje 
s preostalimi lastniki ter predlagala morebitne 
politične inštrumente za izboljšanje gospodarjenja 
z zasebnimi gozdovi. Spoznati je bilo mogoče tudi 
relevantno povezavo gozdarstva in kmetijstva v 
agrarnih skupnosti v Sloveniji – tipologija agrarnih 
skupnosti, interesi članov in potenciali nadaljnjega 
razvoja. Prihodnji modelni razvoj je bil prikazan 
v referatu o specifičnih območjih natura 2000, 
kjer je bilo načelo trajnosti evalvirano z vidika 
okoljskih, socialnih in ekonomskih vplivov. V 
okviru evropskega projekta COOL, ki poteka 
na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, so bili prikazani preliminarni rezultati ana-
lize SWOT glede proizvodnje lesa za energetske 
namene in zahtev družbe. Rezultati kažejo, da 
bo v prihodnosti poudarek slonel predvsem na 
uravnoteženju ekoloških, socialnih in ekonomskih 
zahtev heterogenih deležnikov. 

Poleg predstavitev referatov in konstruktivnih 
razprav na temo se na vsakoletnem simpoziju 
delovne skupine 3.08.00 Small-scale forestry pode-
lita dve nagradi: nagrada za življenjsko delo na 
področju raziskovanja zasebnih lastnikov gozdov 
ter nagrada za najboljšega mladega raziskovalca 
do starosti 35 let. Obe nagradi nosita ime po 
ustanovitelju skupine prof. dr. Helmutu Brandlu. S 
ponosom lahko zapišemo, da je letošnjo nagrado 
za najboljšega mladega raziskovalca prejela doc. 
dr. Špela Pezdevšek Malovrh z Oddelka za goz-
darstvo in obnovljive gozdne vire za predstavitev 
raziskave Targeting private forest owners groups 

Gozdarstvo v času in prostoru



GozdV 72 (2014) 7-8 347GozdV 72 (2014) 7-8346

for effective policy decisions and implementation 
in Slovenia and Bosnia-Herzegovina v soavtorstvu 
s prof. dr. Mersudinom Avdibegovićem (BiH) in 
prof. dr. Donaldom G. Hodgesom (ZDA). Doc. 
dr. Pezdevšek Malovrh izrekamo iskrene čestitke 
za prejeto nagrado. To je sicer že drugo priznanje, 
ki so ga slovenski mladi raziskovalci prejeli od 
izkušenih raziskovalcev tega področja. V prvem 
letu podeljevanja (leta 2011) je nagrado prejel 
doktorand Tine Premrl za referat Managing Com-
mons: Common and Individual Interests in Timber.

Drugo nagrado, ki se podeljuje na vsako-
letnem simpoziju, pa je letos prejel dr. Brett J. 
Butler iz Zvezne gozdarske službe iz ZDA. Leta 
2012 je nagrado posthumno prejel tudi slovenski 
raziskovalec dr. Mirko Medved, ki je bil vodilni 
raziskovalec na področju zasebnih lastnikov 
gozdov v Sloveniji ter več let aktivno sodeloval v 
raziskovalni skupini 3.08.00 Small-scale forestry. 
Med drugim je bil tudi glavni organizator med-
narodne konference skupine leta 2010 na Bledu.

Z besedami »trajnostni proizvodi in bioenergija 
z roko v roki« je koordinator skupine 4.05.00 v 
odhajanju Jean-Luc Peyron (od naslednjega leta 
naprej bo mandat koordinatorja skupine prevzela 
prof. dr. Lidija Zadnik Stirn) že nakazal osrednjo 
temo naslednjega simpozija skupine, ki bo v 
približno enakem času naslednje leto v Sarajevu. 
Simpozij skupine 3.08.00 bo v letu 2015 v Avstraliji.

Okvirni pogoji imajo nepopravljivo lastnost, 
da se skozi čas spreminjajo, zato je vsakršna 
sposobnost hitrega odziva ključna spremlje-
valka na poti trajnostnega razvoja. Spremembe 
v naravnem okolju so mogoče velikokrat rezultat 
človekovih aktivnosti in lahko imajo pomenljive 
dolgoročne posledice, kot so npr. podnebne spre-
membe, motnje v vodnih režimih, zakisavanje in 
degradacija tal. Škodljive posledice lahko znatno 
zmanjšamo ali sploh preprečimo le s nenehnim 
ozaveščanjem ter konstruktivnimi dialogi med 
deležniki.

literatura:
Proceedings: Adaptation in forest management under 

changing framework conditions : IUFRO symposium, 
19-24 May 2014, Sopron, Hungary. 2014. Schiberna 
e., Stark M. (Ur.). Sopron, Fundation for sustainable 
forest management: 252 str.
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Strokovna ekskurzija nemških 
študentov v Sloveniji ali esej o 
študentskem pohajkovanju
Tine PReMRL1, Vasja LeBAn2

Pohajanje je sestavni del študentskega življenja. 
nekateri so na tem področju bolj aktivni, drugi 
manj, dejstvo pa je, da so takšna in drugačna 
pohajkovanja okrog sveta nepogrešljiva za posa-
meznikov razvoj v burnih študentskih letih. Beseda 
pohajanje bralca lahko hitro zavede in slednji bo 
pred seboj imel podobo neobritega, lačnega in 
prezeblega mladca z na pol razpadajočimi čevlji 
in skuštranimi lasmi, ki vztrajno molí palec in 
čaka na prvo vozilo, v katerem bo lahko vsaj za 
nekaj minut zatisnil oči. Žal moramo bralca takoj 
razočarati, saj se s takšnimi prizori in avantur želj-
nimi ljudmi dandanes ne srečujemo več pogosto. 
nasprotno! Veliko pogostejša oblika raznoraznih 
»pohajkovanj« je povezana s semiorganiziranimi 
izmenjavami, ki jih nekateri z drugimi besedami 
imenujejo tudi ekskurzije. S predpono »semi« 
želiva poudariti napol organizirano strukturo tovr-
stnega udejstvovanja, saj je znotraj načrtovanega 
»delovnika« rezerviranega še veliko prostega časa, 
ko se posameznik lahko »popolnoma odtuji« od 
skupine in nekaj trenutkov preživi sam s seboj.

Tako je na pohajkovanje po Sloveniji z letošnjo 
prvo junijsko nedeljo prispelo za avtobus nemških 
študentov in spremljevalcev iz Univerze za aplika-
tivne gozdarske študije iz Rottenburga: 36 študen-
tov, 6 spremljevalcev in voznik, skupaj 43 potovanj 
in znanja željnih oseb, od katerih večina, kljub 
relativni bližini, še ni obiskala Slovenije. Idealna 
priložnost da jim razkaževa celotno Slovenijo! no, 
kmalu sva ugotovila, da bi bila ogled in predstavitev 
zgolj zahodne polovice Slovenije v enem tednu 
pošten izziv celo za zelo sposobnega organizatorja. 
Pri tem ne smeva prezreti dejstva, da je nadobudne 
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Gozdarstvo v času in prostoru
goste že od prve minute, ko so stopili na slovenska 
tla, zanimala čisto vsaka podrobnost posameznega 
kraja ali območja, kar v praksi pomeni neželeno in 
na trenutke že nadležno prestavljanje časa srečanja z 
dogovorjenimi osebami za n-minut. na tem mestu 
velja posebna zahvala za potrpežljivost prav vsem 
predstavnikom institucij, ki so nam popestrili že 
tako enkratne dneve ekskurzije.

Da, ekskurzije. če se vrneva na začetek in 
omembo pohajkovanja, moramo na primeru 
nemcev v Sloveniji nadgraditi temeljno varianto 
v bolj sofisticirano in minuciozno dodelano 
»semistrokovno ekskurzijo«. Ideja o organizaciji 
vodene ekskurzije je padla že lani sredi belega 
Bruslja, kjer je bila strokovna konferenca in kjer 
sta se spoznali dve osebi, zaslužni za uresničitev 
letošnjega projekta. Ideja je zorela in dozorela 
letošnjo pomlad, ko je bilo že odločeno o večini 
tehničnih in administrativnih zadev. na vrsti 
je bilo osnovanje in dogovarjanje o ustreznem 
programu. Glede na to, da programi univerze ne 
pokrivajo zgolj področja »klasičnega« gozdarstva, 
temveč tudi aktualne obnovljive vire energije, 
holistično krajinsko arhitekturo, klasično varstvo 
narave ter prepotrebno upravljanje z vodami, sva 
s programom ekskurzije morala zapolniti vse 
oziroma čim več omenjenih elementov.

In začelo se je na Bledu. Svetovno znani 
kraj, za marsikaterega Gorenjca najlepši košček 
Zemlje, za zaljubljene pare najbolj romantičen 
kotiček ter za vnete športnike odlično izhodišče 
za neskončno možnosti nadaljnjih pohajkovanj. 
Za nas je Bled predstavljal točko nič prihajajoče 
avanture po Sloveniji. Še v poznem popoldnevu 
smo se odpravili proti jezeru in se vsaj na videz 
spoznali z udeleženci. Večerni del je popestril 
sam direktor hostla, sicer tudi turistični in gorski 
vodnik, s predstavitvijo kraja in okolice v prekra-
snem ambientu blejskega gradu. Dan smo zaključili 
z enournim potopisnim predavanjem na temo 
Slovenije in njenih naravnih ter kulturnih lepot. 
Ponedeljek je bil namenjen prostranim gozdovom 
Pokljuke in načinom gospodarjenja s tamkaj-
šnjimi gozdovi. Obiskali smo »ogroženo vrsto« 
izdelovalcev lesenih skodel – tradicija izdelave 
te nadvse učinkovite kritine se s časom izgublja 
–, ki nam je tudi praktično prikazal proces izbire 
lesa in izdelave skodel. V oblačnem, na trenutke 

deževnem vremenu smo popoldne izkoristili za 
sprehod do slapa Savice ter se s turistično ladjico 
popeljali na drugo stran Bohinjskega jezera.

Torek smo redki posamezniki v stilu neke 
»popolne odtujitve« in v veselje prihajajočemu 
čudovitemu dnevu začeli s skokom v Blejsko 
jezero. Slovenci smo se po načelu reši se kdor se 
more po hitrem postopku vrnili v hostel in se 
ogreli s toplo vodo, nemci pa so se kar namakali 
v hladni jutranji vodi! Kot se je kasneje večkrat 
izkazalo, so nemci zaljubljeni v vodo, in to v vseh 
agregatnih stanjih, podobno kot otroci v lastne 
igrače. na vrsti je bil premik iz Bleda v Bovec. čez 
Vršič, seveda. na sončni strani Alp je bolj vlažno 
ozračje v kombinaciji s hladnejšim severnikom 
začelo že ob 11. uri plesti sive oblake, iz katerih 
se je kasneje utrgalo nekaj hladnih zgodnjepole-
tnih padavin. na srečo smo si že v celoti ogledali 
Alpinum Julijano, krasni botanični vrtiček sredi 
strmih trentarskih gora, ter svoj korak usmerili 
proti informacijskemu središču Triglavskega 
narodnega parka v Trenti. nasmejani vodnik nas 
je popeljal skozi stalne zbirke in v tekoči nemščini 
podrobno razlagal lastnosti in zanimivosti posa-
meznih razstav. Tri ure so minile kot bi mignil in 
že smo korakali po Soški poti proti Bovcu. Zadnje 
ure pestrega torka in že jasno sredino jutro sta 
klicala po novih odkrivanjih.

Prednost tovrstnih ekskurzij je v tem, da se 
»lokalci« za dobre medčloveške odnose in z name-
nom pustiti ustrezen vtis na gostih potrudijo tujcu 
v domačih krajih prikazati kar največ skrivnih 
kotičkov ali najzanimivejših aktivnosti, s katerimi 
se lahko angažira še tako zdolgočasen turist. na 
Bovškem je ena takih aktivnosti rafting. Brezobla-
čen in topel junijski dan je kar klical po osvežitvi 
v ledeno hladni Soči. Da je temperatura vode 
relativna stvar, smo se prepričali ob koncu brzic, 
ko se je skupinica vnetih študentov kar v kopalkah 
vrgla v vodo in uživajoče čofotala v njej. naslednji 
dan so bili nekateri udeleženci zelo samokritični o 
smotrnosti tovrstnega početja in čez dan umirjeno 
srkali planinski čaj z limono in medom.

Poleg športnih aktivnosti in ogleda naravnih 
znamenitosti je bil program sestavljen tako, da 
so se udeleženci seznanili tudi s kulturnimi in 
zgodovinskimi dejstvi obiskanih območij. Slepo 
in neodgovorno bi bilo namreč goste v krajih, 
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for effective policy decisions and implementation 
in Slovenia and Bosnia-Herzegovina v soavtorstvu 
s prof. dr. Mersudinom Avdibegovićem (BiH) in 
prof. dr. Donaldom G. Hodgesom (ZDA). Doc. 
dr. Pezdevšek Malovrh izrekamo iskrene čestitke 
za prejeto nagrado. To je sicer že drugo priznanje, 
ki so ga slovenski mladi raziskovalci prejeli od 
izkušenih raziskovalcev tega področja. V prvem 
letu podeljevanja (leta 2011) je nagrado prejel 
doktorand Tine Premrl za referat Managing Com-
mons: Common and Individual Interests in Timber.

Drugo nagrado, ki se podeljuje na vsako-
letnem simpoziju, pa je letos prejel dr. Brett J. 
Butler iz Zvezne gozdarske službe iz ZDA. Leta 
2012 je nagrado posthumno prejel tudi slovenski 
raziskovalec dr. Mirko Medved, ki je bil vodilni 
raziskovalec na področju zasebnih lastnikov 
gozdov v Sloveniji ter več let aktivno sodeloval v 
raziskovalni skupini 3.08.00 Small-scale forestry. 
Med drugim je bil tudi glavni organizator med-
narodne konference skupine leta 2010 na Bledu.

Z besedami »trajnostni proizvodi in bioenergija 
z roko v roki« je koordinator skupine 4.05.00 v 
odhajanju Jean-Luc Peyron (od naslednjega leta 
naprej bo mandat koordinatorja skupine prevzela 
prof. dr. Lidija Zadnik Stirn) že nakazal osrednjo 
temo naslednjega simpozija skupine, ki bo v 
približno enakem času naslednje leto v Sarajevu. 
Simpozij skupine 3.08.00 bo v letu 2015 v Avstraliji.

Okvirni pogoji imajo nepopravljivo lastnost, 
da se skozi čas spreminjajo, zato je vsakršna 
sposobnost hitrega odziva ključna spremlje-
valka na poti trajnostnega razvoja. Spremembe 
v naravnem okolju so mogoče velikokrat rezultat 
človekovih aktivnosti in lahko imajo pomenljive 
dolgoročne posledice, kot so npr. podnebne spre-
membe, motnje v vodnih režimih, zakisavanje in 
degradacija tal. Škodljive posledice lahko znatno 
zmanjšamo ali sploh preprečimo le s nenehnim 
ozaveščanjem ter konstruktivnimi dialogi med 
deležniki.
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Strokovna ekskurzija nemških 
študentov v Sloveniji ali esej o 
študentskem pohajkovanju
Tine PReMRL1, Vasja LeBAn2

Pohajanje je sestavni del študentskega življenja. 
nekateri so na tem področju bolj aktivni, drugi 
manj, dejstvo pa je, da so takšna in drugačna 
pohajkovanja okrog sveta nepogrešljiva za posa-
meznikov razvoj v burnih študentskih letih. Beseda 
pohajanje bralca lahko hitro zavede in slednji bo 
pred seboj imel podobo neobritega, lačnega in 
prezeblega mladca z na pol razpadajočimi čevlji 
in skuštranimi lasmi, ki vztrajno molí palec in 
čaka na prvo vozilo, v katerem bo lahko vsaj za 
nekaj minut zatisnil oči. Žal moramo bralca takoj 
razočarati, saj se s takšnimi prizori in avantur želj-
nimi ljudmi dandanes ne srečujemo več pogosto. 
nasprotno! Veliko pogostejša oblika raznoraznih 
»pohajkovanj« je povezana s semiorganiziranimi 
izmenjavami, ki jih nekateri z drugimi besedami 
imenujejo tudi ekskurzije. S predpono »semi« 
želiva poudariti napol organizirano strukturo tovr-
stnega udejstvovanja, saj je znotraj načrtovanega 
»delovnika« rezerviranega še veliko prostega časa, 
ko se posameznik lahko »popolnoma odtuji« od 
skupine in nekaj trenutkov preživi sam s seboj.

Tako je na pohajkovanje po Sloveniji z letošnjo 
prvo junijsko nedeljo prispelo za avtobus nemških 
študentov in spremljevalcev iz Univerze za aplika-
tivne gozdarske študije iz Rottenburga: 36 študen-
tov, 6 spremljevalcev in voznik, skupaj 43 potovanj 
in znanja željnih oseb, od katerih večina, kljub 
relativni bližini, še ni obiskala Slovenije. Idealna 
priložnost da jim razkaževa celotno Slovenijo! no, 
kmalu sva ugotovila, da bi bila ogled in predstavitev 
zgolj zahodne polovice Slovenije v enem tednu 
pošten izziv celo za zelo sposobnega organizatorja. 
Pri tem ne smeva prezreti dejstva, da je nadobudne 

1 T. P., univ. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
2 V. L., mag. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 
83, 1000 Ljubljana

Gozdarstvo v času in prostoru
goste že od prve minute, ko so stopili na slovenska 
tla, zanimala čisto vsaka podrobnost posameznega 
kraja ali območja, kar v praksi pomeni neželeno in 
na trenutke že nadležno prestavljanje časa srečanja z 
dogovorjenimi osebami za n-minut. na tem mestu 
velja posebna zahvala za potrpežljivost prav vsem 
predstavnikom institucij, ki so nam popestrili že 
tako enkratne dneve ekskurzije.

Da, ekskurzije. če se vrneva na začetek in 
omembo pohajkovanja, moramo na primeru 
nemcev v Sloveniji nadgraditi temeljno varianto 
v bolj sofisticirano in minuciozno dodelano 
»semistrokovno ekskurzijo«. Ideja o organizaciji 
vodene ekskurzije je padla že lani sredi belega 
Bruslja, kjer je bila strokovna konferenca in kjer 
sta se spoznali dve osebi, zaslužni za uresničitev 
letošnjega projekta. Ideja je zorela in dozorela 
letošnjo pomlad, ko je bilo že odločeno o večini 
tehničnih in administrativnih zadev. na vrsti 
je bilo osnovanje in dogovarjanje o ustreznem 
programu. Glede na to, da programi univerze ne 
pokrivajo zgolj področja »klasičnega« gozdarstva, 
temveč tudi aktualne obnovljive vire energije, 
holistično krajinsko arhitekturo, klasično varstvo 
narave ter prepotrebno upravljanje z vodami, sva 
s programom ekskurzije morala zapolniti vse 
oziroma čim več omenjenih elementov.

In začelo se je na Bledu. Svetovno znani 
kraj, za marsikaterega Gorenjca najlepši košček 
Zemlje, za zaljubljene pare najbolj romantičen 
kotiček ter za vnete športnike odlično izhodišče 
za neskončno možnosti nadaljnjih pohajkovanj. 
Za nas je Bled predstavljal točko nič prihajajoče 
avanture po Sloveniji. Še v poznem popoldnevu 
smo se odpravili proti jezeru in se vsaj na videz 
spoznali z udeleženci. Večerni del je popestril 
sam direktor hostla, sicer tudi turistični in gorski 
vodnik, s predstavitvijo kraja in okolice v prekra-
snem ambientu blejskega gradu. Dan smo zaključili 
z enournim potopisnim predavanjem na temo 
Slovenije in njenih naravnih ter kulturnih lepot. 
Ponedeljek je bil namenjen prostranim gozdovom 
Pokljuke in načinom gospodarjenja s tamkaj-
šnjimi gozdovi. Obiskali smo »ogroženo vrsto« 
izdelovalcev lesenih skodel – tradicija izdelave 
te nadvse učinkovite kritine se s časom izgublja 
–, ki nam je tudi praktično prikazal proces izbire 
lesa in izdelave skodel. V oblačnem, na trenutke 

deževnem vremenu smo popoldne izkoristili za 
sprehod do slapa Savice ter se s turistično ladjico 
popeljali na drugo stran Bohinjskega jezera.

Torek smo redki posamezniki v stilu neke 
»popolne odtujitve« in v veselje prihajajočemu 
čudovitemu dnevu začeli s skokom v Blejsko 
jezero. Slovenci smo se po načelu reši se kdor se 
more po hitrem postopku vrnili v hostel in se 
ogreli s toplo vodo, nemci pa so se kar namakali 
v hladni jutranji vodi! Kot se je kasneje večkrat 
izkazalo, so nemci zaljubljeni v vodo, in to v vseh 
agregatnih stanjih, podobno kot otroci v lastne 
igrače. na vrsti je bil premik iz Bleda v Bovec. čez 
Vršič, seveda. na sončni strani Alp je bolj vlažno 
ozračje v kombinaciji s hladnejšim severnikom 
začelo že ob 11. uri plesti sive oblake, iz katerih 
se je kasneje utrgalo nekaj hladnih zgodnjepole-
tnih padavin. na srečo smo si že v celoti ogledali 
Alpinum Julijano, krasni botanični vrtiček sredi 
strmih trentarskih gora, ter svoj korak usmerili 
proti informacijskemu središču Triglavskega 
narodnega parka v Trenti. nasmejani vodnik nas 
je popeljal skozi stalne zbirke in v tekoči nemščini 
podrobno razlagal lastnosti in zanimivosti posa-
meznih razstav. Tri ure so minile kot bi mignil in 
že smo korakali po Soški poti proti Bovcu. Zadnje 
ure pestrega torka in že jasno sredino jutro sta 
klicala po novih odkrivanjih.

Prednost tovrstnih ekskurzij je v tem, da se 
»lokalci« za dobre medčloveške odnose in z name-
nom pustiti ustrezen vtis na gostih potrudijo tujcu 
v domačih krajih prikazati kar največ skrivnih 
kotičkov ali najzanimivejših aktivnosti, s katerimi 
se lahko angažira še tako zdolgočasen turist. na 
Bovškem je ena takih aktivnosti rafting. Brezobla-
čen in topel junijski dan je kar klical po osvežitvi 
v ledeno hladni Soči. Da je temperatura vode 
relativna stvar, smo se prepričali ob koncu brzic, 
ko se je skupinica vnetih študentov kar v kopalkah 
vrgla v vodo in uživajoče čofotala v njej. naslednji 
dan so bili nekateri udeleženci zelo samokritični o 
smotrnosti tovrstnega početja in čez dan umirjeno 
srkali planinski čaj z limono in medom.

Poleg športnih aktivnosti in ogleda naravnih 
znamenitosti je bil program sestavljen tako, da 
so se udeleženci seznanili tudi s kulturnimi in 
zgodovinskimi dejstvi obiskanih območij. Slepo 
in neodgovorno bi bilo namreč goste v krajih, 
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kjer je vojna risala in premikala meje držav, ne 
peljati v Kobariški muzej prve svetovne vojne. V 
njem se človek seznani z okrutnimi dejanji tistega 
časa, pogumnostjo vojakov na vojnih linijah in 
prisluhne zgodbam, ki jih slikajo razstavljeni vojni 
ostanki. nepredstavljivo, koliko stvari je človeškim 
očem skritih ali nejasnih, dokler se ne postavi na 
točno določeno mesto ob določeni uri – iz izraza 
na njihovih obrazih je bilo razbrati razsvetljujoče 
spoznanje o nesmiselnosti vsakršnih vojn, čeprav 
so dogodki po svetu večkrat v nasprotju s pacifi-
stičnim Zeitgeistom, kar dodatno izkrivlja realno 
podobo in zakriva neslutene morebitne posledice 
novih zapletov in konfliktov. S podobnimi mislimi 
v glavah, a ob kozarcu dobre vipavske žlahtne 
kapljice ter domačega pršuta se je na turistični 
kmetiji Malovščevo končal še en zanimiv dan.

Ajdovščina: destinacija Kras. Voznik se je raz-
burjal zaradi netočnosti nekaterih študentov, ki so 
si noč podaljšali v sosednjem baru. Težkih rok in 
zaspanih oči so le pristopicali na avtobus in si glave 
ovili s temnimi deli oblačil, da bi lahko v miru 
nadaljevali moten spanec. Sonce, brez oblakov, 
rahla burja – idealne razmere za »organizirano 
rabutanje« češenj v prijateljevem sadovnjaku. Po 

uspešni ogolitvi nekaj dreves smo se le odločili, 
da bi bilo pametneje nadaljevati pot in se posve-
titi resnejšim tematikam, kot pa je izumljanje 
inovativnih načinov obiranja sadnega drevja. In 
res – prispeli smo v Lipico, kjer tradicijo konjske 
vzreje in gozdarsko-pašniškega sistema ohranjajo 
že dve stoletji. Kratkemu ogledu kobilarne je sledil 
sprehod po Resslovi učni poti, kjer so se gostje 
seznanili z zgodovino Krasa ter posebnostmi 
gospodarjenja z gozdovi na njem. Predstavniki 
agrarne skupnosti, ki so pomembni in večinski 
lastniki tukajšnjih gozdnih in kmetijskih površin, 
so nas podučili o delovanju agrarnih skupnosti na 
lokalnem oz. regionalnem in tudi nacionalnem 
nivoju. Posebno zanimiv je bil ogled raziskoval-
nih ploskev, na katerih spremljajo in analizirajo 
možnosti za premeno borovih sestojev z avtoh-
tonimi listnatimi drevesnimi vrstami. Rezultati 
tovrstnih, sicer dolgotrajnih raziskav imajo velik 
potencial za aplikacijo v naravnem okolju. Klasični 
kraški malici, ob kateri ni manjkala čaša temnega 
terana, je sledilo predavanje predstavnika agrarne 
skupnosti Vrhpolje, s katerim smo se »spustili« 
v zanimiv pogovor o območnih posebnostih in 
upravljanju s prostorom.

Skupinska slika študentov pri Agrarni skupnosti Vrhpolje

Gozdarstvo v času in prostoru
Majhnost Slovenije se je večkrat izkazala kot 

največja prednost – predvsem ko gre za premik iz 
alpskega, čez kraški del v sredozemski del Slovenije. 
Po dobri uri vožnji lahko posameznik iz smučanja 
na visokogorskem smučišču sredi Julijcev zaplava 
v morju na severnem delu slovenske obale. Predlog 
so udeleženci vzeli ironično resno in nekaj jih je 
bilo tudi trdno prepričanih, da bodo naslednje 
prvomajske praznike preživeli nekje v Soški ali 
Vipavski dolini. Mi smo se spuščali na Kraški 
rob ter na srednjeveškem gradu Socerb goste 
seznanili še s problematiko Slovenske Istre z vidika 
kmetijstva, upravljanja z vodami in raznoraznih 
pritiskov na naravno okolje.

Z enako hitrostjo kot se je avtobus bližal obali 
velike luže, se je stopnjevala nestrpnost študentov 
po dotiku z vodo. Kar patetično so poskakali ven, 
ko so se odprla avtobusna vrata in preden smo 
si nekateri nadeli na noge obuvala, se je peščica 
študentov že škropila s tod le prijetno toplo vodo 
– Soča je bila v tem primeru sinonim za ledenico. 
Strunjanske soline – ene najpomembnejših solin 
v času Beneške republike, zdaj del Krajinskega 
parka Strunjan, 160 ha velikega zavarovanega 
območja, kjer je tudi najvišji jadranski flišni klif. 
navdušenje nad halofiti in pisanimi krajinskimi 
vzorci je bilo s strani gostov neizmerno. Mnogi 
udeleženci do tedaj sploh še niso spoznali tehnolo-
gije pridelave tega »belega zlata«. Dan smo sklenili 
z ogledom Piranske punte, Tartinijevega trga in 
občudovanjem večernega obmorskega pejsaža v 
oranžni svetlobi zahajajočega poletnega sonca.

Da je žledolom pred časom prizadel slovenske 
gozdove, je bilo med ekskurzijo že mogoče opaziti. 
Ko pa se zjutraj človek znajde sredi praktično uni-
čenih postojnskih gozdov, spozna, da se tudi igra 
narave včasih konča z resnejšimi »poškodbami«. 
čeprav to ni bilo naše glavno vprašanje, se pri 
takih zadevah človek venomer vpraša, koliko k 
takemu dogajanju pripomorejo človeške roke. 
Sicer smo se čez dan bolj osredotočili na vedno 
zanimive kraške pojave in obiskali tri najpomemb-
nejše naravne znamenitosti tega območja: Rakov 
Škocjan, Cerkniško jezero in Postojnsko jamo. Za 
goste, ki so bolj vajeni ploskih površin na silikatni 
podlagi in brez večjih podzemnih aktivnosti, je bilo 
občudovanje naravnih kraških pojavov preprosto 
gledanje novega, do tistega trenutka neznanega 

sveta. Spoznanje, da se na treh četrtinah Slovenije 
večina »real stuff« procesov dogaja pod zemeljskim 
površjem, je bilo fascinantno.

Sobota. Zadnji »produktivni« dan. Po okusnem 
zajtrku smo se z avtobusom prek Cerknice in 
Sodražice odpeljali v Kočevje, kjer sta nas pričakala 
lokalna vodnika. Dnevni načrt: ogled pragozda 
in sprehod po Roški poti do kraljice Roga. Katja 
in Janez sta z velikim žarom v očeh in v odlični 
nemščini prevzela vodenje in kolikor mogoče 
nazorno in podrobno opisala vsako malenkost 
v povezavi z gozdom in gozdarstvom območja. 
Uspešno sta se zoperstavila vsem vprašanjem 
radovednega občinstva ter z največjo zbranostjo 
in strokovnostjo prikazala pragozd v najbolj 
mogoči goli obliki, na katero sta kasneje sesta-
vljala mozaik prepletenih vejic in listov. Kot večni 
vir navdiha mnogoterih umetnikov in odkritja 
željnih naravoslovcev – tako je bil predstavljen 
pragozd, ta najbolj osnovni delček Zemlje in pre-
bivališče mnogih korenin. nihče ni mogel skriti 
navdušenja, ko smo se približali mogočni kraljici 
kočevskih gozdov. Več kot dve stoletji že kraljuje 
na tamkajšnjem območju in res ga ni drevesa v 
njeni bližini, ki bi lahko primerneje igralo vlogo 
tako pomembnega gozdnega bitja.

Hote ali nehote smo se morali iz pravljičnega 
gozdnega sveta vrniti na zaprašeno pot sodobnega 
sveta, ki nas je vodila do naše končne postaje: 
Ljubljane. Prestolnice lepe deželice pod Alpami, 
bisera Sredozemlja, korenine prostranih gozdov 
in zibelke Panonskega sveta. na svetu edinstvena 
kombinacija, zaradi vseh ugodnih povezav že 
zdavnaj naseljena pokrajina, skozi katero je že 
v bronasti dobi potekala Jantarna cesta. Bližnje 
hribovje na zahodu Ljubljane je požiralo sonce, 
medtem ko smo se z udeleženci ob kozarcu rujne 
štajerske kapljice in krožniku prekmurskega 
bograča pogovarjali o vtisih, ki jih je pustilo 
pohajkovanje po Sloveniji. »Herrlich« in »wun-
derbar« sta bila najpogostejša enobesedna opisa, 
ki naj bi zaokrožila enotedensko pohajkovanje 
in čare obiskane deželice. In čeprav se bo komu 
zazdelo, da so gostje le bežno spoznali nekaj 
čarov te deželice, se morava z njim strinjati. Res 
so jih. Sicer pa: koliko je prebivalcev te dežele, 
ki so že obiskali vse njene kotičke in odkrili vse 
njene čare?

Gozdarstvo v času in prostoru
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kjer je vojna risala in premikala meje držav, ne 
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Skupinska slika študentov pri Agrarni skupnosti Vrhpolje

Gozdarstvo v času in prostoru
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nova izvirna slovenska 
botanična knjiga, koristna in 
uporabna tudi za gozdarje
Branko Vreš, Darinka Gilčvert Berdnik in Andrej 
Seliškar, 2014: Rastlinstvo življenjskih okolij v 
Sloveniji z navodili za pripravo herbarija. Pipinova 
knjiga, Podsmreka, 492 strani.

Bogato ilustrirana in priročna, za terensko delo 
oblikovana in opremljena nova botanična knjiga 
v slovenskem jeziku pritegne že zato, ker je nastala 
doma in ni prevod ali priredba, česar je v zadnjem 
času na knjižnih policah tudi s 
tega področja kar precej. Jamstvo 
kakovosti so ugledni avtorji Branko 
Vreš, Darinka Gilčvert Berdnik 
in Andrej Seliškar z dolgoletnimi 
izkušnjami pri proučevanju in 
poučevanju o našem rastlinstvu. 
nastala je iz gradiv, ki so jih pri-
pravljali za vsakoletne seminarje, 
namenjene predvsem srednješol-
skim profesorjem biologije, a so ta 
gradiva temeljito oplemenitili in 
napisali izčrpno in kakovostno delo 
za široko uporabo vsem razisko-
valcem in ljubiteljem rastlinstva. 
Za njeno ilustracijo so si deloma 
pomagali tudi s tujimi viri, kar pa velja le za slike 
rastlin. Tuje vire ob koncu knjige natančno navajajo. 
nekaj slik rastlin je izvirno delo oblikovalke knjige, 
Ksenije Konvalinka, izvirne so tudi vse fotografije. 
Večinoma so jih posneli avtorji. 

Zanimivo je izhodišče – to so lahko prepoznavna 
življenjska okolja, ki jih imamo v Sloveniji. Prvo 
in najobsežnejše je zagotovo gozd, ki mu avtorji, 
skupaj z grmišči, namenjajo prvih sto strani knjige. 
njegovo predstavitev začenjajo s kratkim splošnim 
orisom in fotografijami nekaterih značilnih združb 
in gozdnih okolij. Sledi opis drevesnih, grmovnih 
in zeliščnih vrst, ki uspevajo v naših gozdovih. na 
vsaki strani knjige je prostor za predstavitev dveh 
vrst. Polovico prostora je namenjeno sliki, polovico 
besedilu. na enak način (splošni opis in nato slike 
in opisi za ta življenjski prostor značilnih rastlin) 
predstavijo travišča (vlažne, suhe in intenzivno 
gojene travniki in pašnike), visokogorje, mokrišča, 
obdelovalne, urbane in industrijske površine. Bralec 

tako dobi celovit pregled nad raznovrstnostjo rastišč 
v Sloveniji, tudi takih, ki se jim navadno izogibamo 
ali celo ob pogledu nanje vihamo nosove. 

Drugi po obsegu sicer manjši, po vsebini pa zelo 
tehten del knjige (več kot sto strani) še posebej zasluži 
našo pozornost in je njegova uporabnost morda še 
večja od prvega dela. V njem so strnjeni opisi metod 
proučevanja rastlinstva, vegetacije in habitatnih 
tipov, osnove botanične sistematike, rastlinskih 
imen, napotkov za prepoznavanje, določanje, kar-
tiranje, vzorčenje in opazovanje rastlin, navodila za 
fitocenološko popisovanje, opis in poimenovanje 
rastlinskih združb ter kartiranje vegetacije in habi-
tatnih tipov. Zelo izčrpna so navodila o nabiranju 
in sušenju rastlin za pripravo herbarija in za vse 

Književnost Strokovno izrazje

postopke, ki so s tem povezani, do etiketiranja, 
vlaganja herbarija v zbirke, njegovega hranjenja in 
vzdrževanja in fotografiranja rastlin. Zadnja poglavja 
so namenjena endemitom, tujerodnim rastlinskim 
vrstam in naravovarstvu. na koncu knjige so slo-
varček strokovnih izrazov z nekaj risbami, seznam 
slovenskih in latinskih imen ter viri. 

Ocenjujem, da je Rastlinstvo življenjskih okolij v 
Sloveniji koristno pomožno učno gradivo za dijake 
nekaterih srednjih šol (kjer je večji poudarek nara-
voslovju), enako za njihove profesorje, nadalje za 
študente biologije, gozdarstva (njim bo pomagal 
pri predmetih botanika in fitocenologija), agrono-
mije, geografije in krajinske arhitekture ter za vse 
raziskovalce in ljubitelje rastlinstva, ki obvladajo 
slovenski jezik. Avtorjem, urednici Tamari Muši-
nović Zadravec in založbi Pipinova knjiga za 
trud in pogum iskreno čestitam.. Obdarili so nas 
z vredno domačo strokovno knjigo. 

Dr. Igor DAKSKOBLeR

Terminološka komisija ZGD znova objavlja razlage za izraze, ki so navedeni v abecednem seznamu štirih 
zvezkov Lexicon silvestre, vendar zanje še ni bilo doslej izdelanih razlag. Osnutek zanje je pripravil Igor 
Smolej. Predvidoma bomo vse naknadne razlage, urejene po GDK, objavili kot dodatek na spletni strani 
ZGD v zavihku Gozdarski slovar.

dodatne razlage izrazov
114.15 tekstura ž, fina n.n. tla: tekstura tal z velikim deležem melja  in gline (> 25 %), 

kot ga imajo težka tla
prim.: tekstura tal/1109/ 

114.15 tekstura ž, groba n.n. tla: tekstura tal z majhnim deležem melja in gline (< 15 %), 
kot ga imajo lahka tla
prim.: tekstura tal/1109/ 

114.15 tekstura ž, srednje fina n.n. tla: tekstura tal s srednjim deležem melja in gline (15 – 25 
%), kot ga imajo srednje težka tla
prim.: tekstura tal/1109/ 

182.21 uspevati (združba) n.n. življenjsko združbo: rasti in se razvijati proti klimaksnemu 
stanju

232.311.2 enota ž, semenska (ne-
prim.)

provenienčno območje; semensko proizvodno območje podobnih 
rastiščnih in vegetacijskih razmer
sin. semenarski rajon

323.3 mesto s žaganja n.n. podrto deblo: mesto, določeno za prežagovanje 
323.3 mesto s žaganja, teore-

tično
možno mesto za prežagovanje podrtega debla, določeno s kro-
jenjem/0498/ po normativih

323.4 prežagovanje s samostalnik h glagolu prežagovati
323.4 prežagovati z žaganjem deliti posekano drevo na posamezne kose (sortimente) 
323.7 obrobek m obsekani ali obžagani rob na čelu hloda/0548/, da se hlod pri 

spravilu ne zatika in ne poškoduje
325 kos m, prvi lesni sortiment/0520/, odžagan od spodnjega dela debla (prvi 

nad panjem)
325 kos m, srednji lesni sortiment/0520/, odžagan iz srednjega dela debla 
325 sortiment m okroglega 

lesa, posebni
sortiment/0520/ posebnih dimenzij, kakovosti in uporabe, npr. 
okrogli les za ostrešja 

332.1 vrhač m odžagani vrhnji del debla (manj primeren za gozdni proizvod, 
običajno sečni ostanek)

362 dolžina ž reza dolžina, ki jo je mogoče prežagati z določeno dolžino žage 
362 žagati z žago kaj (npr. deblo, hlod) deliti v dva ali več kosov
362+822.8 žag m + poteg žaginega lista ali posamezni prerez z motorno žago
362.7 zožitev ž n.n. uplinjač motorne žage/0575/: zmanjšanje preseka kanala za 

povečanje hitrosti pretoka zraka
37 transport m samostalnik h glagolu transportirati

prim.: spravilo lesa/0606/, prevoz/0603/
37 transportirati s spravilnimi in prevoznimi sredstvi premikati  gozdne proizvode 

iz gozda do porabnika 
prim.: spravilo lesa/0606/, prevoz/0603/ 

416 izrastek m kar bolezensko, nenormalno zraste na drevesu, npr. bula, vražji 
grmiček

51 mera ž, celoštevilska razsežnost česa, npr. lesa, izražena kot celo število
518 teža ž  n.n. les: količina lesa, ki se meri s tehtanjem in izrazi z utežnimi 

enotami (npr.: atro teža, lutro teža)  
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uporabna tudi za gozdarje
Branko Vreš, Darinka Gilčvert Berdnik in Andrej 
Seliškar, 2014: Rastlinstvo življenjskih okolij v 
Sloveniji z navodili za pripravo herbarija. Pipinova 
knjiga, Podsmreka, 492 strani.

Bogato ilustrirana in priročna, za terensko delo 
oblikovana in opremljena nova botanična knjiga 
v slovenskem jeziku pritegne že zato, ker je nastala 
doma in ni prevod ali priredba, česar je v zadnjem 
času na knjižnih policah tudi s 
tega področja kar precej. Jamstvo 
kakovosti so ugledni avtorji Branko 
Vreš, Darinka Gilčvert Berdnik 
in Andrej Seliškar z dolgoletnimi 
izkušnjami pri proučevanju in 
poučevanju o našem rastlinstvu. 
nastala je iz gradiv, ki so jih pri-
pravljali za vsakoletne seminarje, 
namenjene predvsem srednješol-
skim profesorjem biologije, a so ta 
gradiva temeljito oplemenitili in 
napisali izčrpno in kakovostno delo 
za široko uporabo vsem razisko-
valcem in ljubiteljem rastlinstva. 
Za njeno ilustracijo so si deloma 
pomagali tudi s tujimi viri, kar pa velja le za slike 
rastlin. Tuje vire ob koncu knjige natančno navajajo. 
nekaj slik rastlin je izvirno delo oblikovalke knjige, 
Ksenije Konvalinka, izvirne so tudi vse fotografije. 
Večinoma so jih posneli avtorji. 

Zanimivo je izhodišče – to so lahko prepoznavna 
življenjska okolja, ki jih imamo v Sloveniji. Prvo 
in najobsežnejše je zagotovo gozd, ki mu avtorji, 
skupaj z grmišči, namenjajo prvih sto strani knjige. 
njegovo predstavitev začenjajo s kratkim splošnim 
orisom in fotografijami nekaterih značilnih združb 
in gozdnih okolij. Sledi opis drevesnih, grmovnih 
in zeliščnih vrst, ki uspevajo v naših gozdovih. na 
vsaki strani knjige je prostor za predstavitev dveh 
vrst. Polovico prostora je namenjeno sliki, polovico 
besedilu. na enak način (splošni opis in nato slike 
in opisi za ta življenjski prostor značilnih rastlin) 
predstavijo travišča (vlažne, suhe in intenzivno 
gojene travniki in pašnike), visokogorje, mokrišča, 
obdelovalne, urbane in industrijske površine. Bralec 

tako dobi celovit pregled nad raznovrstnostjo rastišč 
v Sloveniji, tudi takih, ki se jim navadno izogibamo 
ali celo ob pogledu nanje vihamo nosove. 

Drugi po obsegu sicer manjši, po vsebini pa zelo 
tehten del knjige (več kot sto strani) še posebej zasluži 
našo pozornost in je njegova uporabnost morda še 
večja od prvega dela. V njem so strnjeni opisi metod 
proučevanja rastlinstva, vegetacije in habitatnih 
tipov, osnove botanične sistematike, rastlinskih 
imen, napotkov za prepoznavanje, določanje, kar-
tiranje, vzorčenje in opazovanje rastlin, navodila za 
fitocenološko popisovanje, opis in poimenovanje 
rastlinskih združb ter kartiranje vegetacije in habi-
tatnih tipov. Zelo izčrpna so navodila o nabiranju 
in sušenju rastlin za pripravo herbarija in za vse 

Književnost Strokovno izrazje

postopke, ki so s tem povezani, do etiketiranja, 
vlaganja herbarija v zbirke, njegovega hranjenja in 
vzdrževanja in fotografiranja rastlin. Zadnja poglavja 
so namenjena endemitom, tujerodnim rastlinskim 
vrstam in naravovarstvu. na koncu knjige so slo-
varček strokovnih izrazov z nekaj risbami, seznam 
slovenskih in latinskih imen ter viri. 

Ocenjujem, da je Rastlinstvo življenjskih okolij v 
Sloveniji koristno pomožno učno gradivo za dijake 
nekaterih srednjih šol (kjer je večji poudarek nara-
voslovju), enako za njihove profesorje, nadalje za 
študente biologije, gozdarstva (njim bo pomagal 
pri predmetih botanika in fitocenologija), agrono-
mije, geografije in krajinske arhitekture ter za vse 
raziskovalce in ljubitelje rastlinstva, ki obvladajo 
slovenski jezik. Avtorjem, urednici Tamari Muši-
nović Zadravec in založbi Pipinova knjiga za 
trud in pogum iskreno čestitam.. Obdarili so nas 
z vredno domačo strokovno knjigo. 

Dr. Igor DAKSKOBLeR

Terminološka komisija ZGD znova objavlja razlage za izraze, ki so navedeni v abecednem seznamu štirih 
zvezkov Lexicon silvestre, vendar zanje še ni bilo doslej izdelanih razlag. Osnutek zanje je pripravil Igor 
Smolej. Predvidoma bomo vse naknadne razlage, urejene po GDK, objavili kot dodatek na spletni strani 
ZGD v zavihku Gozdarski slovar.

dodatne razlage izrazov
114.15 tekstura ž, fina n.n. tla: tekstura tal z velikim deležem melja  in gline (> 25 %), 

kot ga imajo težka tla
prim.: tekstura tal/1109/ 

114.15 tekstura ž, groba n.n. tla: tekstura tal z majhnim deležem melja in gline (< 15 %), 
kot ga imajo lahka tla
prim.: tekstura tal/1109/ 

114.15 tekstura ž, srednje fina n.n. tla: tekstura tal s srednjim deležem melja in gline (15 – 25 
%), kot ga imajo srednje težka tla
prim.: tekstura tal/1109/ 

182.21 uspevati (združba) n.n. življenjsko združbo: rasti in se razvijati proti klimaksnemu 
stanju

232.311.2 enota ž, semenska (ne-
prim.)

provenienčno območje; semensko proizvodno območje podobnih 
rastiščnih in vegetacijskih razmer
sin. semenarski rajon

323.3 mesto s žaganja n.n. podrto deblo: mesto, določeno za prežagovanje 
323.3 mesto s žaganja, teore-

tično
možno mesto za prežagovanje podrtega debla, določeno s kro-
jenjem/0498/ po normativih

323.4 prežagovanje s samostalnik h glagolu prežagovati
323.4 prežagovati z žaganjem deliti posekano drevo na posamezne kose (sortimente) 
323.7 obrobek m obsekani ali obžagani rob na čelu hloda/0548/, da se hlod pri 

spravilu ne zatika in ne poškoduje
325 kos m, prvi lesni sortiment/0520/, odžagan od spodnjega dela debla (prvi 

nad panjem)
325 kos m, srednji lesni sortiment/0520/, odžagan iz srednjega dela debla 
325 sortiment m okroglega 

lesa, posebni
sortiment/0520/ posebnih dimenzij, kakovosti in uporabe, npr. 
okrogli les za ostrešja 

332.1 vrhač m odžagani vrhnji del debla (manj primeren za gozdni proizvod, 
običajno sečni ostanek)

362 dolžina ž reza dolžina, ki jo je mogoče prežagati z določeno dolžino žage 
362 žagati z žago kaj (npr. deblo, hlod) deliti v dva ali več kosov
362+822.8 žag m + poteg žaginega lista ali posamezni prerez z motorno žago
362.7 zožitev ž n.n. uplinjač motorne žage/0575/: zmanjšanje preseka kanala za 

povečanje hitrosti pretoka zraka
37 transport m samostalnik h glagolu transportirati

prim.: spravilo lesa/0606/, prevoz/0603/
37 transportirati s spravilnimi in prevoznimi sredstvi premikati  gozdne proizvode 

iz gozda do porabnika 
prim.: spravilo lesa/0606/, prevoz/0603/ 

416 izrastek m kar bolezensko, nenormalno zraste na drevesu, npr. bula, vražji 
grmiček

51 mera ž, celoštevilska razsežnost česa, npr. lesa, izražena kot celo število
518 teža ž  n.n. les: količina lesa, ki se meri s tehtanjem in izrazi z utežnimi 

enotami (npr.: atro teža, lutro teža)  
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52 dogovor m o merjenju dogovor med prodajalcem in kupcem lesa o načinu merjenja 
količine lesa

522 dolžina ž  n.n. sortiment: skupna dolžina sortimenta in nadmere (ali 
zaščite čela)

524.2 volumen m drevesa volumen nadzemnega in podzemnega lesa drevesa skupaj
prim.: debeljad/0546/, drobnjad/0545/ 

585 zaznavanje s v gozdarstvu, 
daljinsko

vse vrste snemanj iz zraka in tehnike za interpretacijo posnetkov
sin.: gozdarsko daljinsko zbiranje podatkov/2835/
prim.: gozdarsko daljinsko pridobivanje podatkov/1841/

587.2 slika ž, popačena slika (aerofotoposnetek) zemeljskega površja, ki je narejen v 
centralni projekciji in zato popačen 

587.2 slika ž, uravnana slika (aerofotoposnetek), transformirana v ortogonalno projekcijo 
612+644.2 gmota ž +, lesna velika količina lesa
644.2+324 masa ž n.n. les: količina stoječega lesa (lesna zaloga/0996/) ali posekanega 

lesa (sečna masa/0770/)
754 + 516.15 dolžina ž, tržna  n.n. sortiment: dolžina, ki jo določajo tržni pogoji (npr. brez 

nadmere) 
811/ 812 značilnost ž (lesa) lastnost lesa, ki je značilna predvsem ali samo za les (tudi lesni 

sortiment)

Igor SMOLeJ

Strokovno izrazje

Delovna brigada Bohinj, september 
1945. Mladinci nosijo drva na cesto. 
Avtor neznan. Last: Muzej novejše 
zgodovine Slovenije
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Uvodnik
Kako rešiti težave, ki ovirajo gospodarjenje s slovenskimi gozdovi?
V povzetku gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov za Slovenijo za obdobje 2011–2020 so 
naštete številne ovire, ki otežujejo, če ne celo onemogočajo strokovno usmerjanje razvoja slovenskih 
gozdov. Pa jih naštejmo, pomembnejše pa še na kratko obrazložimo.

Zagotavljanje izvedbe načrtovanih ukrepov: Razkorak med načrtovanimi in opravljenimi ukrepi 
se kaže že dolgo obdobje. Posebno problematična je uresničitev načrtov pri poseku, obnovi in negi v 
zasebnih gozdovih, ki v Sloveniji prevladujejo. Žal se to dogaja tudi v državnih gozdovih.

Neizkoriščenost proizvodnih potencialov gozdov: Približno četrtina gozdov zaradi neprimerne zgradbe 
sestojev po količini in vrednosti bistveno odstopa od produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč. 

Neuravnoteženo razmerje razvojnih faz: Težava neuravnoteženega razmerja razvojnih faz je navzoča 
v večini GGO in se kaže predvsem v velikem deležu debeljakov (veliko je že prestarih) in odsotnosti 
mladovja, kar ogroža zagotavljanje trajnosti donosov. 

Neusklajenost rastlinske in živalske komponente gozdov: Kljub stalnemu izboljševanju usklajenosti 
rastlinske in živalske komponente gozda je problematika v nekaterih predelih (GGO Postojna, Kočevje, 
Novo mesto, Ljubljana, Murska Sobota) še vedno zelo prisotna in se kaže zlasti v neuspešnem pomla-
jevanju ključnih drevesnih vrst, pa tudi v razvrednotenju lesa zaradi lupljenja. Ali temu sploh lahko 
rečemo stalno izboljševanje? Verjetno ne!

Oteženo naravno pomlajevanje: Poleg rastlinojedih parkljarjev pomlajevanje gozdov in njihovo 
naravno obnavljanje ogrožajo tudi nekateri drugi dejavniki. Naravno pomlajevanje je – zaradi zaostre-
nih ekoloških razmer – počasno in včasih manj uspešno v predelu visokogorskih gozdov. V nižinskih 
predelih izstopa problematika obnove hrastovih sestojev. 

Mehanska in biološka nestabilnost gozdnih sestojev: Le-ta se kaže predvsem v povečevanju sanitar-
nih sečenj v slovenskih gozdovih. Vzrokov za takšno stanje je več: od pogostejših in intenzivnejših 
ekstremnih vremenskih dogodkov do neustrezne zgradbe in drevesne sestave gozdnih sestojev, ki 
so predvsem posledica neustreznega prejšnjega gospodarjenja z gozdovi in pomanjkljivega izvajanja 
načrtovanih ukrepov. 

Gozdovi s spremenjeno in izmenjano drevesno sestavo: Kljub pozitivnim trendom spreminjanja 
drevesne sestave v nekaterih predelih še vedno beležimo spremenjeno drevesno sestavo, ki se kaže 
predvsem v zasmrečenosti gozdnih sestojev. 

Neustrezna zgradba in struktura gozdnih sestojev: Neustrezna zgradba gozdnih sestojev se kaže pred-
vsem v navzočnosti rastiščem neprimernih gozdnih sestojev. Neustrezna struktura gozdnih sestojev 
se kaže tudi v veliki gostoti letvenjakov in drogovnjakov (zaradi izostanka nege), kar znatno ogroža 
njihovo stabilnost. 

Nezadostna odprtost posameznih gozdnih predelov: V zadnjih dvajsetih letih je povsem zastala 
izgradnja gozdnih cest. Posamezni predeli gozdov so še vedno nezadostno odprti, kar se odraža tudi v 
slabši realizaciji z gozdarskimi načrti predvidenega možnega poseka. 

Nedovoljeni poseki: Analize kažejo, da v državnih gozdovih, razen občasnih (redkih) kraj lesa, ne 
beležimo nedovoljenega poseka, v zasebnih gozdovih pa je njegov obseg precejšen.

Če dodamo še: neskladna raba gozdnega prostora, zaraščanje kmetijskih površin, slabo vzdrževanje 
gozdnih cest, problem lokalne porabe in dodelave lesa in nazadnje še težave pri zagotavljanju javne gozdar-
ske službe ter neustrezen odnos lastnikov gozdov do gospodarjenja z gozdovi in financiranje gozdarstva iz 
državnega proračuna, ki ne sledi potrebam gozdov, je spisek težav, ki onemogočajo usmerjanje razvoja 
slovenskih gozdov, popoln. Razvoj slovenskih gozdov gre svojo pot, stroka ima nanj vse manjši vpliv.

Tako ne gre več naprej! Veliko bo treba kar hitro spremeniti, če želimo, da bo javna gozdarska služba 
dejansko umerjala razvoj slovenskih gozdov. Časa ni več veliko!

Gozdarstvo ima ogromno znanja, še več pa spoznanj, vendar tega v naših gozdovih ni videti prav veliko. 
Mag. Franc PERKO
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Premena odraslih borovih nasadov na Krasu s saditvijo 
avtohtonih listavcev 
Conversion of the Mature Black Pine Plantations in the Slovenian Karst by Planting 
Native Broadleaf Tree Species 

Domen GAJŠEK1, Kristjan JARNI2, Andrej LUMBAR3, Robert BRUS4

Izvleček:
Gajšek, D., Jarni, K., Lumbar, A., Brus, R.: Premena odraslih borovih nasadov na Krasu s saditvijo avtohtonih listavcev. 
Gozdarski vestnik, 72/2014, št. 9. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 27. Prevod avtorji, 
jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega Marjetka Šivic.
Premene zastaranih borovih nasadov v smeri stabilnejših listnatih sestojev so pomemben cilj v mnogih  sredozemskih 
državah in tudi v slovenskem subsredozemskem območju. V okolici Divače smo v čistih nasadih črnega bora osno-
vali šest raziskovalnih ploskev: tri na bolj produktivnem rastišču in tri na manj. V novembru 2012 so bile zasajene s 
sadikami avtohtonih listavcev šestih vrst, in sicer navadnega koprivovca (Celtis australis L.), gradna (Quercus petraea 
(Mattuschka) Liebl.), navadne bukve (Fagus sylvatica L.), divje češnje (Prunus avium L.), navadnega oreha (Juglans 
regia L.) in gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.). Izkušnje s poskusnih ploskev bodo uporabne za morebitno 
pogozdovanje večjih površin pri neposrednih premenah in za snovanje imigracijskih jeder, iz katerih bi se posajeni 
avtohtoni listavci lahko kasneje spontano širili v starajoče se borove nasade. Po prvi rastni sezoni je imela izmed 
vseh posajenih vrst največji delež preživetja divja češnja (95 %), ki je bila tudi najmanj občutljiva za slabše rastiščne 
razmere. Vse vrste brez izjeme so imele  manjši delež preživetja na manj produktivnem rastišču. Divja češnja in na-
vadni oreh sta imela v primerjavi z drugimi vrstami precejšen višinski prirastek, medtem ko je imela navadna bukev 
najmanjšega. Čeprav rezultati po samo eni rastni sezoni še ne omogočajo trdnih zaključkov, so vse uporabljene vrste, 
razen navadne bukve, pokazale dober potencial za premene borovih nasadov na Krasu. Rezultati raziskav tudi kažejo, 
da je z vnosom listavcev v borove nasade smiselno začeti šele takrat, ko so iglavci že dovolj izboljšali tla.
Ključne besede: nasad črnega bora, saditev avtohtonih listavcev, premena gozda, delež preživetja, višinski prirastek

Abstract:
Gajšek, D., Jarni, K., Lumbar, A., Brus, R.: Conversion of the Mature Black Pine Plantations in the Slovenian Karst 
by Planting Native Broadleaf Tree Species. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 72/2014, vol. 9. In 
Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 27. Translated by the authors, proofreading of the English text 
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Conversion of the aging black pine planta     tions into ecologically more stable broadleaf forests is an important goal 
in many Mediterranean countries as well as in the sub-Mediterranean part of Slovenia. Six experimental plots, split 
between the more and the less productive site, were established near Divača in southwestern Slovenia in an area of 
mostly pure black pine stands. In November 2012 they were planted with six native broadleaf species (Celtis australis 
L., Quercus petraea (Mattuschka) Liebl., Fagus sylvatica L., Prunus avium L., Juglans regia L. and Acer pseudoplatanus 
L.). Experience gained from the test plantations will be useful for the potential large-scale forest conversion as well 
as for forming small initial nuclei from which the introduced broadleaf species could later naturally spread into the 
aging, partly decomposed pine plantations. Of all planted species P. avium had the highest survival rate (95 %) and was 
least susceptible to poor field conditions after the first growing season. Without exception, all species showed lower 
survival rate on the less productive site. Unlike other species, P. avium and J. regia seedlings had considerable height 
increment, while F. sylvatica had the lowest one. Although the results after only one growing season are insufficient 
to draw firm conclusions, all tested species except F. sylvatica showed promising potential for future conversion of 
mature pine stands in the Slovenian Karst. We can conclude that the introduction of broadleaves into pine plantations 
should not begin until conifers have already considerably improved soil conditions.
Key words: black pine plantation, planting of native broadleaves, forest conversion, survival rate, height increment
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Tradicionalni pristop pri pogozdovanju degradi-
ranih območij v Sredozemlju je bil v preteklosti 
vnos hitrorastoče pionirske vrste, ponavadi katere 
izmed borov, s ciljem, da se prepreči nadaljnja 
degradacija in kasneje omogoči vnos poznosuk-
cesijskih listavcev, bodisi po umetni ali naravni 
poti. Pogozdovanje Krasa se je začelo že leta 1859, 
ko so pod vodstvom Josipa Kollerja zasadili prve 
nasade črnega bora (Pinus nigra Arnold.), in sicer 
v Kozlerjevem gozdu pri Bazovici nad Trstom, 
ki so zelo dobro uspeli. Josipu Kollerju velja 
zasluga, da je med prvimi ugotovil ustreznost 
črnega bora za pogozdovanje Krasa (Kladnik et 
al., 2008). Kasneje se je črni bor dobro izkazal tudi 
pri pogozdovanju Krasa na Hrvaškem (Piškorić, 
1979); leta 1878 so v Senju ustanovili posebno 
Nadzorništvo za pogozdovanje Krasa, ki je orga-
niziralo saditev črnega bora na vsem območju 
med Novim Vinodolskim in Starigradom (Brus, 
2012). Območje Krasa je bilo prvotno pokrito z 
gozdovi, zaradi vse večjih potreb po lesu, še zlasti 
gradbenem in lesu za gradnjo ladjevja (za beneške 
in avstrijske ladjedelnice) in tudi po drveh, pa se 
je pritisk na gozdove zelo povečal. Posledica je bila 
degradacija gozdov. Svoje je kasneje dodala paša 
drobnice, ki je še dodatno negativno vplivala na 
obnovo vegetacije (Gašperšič in Winkler, 1986).
Pomemben dokument za območje Slovenskega 
Krasa je bil Terezijanski gozdni red za vojvodino 
Kranjsko iz leta 1771, saj je veljal tudi za Kras in 
Istro. Žal je bil njegov dejanski učinek majhen. 
Pomemben zagon pogozdovanju Krasa je dala 
skupščina Vsedržavnega gozdarskega društva v 
Trstu leta 1865. Veliko je k pogozdovanju Krasa 
prispevala tudi ustanovitev Kranjsko-Primorskega 
gozdarskega društva v Postojni leta 1875. Vsi 
dotedanji poskusi pogozdovanja Krasa z listavci 
so bili neuspešni (Fras, 1959), leta 1895 pa so na 
Komenskem Krasu prvič zasadili črni bor. Prva 
pogozdovanja Krasa so bila tako v strokovnem 
kot družbenem pogledu izjemen dosežek za tiste 
čase (Gašperšič in Šebenik, 1995). V obdobju med 
letoma 1850 in 1915 je bilo pogozdenih že okoli 
10.842 ha goličav. Med prvo svetovno vojno so s 
pogozdovanji skoraj v celoti prenehali, v obdobju 

od 1919 do 1945 pa je bilo pogozdenih le okoli 850 
ha goličav. V prvem desetletju po drugi svetovni 
vojni je bilo pogozdenih še okrog 4.000 ha gozdne 
površine (Gašperšič in Winkler, 1986). 

S tematiko pogozdovanja Krasa so se ukvarjali 
gozdarji več generacij. Že precej zgodaj so gozdarji 
na Slovenskem prepoznali nekatere glavne zablode 
pri pogozdovanju Krasa, na primer prepričanje, 
da je treba sadiko že v rani mladosti navaditi na 
slabe razmere, ki jo čakajo po presaditvi (Beltram, 
1946). Kot eno izmed najpomembnejših pravil 
pri saditvi listavcev (in macesna) je veljalo, da se 
sadijo le jeseni, razen na terenih, kjer bo sadike 
kmalu pokril sneg, ki jih bo varoval vse do spo-
mladi (Šlander, 1950).

Problematika izbire drevesnih vrst je prisotna 
že od samih začetkov melioracije kraških površin. 
Skozi čas sta se v grobem izoblikovali dve načeli: 
prvo, da je za melioracijo treba posnemati naravo 
in uporabljati avtohtone vrste listavcev (hrast, 
javor, jesen...); drugo pa, da avtohtonih listavcev 
ni mogoče uporabiti, saj zaradi izredne degradacije 
tal ne dajejo zadovoljivih rezultatov. Zato naj bi 
bili primernejši iglavci, ki šele pripravijo ugodne 
razmere za naselitev avtohtonih listavcev (Fras, 
1959). V preteklosti so črni bor uporabljali za 
pogozdovanje na celotnem območju Krasa in na 
vseh rastiščih, kar pa ni najprimerneje. 

V Sredozemlju je uspešnost gozdnih nasadov 
največkrat ogrožena zaradi slabe zakoreninjenosti 
sadik, ki povzroči pomanjkanje vode in hranil, 
zaradi česar je pogosto potrebna priprava tal. 
Nasadi črnega bora na Krasu so skozi čas precej 
izboljšali rastišča, na katerih rastejo, toda obsežni 
homogeni nasadi, ki v Sloveniji obsegajo skupaj 
16.500 ha (Diaci in sod., 2014), so postali resno 
ogroženi zaradi bolezni in škodljivcev. Zaradi 
izboljšanih talnih razmer so se vanje začeli spon-
tano vraščati nekateri avtohtoni listavci, na primer 
mali jesen (Fraxinus ornus L.), črni gaber (Ostrya 
carpinifolia Scop.), rešeljika (Prunus mahaleb L.)in 
včasih puhasti hrast (Quercus pubescens Wild.), ki 
pa razen puhastega hrasta dolgoročno niso preveč 
zaželeni. Zato se v zadnjih letih poleg naravne 
sukcesije presoja tudi druge možnosti za posto-
pno premeno nasadov črnega bora in čim hitrejši 
vnos želenih drevesnih vrst. Med razloge, da so 
za obnovo gozdov pri trajnostnem gospodarjenju 
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primerni listavci, lahko štejemo, da pripomorejo 
k biotski raznovrstnosti v gozdnem prostoru, 
so priljubljeni zaradi svoje rekreacijske vloge in 
zato primerni za večnamensko gospodarjenje, 
poleg tega pa tudi primernejši v luči prihajajo-
čih podnebnih sprememb. Ponekod v Evropi za 
pogozdovanje nekdanjih kmetijskih zemljišč že 
od začetka 90-ih let finančno spodbujajo nasade 
listavcev kot multifunkcijske gozdove za biotsko 
raznovrstnost, pridobivanje lesa ter rekreacijo, 
medtem ko so do tedaj večinoma sadili iglavce, 
predvsem smreko in rdeči bor (Brunet, 2007). 
Posledica tega so določene spodbude Evropske 
unije, med drugim spodbuda EEC 2080/92, zaradi 
katere je v Zahodni Evropi nastalo več kot pol 
milijona hektarjev nasadov listavcev (Anonimni, 
1996). Tudi v ZDA se povečuje povpraševanje po 
sadikah listavcev (Jacobs in sod., 2004), poleg tega 
nekatere raziskave kažejo, da ima javnost večinoma 
raje listavce kot iglavce, in sicer predvsem zaradi 
videza (O‘Leary in sod., 2000). 

Vnos želenih listnatih vrst lahko dosežemo z 
neposredno velikopovršinsko saditvijo, še raje 
pa z osnovanjem manjših imigracijskih jeder, iz 
katerih se kasneje vrste lahko prek semen spontano 
širijo v okolišk e, deloma razgrajene nasade črnega 
bora. Glede saditve listavcev je opazno določeno 
pomanjkanje raziskav, še posebno glede uporabe 
listavcev za premene sestojev v Sredozemlju in 
na kraških območjih na splošno. Še posebno 
redki so številčni podatki o deležih preživetja 
sadik listavcev. 

Zaradi malo raziskav na to temo je izredno 
pomembno pridobiti konkretne lokalne podatke 
in znanje, ki bo kasneje služilo kot izhodišče za 
uspešne premene borovih nasadov. Ker je premena 
tako obsežnih območij finančno zahtevna, je nujno 
proučiti začetni preživetveni uspeh različnih dre-
vesnih vrst. Potencialne listnate vrste morajo biti 
primerne za zasnovo nasadov ter tvoriti bodoča 
imigracijska jedra, iz katerih bi se kasneje te vrste 
širile v bližnje nasade črnega bora, hkrati pa tudi 
zagotavljati multifunkcijske vloge gozda. V drugih 
raziskavah, v katerih so sadili listavce z namenom 
pogozdovanja, nismo zasledili takšnega koncepta. 
Večina na novo posajenih sadik je izpostavljena 
stresu zaradi izgube dela korenin po prenosu iz 
drevesnice. Rezultat tega je večja občutljivost za 

sušo, škodljivce, bolezni in podobno. Glavnina 
sadik, ki ne preživi, odmre prav v obdobju ponovne 
tvorbe korenin po presaditvi. Preživetje sadik 
po prvem letu je ključno pri snovanju gozdnih 
nasadov (Maestre in sod., 2003), pri čemer je 
še posebno pomembno prvo poletje po saditvi 
(Ceacero in sod., 2012).

Na hrvaškem krasu so v letu 1958 proučevali 
uspeh saditve sedmih listnatih vrst, in sicer puhas-
tega hrasta, belega gabra (Carpinus betulus L.), 
malega jesena, črnega gabra, rešeljike, trokrpega 
javora (Acer monspessulanum L.) in navadnega 
koprivovca (Celtis australis L). Uspeh sajenih vrst 
je bil različen: puhasti hrast, rešeljika, navadni 
koprivovec in trokrpi javor so slabo uspeli, najboljši 
uspeh je dosegel črni gaber. Najslabše se je izkazal 
navadni koprivovec, ki je do zadnje meritve po 
triintridesetih letih praktično ves propadel. Glede 
na skromen uspeh preizkušanih listavcev je avtor 
predlagal, da bi bili na tem območju za pogozdo-
vanje krasa primernejši mešani sestoji pionirskih 
iglavcev in avtohtonih listavcev (Topić, 1997). 

Raziskava na Finskem za sadike doba (Quercus 
robur L.) navaja delež preživetja od 75 do 83 % 
(Valkonen, 2008). Tomaz in sod. (2013) v svoji 
raziskavi za Sredozemlje navajajo velik preži-
vetveni uspeh pogozdovanja v čistih (79 %) ter 
mešanih (89 %) nasadih plutca Quercus suber L., 
medtem ko je bil najslabši uspeh s pogozdovanjem 
obmorskega bora (Pinus pinaster Aiton.) (<40 %). 
Newsome in sod. (2005) v raziskavi iz Kanade 
navajajo, da je preživetje sajenih listavcev slabo 
in njihova rast največ zmerna.

Cilj naše raziskave je bil preveriti primernost 
avtohtonih listavcev za premene zastaranih nasa-
dov črnega bora na Krasu z ugotavljanjem deležev 
preživetja, višinskega prirastka in vitalnosti po 
prvi rastni sezoni.

2 METODE
2 METHODS

Na Krasu smo v nasadih črnega bora v bližini Divače 
v letu 2012 zasnovali šest poskusnih nasadov šestih 
različnih vrst avtohtonih listavcev. Vse ploskve so 
od 402 do 642 metrov nadmorske višine, prevladu-
joča gozdna združba je Seslerio–Ostryetum. V letu 
2013 je bila povprečna letna temperatura 12,2 °C, 
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povprečna maksimalna pa 17,6 °C. Skupna letna 
količina padavin je bila 1492 mm in skupno tra-
janje sončnega obsevanja 2159,7 ure. Poletje 2013 
je bilo izjemno vroče, v več krajih so bili doseženi 
tudi vročinski rekordi. Na območju naših ploskev 
je bila povprečna maksimalna temperatura v juliju 
in avgustu kar 30,3 °C (ARHIV – opazovani in 
“..., 2013). Prve tri ploskve ležijo na ravnini in 
na njih so boljše rastne razmere (glej rastiščni 
indeks – Preglednica 1), druge tri ploskve pa 

Preglednica 1: Glavne značilnosti raziskovalnih ploskev
Table 1: Main characteristics of the experimental plots

Plo-
skev Koordinate Rasti-

šče
Rastiš-čni 

indeks (SI100)
Nad. viši-

na [m] Naklon [°] Skalovitost 
[ %]

1 45°41'17,05«N 
13°58'49,31«E

1 21 441 0-5° 52 45°41'13,66«N 
13°58'57,74«E

3 45°41'16,86«N 
13°58'56,65«E

4 45°42'08,79«N 
13°59'31,70«E

2 18 541-642 15° 105 45°42'11,62«N 
13°59'31,83«E

6 45°42'15,16«N 
13°59'25,44«E

Slika 1. Lokacije razi-
skovalnih ploskev
Figure 1. Locations of the 
studied plots

ležijo na pobočju, kjer so rastne razmere slabše. 
Skupino prvih treh ploskev smo poimenovali bolj 
produktivno rastišče (Rastišče 1), skupino drugih 
treh pa manj produktivno rastišče (Rastišče 2). 

Matična podlaga na raziskovalnih ploskvah je 
apnenec, vrsta tal pa rendzina. Na mestih, izbranih 
za ploskve, je bil najprej opravljen posek odraslih 
nasadov črnega bora, čemur je sledila odstranitev 
panjev, priprava tal in postavitev ograj v velikosti 
45 x 80 m. Luknje za sadike so bile izkopane ročno 
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s krampom in rovnico. Izbrane drevesne vrste so 
bile: navadni koprivovec (Celtis australis L.), graden 
(Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.), navadna 
bukev (Fagus sylvatica L.), divja češnja (Prunus 
avium L.), navadni oreh (Juglans regia L.) ter 
gorski javor (Acer pseudoplatanus L.). Razen sadik 
navadnega koprivovca, ki so bile kontejnerske, so 
bile sadike vseh drugih drevesnih vrst sadike z 
golimi koreninami. Sadike navadne bukve so bile 
puljenke, pozneje dodatno vzgajane v drevesnici. 
Najvišje so bile sadike gorskega javora in divje 
češnje, oboje v povprečju višje od 110 cm. Sadike 
navadne bukve, navadnega oreha in navadnega 
koprivovca so bile nekoliko nižje, visoke od 60 do 
90 cm, najnižje pa so bile sadike gradna, in sicer 
okrog 25 cm. Sadike navadnega oreha, gorskega 
javora ter divje češnje so dobavili iz drevesnice 
Omorika iz Mute, sadike gradna in navadne bukve 
iz drevesnice Štivan, sadike navadnega koprivovca 
pa so po izvoru iz Italije (dobavitelj Komunala 
Koper). Posadili smo približno enako število sadik 
vsake vrste, v povprečju 478 sadik. Na vsaki ploskvi 
smo pustili še en prazen, neposajen pas, ki je služil 
za kontrolo. Saditev je bila opravljena v novembru 
2012, sadike smo sadili v dvametrskih razmakih. 
Vsake drevesne vrste smo sadili po pet linij skupaj, 
po 14 do 17 sadik v eni liniji, vrstni red saditve 
pa smo zamenjali na vsaki ploskvi. Oktobra 2013 
smo začeli popisovati stanje sadik na ploskvah po 
prvi rastni sezoni; popisali smo vse sadike na vseh 
ploskvah, torej nismo vzorčili, in sicer z namenom 
dobiti čimboljši vpogled v stanje na ploskvah po 
prvi rastni sezoni. Višino ter prirastek sadik smo 
merili z merilno palico. Pri določevanju preživetja 

smo uporabili tristopenjsko lestvico; ocena 0 je 
pomenila, da sadika ni preživela, 1, da se je delno 
posušila, vendar preživela, 2 pa, da je bila sadika 
brez posebnosti. Za oceno vitalnosti smo prav tako 
določili tristopenjsko lestvico, pri kateri je ocena 1 
pomenila dobro vitalnost, ocena 2 srednjo, ocena 
3 pa slabo. Pri analizi deležev preživetja, vitalnosti 
in višinskih prirastkov sadik smo pojem “znotraj 
rastišča“ uporabili takrat, ko smo iskali povezanost 
in razlike znotraj prvih ali znotraj drugih treh 
ploskev. Pojem „med rastiščema“ smo uporabili, 
ko smo iskali povezanost in razlike med obema 
skupinama treh ploskev (med obema rastiščema). 

Za testiranje razlik v letnem višinskem prirastku 
znotraj rastišč in med njima smo uporabili analizo 
variance, pri kateri je bil faktor „ploskev“ (P) 
vgnezden v faktor „rastišče“ (R): Y = R + P(R) + ε. 
 Faktor‚ „rastišče‘‘ je bil v modelu fiksen, medtem 
ko je imel faktor‚ „ploskev‘‘ naključni učinek. Pri 
testiranju razlik pri višinskem prirastku znotraj 
rastišč in med njima smo uporabili F-test. Za 
testiranje povezanosti pri deležih preživetja in 
vitalnosti znotraj rastišč in med njima smo upo-
rabili test hi-kvadrat.

3 REZULTATI
3 RESULTS

Vrsta z največjim deležem preživetja po prvi 
rastni sezoni je bila divja češnja (95 %), njej sta 
sledila navadni oreh (92 %) in navadni koprivovec 
(91 %), medtem ko je imela navadna bukev daleč 
najmanjši delež preživetja med vsemi posajenimi 
vrstami (44 %) (Preglednica 2). Vse vrste, brez 
izjeme, so imele manjši delež preživetja na manj 

Preglednica 2. Preglednica glavnih proučevanih parametrov za vse vrste in obe rastišči
Table 2. Summary table of the main studied parameters for all species on both sites

Rastišče Nav. ko-
privovec Graden Nav. 

bukev
Divja 
češnja Nav. oreh Gorski 

javor

Delež preživetja [ %]
1 99 94 55 97 97 93
2 84 71 32 93 88 63
x̅ 91 83 44 95 92 78

Viš. prirastek [cm]
1  6.00  5,0  2,0 14,0 22,0  4,0
2  5,00  4,0  3,0 13,0 19,0  5,0
x̅  5,5  4,5  2,5 13,5 20,5  4,5

Modus vitalnosti
1 Srednja Dobra Slaba Dobra Dobra Srednja
2 Srednja Srednja Slaba Srednja Srednja Srednja
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produktivnem rastišču, pri čemer je imela divja 
češnja najmanjši padec deleža preživetja z enega 
rastišča na drugega, gorski javor pa največjega. V 
celoti gledano je bil delež preživetja divje češnje, 
navadnega oreha in navadnega koprivovca po prvi 
rastni sezoni visok, gradna in gorskega javorja 
zadovoljiv, upoštevajoč slabe rastiščne razmere, 
medtem ko je bil delež preživetja navadne bukve 
majhen. 

Navadna bukev je imela tudi najmanjši pov-
prečni višinski prirastek (2,5 cm v povprečju), 
največjega pa je imel navadni oreh (20,5 cm v 
povprečju). Modus vitalnosti gradna, divje češnje 
in navadnega oreha je bil na manj produktivnem 
rastišču slabši kot na bolj produktivnem, medtem 
ko so preostale vrste ohranile enako vitalnost 
(Preglednica 2).

Med rastiščema so bili deleži preživetja za vse 
vrste, razen za divjo češnjo, statistično značilno 
povezani (p<0,001) (Preglednica 3). Med plos-
kvami znotraj posameznega rastišča smo odkrili 
značilno povezanost pri deležih preživetja za 
navadni koprivovec, navadno bukev, navadni 
oreh in gorski javor. Pri navadnem koprivovcu in 
gorskem javoru smo odkrili značilno povezanost 
na obeh rastiščih, pri navadni bukvi in navadnem 
orehu pa le na manj produktivnem. Pri gorskem 

Preglednica 3. Stopnje tveganja pri deležih preživetja in vitalnosti (test hi-kvadrat) ter višinskem prirastku (F-test)
Table 3. Degrees of freedom for survival rate and vigour (Chi-Square test) and increment (F-test)

Rastišče

Delež preživetja Vitalnost Viš. prirastek
p

(Znotraj 
rastišča)

p  
(Med ras-
tiščema)

p 
(Znotraj 
rastišča)

p  
(Med ras-
tiščema)

F 
Ploskev 

(Rastišče)

F 
Rastišče

Nav. koprivovec
1 ,048

,000
,391

,000 2,827 1,013*
2 ,010 ,003

Graden
1 ,586

,000
,337

,000 0,757 0,078
2 ,080 ,414

Nav. bukev
1 ,125

,000
,411

,453 1,133 12,198*
2 ,000 ,133

Divja češnja
1 ,405

,273
,065

,000 7,497*** 0,015
2 ,419 ,000

Nav. oreh
1 ,601

,000
,032

,000 0,820 16,063*
2 ,007 ,002

Gorski javor
1 ,033

,000
,737

,000 2,599* 0,625
2 ,000 ,793

javorju smo odkrili najbolj značilno povezanost 
izmed vseh vrst, kar pomeni, da je bil pri tej vrsti 
najbolj izražen vpliv razlik med ploskvami ter 
vpliv posameznega rastišča. Pri deležih preživetja 
je opazno izstopala divja češnja, saj zanjo nismo 
odkrili značilne povezanosti niti med rastiščema 
niti znotraj njiju. Pri gradnu nismo odkrili značilne 
povezanosti znotraj rastišč, smo jih pa odkrili 
med rastiščema (Preglednica 3). 

Kot pri deležih preživetja smo tudi pri vitalnosti 
sadik odkrili statistično značilno povezanost 
(p<0,001) med rastiščema za vse vrste, razen 
pri navadni bukvi. Med ploskvami znotraj posa-
meznega rastišča smo odkrili značilno povezanost 
pri navadnem koprivovcu, divji češnji in navad-
nem orehu. Pri navadnem koprivovcu in divji 
češnji smo odkrili značilno povezanost na manj 
produktivnem rastišču, pri navadnem orehu pa 
smo odkrili značilno povezanost na obeh rastiš-
čih. Pri gradnu smo pri deležih preživetja in pri 
vitalnosti odkrili značilno povezanost (p<0,001) 
med rastiščema, medtem ko le-te znotraj rastišč 
ni bilo (Preglednica 3). 

Pri določanju statistično značilnih razlik pri 
višinskem prirastku sadik je bil faktor‚ „ploskev‘‘ 
z vgnezdenim faktorjem‚ „rastišče‘‘ vir razlik pri 
dveh vrstah, medtem ko je bil faktor‚ „rastišče‘‘ 
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vir razlik pri treh vrstah (Preglednica 3). Pri 
višinskem prirastku sadik za graden nismo odkrili 
statistično značilnih razlik.

4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Pri snovanju gozdnih nasadov je preživetje sadik 
po prvem letu in še v nekaj naslednjih letih 
ključnega pomena. Po prvi rastni sezoni in ob 
upoštevanju slabih rastiščnih razmer in še zlasti 
slabih vremenskih razmer poleti 2013 rezultati 
naše raziskave kažejo velik uspeh saditve za večino 
vrst, kar morda nakazuje, da so uporabljene vrste 
primerne za premene odraslih borovih nasadov 
na Krasu. Z zelo majhnim deležem preživetja je 
izjema navadna bukev. Njen slab uspeh je težko 
zanesljivo pojasniti. Lahko bi ga pripisali njeni 
slabi odpornosti proti poletnemu vodnemu stresu 
(še posebno v tako vročem poletju, kot je bilo 
poletje 2013), kot tudi slabi kakovosti sadik in 
dejstvu, da so bile le-te izvorno puljenke in so 
verjetno doživele šok ob presaditvi iz zasenčenosti 
na prosto. To je v skladu z ugotovitvami Tabari 
in sod. (2005), ki so odkrili, da so imele puljenke 
vrste Fagus orientalis Lipsky težave z rastjo po 
presaditvi iz zasenčenosti na neposredno svet-
lobo, natančneje zmanjšano rast poganjkov ob 
večanju vrzeli sestoja. Johnson in sod. (1997) v 
svoji raziskavi navajajo, da je rast kontejnerskih 
sadik navadne bukve boljša v majhnih vrzelih kot 
pa pod zastorom ali na prostem. Jarčuška (2009) 
navaja, da je rast sadik navadne bukve v naravi 
večinoma odvisna od talnih zalog v prvem letu. 
Poleg tega bi bil lahko vzrok za njen slab uspeh 
neprimerno ravnanje s sadikami v času med nji-
hovim izkopom in saditvijo, kar pogosto povzroči 
izsušitev sadik. Grossnickle (2012) navaja, da 
fiziološki dejavniki, npr. odpornost proti stresu in 
dostopnost hranil, zelo vplivajo na preživetje sadik. 
Kakovost tal ne vpliva preveč na uspeh saditve, če 
lahko sklepamo po raziskavi Don in sod. (2007), 
ki niso odkrili nobene povezave med kakovostjo 
tal in uspehom saditve oziroma deležem preživetja 
pri navadni bukvi in pri gradnu. Če primerjamo 
deleže preživetja naših vrst s tistimi iz sorodnih 
raziskav, potem spoznamo, da je za naše sadike 
divje češnje delež preživetja znašal 95 % po prvem 

letu, medtem ko je v raziskavi iz Turčije znašal 
77 %, toda po drugi rastni sezoni (Esen in sod., 
2012). Don in sod. (2007) prav tako navajajo 
majhne deleže preživetja za navadno bukev (od 
21 % navzgor) po treh rastnih sezonah. Za graden 
ista raziskava navaja delež preživetja v intervalu od 
39 do 81 %, medtem ko je v naši raziskavi znašal 
83 %. Delež preživetja navadnega koprivovca v naši 
raziskavi (91 %) je bil po prvem letu skoraj enak 
kot v Topićevi raziskavi (92,52 %; 1997). Glede na 
velik delež preživetja po prvi rastni sezoni so se 
vse sajene vrste (še posebno divja češnja, navadni 
oreh in navadni koprivovec), razen navadne bukve, 
izkazale kot obetavne za prihodnjo neposredno ali 
posredno premeno odraslih borovih nasadov na 
Krasu. Kljub temu pa so rezultati po le eni rastni 
sezoni premalo za trdnejše sklepe, zato bo nujno 
nadaljnje spremljanje razvoja poskusnih nasadov.

Neugodne rastiščne razmere na manj pro-
duktivnem rastišču so verjetno razlog za slabši 
uspeh tam rastočih sadik. Tamkajšnje rastišče je 
precej bolj strmo, z več skalovitosti in plitvejšimi 
tlemi, je tudi manj zaščiteno z bližnjimi odraslimi 
borovimi sestoji in zato bolj izpostavljeno vetru 
in soncu. Iz rezultatov sklepamo, da vnos listav-
cev v borove nasade ne sme biti prezgoden in ni 
smiseln, vse dokler talne razmere že niso občutno 
izboljšane zaradi iglavcev. Faza z iglavci se jasno 
kaže kot neizogibna pri saniranju degradiranih 
kraških zemljišč. Delež preživetja je med rastiš-
čema precej nihal od vrste do vrste. Neugodne 
razmere so še najmanj vplivale na divjo češnjo. 
To je morebitni pokazatelj njene večje ekološke 
amplitude, sploh v primerjavi z gorskim javorjem, 
pri katerem je zmanjšanje deleža preživetja od bolj 
do manj produktivnega rastišča najbolj izrazit. 
Opozoriti pa je treba, da so omenjene razlike po 
samo eni rastni sezoni lahko tudi posledica razlik 
v kakovosti sadik med vrstami in bodo izzvenele 
v prihajajočih letih.

Višinski prirastek sadik divje češnje in navad-
nega oreha, ki je bil opazno večji od prirastka 
drugih vrst, je prav tako lahko posledica boljše 
kakovosti sadik obeh vrst. Kot kaže, višina sadik 
ob času saditve ni vplivala na višinski prirastek, 
saj je bil na primer prirastek gorskega javora 
precej majhen, čeprav so bile njegove sadike med 
najvišjimi. 
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Že omenjena večja ekološka amplituda divje 
češnje se je pokazala tudi pri statistični analizi 
deležev preživetja, saj zanjo nismo odkrili zna-
čilne povezanosti niti med rastiščema niti znotraj 
rastišč. Da bi določili razloge, zakaj je divja češnja 
tako dobro uspela v vseh rastiščnih razmerah, pa 
bi bile potrebne nadaljnje raziskave. Ker je delež 
preživetja sadik gorskega javora izmed vseh vrst 
najbolj nihal, bi lahko sklepali, da je bolj občutljiv 
za mikro razmere na posamezni ploskvi. Medtem 
ko sobili deleži preživetja in vitalnost sadik gradna 
znotraj rastišč precej homogeni, so bili med obema 
rastiščema precej različni. 

Zaključimo lahko, da so glede na velik delež 
preživetja vse sajene vrste, razen navadne bukve, 
primerne za premeno odraslih borovih nasadov 
na Krasu. Vendar pa rezultati po zgolj prvi rastni 
sezoni niso dovolj za trdnejše sklepe. Divja češnja 
je imela izmed vseh sajenih vrst največji delež 
preživetja in je bila najmanj občutljiva za slabše 
terenske razmere. Vse vrste, brez izjeme, so imele 
manjši delež preživetja na manj produktivnem 
rastišču. Divja češnja in navadni oreh sta imela 
v primerjavi z drugimi vrstami precejšen višinski 
prirastek, medtem ko je imela navadna bukev 
najmanjšega. Upoštevajoč rezultate raziskave 
lahko sklepamo, da je smiselno s saditvijo listavcev 
v borove nasade začeti šele takrat, ko so tla že 
dodobra izboljšana zaradi iglavcev.

5 SUMMARy
5 POVZETEK

The afforestation of the Karst region of the 
southwestern Slovenia began as early as in 1859, 
when the first successful black pine (Pinus nigra 
Arnold.) plantations were established under the 
guidance of Josip Koller. Over time, Karst black 
pine plantations improved site conditions consi-
derably; however, these large and homogenous 
plantations (covering an area of 16,500 ha) are 
now facing the serious problem of an increased 
disease. The goal of our study was to examine the 
suitability of various native broadleaf tree species 
for the purpose of conversion of the aging black 
pine plantations in the Slovenian Karst by assessing 
seedling survival rate, height increment and vigour 
after the first growing season. Six experimental 

plots were established in the sub-Mediterranean 
climate zone of the southwestern Slovenia in an 
area of mostly pure black pine plantations. The 
group of the first three plots was named the more 
productive site and the group of the second three 
plots the less productive site. On the first three 
plots, which were located on flat terrain, growing 
conditions were considerably better than those 
on the second three plots, which were located 
on a slope and at higher altitude. In October 
2012 they were planted with six native broadleaf 
species (Celtis australis L., Quercus petraea (Mat-
tuschka) Liebl., Fagus sylvatica L., Prunus avium 
L., Juglans regia L. and Acer pseudoplatanus L.). 
The test plantations were intended to become 
small initial nuclei from which the introduced 
broadleaf species could later spread naturally into 
the aging, partly decomposed pine plantations. 
To the best of our knowledge this idea has not 
yet been tested in this way in any other research. 
Seedling condition was assessed one year after 
planting. Because of the lack of studies on this 
subject, it is essential to obtain local experience 
and knowledge based on which the successful 
conversion of existing black pine plantations 
would be feasible. Since the conversion of such 
large areas is an expensive measure, a detailed 
assessment of various possible tree species and 
their starting success is crucial. The species with 
highest survival rate after the first growing season 
was P. avium (95 %), followed by J. regia (92 %) 
and C. australis (91 %), while F. sylvatica had by 
far the lowest survival rate of all planted species 
(44 %). All species without exception showed lower 
survival rate on the less productive site, with P. 
avium showing the smallest difference in survival 
rate between the two sites and A. pseudoplatanus 
the largest one. Unfavorable field conditions at 
the less productive site are the likely reason for 
the lower survival rate of the seedlings growing 
there. The terrain is considerably steeper with 
more rocky ground and a shallower soil layer. It 
is less protected from surrounding adult P. nigra 
plantations and thus more exposed to winds and 
more prone to sunburn. Of all studied species, F. 
sylvatica had the smallest annual height incre-
ment (2,5 cm on average), while J. regia had the 
largest, which was quite considerable (20,5 cm on 
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average). The vigour of Q. petraea, P. avium and 
J. regia noticeably deteriorated when comparing 
the more productive to the less productive site, 
whereas the other species largely retained the same 
vigour between the two sites. Based on their high 
survival rates after the first growing season, all 
tested species except F. sylvatica showed promi-
sing potential for future conversion of the mature 
pine plantations in the Slovenian Karst region. 
However, the results of only one growing season 
are insufficient to draw firm conclusions. From 
the results we can conclude that the introduction 
of broadleaves into pine plantations should not 
begin until conifers have already considerably 
improved soil conditions.
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1 UVOD
Pohorje je zaokroženo kopasto pogorje s svojevr-
stno reliefno plastiko, ki se od nadmorske višine 
od 300 do 400 metrov vzpne več kot 1.500 m. 
Najvišji vrhovi so kopasto zaobljeni, saj nikjer 
ne pogledajo na površje gole skale in tudi gozdna 
ter drevesna meja nista nikjer doseženi. Pogorje 
je razen manjših karbonatnih vložkov grajeno iz 
silikatnih magmatskih in metamorfnih kamnin. 
Je idealno domovanje gozdov, saj je od celotne 
površine 80.000 hektarjev kar 56.000 ha gozdov 
– gozdnatost je 70  %. Energijsko izdatna mreža 
vodotokov je nekoč poganjala številne stope, 
fužinske mehove, kovaška kladiva, žage, mline in 
steklarske brusilnice ter omogočala transport lesa 
po naravnih in umetnih vodnih poteh. 

Mnogi različno razlagajo ime pogorja, najbolj 
verodostojna je zgodovinska utemeljitev (Blaznik, 
1988): 

GDK 3:902(497.4Pohorje)(045)=163.6

Eksploatacija pohorskih gozdov v preteklosti
Exploitation of Pohorje Forests in the Past

Mitja CIMPERŠEK

Izvleček: 
Cimperšek, M.: Eksploatacija pohorskih gozdov v preteklosti. Gozdarski vestnik, 72/2014, št. 9. V slovenščini 
z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 34. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Pohorje z nenavadno zgodovino in svojevrstno gozdarsko problematiko zavzema pomenljivo mesto med slo-
venskimi krajinami. V 18. stoletju so bukovi pragozdovi, železna ruda, silikatne kamnine in številni vodotoki 
privabili na pogorje dobičkaželjne železarje in steklarje. Najprej se je v fevdalnih gozdovih razmahnila roparska 
eksploatacija, z razvojem žagarstva, splavarstva in trgovanja z lesom pa so začeli tudi kmetje pretirano posegati 
v svoje gozdove. Nestrokovne sečnje so med letoma 1750 in 1950 povzročile degradacijo tal, prevlado smrekovih 
monokultur in popolno preobrazbo krajine.  
Ključne besede: Pohorje, pragozd, zgodovina, železarstvo, steklarstvo, plavnica, splavarstvo, žagarstvo, trgovina, 
bukev, smreka, monokultura. 

Abstract: 
Cimperšek, M.: Exploitation of Pohorje Forests in the Past. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
72/2014, vol. 9. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 34. Translated by Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic.
Due to its unusual history and special forestry issues Pohorje occupies an important place among Slovenian 
regions. Beech primeval forests, iron ore, silicate rocks and numerous waterways attracted ironworkers and 
glaziers, eager of profit, to the mountain range. Ruthless exploitation had been in full swing in feudal forests at 
first, but, due to the development of sawmilling, timber rafting and wood trading, the peasants also began to 
apply excessive utilization measures in their forests. Unprofessional felling between 1750 and 1950 caused soil 
degradation, prevalence of spruce monocultures and complete transformation of the landscape. 
Key words: Pohorje, primeval forest, history, iron industry, glass industry, timber slide, timber rafting, sawmil-
ling, beech, spruce, monoculture.

–  v 12. stoletju so pogorje označevali s „Pocher” 
– odtod Pohorje, 

–  v 13. stoletju je bil pogostejši naziv „Pacher” 
– kar je dalo nemško ime Bacher. 
Severno pobočje ali Dravsko Pohorje je bilo 

od leta 1091 last Šentpavelskega samostana iz 
Labodske doline. Južno pobočje Pohorja je bilo 
od leta 970 posest blažene Heme Breže-Selške 
oziroma ženskega samostana in škofije Krka 
(Gurk) na Koroškem, manjši del je od leta 1160 
pripadal kartuziji Žiče. Medtem ko so koroški 
menihi usmerjali poselitev in uspešno vodili boj 
proti „osovraženim gozdovom”, se samostana Krka 
in Žiče nista vključevala v gospodarsko življenje. 
Posest krškega samostana se je že v 16. stoletju 
razdrobila med posvetne fevdalce, žička in šentpa-
velska posest pa sta ostali neokrnjeni do leta 1782. 

1 Mag. M. C. univ. dipl. inž. gozd. Zalog pri Moravčah 8, 
1251 Moravče

Znanstvena razprava
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Do prve svetovne vojne je bilo 13.570 ha ali 
25  % gozdov fevdalnega izvora. Veleposest koro-
škega samostana je kot gospoščina Fala postala 
last italijanske rodbine Zabeo, nekdanje gozdove 
samostana Žiče so kupili konjiški Windisch-
grätzi, gozdove mislinjske železarne je postopoma 
odkupovala rodbina Zoisov, slovenjebistriške 
gozdove na Pohorju so pridobili Attemsi, gozdove 
gospoščine Legen so podedovali prevaljski Thurni 
itn. Gozdove s površino, večjo od sto hektarjev, so 
posedovale manjše gospoščine: Bukovje, Limbuš, 
Pohorski dvor, Radvanje in Betnava ter tudi 
številni kmetje. 

Na celotnem nižinskem obrobju Pohorja so 
nastale strnjene urbane naselbine, višje na pobočjih 
pa so vznikle velike zaokrožene osamljene kmetije, 
samine ali celki. Vmes je bilo tradicionalno pose-
stno in socialno stanje, ki je na eni strani poznalo 
srednje kmete, na drugi pa tudi kopico bajtarjev. 

Eksploatacija pohorskih gozdov v obdobju 
kapitalističnega razvoja je še slabo raziskana in 
pojasnjena. Z zakasnelim pojavom metalurških 
in steklarskih podjetij je potekala najbolj vul-
garna eksploatacija gozdov, ki je s sečnjami na 
čisto in fratarjenjem degradirala tla, z njimi se 
je spremenila gozdna vegetacija in z njo celotna 
krajina. Začetke kapitalističnega gospodarstva sta 
po letu 1750 z reformami vzpodbudila prosvetljena 
vladarja Marija Terezija in njen sin Jožef II. 

2 METODA DELA
Za razumevanje zdajšnjega stanja pokrajine je 
pomembno poznavanje preteklosti oziroma zgodo-
vinske rabe gozdov. Historiat pohorskih gozdov in 
njegovega gozdarstva je sestavljenka, v kateri je več 
manjkajočega kot znanega. Akademik in geograf Ivan 
Gams (1959) je menil, da ni na voljo dovolj virov, ki 
bi omogočili zanesljivo obnovo pohorske preteklosti; 
tako npr. ne vemo niti, kdaj in po kakšnem pravnem 
aktu so kmetje na Pohorju postali lastniki velikih 
gozdnih površin, kar je izjemna posebnost v času, 
ko je imela večina naših kmetov samo omejeno 
pravico do rabe servitutnih in srenjskih gozdov. 
Zato tudi zemljiška odveza po letu 1848 ni vidno 
spremenila lastniške strukture na Pohorju. 

Pisni viri o gospodarjenju z gozdovi so v 
različnih arhivih in muzejih, največ virov je 

ohranjenih o falski gospoščini, o Attemsovi in 
Windischgrätzovi gozdni posesti imamo samo 
rokopisne okruške. O ravnanju z gozdovi sredi 
19. stoletja je nadvse prepričljivo poročal prof. 
Schmirger (1872), ki je po odloku deželne vlade 
v Grazu vizitiral pohorske gozdove. Zaradi posek 
na velikih površinah (frat) in protipravnega 
požiganja so se namreč neuspešno pritoževali 
ljubitelji narave. Dokumentarne opise gozdov 
so zapustil mnogi obiskovalci pogorja in med 
njimi najbolj prepričljive gozdar Karel Hiltl ter 
zgodovinarji: Schmutz, Mally, Puff in Janisch. Z 
veliko naklonjenosti je življenje in delo pohorskih 
kmetov opisal domači učitelj Kopušar. 

Količine posekanega lesa so bile neznanka. Za 
velike porabnike lesa, zlasti fužinarje, steklarje 
in lesarje, smo podatke pridobili s pomočjo 
abstraktno-deduktivne argumentacije. Ker nismo 
imeli na voljo zanesljivih podatkov o njihovem 
časovnem obdobju obratovanja, zmogljivostih, 
količini porabljenih surovin in goriv ter drugih 
relevantnih podatkov, smo se morali oprijeti 
posplošenega poznavanja tehnoloških procesov. 
Primerjalno smo ocenili tudi lastno porabo tam 
živečih prebivalcev, zlasti številnih kovačev in 
žagarjev v povezavi s splavarjenjem ter lesno 
trgovino. Za obdobje od leta 1750 do 1950 smo 

Ker so bile površine gozdov in količine 
posekanega in predelanega lesa navedene v 
starih avstrijskih merah, smo jih morali najprej 
prevesti v zdajšnje merske enote:
–  1 milja = 1,854 km
–  površino so izražali v avstrijskih johah ali 

oralih: 1 oral = 0,5755 ha,
–  za prostornino so prvotno uporabljali dolžin-

sko klaftro ali seženj (1,896 m), ki dolgo ni bil  
natančno opredeljen, saj je bila prostorninska 
klaftra lahko široka 2, 3, 4, 5 ali 6 čevljev (1  
čevelj = 31,6 cm) in od tod prostornina: od 
2,27 do 6,82 prm. Ko je bil po letu 1876 v 
Avstriji  uzakonjen decimalni sestav, je bila 
ena prostorninska klaftra ~ 3,595 prm, toda 
šele kubična (□) klaftra je bila enoznačna 
mera 1□ klaftra (= 100 □ čevljev) = 3,16 m3,  

–  po letu 1750 je bila denarna enota goldinar 
(gld) ali forint (fl) = 60 krajcarjev (kr).
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jih ekstrapolirali in predstavili v posebnem 
grafikonu. 

3  IZ PRETEKLOSTI POHORSKIH 
GOZDOV 

Najstarejši podatki o zgodovini gozdov po ledeni 
dobi so arhivirani v pohorskih barjih (Šercelj 
1996). Po ledeni dobi se je smreka med prvimi 
vrnila iz refugijev, in to še preden sta se pojavila 
njena tekmeca bukev in jelka. Palinološke raziskave 
odkrivajo, da so na Pohorju že pred več tisočletji 
prevladovali mešani gozdovi bukve, smreke in 
jelke. Za smreko in bukev je značilno, da sta bili 
v zadnjem tisočletju v izraziti negativni korelaciji 
– če se je povečal delež ene vrste, se je zmanjšal 
delež druge in obratno. V enakem obdobju se je 
zmanjševala zastopanost bukve in jelke, pač pa se 
je nenehno povečevala abundanca smreke. Delež 
jelovega cvetnega prahu je v vseh profilih pičel, zato 

tudi ni zaznati običajne alternacije med bukvo in 
jelko. Ker je v šest do osem tisoč let starih plasteh 
presenetljivo veliko peloda trav in žit, palinologi 
domnevajo, da so že v predzgodovini kmetovali 
na pohorskem višavju. 

Pohorje je bilo naseljeno že v prazgodovini, o 
čemer pričajo najdene kamnite in kovinske sekire 
ter antične naselbine na južnem obrobju pogorja. 
V višinskih zaselkih na Brinjevi gori in sosednjem 
Brezju je bilo razvito tudi antično kovaštvo. 
Predfevdalna doba ni zapustila vidnejših sledov, 
pač pa so Rimljani v Šmartnem na Pohorju in 
ob Bistrici lomili marmor. V cerkvi sv. Jurija na 
Legnu pri Slovenj Gradcu so iz 9. stoletja ohranjeni 
staroslovanski grobovi. Kolonizacijo Pohorja so 
od 11. stoletja usmerjali benediktinski menihi, 
njihovo geslo „ora et labora” (delaj in moli) se je 
nanašalo na vdano izpolnjevanje božje dolžnosti 
pri odstranjevanju gozdov in kultiviranju krajine. 

Slika 1: Divji pragozd na Pohorju – Urwald im Bachergebirge. Narava je Pohorje obdarila z bujnimi bukovimi 
gozdovi (R. Pittner, Grafična zbirka v Rogaški Slatini). 
Figure 1: Primeval forest on Pohorje - Urwald im Bachergebirge. The nature gave Pohorje lush beech forests (R. 
Pittner, Collection of prints in Rogaška Slatina). 
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Tako kot drugod je bilo tudi na Pohorju največ 
krčevin v 14. stoletju. Zaradi lakote, epidemij, 
ropanj in pogostih vojn so mnoge domačije 
opustele, pustote pa so ponovno zavzeli gozdovi. 
Vendar je nad šesto metrov nadmorske višine, 
kjer so znatno slabše razmere za poljedelstvo, 
še vedno približno tisoč kmetij (Natek, 1992). V 
kasnejših stoletjih se je bolj ali manj nespreme-
njeno ohranjalo površinsko razmerje med gozdovi 
in obdelovalnimi zemljišči. Od srednjega veka so 
bili gozdovi s pašo domačih živali, rovtanjem, 
steljarjenjem, vejnikom in drugo rabo najtesneje 
vpeti v kmetijsko gospodarstvo in šele v drugi 
polovici 19. stoletja so se iztrgali iz večstoletne 
podrejenosti agrarni ekonomiji. 

V Lovrencu na Pohorju so koroški menihi 
osnovali prve vodne žage. Od 13. stoletja so 
po Dravi plule šajke in splavi, ki so oskrbovali 
mesta Maribor, Ptuj in Ormož s konstrukcijskim 
lesom, drvmi in drugimi izdelki. Na južnem delu 
Pohorja je bilo razvito kovaštvo; leta 1533 se ob 
Dravinji omenja najstarejša kovačija (Struna, 
1955). Do sredine 18. stoletja na Pohorju ni bilo 
večjih uporabnikov lesa, zato tudi ni bilo izdanih 
posebnih ali lokalnih rudarskih, lesnih ali gozdnih 
redov, ki bi posegali v gospodarjenje z gozdovi, 
pač pa je cesar Maksimilijan I. rad prihajal na lov 
v te kraje. Okrog leta 1500 je vzdrževal poseben 
lovski urad v Celju, ki je obsegal tudi lovišča na 
Pohorju, vse tja do Drave. Tedaj gozdovi niso 
imeli nobene vrednosti, gozdarji - čuvaji so bili 
zadolženi samo za lov in varovanje divjadi pred 
„divjimi lovci“. 

3.1  Minevanje pohorskih pragozdov
Zaradi težke dostopnosti so se na planotastem 
višavju domala do konca 19. stoletja ohranili 
pragozdovi. Z razpustitvijo samostanov leta 1782 
sta šentpavelska in žička posest postali last erarja. 
Ker jih je državna uprava želela čim bolje unov-
čiti, je moral gozdar Jožef Mittelböhmer oceniti 
lesno zalogo gozdov. Leta 1799 je ugotovil, da je 
povprečna lesna zaloga na falski posesti izjemnih 
750 m3/ha, od tega naj bi bilo 85  % trdega in 15  % 
mehkega lesa (Zgonik, 1972). Če je verjeti tem 
odstotkom, potem je v takratnih pragozdovih 
absolutno prevladovala bukev (slika 1).

Med leti 1763/87 so avstrijski zemljemerci 
izdelovali podrobne vojaške karte, ki so pomemben 
okoljsko-zgodovinski vir reliefa, vodnega omrežja, 
naselij z imeni, rastja in opisi gozdov. Nižinske 
pohorske gozdove so opredelili kot panjevce ali 
grmičevje, medtem ko so pragozdove zgornjih 
delov Pohorja zaradi neprehodnosti za vojaštvo 
preprosto prezrli (Rajšp, 1999). 

V osemdesetih letih 18. stoletja je B. Hacquet 
proučeval pohorska rudišča (slika 2). Čeprav 
je prehodil pogorje od Male Kope do Areha, ni 
omenil gozdov, pač pa je bil očaran nad izrednim 
razgledom z vrhov, po čemer sklepamo, da so bili 
zgornji deli pogorja že pred prihodom fužinarjev 
in steklarjev brez gozdov. 

O stanju pragozdov v 18. in 19. stoletju pri-
čajo številni viri, nekaj drobcev je prevedenih 
iz nemščine:

Leta 1822 je Schmutz zapisal: 
... na zgornjih delih pogorja in pobočjih so 

neznanski pragozdovi, ki omogočajo kmetom 
dobičkonosno lesno trgovin s turškimi deželami 
in obratovanje štirih glažut, dveh fužin in večjemu 
številu kovačij ... ”

Leta 1837 je Mally takole opisal pot od Areha do 
Treh kraljev in Rakovca ter prek Planinke v Ruše: 

„ ... Temni bujni gozdovi z orjaškimi drevesi 
in številnimi podrticami so bili težko prehodni in 
marsikateri popotnik je v njih zašel. Pragozdove 
na površini 4 □ milj so gradile bukve, jelke in 
smreke, ki so merilo do 5 čevljev v premeru, jelke 
pa so imele tako razpokano in starikavo skorjo 
kot hrasti. ...“

Iz Göthove ankete (1840): 
„Gozdna kultura je v falskem okraju na 

najnižji stopnji. Les sekajo v gozdovih brez mere 
in smotra, pri čemer nihče ne misli na prihodnost. V 
gospoščinskih gozdovih tu in tam nekaj pogozdujejo, 
toda vse to je v razmerju do poseka kakor 1 proti 30. 

Podrast, ki jo narava sama neguje, iztrebljajo 
splavarji, ki sekajo vitre za splave“. 

Puff (1846) je zapisal: 
„Kdor ima v našem otopelem času namen 

obiskati enega izmed največjih blodnjakov, kjer je 
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narava še ohranila čudovite predele neoskrunjenih 
pragozdov, ki morajo leto za letom, tako rekoč 
kakor tisti onstran Atlantika, prispevati svoje 
žrtve za napredek, naj se povzpne na Pohorje k 
njegovim temnim skrivnostnim gajem... Samotni 
kupi kamenja, pokriti z listjem, opozarjajo na 
mesta, kjer so popotniki zašli v megli in snegu ter 
našli smrt. Po prastarem običaju so nanje položili 
kamenje in veje... Do steklarne v Langersvaldu 
hodimo skozi pragozd … stopamo med štrlečimi 
koreninami, skalnimi grobljami in čez velikanska 
debla, ki ležijo na tleh ... ”

Mally (1848):
„ … ogromni goloseki in deviški pragozdovi, v 

katerih je bilo toliko mrtvega lesa, da so bili komaj 
prehodni. Slednjih je bilo največ na planoti med 
Tremi kralji in Lamprehtovim vrhom, t.j. v obmo-
čju, kjer se stikajo meje falske, slovenskobistriške 
in konjiške posesti, o čemer pričajo zasekani križi 
in žeblji v mejna drevesa… Bukve, jelke in smreke 
zrastejo do debeline treh čevljev….“

Hiltl (1893) je v monografiji Das Bachergebirge 
zapisal, da so najvišje predele Pohorja še leta 1862 
poraščali ostanki pragozdov: 

„Orjaška drevesa z obsegom do 2 metrov, so 
pokrivali mahovi in sivkasti lišaji. Mogočna dre-
vesa so stoje trohnela ali so ležala povprek. Bujno 
rastlinstvo, visoke trave, praproti in bela čmerika so 
popotniku zapirala pot. Globoko tišina je vladala 
v tej nemi samoti“. 

Gozdar Hiltl, odličen poznavalec Pohorja, je 
gozdove tudi kategoriziral, in sicer v: 
–  čiste smrekove sestoje 19.730 ha, 
–  mešane 32.164 ha, 
–  zamočvirjene 650 ha, 
–  čistine in poseke 3.310 ha, 
–  pragozdove 390 ha in 
–  preostale tipe gozdov 1.410 ha, skupaj 57.654 

ha. 
Zadnje ostanke pragozdov so v oglje in steklo 

pretopili do konca 19. stoletja, medtem ko so 
zveri, kot njihove nepogrešljive sestavne dele, 
iztrebili že prej. 

4 EKSPLOATACIjA GOZDOV IN 
RAbA LESA

Tisočletja je bil les najpomembnejši snovno-ener-
getski vir. Do sredine 18. stoletja so ga uporabljali 
pretežno v domačem gospodinjstvu in gospodar-
stvu ter za podložniške obveznosti. Neizkoriščeni 
pragozdovi, nahajališča železovih rud, kremena 
in premoga ter izdatna mreža vodotokov so na 
Pohorje privabili fužinarje in steklarje. Zanje je 
bila zanimiva predvsem bukovina, ki se odlikuje 
z visoko energijsko vrednostjo, medtem ko so 
bili za žagarstvo, splavarstvo in trgovino najbolj 
cenjeni iglavci. V predindustrijski dobi količine 
posekanega lesa niso občutneje presegale prirastka, 
ko pa so se po letu 1750 pojavili dobičkaželjni 
posamezniki, se je začelo ropanje „malovrednih“ 
resursov. 

Začetki industrije so na Pohorju zamujali več 
stoletij. Na Gorenjskem so rudo topili že v 14. 
stoletju, prve ljubljanske steklarne pa so izde-
lovali steklenino že v 16. stoletju. Kljub vojnam 
z Napoleonom (1797–1812), finančnim krizam 
(1811, 1873, 1930), marčni revoluciji (1848) idr. 
motnjam je gospodarski razvoj Pohorja doživel 
največji razcvet v drugi polovici 19. stoletja, ko 
je les postal vrednejši oziroma ko je gozdarstvo 
več prinašalo kot živinoreja. 

Rudarji so imeli prednost pri nabavi lesa, saj 
so lahko zanj več ponudili kot steklarji. Slednji 
so potrebovali cenena drva, zato so se tako kot 
nomadi selili za lesnimi zalogami v težje dostopne 
in višje lege, medtem ko so se železarji ustalili v 
nižavju ob izdatnih vodotokih. Ker so za glažute 
potrebovali drva, so izkoriščali gozdove v nepo-
sredni bližini naselbine, za razliko od železarjev, 
ki so oglje láhko prevažali na večje razdalje. 
Gosta mreža pohorskih vodotokov je poganjala 
mehove, kladiva, žage, mline, stope in brusilnice, 
lajšala pa je tudi transport lesa, a večinoma samo 
v toplejšem delu leta, ko voda ni bila zamrznjena. 

4.1  Železarstvo na Pohorju
Za pohorsko železarstvo so bila značilna skro-
mna rudišča, ki so jih na več mestih odkrili med 
pohorskimi prakamninami. Rudarstvo, plavžarstvo 
in fužinarstvo so se na Pohorju pojavili v prvi 
polovici 18. stoletja, ko je na avstrijskem Štajer-
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skem že zmanjkovalo lesa. To je bilo v času, ko so 
povsod opuščali peči na volka in jih nadomeščali 
s plavži. K normalnemu delovanju rudarstva je 
spadalo tudi oglarstvo. Železarstvo je temeljilo 
na oglju in vodni sili, ki je poganjala mehove in 
težka kladiva - norce ter nekaj manjše repače. 
Od leta 1510, ko je bil uveljavljen t.i. Augsburški 
libel, so imeli železarji prednostno pravico do 
lesa, eksploatacija gozdov pa je bila v izključni 
pristojnosti rudarskih sodnikov. Ko je leta 1782 
Jožef II. ukinil regalne predpravice metalurgov do 
lesa, so morali les za oglje in rudnike po tržnih 
cenah kupovati od lastnikov gozdov. 

Železo se topi pri temperaturi 1.528 0C, za 
kilogram surovega železa so porabili od 6 do 8 
kg oglja. Proizvedeno surovo železo so v fužinah 
predelovali v kovno železo, jeklo in končne izdelke 
(slika 3). V plavžih so na leto porabili od 8 do 9 
tisoč m3 lesa, pri nadaljnji predelavi surovega železa 

v polizdelke in končne izdelke pa še dodatnih 
50  % oglja ali 4 do 5 tisoč m3 lesa (Krivograd, 
2001). Oglje je predstavljalo 70  % proizvodnih 
stroškov pridobivanja surovega železa. Ker so za 
enoto železa porabili dvakrat več oglja kot rude, 
so plavže postavljali ob močne vodotoke v bližini 
gozdov. Transportne težave lesa so rešili tako, da 
so ga skuhali v oglje in tako zmanjšali težo na 
eno petino, prostornino pa prepolovili. Tako so 
neznatno zmanjšali njegovo energetsko vrednost, 
toda oglje ima dvakrat večji toplotni učinek kot les. 

Na Pohorju so železno rudo topili v dveh 
pečeh na volka in štirih plavžih, surovo železo, 
polizdelke in gotove proizvode pa so predelovali 
v polizdelke in končne izdelke v mnogih fužinah 
in kovačnicah.

– Začetki in največji obseg je železarstvo doseglo 
na koroškem delu Pohorja, okrog Mislinje, kjer so 
imeli od leta 1724 peč na volka. Plavž so postavili 

Slika 2: Rudarjenje na Pohorju. Izkop in izvoz rude iz rudniških jam, razbijanje večjih grud in prevoz rude z 
enoosnimi vozovi k Zoisovemu plavžu v Mislinjskem jarku. Posekana drevesa okoli rovov so uporabili za stojke, 
opaž, vozičke idr. (B. Hacquet: Oryctographia Carniolica, III. zvezek, Leipzig 1784).
Figure 2: Mining on Pohorje. Excavating and driving ore out mine shafts, breaking larger clods and transporting 
the ore with single axle carts to Zois’s blast furnace in Mislinjski jarek. The trees felled around shafts were used for 
trestles, panelling, carts etc. (B. Hacquet: Oryctographia Carniolica, Volume III, Leipzig 1784).
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leta 1762 in je deloval do leta 1883, železo pa so 
predelovali v šestih fužinah. Prvotno so oglje 
kuhali v gozdovih pod Uršljo goro, nato pa so ga 
kupovali od bližnjih kmetov. Leta 1784 je grof 
Schrottenbach, lastnik 820 ha gozdov posestva 
Legen pri Slovenj Gradcu, odstopil železarni 
ves les iz svojih gozdov na jugozahodnem delu 
Pohorja. Proizvodnja železa je nihala in večkrat 
tudi povsem zastala, po letu 1830 celo za več let. 
Med letoma 1819 in 1850 so povprečno na leto 
pridobili 680 ton železa in zanj porabili do 25 tisoč 
m3 lesa. Ugleden podjetnik in mecen slovenske 
književnosti Žiga Zois je oglje kuhal v gozdovih 
Mislinjskega jarka, ki jih je sistematično odkupo-
val od zadolženih kmetov. V tridesetih letih 19. 
stoletja so ugotovili, da imajo na voljo še 134.000 
klafter lesa, kar bi zadoščalo za nadaljnjih 60 let, a 
je morali že Zoisov naslednik Anton Bonazza leta 
1839 skleniti s falsko gospoščino pogodbo o poseku 
100.000 klafter lesa. Vsako leto naj bi v „nekori-
stnem pragozdu“ posekal 4.000 klafter ali 10.800 
m3 lesa (Hiltl 1893). Ko se je po petindvajsetih 
letih pogodba iztekla, so zaradi pomanjkanja lesa 
morali oglju dodajati koks ali cenejši premog, leta 
1905 pa so povsem opustili železarsko dejavnost 
in se preusmerili v predelavo lesa. 

Vso obsežnost takratne oglarske dejavnosti 
spoznamo v Koprivnikovem (1923) romantičnem 

opisu prevoznikov na oglarski cesti Klopni vrh – 
Kamenitec – Brv – Pesek – Mislinje: 

„Od Klopnega vrha v Meslinje je peljala črez 
Brv in Pesek široka cesta, po kateri so noč in dan 
drdrali črni vozovi z velikimi kripami. Poleg vozov 
so hodili moški, črni kakor dimnikarji, pokajoč z 
dolgimi biči in poganjajoč počasne vole. V kripah 
so Meslinjčani, Vitanjčasni in Skomarjani vozili 
oglje s Klopnega Vrha v Meslinje, kjer so stali tisti 
čas mogočni plavži, taleč železo iz železnih rud, in 
delale velike fužine.” 
–  Med letoma 1792 in 1833 so rudo topili v 

plavžu pri Sv. Primožu in porabili od 4 do 5 
tisoč m3 lesa na leto oziroma pol toliko oglja. 
Surovo železo so predelovali v fužinah na Muti, 
ki pa so se z ogljem oskrbovale iz gozdov na 
Kozjaku. 

–  Leta 1812 se v župniji Puščava omenjajo fužine 
Lovrenc I, njihov lastnik je bil šentpavelski 
samostan. Plavž s fužino je obratoval do leta 
1852; na leto so stopili in predelali od 50 do 
170 t surovega železa in zanj porabili od 3 do 
4 tisoč m3 lesa na leto. 

–  Plavž s fužino Lovrenc II. je obratoval s pre-
sledki od leta 1815 do 1932. Leta 1817 je veliko 
škodo povzročila hudourniška Radoljna. Obseg 
proizvodnje je bil omejen na 84 ton železa v 
visoki peči. Povprečna letna poraba lesa se je 

Slika 3: Notranjost fuži-
ne z norcem – velikim 
kladivom na vodni po-
gon in kovaškim orod-
jem (Die Österreich-
-Ungarische Monarchie 
in Wort und Bild, 1890)
Figure 3: Interior of an 
iron foundry with trip 
hammer – large wa-
ter powered hammer 
and forging tools (Die 
Österreich-Ungarische 
Monarchie in Wort und 
Bild, 1890).
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gibala od 4 do 5 tisoč m3. Ko je leta1938 obrat 
odkupil F. Sackl iz Leobna, je imel dve fužini in 
več kovaških delavnic. Leta 1850 je železarna šla 
na boben, nakar so se lastniki hitro menjavali in 
z njimi proizvodni programi (puške, bajoneti, 
kmetijsko orodje). Od leta 1945 izdelujejo kose 
in srpe (Bečan, 1991). 

–  Za oplotniške fužine (1788–1912) so oglje 
kuhali v Attemsovih gozdovih in zanje porabili 
8 do 10 tisoč m3 lesa na leto. Razen Attemsove 
sta bili v kraju še dve manjši železarni. 

–  Tudi Sternbergerjeva fužina bakra v Slovenski 
Bistrici se je od leta 1826 oskrbovala z gori-
vom iz Attemsovih gozdov. Po drugi svetovni 
vojni se je preusmerila v predelavo aluminija 
(IMPOL). 

–  Fužina v Žempretu s pečjo na volka je obratovala 
v soteski pod Vitanjem od leta 1788 do 1911, 
leta 1831 jo je kupil J. Steinauer in topilnici 
dodal še valjalnico in kosarno. Kovaško tradi-

cijo nadaljuje družba Kovinar 
Vitanje, ki izdeluje odkovke 
in odlivke (slika 4). 

– Iz številnih srednjeveških 
kovačnic ob Lobnici se je 
razvilo več fužin. Največja je 
bila Ankerjeva, ki je koncesijo 
prejela leta 1802. Njena nasle-
dnica obratuje še zdaj pod 
imenom Hmezad Jeklo Ruše. 

– Po letu 1919 se je iz kovačij 
ob zgornji Dravinji v Zrečah 
razvila strojna kovačija, v 
kateri so izdelovali različno 
ročno orodje. Po vojni se 
je preoblikovala v sodobno 
industrijo UNIOR. Kovačnice Slika 4: Fužine in razvaline gradov v Vitanju. Zemljiško 

in gozdno posest Vitanje je blažena Hema Breže-Selška 
(Pilštanjska) poklonila samostanu Krka na Koroškem. 
Leta 1778 je krški škof razprodal posest med številne 
fevdalce. Od vitanjske gospoščine je ostalo samo 800 
ha gozdov v Rakovcu. 
Figure 4: Iron foundry and ruins of castles in Vitanje. 
Land and forest estate Vitanje was donated to the Gurk 
(Krka) Monastery in Carinthia by St. Hemma of Gurk 
(Hema Breže-Selška (Pilštanjska – Peilenstein). Bishop 
of Gurk sold the estate to numerous feudal lords in 1778. 
Only 800 ha of forests in Rakovec remained in the hands 
of lords of Vitanje. 
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in fužine v Zrečah in Rušah so porabile več 
premoga kot oglja.
O porabi oglja v številnih majhnih kovačijah 

imamo samo grobe ocene, malo je znanega tudi 
o topilni peči ali plavžu v Vuzenici, fužini bakra 
v Zgornjem Razborju, žebljarnah v Slovenski 
Bistrici in ob Lobnici ter o „frajhamskih hamrih« 
v Rančah nad Framom, kjer so imeli dve kladivi 
z livarno in so že pred letom 1900 izdelovali 
poljsko, gozdarsko, sodarsko in kolarsko orodje 
(Petek, 1996).

V 200 letih so v gozdovih falske gospoščine, 
v mislinjskih in konjiških gozdovih posekali za 
oglje 2,700.000 m3 lesa ali 13.500 m3 letno (3 
m3/ha). Prodaja oglja je zamrla leta 1935, ko so 
Italijani napadli Abesinijo in je Društvo narodov 
prepovedalo trgovanje z Italijo. Ko so sredi 19. 
stoletja naraščale cene lesa so se morali železarji 
opreti na cenejše kurivo – premog, v kolikor niso 
že prej izčrpali skromnih zalog rude.

4.2  Glažute
Velik porabnik lesa so bile glažute ali gozdne ste-
klarne, ki so s svojim nomadskim obratovanjem 
ogolile cele gravitacije. Med leti 1744 in 1908 je na 
Pohorju obratovalo 14 glažut (slika 5), večinoma v 
višjih legah, kjer je bil les cenejši. Prvih šest glažut 
se je pojavile sredi 18. stoletja, bile so male in so 
neredno obratovale. Tri srednje velike so topile 
steklovino samo nekaj desetletij, pet je bilo velikih 
in od teh so tri vztrajale več kot sto let. Večina je 
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ugasnila svoje peči v drugi polovici 19. stoletja, 
samo steklarna v Josipdolu je prenehala z delom 
leta 1908. Za izdelavo 1 kg steklenine je zgorelo 20 
kg lesa (Roth 1976). Povprečna glažuta je v pečeh 
za taljenje, predgretje, hlajenje idr. porabila 22 
klafter drv na dan, v vlažnem ali mokrem vremenu 
pa tudi več. Če je glažuta obratovala 180 do 220 
dni letno, je bila njena teoretična poraba od 5.000 
do 10.500 prm drv, to je od okoli 5.000 do 8.000 
m3. Schmirger je leta 1866 ocenil letno porabo 
bukovih drv v falskih glažutah na 20.000 m3. 

Glavna sestavina stekla je silicijev dioksid, 
ki se stali pri temperaturi 1.713 0C. Takih tem-

peratur pa z drvmi ni mogoče doseči, zato so 
temperaturo topljenja znižali z dodajanjem talil 
ali alkalij. Gozdne steklarne so uporabljale kot 
talilo pepeliko, ki so jo dobile iz lesnega pepela. 
Običajno so posekana drevesa razžagali in ko so 
se deloma osušila, so jih zažgali in pepel zbrali ter 
prečistili. Verjetno so na Pohorju samo najstarejše 
glažute pridobivale pepel tako potratno. Navadno 
so glažute zaposlovale enega ali več pepelarjev, ki 
so po vseh ognjiščih v naselbini zbirali pepel in iz 
njega pridobivali pepeliko. Ko se je številčnost in 
zmogljivost glažut povečala, so pepeliko kupovali 
drugod. Po letu 1870 so dodajali cenejšo glau-

Preglednica 1: Ocenjena poraba lesa po četrtletjih V 000 m3

do 1750–
1774

1775–
1779

1800–
1824

1825–
1849

1850–
1874

1875–
1899

1900–
1924

1925–
1949

1950–
1974

Mislinje   PLAVŽ  1724–1905   70  200  250   300  250  100  50  –  –
Primož   PLAVŽ  1786–1812   30   90  70  25  –  –  –  –  –
Oplotnica (Attems)  1788–1912  –  10  40  50  60  40  20  –  –
Lovrenc I   PLAVŽ  1812–1850  –  –  –  20  50  –  –  –  – 
Lovrenc II  PLAVŽ  1815–1932  –  –  –  20  40  50  40  20  –
Lovrenc III  1815–  –  –  –   5  10  15  20  10  10
Vitanje   PEČ  1788–1924   10  15  35  40  40  40  30   20  10 
Lobnica– Ruše          1802 –   15  20  30  40  40  40  30  30  10
Slovenska Bistrica  1826 –  –  –  –  –  40  20  15  10   5
Kovačije   –   20  20  20  20  20  15  10  10   5
Σ  145  355  445  530  555  305  215 100  40
Povprečno na leto   5,8  14,2  17,8  21,2  22,2  12,2  8,6  4,0  1,6

Slika 5: Glažutska 
naselbina Rakovec 
okoli leta 1840 (Po-
krajinski muzej v 
Celju)
Figure 5: Glaziers’ 
settlement Rakovec 
around 1840 (Re-
gional Museum in 
Celje).
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berjevo sol, v manjših količinah pa tudi dražjo 
umetno sodo (slika 6). 

V arhivu gospoščine Fala so ohranjene 
pogodbe o prodaji lesa glažutam, pa tudi načrti 
sečišč. Kameralni nadzornik Alois Philipp 
Schweska je izmeril in kartografsko predstavil 
posekane in ohranjene sestoje Stare glažute na 
Smolniku v času, ko jo je upravljal Hieronim 
Gürtler. Prvo karto falskih gozdov in revirjev 
je leta 1825 narisal Karl Stölzl. Leta 1843 je Karl 
Souvan, gozdar gospoščine Slovenska Bistrica, 
skiciral gozdove ki jih je falska gospoščina leta 
1833 prepustila B. Vivatu za njegovo glažuto 
Stari Benedikt. Površino 900 joh je po metodi 
predaljenih površin razdelil na sto sečišč. Iz leta 
1848 je ohranjena tudi skica gozdov, ki jih je 
gospoščina Fala namenila fužinarju A. Bonazzi. 
Po mejnem sporu, ki je izbruhnil med Vivato-
vimi in Bonazzovimi drvarji, je oskrbnik gozdne 
posesti Karl Igawitz premeril in narisal novo skico 
s sporno mejo. Iz ohranjenih kart spoznamo, 
da so fevdalni veleposestniki že ob izteku 18. 
stoletja zaposlovali „izprašane“ gozdarje, ki pa 

so zemljemerstvo obv-
ladovali bolj kot gojenje 
gozdov. 

V 135 letih so v fev-
dalnih gozdovih za gla-
žute posekali 3,855.000 
m3 drv ali 30.800 m3 na 
leto (2 m3/ha). Kljub 
sečnjam do čistega (na 
golo) na Pohorju nikoli ni 
zmanjkalo lesa, pač pa so 
fužinarji in steklarji zapu-
stili več sto hektarjev velike 
frate. Eni kot drugi so les 
koristili po njegovi najnižji 
energetski vrednosti, samo 

steklarji so izlužili iz pepela kak odstotek njegovih 
snovnih lastnosti t.j. pepela. Kljub temu so morali 
steklarji ugasniti svoje peči, les se je namreč bolj 
dražil kot njihovi izdelki. Puff je leta 1846 zabeležil, 
da so v zadnjih desetih letih cene drv podvojile, 
Gršak (1868) pa je ocenjeval, da so cene drv v 
zadnjih tridesetih letih povečale celo za trikrat. 

4.3  Začetki predelave in trgovine z lesom
Pred industrijsko revolucijo je bil les malovreden, 
gozdovi so služili kmetijstvu za pašo domačih 
živali, nabiranje stelje in vejnika, les pa za gradnjo 
stavb, ograj, opremo, orodje in kuho. O količinah 
lesa, ki so ga porabili lokalno, nimamo zaneslji-
vejših podatkov, samo ocene „čez palec“. 

4.3.1 Gospodarjenje na veleposestvih 
Za fevdalne posestnike je bilo nečastno, če so 

se ukvarjali z gospodarskimi dejavnostmi, zato 
so drevesa sprva prodajali na panju, šele ko so se 
zamajali temelji njihovega obstoja, so se podali 
na nezanesljivo pot gospodarske izrabe gozdov 
in predelave lesa. 

Veleposest Fala
Začetki gospodarjenja z gozdovi gospoščine 

Fala pripadajo steklarjem; deloma so razvidni iz 
ankete nadvojvode Ivana leta 1812 (Kuret, 1987): 

„Gospoščina Fala ima 12.488, podložnikov in 
10.961 oralov gozdov. Razen gozda v Smolniku, ki 
ga je dobila Gürtlerjeva steklarna še od samostana 

Slika 6: Notranjost limbuške glažute pri Arehu leta 1887 
(H. Charlemont - naknadno obarvana). Steklovina 
se dvanajst ur topi pri temperaturi od 1.200 do 1.300 
0C, nadaljnjih 8 do 10 ur pihalci izdelujejo posode pri 
delovni temperaturi okoli 800 0C.
Figure 6: Interior of the Limburg glassworks near Areh 
in 1887 (H. Charlemont - colored later). Glass is melted 
for 12 hours at temperature of 1.200 -1.300 0C, further 
8 to 10 hours glass blowers make vessels at working 
temperature of around 800 0C.
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Št. Pavel in samega gozda v Rebri, ki je bil že leta 
1790 za 90 let prepuščen invalidskemu domu v 
Rušah in Ptuju pravih posekov ni bilo nikjer; mehki 
les prodajajo interesentom na panju“. 

V 19. stoletju so začeli gozdove izkoriščati v 
lastni režiji, za kar so imeli na Fali 250 stalnih 
drvarjev in oglarjev, ki so s svojimi družinami 
živeli v osemindvajsetih gozdarskih kočah. Med 
letoma 1810 in 1890 so z več tisoč sežnji lesa 
oskrbovali mesta: Ruše, Maribor, Ptuj, Gradec in 
Dunaj, zalagali so tudi svojo žago, tovarno papirja 
in poznejšo tovarno vžigalic v Rušah. Leta 1830 je 
lastnik posesti Kettenburg poklonil les za veliča-
sten most preko Drave, ki pa ga je šest let kasneje 
odnesla visoka voda. V času od leta 1873 do 1875 
je bila z železarno Mislinje sklenjena dodatna 
pogodba o poseku preostalega lesa na planoti. Med 
letoma 1879 in 1888 je Alpine-Montan Gesellschaft 
(Alpinka), naslednica Hüttenberske železarske 
družbe, odkupila 414.000 m3 lesa za oglje, t.j. 
40.000 m3 na leto (10 m3/ha). V sedemdesetih 
letih so izdelali tudi več milijonov bukovih dog. 
Ko je bila leta 1863 zgrajena železniška povezava 
Maribor–Celovec, so oglje prodajali tudi v Italijo. 
Zato ne preseneča Schmirgerjeva ugotovitev, da je 
za sečnjo ostalo zrelih samo še 1.150 ha gozdov. 
Hiltl je kritično obravnaval eksploatacijo gozdov, 

obsojal je sečnje do čistega, zlasti na zemljiščih, 
kjer ni bilo površinskega odtoka in so se tako 
zamočvirila, da se jih ni splačalo požigati. 

Mally je že 1837 opozoril na negospodarno 
ravnanje in med drugim tudi na 3 do 4 čevlje 
visoke panje, na prevelike ostanke debel in naravi 
prepuščeno obnovo na 450 ha veliki poseki. Deset 
let kasneje so goloseki rdeče žareli, ker jih je pre-
raslo rdeče cvetoče ozkolistno ciprje - »ciproš« po 
pohorsko (Chamenerion angustifolium).

Posest Slovenske Konjice
Do leta 1782 je bil lastnik konjiških gozdov 

na Pohorju samostan Žiče, ki je oskrboval svoje 
glažute s pepelom iz teh gozdov. Leta 1828 je 
posest ukinjenega samostana kupil knez Win-
dischgrätz. Leta 1857 je prodal les v zgornjem 
povirju Oplotnice družbi Hauser-Prašnikar & 
Co, ki je zgradila prvo gozdno cesto na Pohorju 
od Oplotnice do Lukanje v dolžini 8 km ter na 
divji Oplotnici postavila trinajst vodnih žag. 
Windischgrätz je po treh letih pogodbo prekli-
cal in sam nadaljeval z eksploatacijo. Najel naj 
bi 800 do 1.300 delavcev in furmanov, ki so v 
letih 1869/71 izdelali 171.633 kosov železniških 
pragov (138.000 m3 lesa), v naslednjih letih pa še 
znatno več. Hlodovino, prage in les za steklarno 

Preglednica 2: Ocenjena poraba lesa po četrtletjih v 000 m3

     do  1775 -1800 -1825 -1850 -1875 -1900 -1925
Ruška I 1749–1760  M   20   -   -   -   -   -   -
Ribniška I . 1750–1760  M   40   -   -   -   -   -   -
Ribniška II.       1750–1778 M/S  100  25   -   -   -   -   -
Smolnik (Šumik) 1760–1793 M/S   90  130   -   -   -   -   -
Limbuška (Areh) 1760–1889  V   90  155  220  175  135  110   -
Mislinja 1770–1815  M   25  50   -   -   -   -   -
Rakovec 1781–1874  S   30  125  150  100  80   -   -
Pockova na Recenjaku 1793–1808  S   30  40   -   -   -   -   -
Josipdol 1800–1909  V   -   -  180  200  220  160  20
Langerjeva 1808–1864 S/V   -   -  60  180  100   -   -
Lampreht (Benedikt) 1827–1837  S   -   - .   -  50   -   -   -
Šentlovrenška (An-
dree)

1833–1888  S   -   -   -  50  140  100   -

Ruška II. (B. Vivat) 1834–1888  V   -   -   -  90  200  100   -
Oplotnica (Windi-
schgr.)

1870–1893  S   -   -   -   -   15   90   -

Σ  425  525  610  845  890  560   20
Povprečno na leto  17,0  21,0  24,4  33,8  35,6  22,4  0,8
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so plavili po vodni riži do Oplotnice. Izkoriščali 
so samo žagarsko hlodovino, ves preostali les je 
ostal v gozdu. Da bi vnovčil okoli 150.000 m3 teh 
lesnih ostankov, so leta 1870 v Oplotnici zgradili 
steklarno. Toda nagnit les ni imel dovolj moči za 
ogrevanje. Graščina se je znašla v veliki krizi, iz 
katere jo je rešila hütenberška železarska družba, 
ki je les skuhala v oglje. Iz slabšega lesa iglavcev so 
v Oplotnici izdelali 1.500–2.000 prm lesne volne 
na leto, ki so jo uporabili za embalažo steklovine 
(Maček, 1977). 

Schmirger je eksploatacijo konjiških gozdov 
označil za največjo zlorabo narave. Z roparsko 
sečnjo so sekali samo debelejša drevesa in med 
njimi vse semenjake. Na zahtevo oblastnih organov 
so po letu 1872 prenehali s pustošenjem gozdov in 
so morali po nalogu oblastnih organov pogozditi 
300 ha goličav. Kupljene semenke smreke, bora, 
duglazije in jelke so šolali v drevesnicah v Tesnem, 
Žičah in Pardovcu.

Prvi ureditveni načrt za gozdove je leta 1890 
sestavil knežji gozdarski mojster in civilni geo-
meter A. Hawlina. Med obema vojnama je bil 
upravitelj Robert Seyff. V gozdovih je bilo stalno 
zaposlenih dvajset delavcev, ki so na leto sekali 
po 15.000 m3. V oddaljenih in težje dostopnih 
gozdovih so drevesa prodajali tudi na panju. Les 
iglavcev so sekali poleti, bukovino pa pozimi ter 
jo s sankami, konji in voli spravili do suhih in 
vodnih riž. Poleg tesanih pragov, drv, jamskega 
lesa, hmeljevk in vinogradniškega kolja so kuhali 
tudi oglje, ki so ga oddajali oplotniški fužini, 
kovačem in železarni Zreče. V času živahnega 
povpraševanja po oglju je sedem oglarjev mesečno 
izdelalo po tri vagone oglja ali 45 ton. Gospoščina 

je zaposlovala bosansko skupino, ki je imela 12 
do 18 konjičev za prenos drv in oglja. Svetovna 
gospodarska kriza je gozdarske obrate potisnila 
na rob rdečih številk (Anonim, 1918).

Posest Slovenska Bistrica
V slovenjebistriških gozdovih so Attemsi 

prodajali drevesa na panju, po letu 1824 pa so 
jih prepuščali fužinam v Oplotnici in Slovenski 
Bistrici. Vseskozi so sekali na čisto. Prvotno posek 
niso pogozdovali in še med obema vojnama so 
gospodarili po metodi fratarjenja. Prof. Schmir-
ger (1866) je našel samo 500 ha gozdov, ki so 
bili primerni za sečnjo. Leta 1918 so bili gozdovi 
stari povprečno 50 let in s skromno lesno zalogo 
162 m3/ha. Da bi ohranili velik etat, so po letu 
1904 skrajšali proizvodno dobo od 100 na 80 let 
(Miklau, 1929). 

Mislinjski gozdovi
Tudi v Milinjskih gozdovih (2.740 ha) so gos-

podarili po metodi fratarjenja in les predelovali 
večinoma v oglje. Ko je bil lastnik mislinjske 
posesti Lohninger, so dela v gozdovih vodili trije 
gozdarji (Janisch, 1878). Po ureditvenem načrtu 
iz leta 1911 je bila načrtovana sečnja do čistega, 
samo v najvišjih nadmorskih višinah so na manjši 
površini predvideli prebiralno sečnjo. Proizvodna 
doba ni bila nikjer daljša od 80 let (grafikon 1). 
Po reviziji ureditvenega načrta leta 1922 so začeli 
s sečnjo obeh pobočij hkrati. Geometer Drassal 
(1922) je v svoj dnevnik zapisal, da so sečnjo 
vodili komaj pismeni lovci, kajti vetrolomi, ki 
so jim posledično sledili, so povečevali stroške 
izdelave in razvrednotili mnogo lesa. 

Grafikon 1: Starostna struktura mislinjskih 
gozdov je bila dokaj izenačena in odraz 
načrtnega dela. Površine pašnikov in travni-
kov ter porazdelitev gozdov po debelinskih 
razredih smo povzeli po gozdnogospodarski 
karti iz leta 1911 neznanega avtorja. 
Chart 1: Age structure of Mislinja forests was 
quite even and reflected planned work. Areas 
of pastures and meadows and distribution of 
forests with regard to diameter classes were 
captured according to forest management 
map of 1911 by an unknown author. 
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Schmirger se je pohvalno izrazil o obnovljenih 
posekah Gasteigerjeve glažute v Josipdolu ter o 
smrekovih kulturah s primešanim macesnom 
in borom, ki jih je na površini 250 do 300 johov 
zasnoval Wokaun, lastnik glažute v Rakovcu. 
Zadovoljivo stanje kultur je našel tudi v mislinj-
skih gozdovih, kjer so nepogozdeni ostali samo 
vršni deli. Steinauer je posekal gozdove vitanjske 
posesti na površini okoli 300 johov, vendar posek 
niso pogozdili, namenili so jih paši. 

4.3.2 Gospodarjenje v kmečkih gozdovih
Kmetje so z gozdovi gospodarneje ravnali kot 
fevdalci, od katerih so kupovali les na panju, 
ga razrezali v deske, letve ali cepili v skodle ali 
šinklne, vinogradniško kolje, drva ter oglje in 
ga z dobičkom prodajali splavarjem; medtem so 
les v svojih gozdovih prihranili. Središče lesne 
trgovine je bil Lovrenc, kjer je bilo več kot sto žag. 
Lovrenčani so bili strastno predani trgovanju z 
lesom, zaradi prekupčevanja so celo zanemarjali 
svoje kmetije (Ruška kronika, 1985).

V kmečkih gozdovih so prebirali po znanem 
pravilu »dve drevesi na oral letno«, samo naj-
večji posestniki, ki so imeli sto in več hektarjev 
gozdov, so sekali tudi do čistega. Kjer lesa niso 
mogli spraviti v dolino, so oglarili, kajti oglje so 
lažje znosili iz gozda kot les. V višjih legah se je 
še dolgo ohranjalo požigalništvo, t.j. obdelovalni 

način zgodnjeslovenske dobe. V drugi polovici 
19. stoletja, v času agrarne krize, je poljskim 
pridelkom in živini padla cena, povečala pa se 
je vrednost lesa. Ker je gozd postal glavni vir 
dohodkov, so zadolženi kmetje vedno bolj pose-
gali v lesno biomaso, zato je mnogim zmanjkalo 
lesa in so morali pod ceno prodati gozdove ter 
neredko tudi celotna posestva. Kupovali so jih 
lesni trgovci in ljudje, ki so dohodke pridobivali 
iz nekmetijskih dejavnosti. Svojevrstna izjema je 
bil skopuški Kasjak, ki je imel več kot 500 oralov 
gozdov in je sekal samo bolna in poškodovana 
drevesa, dokler ostarelih sestojev nista uničila 
vihar in moker sneg, preostalo pa je razvrednotil 
lubadar (Achleitner, 1928). 

4.3.3 Transport lesa
Že od najstarejših časov je bila raba lesa prven-
stveno vprašanje transporta, kajti na večje razdalje 
so težka in okorna debla lahko prevažali samo po 
vodnih poteh. Prvotno so v spomladanskem času, 
ko so bili potoki najbolj vodnati, plavili les v pro-
stem toku po Lobnici in Oplotnici. Nad Lukanjo 
so zgradili klavže; ko se je nabralo dovolj vode, 
so odprli vrata, zajezena Oplotnica pa je s seboj 
odnesla tudi les, ki so ga z grabljami polovili v 
Lukanji in dostavili na žage. Od Lukanje do žage 
Jurg je bila v rabi 2,5 km dolga kotalna železnica, 
ki pa se je morala umakniti riži. 

Grafikon 2: Hipotetičen 
posek v pohorskih goz-
dovih med letoma 1750 
in 1950.
Chart 2: Hypothetical 
cut in Pohorje forests 
between 1750 and 1950.
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Spravilo lesa so olajšale vodne drče ali plavnice, 
po katerih so lahko spravljali tudi težko bukovino, 
ki sicer potone v vodi. Krajše vodne drče so gra-
dili že v prvi polovici 19. stoletja. Najuspešnejši 
pohorski steklar Benedikt Vivat je za oskrbo svoje 
steklarne v Rušah leta 1837 zgradil znamenito 
lobniško drčo, ki je bila z odcepi dolga 17 km in 
je služila do leta 1959. Poletno pomanjkanje vode 
so reševali s umetno zajezenim Falskim ribni-
kom in Črnim jezerom. Tudi iz najvišjih gozdov 
Attemsove posesti so les spravljali po lobniški 
drči. Les je odkupoval Viktor Glazer iz Ruš, ki je 
pred vojno tudi vzdrževal lobniško drčo. Drugo 
najdaljšo rižo, ki je merila 10,5 km, so leta 1904 
zgradili na posestvu grofov Attems. Krajše drče 
so bile ob Lamprehtovem potoku, ob Radoljni in 
Josipdolu (3,5 km). Skupna dolžina vseh riž na 
Pohorju je presegala 45 km. 

Po močvirnem svetu so poti „pobrunčali“, t.j., 
tla so tlakovali s prečno položenimi smrekovimi 
okroglicami premera 10–15 cm in dolžine okrog 
3 m, da so lahko vozili s sanmi ali živalmi ne da 

bi pogreznili. V stalno mokrem okolju se je celo 
smrekov les dolgo ohranil. 

Drava je bila idealna izvozna pot za pohorski 
les, ki je s splavarjenjem vzpodbujala tudi razcvet 
žag in trgovino na daljavo. Že v 14. stoletju so 
bile med podložniškimi obveznostmi tudi oddaje 
okroglega, tesanega in razžaganega lesa za splave 
(Koropec, 1972). Za leto 1392 so izkazani dohodki 
vodne mitnice na Muti (Kosi, 1999). Za obrambo 
pred Turki in hitrejšo oskrbo Slavonije s hrano in 
orožjem so začeli leta 1539 v Vuzenici sestavljati 
šajke, ki so bile oborožene z mušketami. Vuzenico 
so izbrali, ker je imela lesa v izobilju (Mravljak, 
1929). Prodaja lesa se je povečala po porazu 
Turkov pri Beogradu leta 1717 oziroma po letu 
1718, ko je bil sklenjen mir v Požarevcu in sta se 
odprli srbsko ter romunsko tržišče. 

O živahnem splavarjenju poročajo po letu 1812. 
Mally je leta 1837 zapisal, da pluje po Dravi na leto 
1.100 splavov in 500 šajk, v vsakem je od 80 do 
130 m3 tesanega in žaganega les, vinogradniškega 
kolja, drv, oglja, smrekovega lubja, steklenih in 

Slika 7: Vodni promet po Dravi sredi 19. stoletja. Splav (levo) je vseboval do 130 m3 gradbenega lesa, drv in vino-
gradniškega kolja. Šajka (desno) je bila zgrajena pretežno iz desk in je vsebovala do 80 m3 lesa ter razsutega tovora. 
Figure 7: Water traffic on Drava River in the middle of the 19th century. A timber raft (left) contained up to 130 
m3 of timber, firewood and vinicultural stakes. Šajka (oar-controlled raft) (right) was made mostly of planks and 
contained up to 80 m3 of timber and bulk cargo. 
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železnih izdelkov idr. blaga. V drugi polovici 19. 
stoletja so s splavi prodali 20.000 m3 obdelanega 
lesa ali najmanj 40.000 m3 okroglega lesa ter okoli 
260.000 sežnjev drv na leto (Minařik, 1966). Za 
zadnjo dekado 19. stoletja je Hiltl navedel, da je 
letnega prometa od 700 do 800 šajk in 1.100 do 
1.200 splavov. Največ splavarjev je bilo iz krajev, 
kjer so opešale glažute in fužine. Leta 1938 je po 
Dravi plavalo 75.365 m3 lesa (Šivic, 2012). Koliko 
lesa od tega je imelo izvor v pohorskih gozdovih, 
ni mogoče ugotoviti, ker na mariborski mitnici 
niso ločeno evidentirali splavov, ki so prihajali iz 
Mislinjske in Mežiške doline ter do prve svetovne 
vojne tudi ne splavov s Koroškega.

Zaradi cenenega vodnega transporta noben 
fevdalni veleposestnik ni zaznal prihrankov, ki bi jih 
imel, če bi gradil ceste, zato do druge svetovne vojne 
na Pohorju ni bila zgrajena nobena gozdna cesta, 
razen že omenjene ob Oplotnici, ki pa jo je zgradil 
kupec lesa. Pač pa so med letoma 1908 in 1918 iz 
zgornjega toka Radoljne spravljali les do Lovrenca 
po 4,8 km dolgi žičnici firme Weiss (Urbas, 1922).

Z izgradnjo Južne železnice so se prometni 
tokovi lesa usmerili tudi v Trst. Leta 1863 je bila 
zgrajena železniška proga Maribor–Dravograd–

Celovec, leta 1899 so do Dravograda podaljšali 
progo Celje–Velenje, leta 1892 so zgradili ozko-
tirno progo Poljčane–Konjice in jo leta 1921 
podaljšali do Zreč. V okolici Zreč so bili številni 
premogovniki z visoko kaloričnim premogom. 
Toda ko je bila železnica dograjena, je premoga že 
zmanjkalo. Tovorni promet so v glavnem sestavljali 
les in kamnoseški izdelki iz Cezlaka nad Oplotnico. 
Tudi na preostalih progah je bil les najpomemb-
nejši tovor. Kot muzejsko zanimivost omenimo, da 
so pred izgradnjo železnice Zreče–Poljčane vozili 
deske iz Oplotnice v Poljčane s Fergusonovim 
traktorjem in šesttonsko prikolico. Traktor je 
imel polne gume, kot gorivo pa je trošil petrolej. 

4.3.4 Eksploziven razmah žag
Domnevno naj bi prvo vodno žago na Pohorju 
postavili šentpavelski menihi leta 1372, zanesljivo 
pa je na Velki delovala leta 1403 (Koropec, 1972). 
Na našem ozemlju sta bili starejši samo žagi v Bistri 
in Železnikih. Vuzeniški urbar leta 1553 omenja kot 
„dačo“ tudi oddajo žaganih desk, ki je obvezovala 
vse kmete v ribniškem uradu, ki so imeli vodne žage 
(Mravljak, 1929). Ko je po letu 1870 postal zanimiv 
les iglavcev komercialno, se je povečevalo število 

Preglednica 3: Ocenjena poraba (sečnja) lesa za domačo porabo in trgovanje v 000 m3

do   1750  1775  1800  1825  1850  1875  1900  1925 1950
Četrtletna poraba   1.000  1.125 1.250 2.000 3.250 4.250 4.750 4.750 3.750
Povprečno na leto     40,0    45,0   60,0   90,0   130,0   170,0 190,0  210,0 180,0

Slika 8: Graditelji vodnih drč 
ali plavnic so z izjemno spre-
tnostjo premagovali višin-
ske in  horizontalne krivine. 
Lobniška drča (Pokrajinskega 
arhiva Maribor)
Figure 8: Water timber sli-
des builders were overcoming 
vertical and horizontal curves 
with extraordinary skills. Tim-
ber slide of Lobnik (Regional 
Archive Maribor)
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žag; leta 1866 jih je bilo 400, leta 1885 pa celo 600. 
Nikjer drugje v Sloveniji ni bila na tako majhnem 
prostoru nakopičena toliko žag, saj je imel vsak 
srednji in večji kmet svojo venecijanko. Na srednji 
Radoljni, Oplotnici in Dravinji je bila žaga pri žagi. 

Podatek, da je bilo na Pohorju na prelomu v 
drugo polovico 19. stoletja 600 vodnih žag, ne pove 
veliko o rabi lesa, čeprav vemo, da so vodne žage 
obratovale povprečno šest mesecev v letu in da so 
dnevno razžagale od dva do tri m3 lesa ali do 500 
m3 na leto. Koprivnik (1923) je menil, da na vseh 
pohorskih žagah razžagajo več kot 200.000 m3 
iglavcev. Ko je les pridobil na vrednosti, so vele-
posestniki in lesni trgovci gradili tudi parne žage z 
letnimi zmogljivostmi 8.000 m3 in več. Leta 1866 
so v Mislinji žagali smrekovo in bukovo hlodovino 
na štirih polnojarmenikih, od katerih je vsak imel 
po osem listov. Ko so leta 1905 opustili predelavo 
železa, so se preusmerili v izdelavo lepenke in sodov. 
Windischgrätz je na štirih žagah ob Oplotnici raz-

žagal 23–30 tisoč hlodov in vsako leto prodal v Trst 
3.800 m3 desk iglavcev ter okoli 200 m3 bukovine v 
Poljčane in Mestinje. Leta 1926 so Attemsi postavili 
najsodobnejšo žago v Slovenski Bistrici z dnevno 
zmogljivostjo 80 m3. Zmogljivo žago na turbino je 
imela v Rušah tudi gospoščina Fala. 

Hiltl (1893) je menil, da povprečna pohorska 
kmetija porabi 20 do 30 m3 lesa na leto. Na celo-
tnem pogorju so posekali 210.000 m3, od tega za 
razrez na žagah 155.000 m3, v glažutah 20.000, 
železarji in kovači 15.000, za gradbeni les 5.000 
in za drva 15.000. 

Kljub pomanjkljivim virom smo za dvestoletno 
časovno razdobje povzeli posek komercialnega lesa 
v pohorskih gozdovih in ga skupno s porabo lesa 
v fužinah (preglednica 1) in glažutah (preglednica 
2) predstavili v preglednici 3. 

Iz grafikona 2 je razvidno, da je bila poraba lesa 
v metalurgiji in glažutah neprimerno manjša od 
domače porabe in lesa, namenjenega prodaji. Ko 

KARTA: Največja gostota vodnih žag je bila okoli leta 1900 na Pohorju. Povzeto po karti A. Strune: Vodni 
pogoni v Sloveniji.
MAP: The highest density of water sawmills was around 1900 on Pohorje. According to the map by A. Struna: 
Watermills in Slovenia. 

Cimperšek, M.: Eksploatacija pohorskih gozdov v preteklosti



GozdV 72 (2014) 9 381

so ugašale železarske in steklarske peči, se je posek 
komercialnega lesa povečeval do preloma iz 19. v 
20. stoletje, ko se je začel zmanjševati. Zmanjševanju 
so botrovale spremembe, ki jih je povzročila prva 
svetovna vojna, gradnja HE Fala (1913/18), svetovna 
gospodarska kriza in druga svetovna vojna, saj so 
Nemci že leta septembra 1941 celotno pogorje 
Pohorja razglasili za zaprto območje. 

Od druge polovice 18. stoletja pa do druge 
svetovne vojne je sečnja na Pohorju prekašala 
zmogljivost gozdov. V šestdesetih letih 20. stoletja 
(prva inventarizacija) so letni prirastek na hektar 
ocenili na 3,8 m3 iglavcev in 0,9 m3 listavcev, skupaj 
4,7 m3, kar je 268.000 m3 za celotno pogorje (Pipan, 
1965). Leta 2010 so ugotovili, da je prirastek 6,5 
m3 iglavcev in 2,5 m3 listavcev, skupaj 9,0 m3, t.j. 
dobrih 500.000 m3. Toda med letoma 2000 in 2009 
so v pohorskih gozdovih posekali samo 200.000 m3 
lesa, kar je 40  % od ocenjenega prirastka (Cenčič, 
2010). Navedeni podatki kažejo, da je bila minula 
raba lesa zelo podcenjena, veliko uporabnega lesa je 
namreč zgorelo, tudi izkoristek lesa je bil majhen. O 

tem je zgovorna namera konjiških Windischgrätzov, 
ki so osnovali steklarno v Oplotnici samo zato, da 
bi porabili ogromne količine gozdnih ostankov. 
Ko je grof Schrottenbach, lastnik 820 ha gozdov 
posestva Legen, leta 1784 železarjem iz Mislinje 
prepustil sečnjo gozdov, je za vsakoletni posek več 
tisoč m3 lesa zahteval samo 50 gld. 

5  ZAKLjUČEK
Z upoštevanjem zgodovinskih dejavnikov in 
razvojnih družbenogospodarskih procesov lažje 
dojamemo velike spremembe, ki so potekale od 
sredine 18. stoletja, ko je v pohorske pragozdove 
vdrl dobičkarski kapitalizem. Les je bil energetska 
podlaga predindustrijskih družb, zlasti metalurgije 
in steklarstva, nato pa tudi profitarska surovina 
za žagarje, splavarje in lesne trgovce. Zaradi hla-
stanja po denarju je med letoma 1750 in 1950 na 
Pohorju potekala nasilna eksploatacija gozdov, 
ki je temeljila na zmotnem prepričanju, da so 
gozdovi neizčrpni. V mnogih evropskih deželah 
sta metalurgija in steklarstvo uničila gozdove na 
velikih površinah, na Pohorju se to ni zgodilo, ker 
je prej zmanjkalo železove rude, za steklarje pa 
je les postal predrag energetik. Z večjim številom 
prebivalstva se je v 19. stoletju povečalo povpra-
ševanje po lesu, s tem pa tudi cena. 

Ko je Hiltl (1893) primerjal gozdove kmetov in 
fevdalcev, je ugotovil, da so neizobraženi gozdni 
posestniki, ki so se ravnali po znanem aksiomu 
o poseku dveh najdebelejših dreves na oral na 
leto, gospodarneje ravnali z gozdovi kot fevdalci, 
čeprav so slednji zaposlovali „šolane” gozdarske 
strokovnjake. Slovenjebistriški veleposestnik F. 
Attems je bil doktor gozdarskih znanosti, a se 
je še med obema vojnama nerazumno oklepal 
primitivnega fratarjenja. Fevdalni veleposestniki 
tudi niso dojeli, da lahko več pridobijo s trajnimi 
prometnicami, zato do druge svetovne vojne na 
Pohorju ni bilo zgrajenih omembe vrednih goz-
dnih cest. Kmetje so ravnali racionalno: spomladi 
so les posekali, ga olupili in počakali do zime, ko 
so ga na pol osušenega s sanmi ali živino spravili 
do žag, hlode razžagali ter prodali deske, letve, 
suho lubje idr. Pač pa sta jih agrarna kriza in 
zadolževanje silila v pretirane sečnje; neredki so 
gozdove „prebirali” do zadnjega drevesa, ki je še 

Slika 9: Spomeniško zaščitena Herčeva žaga in mlin v 
Tomaški vasi pri Slovenj Gradcu ob Mislinji. 
Figure 9: Under monument protection: Herc saw and mill 
in Tomaška vas near Slovenj Gradec by Mislinja River.  
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našel kupca. Kljub izdatno zmanjšani lesni glavnici 
na Pohorju nikoli ni zmanjkalo lesa. 

V primerjavi z zdajšnjimi dognanji o zmoglji-
vostmi gozdov (Cenčič, 2010) ugotavljamo, da so 
bile v preteklosti sečnje znatno podcenjene, veliko 
lesa je ostalo v gozdovih neizkoriščenega, še več ga 
je tudi zgorelo za pepeliko in oglje. Zaradi obilja 
malovrednega lesa tudi nihče ni skrbel za večji 
izkoristek. Sečnje pohorskih gozdov so dolgotrajno 
in zelo presegale njihove nosilne sposobnosti, kar je 
povzročilo regresijo tal, poslabšalo mikroklimo ter 
z drugimi antropozoogenimi dejavniki osiromašilo 
vegetacijo. Dvestoletna ekstenzivna eksploatacija 
gozdov je radikalno preobrnila potek naravnih pro-
cesov, spremenila sestavo gozdov in njeno razvojno 
dinamiko. Naravne mešane gozdove so nadomestile 
monodominantne smrekove kulture, z njimi pa se je 
radikalno spremenila tudi prvotna gozdna krajina. 
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1 GOZDNO DREVESNIČARSTVO 
NA KRANjSKEM

1.1 Začetki drevesničarstva v naših 
krajih segajo v čas pogozdovanja 
Krasa

Da je treba gozdove obnavljati, so se zavedali že 
davno. Zaradi bojazni, da bo začelo primanj-
kovati lesa, je Marija Terezija leta 1771 izdala 
Terezijanski gozdni red za Kranjsko. »Da bi se 
izognili tej bojazni, smo se kot skrbna deželna mati 
odločili izdati za našo zgoraj omenjeno vojvodino 
Kranjsko gozdni red, po katerem se bodo morali pri 
načenjanju gozdov in pri sečnji lesa ravnati vsi, ki 
imajo gozdove, zlasti rudniki ter lastniki gozdov na 
Krasu, v Pivki in Istri, ter ga spoštovati.«
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Gozdno drevesničarstvo na Kranjskem, v Dravski banovini in  
Sloveniji, njegov razvoj in propad
Forest Nurseries in Carniola, Drava Banovina and Slovenia, their Development and 
Downfall
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Perko, F.: Gozdno drevesničarstvo na Kranjskem, v Dravski banovini in  Sloveniji, njegov razvoj in propad. Goz-
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Prispevek  obravnava začetke gozdnega drevesničarstva na Kranjskem v sredini 19. stoletja in njegov razvoj. 
Sledi njegovemu razvoju v Dravski banovini in  Sloveniji. Obdobje od 1945 do 2012 je razdeljeno na obdobje 
pred osamosvojitvijo in po njej. Hkrati z razvojem gozdnega drevesničarstva je v prispevku  navedena poraba 
gozdnih sadik po posameznih obdobjih in letna intenzivnost sajenja glede na vse gozdove v določenem obdobju. 
Medtem, ko je bila v obdobju do leta 1990 intenziteta sadnje okoli 10 sadik na ha vseh gozdov letno, po tem letu 
močno upade in doseže leta 2012 le še 0,6 sadik.  Prispevek obravnava tudi nujnost dolgoročnih  zavezujočih 
pogodb za vzgojo gozdnih sadik ustreznih vrst.  
Ključne besede: gozdna drevesnica, gozdna sadika, Kranjska, Dravska banovina, Slovenija, 1850–2012, gozdno-
gospodarski načrt, gozdnogospodarsko načrtovanje, Zavod za gozdove Slovenije

Abstract:
Perko, F.: Forest Nurseries in Carniola, Drava Banovina and Slovenia, their Development and Downfall. Goz-
darski vestnik (Professional Journal of Forestry), 72/2014, vol. 9. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 31. 
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This article deals with the beginnings of forest nurseries in Carniola in the middle of the 19th century and their 
development followed by the development of forest nurseries in Drava Banovina and Slovenia. Slovenian period 
from 1945 to 2012 is divided to the period before the independence and the one after it. Simultaneously with the 
development of forest nurseries the article lists consumption of forest saplings by individual periods and annual 
intensity of planting with regard to all forests in a specific period. While the planting intensity in the period up to 
1990 had amounted to around 10 saplings per ha of all forests yearly, it strongly decreased after this period and 
achieved only 0.6 seedling in 2012. This article also discusses the necessity of the long-term binding contracts 
for growing forest saplings of appropriate species. 
Key words: forest nursery, forest tree sapling, Carniola, Drava Banovina, Slovenia, 1850–2012, forest manage-
ment plan, Slovenia Forest Service

V uvodu lahko preberemo tudi številne in 
zanimive kazni: »…in krivce z vso resnostjo primo-
rajo, da bodo na krajih, kjer lesa najbolj občutno 
primanjkuje, zasadili petkrat toliko dreves, kolikor 
jih je bilo v tem ali onem gozdu iztrebljenih ...«

Zanimiv je 16. člen: »Če obstajajo pustote, ki jih 
soseske ne morejo uporabiti in izkoristiti kot polja, 
vinograde ali kako drugače, pa zaradi pomanjkanja 
semenskih dreves niso zasejana in so brez mladega 
gozda, je treba take pustote preorati s plugom ali 
jih prekopati z rovnico, posejati in prebranati; v ta 
namen so v zadnjem členu navedene vrste in lastno-
sti semen in v katerem času jih je treba posejati.« 

1 Mag. F. P., univ. dipl. inž. gozd. Slivice 34, 1381 Rakek

Strokovna razprava
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Spoznajmo še 19. člen: »…nekatera pobočja 
še malo niso več podobna gozdu, je naša milostna 
volja, da take gozdove popolnoma posekamo ter s 
preoranjem in posevkom poskrbimo za pomladek.«

Gozdni red za Spodnjo Avstrijo iz leta 1813 je 
v 8. členu določal: »Vsak lastnik gozda ali loga, 
ki brez pridobljenega dovoljenja spodnjeavstrijske 
deželne vlade izseka ali da izsekati gozd ali log, naj 
se kaznuje z 200 do 4.000 goldinarji globe, glede 
na obseg področja, oropanega lesa; hkrati je treba 
poskrbeti, da se zopet ustrezno pogozdi …« 

Gozdni patent, ki je začel veljati v avstrijskih 
deželah v začetku leta 1853, je med drugim določal: 
»Posekani deli v deržavnih in občinskih gojzdih 
se morajo o petih letih spet pogojzdovati začeti; v 
osebujnih gojzdih se sme včasih tudi delj časa za 
to dovoliti.« je bilo zapisano v Novicah kmetijskih, 
obertnijskih in narodskih reči 1852, št. 102–103.

Čeprav so na Kranjskem verjetno gozdne dre-
vesnice obstajale že prej, pa se je večje zanimanje 
zanje pojavilo v sredini 19. stoletja. To je bil čas 

prvih, žal neuspešnih poskusov ogozditve pustega 
Krasa v zaledju Trsta s setvijo. Setve različnih 
vrst listavcev, ki so jih od leta 1840 naprej opra-
vljali v okolici Trsta, niso uspele, velik odpor do 
ponovne ogozditve tržaškega krasa pa so imeli 
tudi lastniki kraških zemljišč, tako da je delo z 
ozelenitvijo Krasa zastalo za nekaj let. Leta 1857 
je Trst ponovno izdelal pogozdovalni načrt, po 
katerem naj bi v tridesetih letih pogozdili polovico 
občinskih kraških pašnikov, na preostalih pa bi 
posadili po dvajset sadik listavcev na oral. Ker 
dotedanji poskusi s setvijo niso bili uspešni, so se 
odločili za sajenje, za kar pa so potrebovali gozdne 
sadike. Za vzgojo sadik so »… takoj ustanovili 
potrebne gozdne drevesnice.« (Rubbia, 1912, str. 
12.). Pod vodstvom predstojnika c. kr. gozdnega 
urada v Gorici, gozdarja Jožefa Kollerja, so leta 
1859 uspešno posadili črni bor. 

Iz tržaške pokrajine se je po prvi uspešni ogoz-
ditvi Krasa zanimanje preneslo tudi na Kranjsko.  
Ko je Ministrstvo kmetijstva 19. junija 1850 

Slika 1: Pogozdovanje golega Krasa. Vir: Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana.
Figure 1: Afforestation of the barren Karst. Source: Slovenia Forest Service, OE Sežana.
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Kranjskemu deželnemu glavarju pisalo: »Mini-
sterstva nar veči skerb in prizadevanje bode, pusti 
Kras spet v polje in gojzd spreoberniti.« (Novice 
kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči, 1850, št. 
32, str. 134), so Novice sprožile pobudo, … de se 
imenitna reč pogovori od več strani. ( Novice,1850, 
št. 32, str. 134). 

Me prvimi se je v Novicah kmetijskih, roko-
delnih in narodskih reči (1850), št. 40 – 42, javil 
gozdar Jožef Koller, poznavalec pogozdovanja 
Krasa, in zapisal:
–  »… de bo na Krasu sajenje drevesc boljši, hitrejši 

ino gotoviši, pa tudi z manjšimi stroškimi zdru-
ženo, kakor sejanje drevesnega semena, 

–  zato bo treba drevesnih sadiš (Pflanzschulen) 
napraviti, in v njih, bore, smreke, hraste orehe, 
kostanje, jesene in breste izrediti…«
Za potrebe pogozdovanja Krasa so ustanavljali 

gozdne drevesnice in začeli pogozdovati. Zače-
tna zagnanost vodstev občinskih predstojnikov, 
duhovščine, učiteljev in razgledanih zasebnikov 
pa se je zaradi odpora prebivalstva in pomanjkanja 
gozdarskega znanja počasi topila in opustili so 
tudi gozdne drevesnice.

Nov zagon pogozdovanju Krasa je dal zbor 
avstrijskega gozdarskega društva na Krasu 4.–6. 
septembra 1865, ki je med drugim v resoluciji 
poudaril (Rubbia, 1912, str. 14): 
1 »V pospeševanje pogozditve Krasa morajo biti 

pogozdene ploskve gotovo dobo davka proste.
2 Potrebno je, da se nastavi za tehniško pogozdo-

valno delo na Krasu zasajevanja posebno vešče 
gozdarsko osobje.

3 Takojšnja zopetna pogozditev Krasa ni le važna 
za kraške dežele, ampak tudi za cesarstvo, vsled 
tega ima država težnje prvoimenovanih podpi-
rati.« 
Uspeh teh sklepov je bil, da je vlada že leta 1869 

imenovala gozdnega nadzornika za pogozdovanje 
Krasa pri namestništvu v Trstu in leta 1871 enega 
pri deželni vladi za Kranjsko.

Nadzorništvo za pogozdovanje Krasa v Trstu 
je imelo drevesnice v Rodiku, Serminu in Gorici. 
Da so bile že v 50. in 60 letih 19. stoletja osnovane 
gozdne drevesnice tudi na Kranjskem, sodimo 
po zapisu Rubbie (1912, str. 14): »Deželni gozdni 
nadzornik za Kranjsko Ludovik Dimitz in njegov 
naslednik Ivan Salzer sta leta 1872 in 1873 poskr-

bela, da so se prej opuščene drevesnice takoj zopet 
otvorile. Tako so nastale na Kranjskem gozdne 
drevesnice v Postojni, Senožečah, Št. Petru, Ilirski 
Bistrici in Bujah.«

Ker se je potreba po sadikah večala, je bila 
leta 1874 ustanovljena velika centralna gozdna 
drevesnica pod Rožnikom v Ljubljani. Pozneje so 
jo prestavili v Gradišče in opustili prej imenovane 
male gozdne drevesnice na Krasu.

Od leta 1887 do 1911 je bilo na Kranjskem 
Krasu pogozdeno s 45.710.727 sadikami. V glav-
nem so jih zagotavljale državne gozdne drevesnice 
na Kranjskem (43.679.620), del pa so jih dobili 
iz državnih drevesnic drugih dežel – večino iz 
Komna na Primorskem (500.757), nekaj so jih 
vzgojili v drevesnicah, ki so jih osnovale komisije 
za pogozdovanje Krasa na Kranjskem (545.650), 
del pa so jih dokupili drugje tudi (984.700).

Večino sadik so vzgojili v centralni državni 
gozdni drevesnici pod Rožnikom in pozneje v 
Gradišču pri Ljubljani (43.550.620), v državni 
drevesnici v Logatcu (115.000) in v drevesnici v 
Bršljinu (14.000). Ker iz državnih gozdnih dreve-
snic ni bilo mogoče dobiti vseh potrebnih sadik, 
je komisija za pogozdovanje Krasa ustanovila še 
lastne drevesnice. 

Tako so na 1.264 m2 veliki gozdni drevesnici 
na Osojnici nad Pivko, ki je delovala v letih od 
1902 do 1911, ko so jo zaradi odmaknjenosti 
opustili, vzgojili 206.950 sadik različnih drevesnih 
vrst (14.000 jelk, 112.450 hrastov, 54.600 jesenov, 
25.250 belih javorov, 350 pravih kostanjev, 300 
belih gabrov) za podsaditev in vmesno sajenje. 
Vseh stroškov obratovanje te drevesnice je bilo 
2.970 K 58 h.

V Vrhpolju v Vipavski dolini je bila leta 1908 
osnovana drevesnica s površino 1.230 m2. Njen 
namen je bil, da je omogočala začetek zgodnjega 
spomladanskega pogozdovanja, praviloma že 
sredi februarja, ko zaradi zime še ni bilo mogoče 
dobiti sadik iz centralne drevesnice. Tako so za 
zgodnja pogozdovanja leta 1910 dobili 91.000 
sadik, leta 1911 pa 110.000. Skupaj so v njej v dveh 
letih vzgojili 201.000 sadik črnega bora, stroški 
obratovanja za obe leti pa so znašali 1.245 K 5 h.

Drevesnico pri Grobšah pri Postojni (površina 
4.471 m2) so sestavljale tri ločene površine, ki so 
bile last Jerice Dekleva iz Postojne. Leta 1910 jo 
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je najela komisija za obdobje desetih let z letno 
zakupnino 400 K. Omenjena drevesnica je že 
obstajala in z zakupom se je preprečilo, da bi se 
stara in pomembna zasebna gozdna drevesnica 
opustila, kot je želela storiti njena lastnica. V tej 
drevesnici so vzgajali sadike, ki jih je dotlej dajala 
opuščena drevesnica na Osojnici. V letu 1911 je 
drevesnica za pogozdovanje krasa vzgojila 13.000 
črnih borov, 12.000 smrek, 27.000 jelš, 3.700 
hrastov in 2.000 belih javorov, poleg tega pa je 
gozdnim posestnikom prodala še 100.000 smrek; 
skupaj je torej vzgojila 157.700 sadik. Stroški 
delovanja za leti 1910 in 1911 so bili 3.696 K 22 
h, prihodki od prodaje sadik pa 400 K.

Komisija za pogozdovanje Krasa je za potrebe 
pogozdovanja Krasa z zneskom 120 K podprla še 
dve zasebni gozdni drevesnici in z 1.200 K okrajno 
gozdno drevesnico v Logatcu. 

Centralna gozdna drevesnica, ki je delovala pod 
Rožnikom od leta 1871 do 1890 in od leta 1891 
do 1926 v Gradišču, je za pogozdovanje Krasa 
in pogozdovanje zasebnih gozdov med letoma 
1876 in 1918 namenili 173.020.100 gozdnih 
sadik (Šivic, 1954). Primanjkljaj potrebnih sadik 
za pogozdovanje zasebnih gozdov so dobavljale 
druge javne drevesnice s podeželja.

1.2 Država je spodbujala osnovanje 
gozdnih drevesnic

Država je spodbujala pogozdovanja in osnovanje 
gozdnih drevesnic, brezplačno dajala kmetijskim 
podružnicam, soseskam in šolam seme in sadike. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne (1871, 
št. 15) so objavile »Razglas kranjskim posestnikom 
o premijah za marljivo in vspešno spodrejanje 
gozdov (borštov) in za napravo gozdnih semenskih 
kampov in gozdnih drevesnic, in pa za razdelitev 
hojevega semena.«

Država je tudi finančno podpirala osnovanje 
gozdnih drevesnic, o čemer so takratni časopisi 
pogosto poročali. Tako leta 1891 v Novicah gospo-
darskih, obrtniških in narodnih (št. 20) izvemo, 
da: »Deželni odbor dovolil je glavnemu odboru c. 
kr. kmetijske družbe… Urbanu Webru 100 gld. za 
napravo gozdne drevesnice v Zalemlogu.« 

Novice gospodarske, obrtniške in narodne so leta 
1900 (št. 1) objavile, da je: »Državno podporo v 

znesku 350 gld. je poljedelsko ministerstvo dovolilo 
za ustanovitev gozdne drevesnice v Bršlinu pri 
Novem mestu.«

V takratnih časopisih je izšlo kar nekaj stro-
kovnih prispevkov, s katerimi naj bi izobrazili 
»gozdarstva neuko ljudstvo«. Tako so Novice 
gospodarske, obrtniške in narodne leta 1866 (št. 
2, 5, 6 in 9) objavile »Poduk, kako naj posamezen 
gospodar ali pa cela soseska obdeluje svoj gozd 
(boršt), da si izredi lesa.« Med drugim je eno od 
poglavij namenjeno nasvetu, kako najti primerno 
mesto za gozdno drevesnico, o semenu gozdnega 
drevja, kako se seje seme gozdnih dreves, kako 
se sadike izkopljejo iz drevesnice, koliko morajo 
biti stare sadike za presajanje in kako se ravna s 
sadikami.

Slovenski gospodar leta 1889 (št. 50) v prispevku 
Nekaj o gozdu, je med drugim predlagal, da bi 
bilo dobro, če bi si vsaka občina osnovala svojo 
drevesnico: »Dobro bi bilo, ko bi vsaka občina 
napravila svojo gozdno drevesnico. To celo malo 
stane. Pri gozdu v zavetju na solnčnem kraju se 
skoplje ali vsaj globoko preorje primerni del in v 
spomladi meseca aprila s semenom poseje. Čez 
leto naj se rastlinam plevel odstrani in drugo leto 
v jesen ali na spomlad so rastlinice za presajenje 
godne. Sadi naj se v meterske vrste. Za oral je treba 
3—4 tisoč rastlin.«

Ljudevit Dimic, c. kr. nadgozdnar in gozdni 
poročevalec, ud centralnega odbora kmetijske 
družbe je v Novicah leta 1871 (št. 16–23) »spisal 
za domorodce notranjske: Potni poduk o Krasu in 
o pogozdevanji Krasa.« V njem je med drugim 
predlagal: »Učiteljem naj se denarna podpora 
daje, da se olikajo tudi v gozdarstvu.« Dodal pa je 
tudi: »Pri vsaki ljudski šoli naj se napravi gozdna 
gredica in tudi sadišče za sadno drevje. Tukaj naj 
se otroci v drevesetvi podučujejo in tukaj naj se 
kmetom sadike delijo.« 

V Novicah leta 1873 (št. 13) izvemo, da »Ljud-
ska šola v Orehku na Notranjskem vsled prošnje 
ondašnjega učitelja dobi za šolsko drevesnico 
nekoliko gozdnega semena in pa zbirko vrtnarskega 
orodja.« Seme in orodje je šoli podarila Kmetijska 
družba iz sklada, ki ga je v te namene dobila od 
c. k. ministrstva.

Slovenski učitelj, glasilo slovenskih krščanskih 
učiteljskih in katehetskih društev (1915, št 4), je 
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objavil prispevek, v katerem J. Grad v prispevku 
Šolski vrt vzpodbuja k osnovanju gozdnih dreve-
snic v šolskih vrtovih.

Uspeh ni izostal. Gozdne drevesnice so osnovale 
nekatere Kmetijske podružnice c. kr. Kmetijske 
družbe Kranjske (npr. Senožeče), pa tudi posa-
mezni razgledani kmetje. V Novicah gospodarskih 
obrtniških in narodnih 1882 (št. 34v prispevku 
Kaka naj bo gozdna drevesnica med drugim zvemo: 
»… da hočeta gospoda Edvard Dolenc, grajščak v 
Orehku, in Peter Krajgher, veliki posestnik v Hrašah, 
enake gozdne drevesnice napraviti…«

O uspešni gozdni drevesnici kmeta Rovana iz 
Cola nad Vipavo so poročale Novice leta 1883 (št 
27): »Gospod Rovan nasejal je tudi v stari njegovi 
gozdni drevesnici 28 leh (gredic) z mnogovrstnim 
gozdnim drevjem.« Da je bila vzgoja sadik uspešna, 
spoznamo iz Oglasnika, priloge Novic (1885, št. 
38), kjer lahko preberemo tale oglas: »Stotisoč 
prav lepih gozdnih smerekovih sadik imam v moji 
drevesnici izgojenih na prodaj. Tisoč stane pri meni 
2 gld. 50 kr. Prijatelji pogozdovanja naj se jesenski 
čas k meni potrudijo ter se gotovo ne bodo kesali te 
lepe sadike videti. Na Colu, dne 13. oktobra 1885. 
Andrej Rovan.«

1.3 Kmetje niso imeli pravega odnosa do 
gozdnih sadik

Posamezni, lahko bi rekli zelo številni kmetje pa 
niso imeli pravega odnosa do gozdnih sadik. S 
sadikami pa tudi s semenom so ravnali vse prej 
kot zgledno. Tako Novice leta 1883 (št. 27) v 
prispevku Pogozdovanje Krasa oziroma golosekov 
po posameznih posestnikih niso poročale nič kaj 
vzpodbudno o ravnanju posameznih posestnikov 
na območju postojnskega okrajnega glavarstva pri 
pogozdovanju Krasa in golosekov: 

»Od leta 1874. do leta 1882. razdelilo se je med 
posamezne posestnike postojnskega c. k. okrajnega 
glavarstva okoli 2 milijona raznovrstnih gozdnih 
sadik. Iz poročil c. k. okrajnega logarja je pa raz-
vidno, da se je s temi sadikami okoli 50 hektarov 
golega sveta pogozdilo. Ker vemo, da se za en hektar 
Krasa pogozditi 10.000 sadik, toraj za 50 hektarjev 
500.000 sadik potrebuje, je razvidno, da se je blizo 

1. milijona gozdnih sadik pogubilo. In v resnici so 
nekateri posestniki brezplačno prejete sadike uže 
med potjo proč pometali, drugi jih pustili doma 
poginiti, tretji slabo sadili itd.«

1.4 Po odpravi servitutov so veleposestva 
začela načrtno gospodariti z gozdovi

Na servitutov prostih gozdovih so konec 19. 
stoletja veleposestva začela načrtno gospodariti, 
zaposlila so gozdarske strokovnjake, v gozdovih 
začela graditi gozdne ceste, denar pa so vlagala v 
predelavo lesa. Na drugi strani pa je kmet dobil 
relativno majhno površino gozda. Z njim je moral 
zadovoljevati svoje lastne potrebe po lesu, hkrati 
ga je tudi prodajal, da je poravnaval davčna in 
druga bremena. 

Veleposestva, ki so začela načrtno gospodariti 
z gozdovi, so konec 19. stoletja in v začetku 20. 
za obnovo svojih gozdov ustanavljala gozdne 
drevesnice. To je bil čas, ko je bila praviloma v 
vsakem revirju (revirni gozdar) vsaj ena lastna 
drevesnica. Tako so bile v tistem času drevesnice 
na Gomancah, Planini, Javorniku, Škocjanu, 
Snežniku, Mašunu in Jurjevi dolini. Če pogle-
damo le v revirja Planina in Škocjan (Unec), 
ugotovimo, da so stare jelove sestoje obnavljali 
predvsem s sajenjem smreke, sadili pa so tudi 
sitko in duglazijo ter bor in macesen. Večina teh 
drevesnic se je ohranila do osnovanja centralne 
drevesnice v Matenji vasi v začetku šestdesetih 
let dvajsetega stoletja.

1.5 Proti koncu devetnajstega stoletja 
je na Kranjskem delovalo dvajset 
gozdnih drevesnic

Novice, gospodarske, obrtniške in narodne so leta 
1887 v 51. številki objavile seznam drevesnic, ki 
so delovale na Kranjskem. Poleg osrednje gozdne 
drevesnice v Ljubljani je bilo še devetnajst drugih: 
cesarske, graščinske, občinske, Kranjske obrtne 
družbe in drevesnica gozdnega posestnika Andreja 
Rovana s Cola.

Z drevesnicami pa ni bilo zadovoljivo pre-
skrbljeno celotno ozemlje Kranjske, zato je bilo 
načrtovano osnovanje okrajnih drevesnic v kamni-
škem, novomeškem in litijskem okraju.
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»Gozdne drevesnice so, kakor naznanja deželna 
vlada deželnemu odboru, na Kranjskem te le:
a) V političnem okraji Ljubljanskem: 

1. c. kr. osrednja drevesnica pod Rožnikom;
b) v političnem okraji Radovljiškem: 

2. cesarska drevesnica v gozdu Ilovica; 
3. drevesnice kranjske obrtne družbe: v Bohinji, 
Javorniku in pri Tržiči;

c)  v političnem okraji Logaškem: 
4. drevesnice občine Gorenjelogaške:

d)  v političnem okraji Postojinskem: 
5. cesarska drevesnica v gozdu Golobičevec; 
6. drevesnica posestnika Andreja Rovana pri 
Colu; 
7. 2 graščinski drevesnici in 1 občinska dreves-
nica pri Senožečah; 
8. 2 drevesnici na Nanosu;
9. 2 drevesnici dvorne konjerejske naprave v 
Prestranku;

e) v političnem okraji Kočevskem: 
10. 4 drevesnici v graščinskem gozdu.

Sicer pa se bodo še napravile okrajne drevesnice 
v političnem okraji Kameniškem, Novomeškem in 
Litijskem.«

Ker na Kranjskem ni bilo primerno število 
gozdnih drevesnic, se je oglasil tudi Slovenec 
(1889, št. 254), ki je v poročilu iz Deželnega zbora 
kranjskega ob obravnavi podpor za osnovanje 
gozdnih drevesnic predstavil mnenje gospodar-
skega odseka:

»… je gospodarski odsek mnenja, priznavajoč 
veliko važnost pogozdovanja, naj bi se naročilo 
deželnemu odboru, da skuša od visoko c. kr. deželne 
vlade doseči, da se državna gozdna drevesnica 
kolikor mogoče decentralizuje in to iz vzroka, da 
ne bode gospodarjem toliko težkoč in ovir trpeti, 
ter dobe čvrstih in svežih gozdnih sadik. Sedaj se 
le pregostokrat dogodi, da morajo n. pr. kmetovalci 
z dolenjskih okrajev, katerih ne veže nobena žele-
znica in od katerih imajo nekateri okraji kar par 
dni pota, da dospe do državne gozdne drevesnice, 
ali pa morajo dobivati jih po voznikih čez veliko 
dni, ter že vse ovenele in sparjene dobe, kar pa 

Slika 2: Uspešno osnovan nasad črnega bora na Krasu. Vir: Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana.
Figure 2: Successfully established black pine plantation on Karst. Source: Slovenia Forest Service, OE Sežana.

Perko, F.: Gozdno drevesničarstvo na Kranjskem, v Dravski banovini in  Sloveniji, njegov razvoj in propad



GozdV 72 (2014) 9 389

ne povzročuje le škode, ampak tudi vpliva na to, 
da priprosti kmetski gospodarji potem postanejo 
nespravljivi nasprotniki takih sadik in nasadb.

Ker ima slavna c. kr. deželna vlada po vseh 
okrajih že nastavljene svoje gozdno-tehnične 
organe, lehko ji bo uslišati to željo deželnega 
zbora, da priredi tudi za Dolenjsko več ali vsaj 
jedno državno drevesnico, iz katere bo mogoče 
kmetovalcem v bližini dobivati čvrstih in svežih 
gozdnih sadik, od katerih je pričakovati resnično 
lepih nasadbenih vspehov. Ob enem naj deželni 
odbor skrbi za to, da bo gozdna drevesnica na 
deželnem šolskem posestvu po potrebi se razširila 
in pravilno oskrbovala.

Sicer predlaga gosp. odsek, naj sklene slavni 
deželni zbor sprejeti pod temi točkami navedeno 
poročilo na znanje.«

1.6 Poraba gozdnih sadik na Kranjskem 
v obdobju od leta 1876 do 1918

V tem obdobju je samo centralna gozdna dreve-
snica oddala za pogozdovanje Krasa in zasebnih 
gozdov 173.020.100 gozdnih sadik ali povprečno 
4.023.723 sadik na leto. Poleg omenjene je ob 
koncu osemdesetih let 19. stoletja (leta 1887) na 
Kranjskem delovalo še devetnajst drugih gozdnih 
drevesnic: od javnih do cesarskih in drevesnic 
veleposestev. Če bi upoštevali le centralno gozdno 
drevesnico in površino 400.207 ha gozdov na 
Kranjskem (Britovšek, 1964, str. 289), so na leto 
pogozdili okoli deset gozdnih sadik na hektar 
gozdne površine Kranjske. Že Šivic (1954, str. 
91) je poročal: »Primanjkljaj potrebnih sadik za 
pogozdovanje privatnih gozdnih posestnikov je 
bil nadomeščen s povečanjem nekaterih javnih 
drevesnic na podeželju.« Če poleg drugih javnih 
drevesnic upoštevamo še veleposestniške, ki so 
ob koncu 19. stoletja in v prvih desetletjih 20. 
kar intenzivno pogozdovali v svojih gozdovih 
(Notranjska, Gorenjska), lahko z veliko verjetno-
stjo ocenimo, da je poraba sadik od leta 1900 do 
1918 gotovo znašala blizu dvajset sadik na leto 
na hektar gozdne površine Kranjske.

2 GOZDNO DREVESNIČARSTVO V 
DRAVSKI bANOVINI

Prva svetovna vojna je pomenila velik zastoj na 
vseh področjih, zastalo je tudi pogozdovanje 
Krasa. Slovenci smo bili spet razdeljeni med več 
držav. Pomemben delež Krasa, ki je prej sodil pod 
Kranjsko, je prešel pod Italijo. V nadaljevanju 
bomo upoštevali le tiste gozdove, ki so sodili v 
Dravsko banovino. 

V Dravski banovini je bilo 708.035 ha (Šivic, 
2012, str. 42) gozdov, z gozdom je bilo pokrite 
45  % površine banovine. Večina gozdov je bila v 
zasebni lasti. Seveda je bilo nekaj večjih posesti, 
vendar je kar polovica gozdov (349.204 ha) pri-
padala gozdni posesti, manjši od 10 ha, gozdna 
posest do 50 ha pa je zavzemala 505.121 ha ali 
71 odstotkov vseh gozdov. Kar tretjino gozdov 
so imeli v lasti mali gozdni posestniki s površino 
gozdne posesti do 5 ha. Razdrobljena posest gozda, 
pomanjkanje strokovnega gozdarskega kadra za 
razdrobljeno gozdno posest, slab položaj malega 
kmeta, ekonomska kriza konec 20. let in v začetku 
30. so pustili težke posledice v slovenskih kmečkih 
gozdovih med obema vojnama. 

Ekonomska kriza je minila, ostale pa so posle-
dice. Veliko je bilo zadolženih kmetij in spet je 
bil gozd tisti, ki je reševal kmeta. Leta 1940 so pri 
Kmetijski zbornici v Ljubljani izvedli gozdarsko 
anketo, da bi spoznali stanje gozdov. Rezultati so 
bili zaskrbljujoči; takole jih je strnil Čokl (1940, 
str. 206): 

»Mnogi znaki kažejo, da naše gozdno gospo-
darstvo hira. Impulz, ki mu ga je dala zadnja 
konjunktura na lesnem trgu, je gozdno gospodarstvo 
sicer poživil, je pa le začasnega značaja in gozdnega 
gospodarstva ne bo rešil onih težav, ki imajo globlje 
vzroke in ki gozdno gospodarstvo izpodjedajo pri 
njegovih koreninah.

Gozdno gospodarstvo hira predvsem zaradi 
nevzdržnega propadanja gozdov in iz tega izvira-
jočega nazadovanja lesne proizvodnje. Med vzroki 
za propadanje gozdov je na prvem mestu omeniti 
čezmerno izsekovanje gozdov, ki se pojavlja kot 
posledica zadnje velike gospodarske stiske in njej 
sledečega naglega porasta cen na lesnem trgu. 
Nadaljnji vzrok propadanja gozdov je njih neza-
dostno oskrbovanje, ob katerem gozd pač ne more 
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dati onih dohodkov, ki bi jih sicer mogel dati. Temu 
je morda krivo pomanjkanje potrebnih denarnih 
sredstev, še bolj pa pomanjkanje gozdarske izobrazbe 
kmečkega ljudstva. Mnogo krivde za nazadovanje 
lesne proizvodnje ima tudi čezmerno izkoriščanje 
postranskih gozdnih proizvodov, zlasti pa stelje, s 
katero se gozdu odtegujejo hranila in slabi plodnost 
gozdnih tal.«

V prispevku Oskrbovanje gozdov za Gozdarsko 
anketo je leta 1941 Čokl (2012, str. 172) zapisal: 
»Po gozdni statistiki iz l. 1938 meri zaloga lesa 
v Sloveniji 90 milj. m3, medtem ko bi normalno 
morala biti 110 milj. m3 lesa v gozdu. Zaloga lesa 
v naših gozdih je torej pod normalo, in to za celih 
20 milijonov m3. Do tega stanja je pripomoglo 
izsekovanje gozdov, pri katerih posestnik ni posekal 
le prihrankov v gozdu, ampak je globoko posegel v 
samo glavnico, v nerazpoložljivo zalogo lesa. Na 
ta način je postal gozdu dolžnik, namesto da bi 
mu bil upnik.«

In v tem kontekstu moramo gledati gozdno 
drevesničarstvo med obema vojnama. 

»Leta 1937 je bilo v nekdanji dravski banovini 
169 gozdnih drevesnic s skupno površino 30 ha 
ter so proizvajale letno po 7,5 milijonov sadik« 
(Beltram, 1955, str. 288). Beltram (1955, str. 288) 
nadaljuje: »Za takratne razmere je to zadostovalo 
za povprečno letno pogozdovanje okrog 1.000 ha.«

Šivic (1940) je poročal, da je bilo leta 1940 
devetnajst banovinskih drevesnic, njihova skupna 
površina pa je bila dokaj skromna, le 11,6817 ha. 
Banovinske drevesnice so bile le del vseh drevesnic 
(skupaj je bilo 169 drevesnic s površino 30 ha) 
in so bile namenjene za oskrbovanje banovin-
skih, občinskih in gozdov v lasti male kmečke 
gozdne posesti. Večji posestniki in veleposestva, 
razlaščeni gozdovi, gozdovi kranjskega verskega 
zaklada, gozdovi ljubljanske škofije in drugi, ki so 
zaposlovali gozdarske strokovnjake, so imeli tudi 
svoje gozdne drevesnice in so se oskrbovali iz njih.

Šivic je takole predstavil delovanje banovinskih 
gozdnih drevesnic, katerih poslovanje je urejal 
(1940, str. 73):

»Banovinske gozdne drevesnice se vzdržujejo na 
temelju komercializacije iz svojih lastnih dohodkov.

Oskrbovanje in upravljanje drevesnic je urejeno 
s posebnimi predpisi, ki jih je izdala banska uprava 
(gozdarski odsek) dne 25. novembra 1932.«

Drevesnice so upravljali in oskrbovali okrajni 
gozdarski referenti in njim dodeljeni, na posa-
meznih okrajnih načelstvih nameščeni gozdarji; 
to delo so opravljali poleg svojih drugih rednih 
službenih zadolžitev. Vrhovno strokovno nadzor-
stvo pa je imel gozdarski odsek banske uprave.

Dohodki banovinskih drevesnic so se stekali 
v poseben »drevesniški sklad«, ki ga je upravljala 
banska uprava (gozdarski odsek). Iz tega sklada 
so dotirali posamezne drevesnice; iz njega so 
poravnali tudi zakupnine za zemljišča, na katerih 
so bile drevesnice. »Centralizacija drevesniškega 
sklada pri gozdarskem odseku banske uprave se mi 
je zdela potrebna tudi zato, da so na razpolago vsak 
čas sredstva za ustanavljanje novih banovinskih 
drevesnic in da je mogoče priskočiti z izrednimi 
podporami na pomoč onim banovinskim gozdnim 
drevesnicam, ki so prizadete po suši, toči, glivah, 
insektih in dr., ter jih z gmotno pomočjo spraviti 
zopet v normalno stanje. Iz sredstev tega sklada 
je banska uprava v zadnjih letih nakupila že več 
zemljišč za ustanovitev novih gozdnih drevesnic« 
(Šivic, 1940, str. 73).

Leta 1939 so banovinske drevesnice oddale 
3.917.844 gozdnih sadik, od katerih je bilo v breme 
drevesnic brezplačno oddanih 210.000 drevesc.

Leta 1939 so oddali naslednje vrste sadik: »23.300 
dvoletnih smrečic semenk, 1.837.504 tri- do petletnih 
smrečic semenk, 580.300 presajenih smrečic, 19.900 
tri- do petletnih jelk, 154.570 dvoletnih macesnov, 
6.700 dvoletnih japonskih macesnov, 404.300 dvole-
tnih navadnih borov, 292.975 dvoletnih črnih borov, 
55.000 triletnih črnih borov, 53.750 dvoletnih gladkih 
borov, 26.000 sadik rušja, 12.250 dvo- do štiriletnih 
duglazij, 100 Pančičevih smrečic, 1.040 cipres, 6 
srebrnih smrečic (P. pungens argentea), 194 raznih 
eksot, 10.400 hrastov, 15.050 rdečih hrastov, 31.855 
eno- in dvo letnih jesenov; 80.945 ,eno-, dvo- in trile-
tnih ameriških jesenov, 1.650 dvoletnih javorov, 240 
planinskih jelš, 43.390 eno- in dvoletnih črnih jelš, 100 
potaknjencev kanadskega topola, 2.331 ukoreninjenih 
kanadskih topolov, 234.940 enoletnih akacij, 7.000 
dvoletnih akacij, 758 enoletnih domačih orehov, 290 
dvoletnih domačih orehov, 4.246 eno- do triletnih 
črnih orehov, 13.960 enoletnih domačih kostanjev 
in 2.800 bukev« (Šivic, 1940, str. 76).

Drevesnice so gozdne sadike oddajale po zmer-
nih tarifnih cenah. Cenik je bil vsakomur na voljo; 

Perko, F.: Gozdno drevesničarstvo na Kranjskem, v Dravski banovini in  Sloveniji, njegov razvoj in propad



GozdV 72 (2014) 9 391

dobil ga je na zahtevo pri okrajnih načelstvih in 
pri gozdarskem odseku banske uprave. 

Da pa gozdnih drevesnic ni bilo dovolj, je 
opozarjal Slovenski gospodar leta 1940 (št. 8). V 
prispevku Delo banovine za izboljšanje kmetijstva 
je opozoril tudi na pomanjkanje gozdnih drevesnic 
na Štajerskem: »Po nekaterih krajih štajerske pri-
manjkuje tudi gozdnih sadik in bi se morale gozdne 
drevesnice bolj enakomerno porazdeliti po deželi.«

 

2.1 Tudi med prvo in drugo svetovno 
vojno so slabše stoječi gozdni 
posestniki lahko dobili gozdne 
sadike za pogozdovanje brezplačno 

Dobavo brezplačnih sadik je odobril ban na ute-
meljeno prošnjo, prevozne stroške za brezplačne 
sadike pa je morala plačati stranka. Slovenski gospo-
dar leta 1937 (št. 3) je objavil poziv o brezplačni 
oddaji sadik slabše stoječim gozdnim posestnikom:

»Oddaja gozdnih sadik brezplačno iz javnih 
gozdnih drevesnic

Že nekaj let sem je v banovinskih proračunih 
gotova vsota predvidena tudi za brezplačno oddajo 

gozdnih sadik slabše stoječim gozdnim posestnikom 
iz banovinskih gozdnih drevesnic. Tudi letos je za 
ta namen nekaj javnih sredstev na razpolago.

Namen tega je, da dobe siromašni ali manj premo-
žni gozdni posestniki, ki imajo za sajenje primeren 
svet, gozdne sadike brezplačno. Za brezplačne gozdne 
sadike naj prosijo samo slabše stoječi posestniki, ki 
bodo sadike v resnici tudi posadili. Zgodilo se je, da 
je marsikdo prosil za sadike brez stvarne potrebe, 
samo zato, ker nič ne stanejo, jih pa ni niti posadil, 
ali pa tako malomarno, da ni bilo pravega uspeha. 
Zopet drugi jih je uporabil za živo mejo.

Gojenje gozdnih sadik stane mnogo denarja, 
zato naj se prosi samo za toliko sadik, kolikor se 
jih bo lahko na primernem svetu posadilo, da bo 
uspeh zagotovljen. Brezplačne gozdne sadike naj 
se uporabi za pogozditev goličav ali redčin, ali za 
spopolnitev naravnega podmladka v gozdu, ali pa 
za pogozditev negozdnih tal, kakor slaborodnega 
travnika, pašnika, itd. Še veliko je praznega sveta, 
ki ne samo, da nič ne donaša, nego je zanj treba 
še plačevati davek. Zasajen s primernim gozdnim 
drevjem pa bi takoj predstavljal večjo vrednost in 
v bodočnosti kaj donašal.«

Slika 3: Šolarji na pogozdovanju. Vir: Fototeka Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Figure 3: Schoolchildren at afforestation, Source: Photograph library of the National Museum of the Contemporary 
History.
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2.2 Pogozdovali so tudi učenci
V dravski banovini so za ozaveščanje mladine 
organizirali Dečji dan za pogozdovanje. Prva orga-
nizirana pogozdovanja s šolarji so se začela leta 
1926, ko so šolarji imeli štirideset pogozdovalnih 
dni in posadili 131.000 gozdnih drevesc. Taka 
pogozdovanja so bila deležna kar velike publicitete.

Učiteljski tovariš (1940, št. 2) je objavil zani-
mivo vest v rubriki Kaj vse pišejo o učiteljstvu, 
šoli, prosveti in JUU, ki jo je objavil časopis Jutro:

»Propaganda pogozdovanja na ljudskih šolah 
je bila lansko šolsko leto v naši banovini tako 
uspešna, da so šolski otroci posadili 455.231 
sadik raznega gozdnega drevja. Pri sajenju je 
sodelovalo 40.866 otrok pod vodstvom 1.396 
učiteljic in učiteljev. Da bi bila propaganda za 
pogozdovanje čim najbolj učinkovita, so bile v 
nekaterih banovinah vpeljane posebne karte za 
učence, ki sodelujejo pri pogozdovanju. Na teh 
kartah so slike iz življenja gozda z raznovrstnim 
besedilom, kakor s pesmicami in nauki, zlasti pa 
z znano ”Molitvijo gozda“. Na drugi strani kar-
tona je pa ime šolarja ter podatki o času sajenja s 
številom vsajenih sadik. Čeprav je naša banovina 

najmanjša, vendar v nobeni drugi banovini države 
niso šolski otroci posadili toliko drevesc. V vsej 
državi je bilo namreč lani vsajenih 1.896.443 
sadik, da so naši šolarji nasadili kar četrtino v 
vsej državi vsajenih sadik. Da to akcijo podpre, 
je beograjski dnevnik ”Politika“ 14. oktobra t. l. 
razpisal 6 nagrad za one učitelje, ki bodo imeli 
pri sajenju največ uspeha. Prva nagrada znaša 
5.000, druga 2.000 in tri po 1.000 din. Učitelji in 
učiteljice, ki žele tekmovati, naj pošljejo do kraja 
junija t. l. uredništvu ”Politike“ dokaze pogozdo-
vanja, ustanovitve šolskih drevesnic, števila vsa-
jenih drevesc in pogozdene površine. Dokaze naj 
potrdi občina in šumski referent. Tem podatkom 
je treba tudi priložiti opis pogozdovanja. Nagrade 
razdli poseben odbor, ki so v njem predsednik 
JUU g. Ivan Dimnik, en predstavnik ministrstva 
za šume in rudnike in član uredništva ”Politike“. 
Po nekaterih krajih so šole svojo nalogo opravile 
s posebno propagandno slovesnostjo, ko so hodili 
šolarji k sajenju v sprevodu s potrebnim orodjem 
in mladimi drevesci, prav tako pa s tablami in 
zastavami z napisi ”Varujte gozd!“, »Ne uničuj 
lesov!“, ”Varuj, neguj in prizanašaj gozdu!“.

Slika 4: Pogozdovanje Slivnice leta 1938. Vir: Družinski arhiv Srečka Knapa
Figure 4: Afforestation of Slivnica in 1938. Source: Family archive of Srečko Knap 
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Učitelji, predvsem pa šumski referenti so imeli 
poučna predavanja, da so bile te manifestacije za 
pogozdovanje povsod zelo simpatična in s pohvalo 
sprejete.«

Kako velik obseg so dosegli Dečji dnevi za 
pogozdovanje priča podatek, da je med letoma 
1926 in 1940 šolska mladina v dravski banovini 
posadila več kot tri milijone gozdnih sadik, 
pogozdenih je bilo kar 800 ha goljav (Perko, 
2014, str. 285).

Na podlagi podatkov za leti 1937 in 1939 in 
glede na primerjavo števila ter obsega banovinskih 
in drugih drevesnic ocenjujemo, da so v obdobju 
od leta 1919 do 1940 pogozdili na leto najmanj 
enajst sadik na hektar vseh gozdov v Dravski 
banovini. 

3 GOZDNO DREVESNIČARSTVO V 
SLOVENIjI PO DRUGI SVETOVNI 
VOjNI 

Dobra štiri leta med drugo svetovno vojno je 
gozdarstva delovalo v težavnih vojnih razmerah. 
Razumljivo je, da je bilo vse drugo pomemb-
nejše kot skrb za obnovo gozdov. V prvi povojni 
Narodni vladi Slovenije, ki je bila ustanovljena 5. 
maja 1945 v Ajdovščini, je bilo tudi ministrstvo 
za gozdarstvo, prvi minister pa je bil Tone Fajfar. 

Vojna je bila končana, škodo, ki je prizadela 
gozdarstvo (na gozdovih in v njih, na napravah in 
zgradbah, lesni industriji, lovu itn.) so strokovnjaki 
ocenili na približno eno milijardo predvojnih 
dinarjev (Perko, 2005). Še nekaj velja pripomniti: 
»V času okupacije je bilo 40 večjih gozdnih drevesnic 
docela zanemarjenih in je zaradi tega od 6. milijo-
nov gozdnih sadik, ki se nahajajo še v drevesnicah, 
precejšen del neuporabnih .« (Perko, 2005, str. 33), 
kar je bilo vse prej kot vzpodbuda za prepotrebno 
obnovo prizadetih gozdov. 

3.1 Potrebe po sadikah so bile velike
Ogromne poseke, posebno vzdolž cest in žele-
zniških prog iz obdobja okupacije, pa tudi veliki 
goloseki po osvoboditvi, ko je bilo treba na kar 
najhitrejši in najpreprostejši način dobiti les za 
obnovo porušene domovine in izvoz, so terjali 
velika obnovitvena dela, t.j. pogozdovanja. Plan-
skim sečnjam so sledili podlubniki in ogolele 

površine, ki so se še povečale. Temu pa je treba 
dodati še starejše poseke iz predvojnega časa, ki 
jih je imela banska uprava leta 1937 v evidenci 
kar okoli 6.000 ha. Ker so bile med vojno številne 
drevesnice opuščene, je prva leta po vojni zelo pri-
manjkovalo sadik. Obseg pogozdovanj se je večal 
iz leta v leto. Beltram (1955, str. 288) je zapisal: 
»Število drevesnic je raslo, tako da jih je bilo leta 
1954 247 z 78 ha površine in letno proizvodnjo 
14 milijonov sadik. Sprva se ni veliko gledalo na 
kvaliteto in provenienco semena niti na kakovost 
sadik, ki so jih odgajali v prosti setvi in so bile 
zato slabše uporabne, kar je seveda vplivalo tudi 
na uspeh pogozdovanja. Sčasoma so se razmere 
uredile in kvaliteta sadik se je izboljšala. Večina 
drevesnic je uvedla originalno uporabo ogljenega 
prahu za desinfekcijo zemlje, ki zelo ugodno vpliva 
na zdravje in boljše uspevanje sadik, začeli so red-
keje sejati in zemljo redno gnojiti.« Beltram (1955, 
str. 288) je še poudaril: »Čedalje bolj uporabljamo 
majhne krajevne drevesnice, celo v samem gozdu, 
ker ne potrebujejo zalivanja in komaj nekaj pletve, 
zagotavljajo pa boljši uspeh pri pogozdovanju.«

V prvem desetletju po drugi svetovni vojni, ko 
so bile razmere vse prej kot ugodne, je bilo v Slo-
veniji pogozdenih več kot 30.000 ha in porabljenih 
90.613.000 gozdnih sadik ali povprečno dobrih 
devet milijonov na leto (Beltram, 1955). Tako 
so v obdobju od 1945 do 1954 na leto pogozdili 
deset sadik na hektar vseh gozdov (879.000 ha).

Leto 
Pogozde-
no zunaj 

Krasa

Pogoz-
deno na 
Krasu

Skupaj 

1945 48 – 48
1946 1.402 – 1.402
1947 1.586 4 1.462
1948 2.974 537 3.511
1949 2.389 749 3.138
1950 3.169 1.144 4.33
1951 3.059 830 3.889
1952 2.735 1.265 4.000
1953 3.017 1.139 4.156
1954 3.196 1.025 4.221
Skupaj 23.575 6.693 30.268

Preglednica 1: Pogozdene površine (v ha) v prvem 
desetletju po drugi svetovni vojni v Sloveniji. Vir: 
Beltram, 1955, str. 294.
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Prva povojna leta je zelo primanjkovalo goz-
dnih delavcev; prednost so dajali sečnji, spravilu 
in prevozu lesa. Gozdarjem so pri pogozdovanju 
priskočile na pomoč številne množične orga-
nizacije tistega časa: članice AFŽ, mladinke in 
mladinci, sindikati, Zveza borcev, pripadniki 
JLA, LM, lovci, gasilci, zadružniki, strokovno 
gozdarsko osebje, kmetovalci, šolska mladina, 
učitelji … Leta 1950 se je gozdnogojitvenih del 
udeležilo 64.418 oseb, opravili so 43.406 delovnih 
dni in pogozdili 1.977.000 sadik, posejali 6.846 kg 
semena in očistili 989 ha (Beltram, 1955). 

3.2 Drevesnica naj bo čim bliže območju 
pogozdovanja

Prva povojna leta je Wraber usmerjal razvoj seme-
narstva in drevesničarstva ter podpiral delovanje 
lokalnih drevesnic (Wraber, 1951, str. 12): »Glede 
krajevne razporeditve gozdnih drevesnic se je torej 
treba ravnati po načelu, da bodi drevesnica kolikor 
mogoče blizu kraja porabe sadik, torej v kolikor 
mogoče, enakem ekološkem okolju. Sistem večjega 
števila manjših drevesnic, razporejenih po širinskih 
(geografskih) conah in posebej še po višinskih 

vegetacijskih pasovih (etažah), naj bolj ustreza 
biološkim zahtevam semenarske in drevesničarske 
službe. Na videz manj ekonomičen, je vendar ta 
sistem najrentabilnejši za gozdno proizvodnjo.«

V obdobju po drugi svetovni vojni je do začetka 
60. let 20. stoletja torej veljalo načelo, da mora biti 
drevesnica čim bliže območju pogozdovanja. To je 
bilo obdobje, ko so veliko večino del v drevesnicah 
opravljali ročno, mehanizacije skoraj ni bilo. Leta 
1956 je bilo v Sloveniji kar 410 drevesnic s skupno 
površino 90,1178 ha (povprečna gozdna drevesnica 
je obsegala le 20 arov). Tistega leta so iz vseh teh 
drevesnic oddali 20.030.000 sadik (Šuštar, 1957). 

3.3 Že leta 1951 je v Sloveniji delovala 
tudi sodobnejša Gozdna drevesnica 
in semenarna v Mengšu 

Leta 1948 je bilo z odločbo Ministrstva za gozdar-
stvo in kmetijstvo ustanovljeno podjetje Gozdna 
semenarna in drevesnica, ki se je po petnajstih 
letih preimenovala v podjetje SEMESADIKE z 
nalogami: gojenje in prodaja gozdnih sadik in 
zbiranje, nakup ter prodaja vseh vrst gozdnega 
semena doma in v tujini.

Slika 5: Mala gozdna drevesnica pod Starim gradom pri Uncu leta 1958. Setev črnega bora. Vir: Arhiv Franc Perko.
Figure 5: The little forest nursery under Stari grad near Unec in 1958. Black pine sowing. Source: Archive of Franc Perko
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3.4 Večje sodobnejše gozdne drevesnice 
so počasi nadomeščale manjše 
lokalne drevesnice

Drevesničarstvo se je – kot druge dejavnosti 
– počasi, a vztrajno razvijalo. Jurhar (1967) je 
ugotavljal, da je gozdno drevesničarstvo v zadnjih 
letih pri večini gozdnogospodarskih organizacij 
bistveno napredovalo. Razvoj je potekal v smeri 
postopnega opuščanja majhnih lokalnih gozdnih 
drevesnic in osnovanja večjih, v katerih bi delo 
potekalo po sodobnejših  načinih ter z večjim 
proizvodnim potencialom. 

Preglednica 2: Razvoj drevesničarstva v Sloveniji med 
letoma 1963 in 1968. Vir: Jurhar, 1967.

1963 1966
Število drevesnic 199 83
Površina drevesnic (ha) 129,30 265,42

Preglednica kaže, da se je število gozdnih dre-
vesnic od leta 1963 do 1968 več kot prepolovilo, 
leta 1968 je delovalo le še 83 gozdnih drevesnic. 
Vendar je bil to šele začetek, že takrat (leta 1966) 
so ob številnih majhnih lokalnih drevesnicah 
delovale tudi večje in sodobnejše. Med sodobne 
drevesničarske obrate so leta 1966 sodili: Seme-
sadike Mengeš, Vrbina in Rimš (Kmetijsko-
-gozdarsko podjetje Brežice), Lokve - Gradac 
in Poljane (Gozdno gospodarstvo Novo mesto), 
Prešnik (Gozdno gospodarstvo Celje), Matenja 
vas (Gozdno gospodarstvo Postojna), Brezje - 
Bukovica (Zavod za pogozdovanje in melioracije 
Krasa, Sežana), Markovci in Lovrenc na Pohorju 
(Gozdno gospodarstvo Maribor), Muta - Radlje 
(Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec), Mahovnik 
(Kmetijsko-gozdarsko podjetje Kočevje), Iža-
kovci (KIK Pomurka Murska Sobota), Radmirje 
(Gozdno gospodarstvo Nazarje) in Breginj (Soško 
gozdno gospodarstvo Tolmin). Poleg za tedanji 
čas sodobne mehanizacije za osnovno obdelavo 
tal, setev semena, presajanje sejank, okopavanje, 
prašenje, škropljenje, zalivanje in izkopavanje 
sadik, so številne preskrbo z vodo za namakanje 
uredile s prenosnim sistemom cevi. 

Drevesničarska vzgoja sadik v naštetih dre-
vesnicah se je bistveno razlikovala od nekda-
njega načina dela v majhnih lokalnih gozdnih 

drevesnicah. Za množično pridelovanja sadik 
v velikih, sodobno opremljenih drevesnicah je 
bila potrebna dobra organizacija dela, prav tako 
tudi specializirani strokovnjaki. Dandanes mora 
strokovnjak drevesničar dobro obvladati ves potek 
vzgoje sadik, začenši pri semenu, poznati mora 
substrat, tla v drevesnici, obvladati gnojenje, 
setev, presajanje, razmik sadik, zasenčenje, nego, 
zalivanje, varstvo, uničevanje plevela, uporabo 
herbicidov, insekticidov, kako ravnati z izkopanimi 
sadikami, prevoz in še marsikaj, z novo nastalo 
državo Slovenijo pa tudi trženje.

3.5 Pripraviti je treba dolgoročni načrt 
potreb po sadikah v Sloveniji

Razvoj drevesničarstva v Sloveniji je do 60. let 
20. stoletja potekal nekako samodejno, brez 
pravih strateških usmeritev. Vse bolj se je kazala 
potreba po pripravi dolgoročnega načrta potreb 
po sadikah v Sloveniji. Pravi pogoji pa so nastali 
šele, ko so bili izdelani prvi gozdnogospodarski 
načrti območij za celotno Slovenijo za razdobje 
od leta 1971 do 1980. Takrat je Slovenija prvič 
dobila celovito in poenoteno podobo stanja in 
potreb vseh slovenskih gozdov. Hkrati je po 
letu 1964 nastalo enotno gospodarjenje z vsemi 
gozdovi ne glede na lastništvo v okviru gozdno-
gospodarskih območij.

V obdobju od leta 1971 do 1975 je bila poraba 
gozdnih sadik v Sloveniji konstantna, na leto se 
je porabilo okoli 7,6 milijona sadik. Gozdarstvo 
pa je bilo pred novim srednjeročnim razdobjem 
od leta 1976 do 1980. 

V obdobju od leta 1971 do 1975 so na leto 
pogozdili 7,4 sadike na hektar vseh gozdov, Božič 
(1979), ki je upošteval le gospodarske gozdove pa 
podaja podatek 8,4 sadike na ha gozda na leto.

Vzgoja sadik naj bi se postopno centralizirala v 
nekaj večjih drevesnicah, kar bi omogočilo smo-
trnejšo uporabo mehanizacije, specializacijo proi-
zvodnje in delovne sile ter zmanjšanje proizvodnih 
stroškov. Razprava o gozdnem drevesničarstvu je 
pokazala, da je treba čim prej pripraviti program 
razvoja drevesničarstva, ki naj bi upošteval biolo-
ški, tehnološki in ekonomski vidik te gozdarske 
dejavnosti. To nalogo naj bi prevzel Inštitut za 
gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije. 
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Nalogo je opravil Božič (1979, str. 163), ki je 
ugotovil naslednje:
–  »gozdnogospodarske organizacije so do sedaj 

veliko vložile v drevesničarsko proizvodnjo. 
To dokazujejo površine drevesnic (162,90 ha 
obdelovalnih površin) ter dejstvo, da v njih 
proizvajajo saditveno blago, ki po količini in 
kakovosti ustreza potrebam,

–  med proizvajalci sadik praktično ni povezave 
ali pa je ta preskromna zaradi individualnega 
obravnavanja drevesničarske problematike znotraj 
posameznega gozdnogospodarskega območja. To je 
imelo že v preteklosti negativne posledice, ki so se 
zlasti pokazale v neusklajenosti proizvodnje goz-
dnih sadik (sadike so ostajale). Druge posledice pa 
se kažejo še dandanes v zaostajanju posodabljanja 
in racionalizacije drevesničarske proizvodnje, v 
smotrnejši uporabi mehanizacije, v specializaciji 
proizvodnje ter končno pri naporih za zniževanje 
proizvodnih stroškov gozdnih sadik.«
Božič (1979) ocenjuje, da v Sloveniji gospoda-

rimo z zastornim sistemom gospodarjenja (sem 
vključuje tudi skupinsko postopno gospodarjenje) 
na 517.000 ha. V obdobju od leta 1971 do 1975 
so v teh gozdovih na leto porabili 15,4 sadike na 
hektar. Božič (1979) razdeli gozdnogospodarska 
območja po porabi sadik v dve skupini:

–  v prvi, kjer so porabili za obnovo, melioracije 
in pogozdovanje 3 do 6 sadik na hektar, sodijo: 
Kras, Celje, Brežice, Ljubljana, Tolmin in Kranj,

–  v drugo skupino, kjer je bila v prejšnjem 
obdobju povprečna poraba od 7 do 12 sadik 
na hektar gospodarskega gozda, so se uvrstili: 
Kočevje, Novo mesto, Nazarje, Maribor, Murska 
Sobota, Bled in Slovenj Gradec.
Božič (1979, str. 164) je še dodal: »Poseben 

položaj ima gozdnogospodarsko območje Postojna 
z izjemno visoko porabo sadik, 15 sadik po ha, 
in s programom obnove, ki jo lahko izrazimo z 
intenziteto 13 sadik na ha.« 

Seznanimo se še s povzetkom prispevka (Božič, 
1979, str. 167): »Pričakovana letna poraba sadik v 
srednjeročnem obdobju 1976 do 1980 bo znašala 
okoli 12 milijonov. Pri tem bomo potrebovali za 
obnovo gozdov in spopolnjevanje okoli 6 milijonov 
sadik, za gozdne melioracije in pogozdovanja pa 
tudi okoli 6 milijonov sadik.«

Pri načrtovanem sajenju 12 milijonov sadik 
na leto se bo povprečna poraba sadik na hektaar 
gospodarskih gozdov povečala z dosedanjih 8,4 
na 13,5 sadike na hektar (Božič, 1979).

Božič je še ugotovil, da so zmogljivosti obsto-
ječih drevesnic dovolj velike za povečano vzgojo 
sadik, tako da drevesnic ni treba povečevati.

Preglednica 3: Poraba sadik po gozdnogospodarskih organizacijah v obdobju od leta 1971 do 1975 v 000 kosih. 
Vir: Horvat - Marolt, 1978.
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Od strokovnih osnov 12 milijonov sadik na 
leto (Božič, 1979) pa se je s srednjeročnim načr-
tom za obdobje od leta 1986 do 1990 načrtovana 
povprečna letna poraba zmanjšala na 9.500.000 
gozdnih sadik, od tega 8.750.000 iglavcev in 
750.000 sadik listavcev. Do leta 1989 so načrte 
zadovoljivo izvajali, tako da je bila v 80. letih 
intenzivnost sajenja okoli 9 sadik/ha vseh gozdov.

Po letu 1990 so pri vlaganjih v gozdove 
(vključno z obnovo s sajenjem) nastali močni 
negativni trendi, ki se po rahlem povečanju sredi 
devetdesetih let nadaljujejo tudi v obdobju po 
letu 2000. 

4 GOZDNO DREVESNIČARSTVO IN 
PORAbA SADIK V SLOVENIjI PO 
OSAMOSVOjITVI

Slovenija je postala samostojna država in tudi 
gozdarstvo se je znašlo v novih razmerah. V preho-
dnem obdobju med letoma od 1990 do 1993 je na 
področju gozdarstva vladalo nekakšno brezvladje. 
Stari sistem, ko je potekal ves promet z lesom 
iz družbenih in zasebnih gozdov prek gozdnih 
gospodarstev in so se od vrednosti prodanega 
lesa odvajala sredstva za vlaganja v gozdove, ki 
so bila namenjena za delovanja gozdarske službe, 
gozdnogospodarskega načrtovanja in vseh, z načrti 
predvidenih del pri obnovi, negi in varstvu gozdov, 
pa tudi za odpiranje gozdov s prometnicami, ni 
več deloval. Še pred sprejemom novega zakona o 
gozdovih se je začela prosta prodaja lesa iz zasebnih 
gozdov, zaradi česar se je zmanjšal obseg sredstev 
za vlaganja v gozdove in posledično je bilo tudi 
v obnovo in nego v zasebnih gozdovih. Gozdno-
gospodarske organizacije, ki so bile zadolžene 
in odgovorne za izvajanje gozdnogospodarskih 
načrtov v družbenih in zasebnih gozdovih, tako 
niso mogle več v celoti opravljati svojega dela.

Ko je leta 1994 začel veljati Zakon o gozdo-
vih, ki ga je Državni zbor sprejel 26. maja 1993, 
je gozdarstvo začelo delovati na popolnoma 
novih izhodiščih. Financiranje gozdarske službe, 
gozdnogospodarskega načrtovanja in vlaganj v 
gozdove je prešlo iz samofinanciranja gozdarstva 
(sredstva za vlaganja v gozdove) na financiranje 
iz državnega proračuna. Osnovana je bila Javna 
gozdarska služba, ki jo plačuje državni proračun in 

ki usmerja razvoj vseh gozdov, v proračunu Repu-
blike Slovenije pa se zagotavljajo tudi sredstva za 
sofinanciranje gojitvenih in varstvenih del ter del 
za vzdrževanja življenjskega okolja prostoživečih 
živali v zasebnih gozdovih. Še ena bistvena novost 
je nastala: za gospodarjenje v zasebnih gozdovih 
je zadolžen lastnik gozda.

Z državnimi gozdovi pa na podlagi konce-
sije do leta 2016 gospodarijo nekdanja gozdna 
gospodarstva, ki so se preoblikovala v gozdarske 
gospodarske družbe. 

4.1 Program razvoja gozdov v Sloveniji
Program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur. list RS, št. 
14/96) je na podlagi gozdnogospodarskih načrtov 
za obdobje od leta 1991 do 2000 določal obseg 
obnove, nege in premen degradiranih gozdov.

Preglednica 4: Načrtovani letni obseg obnove, nege 
in premen degradiranih gozdov v Programu razvoja 
gozdov v Sloveniji (v ha). Vir: Ur. list RS, št. 14/96.

Umetna obnova 1.431
Nega gozdov 24.192
Premena degradiranih 
gozdov – posredna 

881

Premena degradiranih 
gozdov – neposredna

387

Program razvoja gozdov v Sloveniji je takole 
opredelil dejavnost in usmeritve gozdnega dre-
vesničarstva in semenarstva:

»Tudi pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi 
so primeri, ko naravno obnavljanje gozdov ni uspe-
šno ali ni skladno s cilji gospodarjenja z gozdom. 
Tako je v nekaterih sestojih potrebna tudi obnova 
s sajenjem, za katero mora biti zagotovljena stalna 
preskrba s kakovostnimi sadikami različnih vrst in 
provenienc. Gozdno drevesničarstvo in semenarstvo 
je torej pomembna dejavnost gozdarstva, zato mora 
javna gozdarska služba skrbno spremljati razvoj 
in delo gozdnih drevesnic oziroma semenarskih 
obratov ter sodelovati z njimi. 

Usmeritve:
– zaradi narave drevesničarske proizvodnje je treba 

izdelati srednjeročni načrt proizvodnje sadik, in 
sicer po drevesnih vrstah, izvoru, načinu vzgoje 
in starosti; 
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– standarde za kakovost sadik je treba uskladiti 
z mednarodnimi; 

–  nujen je stalni nadzor vzgoje sadik v gozdnih 
drevesnicah, ki vključuje nadzor semenske zaloge 
in spremljanje porabe semena; 

– v prometu s sadilnim materialom je treba zah-
tevati potrdilo o izvoru; 

– povečati je treba površine obstoječih in določiti 
nove semenske sestoje in s tem zagotoviti nemo-
teno oskrbo s semenjem različnih drevesnih vrst 
in provenienc; 

– v gozdovih je treba izločiti, označiti in zavarovati 
t.i. plus drevesa vseh drevesnih vrst; 

– nabiranje semenja v semenskih sestojih mora 
biti nadzorovano: 

– treba je strokovno preveriti utemeljenost vseh 
do zdaj osnovanih semenskih plantaž; 

– zasnovati je treba gensko (semensko) banko zlasti 
redkih in ogroženih drevesnih vrst ter njihovih 
krajevnih ras.«
Ko primerjamo program z realizacijo, ugotovimo 

velika odstopanja. Glede na podatke (Grecs, 1998) so 
leta 1994 izpolnili načrt umetne obnove (sajenje in 
setve) s 603 ha (to je le 42  % obveznosti iz Programa 
razvoja gozdov brez premen degradiranih gozdov), 
leta 1995 770 ha (52  %) in leta 1996 591 ha (41  %). 
V primerjavo smo vzeli le umetno obnovo brez 
premene degradiranih gozdov, če bi upoštevali še to, 
bi bila izpolnitev načrtovanih obveznosti še precej 
manjša (1994, 33  %; 1995, 42  %; 1996, 32  %). Neko-
liko ugodnejša je bila realizacija med letoma 1997 
in 1999, ko se je približala polovici načrtovanih del. 

4.2 Resolucija o nacionalnem gozdnem 
programu

Resolucijo o nacionalnem gozdnem programu je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 
20. novembra 2007. 

Na temelju te resolucije bi bilo treba sprejeti 
za posamezna področja operativne in zavezujoče 
načrte.

Resolucija o nacionalnem gozdnem programu 
prinaša v preglednici 4, na strani 20, med drugim 
tudi načrte, povezane z obnovo in drevesničar-
stvom: 
–  mogoč posek   4.101.056 m3/na leto,
–  obnova gozdov s sajenjem 671 ha/na leto,
–  priprava sestoja za naravno nasemenitev 2.147 

ha/na leto,
–  nega gozdov 17.079 ha/na leto.

4.3 Ocena izvedbe načrta od leta 2001 do 
2010 in načrt za obdobje od leta 2011 
do 2020

Stanje v slovenskih gozdovih glede trajnosti ni 
zadovoljivo. Po Gozdnogospodarskih in lovsko 
upravljavskih načrtih območij za obdobje od 
leta 2011 do 2020, povzetek za Slovenijo, ki ga je 
pripravil Zavod za gozdove Slovenije povzemamo 
naslednje glavne probleme pri gospodarjenju z 
gozdovi v Sloveniji: 

Zagotavljanje izvedbe načrtovanih ukrepov
»Razkorak med načrtovanimi in realiziranimi 
ukrepi je prisoten že dalj časa. Ob izostanku načr-
tovanih ukrepov nimamo vzvodov za dolgoročno 
usmerjanje razvoja gozdov, kar neizbežno vodi 
tudi v slabšanje njihovega stanja. Problem je izpo-
stavljen na prvem mestu tudi zaradi dejstva, da v 
zadnjih dveh desetletjih v smislu boljše realizacije 
ni zaznavnih premikov. Posebej problematična je 
realizacija ukrepov v zasebnih gozdovih.«

Neizkoriščenost proizvodnih potencialov 
gozdov
»Približno četrtina gozdov zaradi neprimerne 
zgradbe sestojev po količini in vrednosti bistveno 

Preglednica 5: Obseg obnove s sajenjem in setvijo v obdobju od leta 1994 do 1996. Vir: Grecs, 1998.

Zasebni goz-
dovi, posest 

do 100 ha 

Zasebni goz-
dovi posest 
več kot 100 

ha

Državni 
gozdovi

Gozdovi, ki 
so predmet 

denacionali-
zacije

Gozdovi 
drugih prav-

nih oseb

Skupaj

1994 282 – 321 – – 603
1995 440 – 273 20 – 733
1996 407 - 165 14 5 591
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odstopa od produkcijske sposobnosti gozdnih 
rastišč.«

Nezadostna odprtost posameznih gozdnih 
predelov
»Izgradnja gozdnih cest je v zadnjih dvajsetih letih 
povsem zastala.«

Oteženo naravno pomlajevanje
»Poleg vpliva rastlinojedih parklarjev na pomlaje-
vanje gozdov naravno obnavljanje gozdov ogrožajo 
tudi nekateri drugi dejavniki. Naravno pomlajeva-
nje je zaradi zaostrenih ekoloških razmer, počasno 
in mestoma manj uspešno v predelu visokogorskih 
gozdov (GGO Bled, GGO Slovenj Gradec). V nižin-
skih predelih izstopa problematika obnove hrastovih 
sestojev (GGO Novo mesto, GGO Murska Sobota) 
ter ostalih nižinskih gozdov (GGO Murska Sobota). 
Vzrok za neuspešno naravno pomlajevanje ključnih 
drevesnih vrst je v nekaterih predelih tudi v neu-
streznem konceptu obnove, naravno pomlajevanje 
pa je pogosto oteženo tudi na ogolelih površinah, 
nastalih po sanacijah gozdov, poškodovanih po 
podlubnikih oziroma večjepovršinskih ujmah (npr. 
GGO Bled).«

Neusklajenost rastlinske in živalske 
komponente gozdov
»Kljub stalnemu izboljševanju usklajenosti rastlin-
ske in živalske komponente gozda je problematika 
v nekaterih predelih (GGO Postojna, Kočevje, 
Novo mesto, Ljubljana, Murska Sobota) še vedno 
močno prisotna in se kaže zlasti v neuspešnem 
pomlajevanju ključnih drevesnih vrst, kot tudi v 
razvrednotenju lesa zaradi lupljenja. Problem je 
večplasten, razlog zanjo je na eni strani še vedno 
previsoka številčnost rastlinojede parkljaste divjadi, 
kot tudi zmanjšana prehranska kapaciteta gozdnih 
ekosistemov na drugi strani. Najbolj pereč problem 
neusklajenosti odnosov med gozdom in prostoži-
večimi živalskimi vrstami je v predelu dinarskih 
jelovo-bukovih gozdov (GGO Postojna, Kočevje, 
Novo mesto, Ljubljana).«

Neuravnoteženo razmerje razvojnih faz
»Problem neuravnoteženega razmerja razvojnih 
faz je navzoč v večini GGO in se kaže predvsem v 
velikem deležu debeljakov in odsotnosti mladovja, 

kar poleg problematike zagotavljanja trajnosti 
donosov pomembno vpliva tudi na zmanjševanje 
prehranske kapacitete za divjad, ki v nekaterih 
predelih (npr. Dinaridi) še dodatno poglablja 
problematiko neusklajenosti rastlinske in živalske 
komponente.«

Že dolgo obdobje smo priča težavam pri obnovi 
slovenskih gozdov, saj zelo primanjkuje mladovij, 
pomanjkanje je opazno že pri drogovnjakih. Pre-
sežke tvorijo prepogosto že prestareli debeljaki. Da 
v kratkem ni pričakovati izboljšanja, nas opozarja 
tudi pomanjkanje sestojev v obnovi. K izboljšanju 
razmer ni nič doprineslo obdobje od leta 2001 do 
2010, saj je bil načrtovani obseg obnove v državnih 
gozdovih izpolnjen le s 84  %, v zasebnih gozdo-
vih pa le 54  %. Gozdnogospodarski načrti se pri 
načrtovanju vlaganj v nego in obnovo v zasebnih 
gozdovih vse bolj naslanjajo na možnosti za njihovo 
izvedbo in na razpoložljiva finančna sredstva iz 
proračuna, vse manj pa na potrebe gozdov. Žal se 
to že dogaja tudi pri državnih gozdovih.

Preglednica 6: Načrtovani in realizirani obseg obnove 
(naravna in s sadnjo) v slovenskih gozdovih v obdobju 
od leta 2001 do 2010 in okvirne potrebe za obdobje 
od leta 2011 do 2020 (v ha). Vir: Zavod za gozdove 
Slovenije, 2012.

Načrt od 
leta 2001 do 

2010

Realizacija 
od leta 2001 

do 2010

Načrt od 
leta 2011 do 

2020

Državni 
gozdovi 12.485 10.541 12.150

Zasebni 
in drugi 
gozdovi

22.177 11.977 24.675

Tudi okvirne potrebe obnove (tudi če bodo 
realizirane, v kar pa upravičeno dvomimo) za 
obdobje od leta 2011 do 2020 ne morejo izboljšati 
neuravnoteženosti razvojnih faz gozdov v Sloveniji.

Ko pregledujemo navedene številke, se ozrimo 
še na program potreb po sadikah za obdobje od 
leta 2000 do 2005 (Grecs, 2000): »V prihodnjem 
petletnem obdobju na ZGS načrtujemo porabo 1,8 
milijonov sadik letno za obnovo s sadnjo v slovenskih 
gozdovih. Poleg načrtovane redne obnove s sadnjo 
in setvijo bomo nadaljevali s postopno obnovo eno-
vrstnih kultur iglavcev z razširitvijo s Pohorja in 
Krasa tudi na druga območja v Sloveniji. V vrstni 
strukturi sadik načrtujemo zmanjšanje deleža sadik 
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smreke na 40-45  %, zadržanje deleža plemenitih 
listavcev pod 20  %, povečanje deleža bukovih sadik 
na 15-18  %, hrastov na 10  % in drugih iglavcev 
povprečno za odstotek.« 

Program razvoja gozdov (načrti od leta 1991 
do 2000) je načrtoval letno obnovo s sajenjem na 
1.431 ha (poleg tega še 387 ha neposredne premene 
degradiranih gozdov ter posredne premene na 
881 ha), območni gozdnogospodarski načrti za 
obdobje od leta 2011 do 2020 pa načrtujejo letni 
obseg obnove s sajenjem na 500 ha. Tudi glede 
tega so različna strokovna izhodišča med dvema 
načrtoma več kot očitna. Kje so razlogi? Podatki 
na drugi strani kažejo, da imamo preveč starih 
sestojev in premalo mladovij in sestojev v obnovi. 
Leta 2012 je bilo s sajenjem obnovljenih le 270 ha 
gozdov. Če dodamo še 8 ha obnove s setvijo, se 
je tako obnovilo le 278 ha gozdov, kar je le 20  % 
načrtovane obnove (brez premen degradiranih 
gozdov) v obdobju od leta 1991 do 2000 ali 56  % 
načrtovane obnove s sajenjem za obdobje od leta 
2011 do 2020. 

V zadnjih dveh desetletjih se zmanjšujejo 
potrebe po sadikah. Glede na program razvoja 
gozdov (osnova so načrti od leta 1991 do 2000) naj 
bi na leto potrebovali samo za obnovo s sajenjem 
(brez premen) od 3,5 do 4 milijona sadik, dejan-
ska poraba pa je nihala od 1,65 do 1,75 milijona 
(Grecs, 2000). V obdobju od leta 2003 do 2010 
je bila povprečna letna poraba sadik 970.331. Po 
območnih načrtih za obdobje od leta 2011 do 2020 
potrebujemo le še 900.000 sadik na leto (smreke 

35  %, jelke, bora in macesna po 1  %, bukve 17  %, 
hrasti 15  %, plemeniti listavci 25  %, in 5  % pre-
ostalih drevesnih vrst). Namesto 900.000 je bilo 
leta 2011 pogozdeno 778.031 gozdnih sadik, v 
letu 2012 pa le še 565.245 (od tega 11.845 puljenk) 
triindvajsetih različnih drevesnih vrst. 

Taki trendi in nihanja so se morali odražati na 
slovenskem gozdnem drevesničarstvu, ki je praktično 
preminulo. Le kako bomo lahko uresničili z območ-
nimi načrti načrtovani obseg obnove s sajenjem in 
hkrati sanirali tudi posledice različnih ujm, požarov 
in podlubnikov, ko smo praktično z nepremišljenimi 
ukrepi uničili gozdno drevesničarstvo! Takemu igranju 
s številom potrebnih sadik ustreznih drevesnih vrst 
in provenienc iz leta v leto, ki jih ni mogoče nabaviti 
kar v brezštevilnih nakupovalnih centrih, ampak 
je za njihovo vzgojo treba imeti ustrezno seme in 
tudi čas, ne moremo reči drugače kot neodgovorno 
delo Zavoda za gozdove Slovenije, ki je po zakonu 
o gozdovih zadolžen za zagotavljanje sadik gozdnih 
drevesnih in grmovnih vrst. 

Koncept sonaravnega gospodarjenja, mnogo 
primerneje bi bilo reči gospodarjenje po meri 
narave, ne more uspeti brez ustreznega ukre-
panja. Poleg sečnje, nege in naravne obnove je 
potrebna tudi pomoč obnovi s sajenjem. Vendar 
ne z načrtovanimi 0,8 sadike na leto na hektar 
slovenskih gozdov, še manj pa z realizacijo 0,5 
sadike/ha v letu 2012. Če vemo, da je treba na 
leto obnoviti okoli 10.000 ha slovenskih gozdov, 
je delež obnove s sajenjem načrtovan za obdobje 
od leta 2011 do 2020 le 5  %. Bojim se, da posku-
šamo nedelo in druge težave pogosto preprosto 
opravičevati s sonaravnim gospodarjenjem, 
tako pri načrtovanju kot tudi izvedbi načrtov. To 
nas počasi, a vztrajno vodi v smer, ko sploh ne 
bomo več strokovno usmerjali razvoja slovenskih 
gozdov. Slovenska gozdarska znanost bo morala 
v zelo kratkem času dati jasen odgovor, kaj je 
sonaravno gospodarjenje.

4.4 Kako je z dolgoročno vzgojo in 
dobavo sadik gozdnega drevja v 
Sloveniji?

Do leta 1994 je bilo razmerje med posameznimi 
drevesnicami in Gozdnimi gospodarstvi jasne. 
Gojitvena in varstvena dela so financirali iz sred-

Preglednica 7: Poraba sadik za obnovo in sanacije v 
slovenskih gozdovih v obdobju od leta 2003 do 2012. 
Vir: Zavod za gozdove Slovenije, letna poročila.

2003 1.022.148
2004 930.155
2005 1.045.069
2006 1.175.753
2007 1.045.915
2008 901.980
2009 893.130
2010 824.081
2011 778.031
2012 565.245
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stev za vlaganja v gozdove, za izvedbo gojitvenih 
in varstvenih del v gozdovih so bile odgovorne 
gozdnogospodarske organizacije, lastniki so imeli 
prednostno pravico opravljati ta dela v svojih 
gozdovih ob ustreznem plačilu. Natančno je bilo 
znano, za katero področje posamezna drevesnica 
vzgaja gozdne sadike. Srednjeročno ali pa tudi za 
daljše obdobje so bile znane okvirne količine in 
vrste sadik. Drevesnice so se prilagajale potrebam 
gozdnih gospodarstev, določeno prilagajanje pa je 
bilo tudi v obratni smeri. Vse pa se je spremenilo 
po uveljavitvi zakona o gozdovih leta 1994. Zakon 
o gozdovih v 50. členu določa, da so dejavnosti 
javne gozdarske službe tudi:
–  »gozdno semenarstvo vključno s pridelavo 

semena gozdnih in drevesnih na semenskih 
plantažah, hranjenjem rezervnih količin semena 
gozdnih drevesnih in grmovnih vrst in ustano-
vitvijo in delovanjem semenske banke;

–  zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmov-
nih vrst.« 
Dejavnost javne gozdarske službe naštetih nalog 

opravlja Zavod za gozdove Slovenije, del nalog pa 
tudi Gozdarski inštitut Slovenije. Obe nalogi bi 
lahko opravljali tudi koncesionarji. 

 Neposredne povezave med drevesnico in 
določenim območjem ni več, vrsta dejavnosti je 
vezana na proračun države, skratka, nastale so 
popolnoma drugačna razmere. 

Z uveljavitvijo novega zakona o gozdovih leta 
1994 so nastale popolnoma nove razmere pri 
financiranju del, ki jih je predstavil Grecs (1998): 
»Sofinanciranje vlaganj v zasebne gozdove iz prora-
čuna Republike Slovenije je za lastnika pomembna 
stimulacija in motiv za kakovostno izvedbo gojitve-
nih del v lastnem gozdu, seveda tistemu, ki mu gozd 
nekaj pomeni. V celoti so sofinancirana negovalna 
dela v mladovju, pri obnovi gozda priprava sestoja 
za naravno obnovo, pri obnovi s sadnjo/setvijo pa 
so v celoti financirane sadike in seme.«

Grecs (1998) priznava, da je eden večjih težav 
bioloških vlaganj v gozdove, da je: »Izvedba goji-
tvenih del v zasebnih gozdovih v tesni odvisnosti 
od razpoložljivih sredstev.« 

Z vsakim načrtovalskim obdobjem se zmanjšu-
jeta obseg obnove s sajenjem in s tem tudi potreba 
po sadikah, kar še ne bi bilo najhuje, če bi se načrti 
uresničili. Žal je tudi razkorak med načrtovano 

obnovo s sajenjem in izvedbo vse večji in nihanja so 
od leta v leto vse večja. Kdo naj prevzame tveganje 
za taka nihanja in nezmožnost prodaje nekajletne 
vzgoje sadik? Drevesnice kot podjetja tega gotovo 
ne morejo, saj je od prodaje sadik odvisno njihovo 
preživetje. Druga za drugo so prenehala z vzgojo 
gozdnih sadik. Trenutno se z vzgojo gozdnih 
sadik ukvarjata le še dve drevesnici. Če želimo 
ohraniti gozdno drevesničarstvo, saj ga slovenski 
gozdovi nujno potrebujejo, morajo biti sklenjene 
vsaj petletne pogodbe z natančno določeno vrsto, 
starostjo in provenienco sadik. Vzgoja sadik traja 
več let in še prej je treba zagotoviti ustrezno seme 
drevesne vrste in ustreznih provenienc. Brez 
dolgoročnih zavezujočih dogovorov za vzgojo 
sadik ne bo mogoče. 

Čeprav na porabo sadik vplivajo številni dejav-
niki – z zasebnimi gozdovi gospodarijo njihovi 
lastniki, od njih je odvisno, kolikšne površine 
bodo pripravili za sajenje, gozdnogojitvena dela 
v zasebnih gozdovih se sofinancirajo iz proračuna 
Republike Slovenije, kjer pa se postavke za te 
namene spreminjajo iz leta v leto, pa še kakšen 
razlog bi se našel, pa to ne javne gozdarske službe 
ne države ne odvezuje, da ne skleneta obvezu-

Preglednica 8: Povprečno na leto pogozdenih sadik/
ha vseh gozdov

Obdobje 
Sadik/
ha vseh 
gozdov

Kranjska, 1876–1918 (upoštevana le 
centralna drevesnica) 10

Kranjska, 1900–1918 (poleg centralne 
še vse druge drevesnice, lokalne javne, 
veleposestniške, cesarske)

20

Dravska banovina, 1919–1940 (ocena 
na podlagi podatkov za leti 1937 in 
1939)

11

Slovenija, 1945–1954 (Beltram, 1955) 10
Slovenija, 1971–1975 (Božič, 1979) 8,4
Slovenija, sredina osemdesetih let 9
Slovenija, 1994–1999 (Grecs, 2000) 1,6
Slovenija, 2003–2010 (Zavod za goz-
dove Slovenije – poročila) 0,9

Slovenija, 2011–2012 (Zavod za goz-
dove Slovenije – poročila) 0,6
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jočih dolgoročnih pogodb za vzgojo gozdnih 
sadik. Zaradi gozdov, ne drevesničarjev, čeprav 
bi to omogočilo tudi obstanek in potreben razvoj 
gozdnega drevesničarstva v Sloveniji. 

5 ZAKLjUČEK
Sonaravno gospodarjenje, ustrezneje povedano 
gospodarjenje po meri narave (Košir, 2010) 
pomeni z gozdovi gospodariti. Pod pojmom 
gospodarjenja pa moramo razumeti vse ukrepe, ki 
so v gozdovih potrebni od poseka, do obnovitve-
nih, negovalnih in varstvenih del, ki omogočajo 
da gozdovi trajno opravljajo svojo večnamen-
sko vlogo (proizvodne, ekološke in socialne). 
To nikakor ne more biti prepuščanje razvoja 
večnamenskih gozdov naravi. Tudi Zavod za 
gozdove Slovenije, ki je zadolžen za usmerjanje 
razvoja slovenskih gozdov lahko to opravi le preko 
določenih skrbno načrtovanih in tudi izvedenih 
ukrepih v gozdovih. Med te ukrepe pa sodi tudi 
obnova s saditvijo gozdnih sadik. Saditev kot 
dopolnilo naravni obnovi je potrebna če le-ta ne 
uspe, če ne uspe v zadovoljivi meri ali ni ustre-
zna. S saditvijo si pomagamo pri obnavljanju 
spremenjenih nenaravnih enovrstnih gozdov, 
degradiranih gozdov, gozdov prizadetih po ujmah 
in pri različnih sanacijah gozdov. Namen sadi-
tve gozdnih sadik pri obnovi sestoja je skrajšati 
posečne razvojne faze in s tem preprečiti izgubo 
več desetletnega prirastka. Hkrati pa se želi 
pridobiti na vrednosti gozdov (Košir, 2014). Da 
je obnova s saditvijo kot pomoč naravni obnovi 
v slovenskih gozdovih res potrebna kažejo tudi 
gozdnogospodarski načrti območij za obdobje 
2011-2020. Vseh zgoraj naštetih nalog pa ne 
moremo uresničiti z letno intenziteto saditve 0,5 
sadik na ha vseh slovenskih gozdov. Ta številka 
bo morala biti kar nekajkrat višja. 

Ker je obnova s saditvijo potreben in nujen 
ukrep, je potrebno z dolgoročnimi dogovori 
zagotavljati potrebno število gozdnih sadik ustre-
znih vrst, ki jih bodo vzgojili v nekaj slovenskih 
gozdnih drevesnicah. 
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Ko sem pred dvajsetimi leti (leta 1993) pisal članek 
»30 let centralne drevesnice na Muti« sem optimi-
stično gledal v prihodnost razvoja gozdnega dre-
vesničarstva. Sedaj po dvajsetih letih ugotavljam, 
da je bil moj optimizem zelo pretiran. Po statusnih 
in organizacijskih spremembah v gozdarstvu v 
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja smo 
upali, da potreba po sadikah ne more biti manjša, 
kot je bila takrat. V nadaljnjih dvajsetih letih pa 
je naročilo sadik za obnovo gozdov vsako leto 
manjše. Malenkostno se je povečalo v letih 1997 
do 2001, od takrat naprej pa se samo še manjša.

Drevesničarstvo je s svojo raznolikostjo 
posebna panoga pridelave rastlin, v kateri ni 
kratkoročnega načrtovanja predvsem zaradi 
dolžine proizvodnega cikla. V vseh dokumentih 
od Programa razvoja gozdov do Resolucije o 
nacionalnem gozdnem programu 2007 je zapisano, 
da sta gozdno drevesničarstvo in semenarstvo 
pomembni dejavnosti gozdarstva, za kateri je 
treba pripravljati srednjeročne načrte proizvodnje 
sadik po drevesnih vrstah, izvoru, načinu vzgoje 
in starosti. Vendar so to ostale le črke na papirju. 
V praksi je popolnoma drugače. Naročila se iz leta 
v leto spreminjajo tako po drevesnih vrstah kot 
tudi predvsem po količinah. V takšnih razmerah je 
težko srednjeročno načrtovati proizvodnjo, še težje 
pa ustreči željam oziroma naročilom posameznih 
gozdarjev. Prav zato je v zadnjih dvajsetih letih v 
Sloveniji propadla večina gozdnih drevesnic. Pred 
dvajsetimi leti je bilo v Sloveniji dvanajst gozdnih 
drevesnic, zdaj obratujejo še samo tri, od tega dve 
z nepopolno ponudbo po drevesnih vrstah. Za 
uspešno delovanje drevesničarske proizvodnje 
je nadvse pomembno kakovostno in realnim 
razmeram primerno dolgoročno načrtovanje.

Temeljni dolgoročni gozdnogospodarski cilj 
sonaravnega gospodarjenja z gozdom je čim 
boljša izkoriščenost rastiščnega potenciala, kjer 
so zastopane vse razvojne faze gozda. Tako je gozd 
čim bolj obstojen in trajno omogoča največje 
donose. Z izločanjem (posekom) dreves nastanejo 
izgube, ki jih je treba nadomestiti. Deloma za to 
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poskrbi narava sama. Kjer pa so posegi preveliki in 
neustrezni, narava tega ne dohiteva, kar pomeni, 
da naravna obnova ne prinaša zadovoljivega 
povečanja rastiščnega potenciala. Takšne povr-
šine začne zaraščati plevel ali grmišča. V zadnjih 
obdobjih k slednjemu prispevajo tudi vse redkejši 
in manjši semenski obrodi. Tako se zmanjšuje 
izkoriščenost rastiščnega potenciala. Obnova 
s saditvijo rastiščem primernih drevesnih vrst 
spada med ukrepe za povečanje izkoriščenosti 
rastiščnega potenciala.

Po drugi svetovni vojni v obdobju admini-
strativnega upravljanja so zelo izkoriščali naše 
gozdove. Ukrepati je bilo treba v prid obstojnosti 
in trajnostni donosov gozdov. V sredini petde-
setih let prejšnjega stoletja je začelo pridobivati 
na pomenu tudi gojenje gozdov. V sedemletnem 
perspektivnem programu razvoja gozdarstva 
od leta 1957 do 1964 je bila prvič predvidena 
povečana potreba po sadikah. Majhne lokalne 
drevesnice predvsem zaradi majhnih količin in 
pretežno ročnega dela v njih ter vzgoje v večini 
samo smrekovih sadik niso mogle več zadovol-
jevati povečanih potreb po sadikah. Vprašljiva je 
bila tudi racionalnost vzgoje gozdnih sadik. Zato 
so v letu 1963 takratne oblasti in strokovni delavci 
na takratnem gozdnem gospodarstvu osnovali 
večjo, z mehanizacijo opremljeno drevesnico na 
Muti, ki je bila sposobna zadovoljevati povečane 
potrebe po sadikah, primernih rastiščem. Stroški 
dela so se tako bistveno zmanjšali, hkrati pa sta 
se povečali količina in kakovost vzgojenih sadik.

V začetku je drevesnica zadovoljevala potrebe 
po sadikah le za gozdnogospodarsko območje 
(GGO) Slovenj Gradca. Leta 1976 je začela zado-
voljevati potrebe po sadikah tudi za GGO Celje. 
Tudi na območju Celja so se pojavile enake težave 
majhnosti, nemehaniziranosti in nedonosnosti 
vzgoje sadik. V devetdesetih letih je bilo zman-
jšanje porabe sadik drastično, tako da so začele 
propadati vse manjše drevesnice v Sloveniji. Kot 
posledica tega se je v letu 1993 začela oskrba s 
sadikami gozdnega drevja za GGO Nazarje in 
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leta 1997 še pohorskega in kozjanskega dela GGO 
Maribor. Z Zakonom o gozdnem reprodukcij-
skem materialu (Url RS, št. 58/2002, 45/2004, 
77/2011) je bila Slovenija v letu 2002 razdeljena 
na provenienčna območja, znotraj katerih so eko-
loške regije in podregije. Območje oskrbovanja s 
sadikami se s tem ni spremenilo. V začetku leta 
2012 pa smo začeli s sadikami oskrbovati velik 
del Slovenije. Tako zdaj skrbimo za potrebe za 
ekološke regije: Alpska, Pohorska, Predpanonska, 
Predalpsko in deloma Preddinarsko. Vsa leta smo 
zadovoljevali tudi potrebe po velikem delu sadik 
v drugih ekoloških regijah, predvsem s sadikami 
listavcev, ki jih preostale drevesnice niso imele na 
voljo oziroma jih sploh niso gojile. Ponazoritev 
oddaje sadik skupaj iglavcev in listavcev predvsem 
pa njihovega zmanjšanja je jasno ponazorjena na 
spodnji preglednici (Preglednica 1). Še bolje pa 

pregled oddaje sadik po GGO ponazarja spodnji 
graf (Graf 1), ki jasno prikazuje veliko zmanj-
šanje oddaje sadik po letu 1991. Ali preprosteje: 
s sadikami oskrbujemo vedno večjo površino in 
vedno manj sadik se sadi v slovenske gozdove. V 
prvih tridesetih letih po letu 1963 se je v slovenske 
gozdove posadilo 54,8 milijona sadik (povprečje 
na leto 1.825.820), vzgojenih v drevesnici na Muti, 
v zadnjih dvajsetih letih pa samo še 5,6 milijona 
sadik (povprečje na leto 279.730). Povprečje 
zadnjih dvajset let je nekje na povprečju oddaje 
sadik v prvih tridesetih letih za gozdni obrat Radlje 
ob Dravi in del GG Slovenj Gradec, ki pomeni 
1  % površine slovenskih gozdov. V zadnjih letih 
potreba po sadikah v celotni Sloveniji niti ne 
doseže tega povprečja.

Leta 1991 je bila ustanovljena drevesnica 
Omorika, d.o.o., ki je vzela v najem, pozneje pa 

Tabela 1

Leta Pokrivanje  % površin 
gozdov v Sloveniji

Povprečna poraba sadik 
na leto

Posajene sadike/ha 
gozdne površine

1963 do 1975  5,1  %  650.850 10,77
1976 do1992 11,5  % 1.363.750 10,03
1993 do 1996 15,7  %  317.060  1,70
1997 do 2011 20,1  %  348.080  1,46
2012 in 2013 59,8  %  216.645  0,31
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odkupila večino drevesničarskih površin. Glede na 
zmanjšanje porabe sadik gozdnega drevja po tem 
letu se je še za kako pravilno pokazala odločitev, 
da bi začeli poleg vzgoje sadik gozdnega drevja 
tudi z vzgojo okrasnih sadik. Slednje zdaj pomeni 
večinski delež prihodka drevesnice Omorika. 
Zdaj je drevesnica Omorika največja drevesnica v 
Sloveniji na področju vzgoje gozdnih sadik pa tudi 
na področju okrasnih sadik. Na področju vzgoje 
sadik gozdnega drevja bi lahko brez kakršni koli 
težav zadovoljevali potrebe po v celotni Sloveniji. 
Glede na zmanjšanje potreb po sadikah gozdnega 
drevja le-te vzgajamo tako, da del stroškov vzgoje 
sadik gozdnega drevja poravnamo s prihodki 
od prodaje okrasnih sadik. Če ne bi bilo vzgoje 
okrasnih sadik, ne bi več zmogli vzgajati sadik 
gozdnega drevja. Pri tem je še kako umestno 
vprašanje, do kdaj tako? Izračunana meja donos-
nosti proizvodnje sadik gozdnega drevja je nekje 
od 350.000 do 500.000 sadik na leto, odvisno od 
proizvodnje po posameznih drevesnih vrstah 
(iglavci, listavci) in od stopnje mehaniziranosti 
proizvodnje. Nekega dne se lahko kaj hitro zgodi, 
da v Sloveniji ne bo nobene gozdne drevesnice več. 
S tem pa je vprašljivo tudi ohranjanje, vzdrževanje 
gozdnih genskih virov, vzpostavitev in ohranjanje 
naravne pestrosti naših gozdov.

Kljub tako velikemu zmanjšanju potreb po 
sadikah gozdnega drevja pa v naši drevesnici 
intenzivno sodelujemo na znanstveno-tehnološ-
kem področju in razširjanju znanja v Sloveniji in 
tudi v tujini. Področja so tako kot vzgoja sadik 
razdeljena na okrasni in gozdarski del. Na področju 
gozdarstva intenzivno sodelujemo z Gozdarskim 
inštitutom Slovenije predvsem s področja ohran-
janja genskih virov, fitopatologije (zaščita pred 
boleznimi in škodljivci) ter rasti rastlin. Sodelu-
jemo tudi v učnih procesih srednjega strokovnega 
izobraževanja gozdarski tehnik v Postojni ter na 
Biotehniški fakulteti, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive vire. V tujini pa vzdržujemo stike z 
institucijami v Nemčiji in Franciji.

Povezovanje s strokovnjaki in institucijami je 
intenzivnejše s področja vzgoje okrasnih rastlin 
ter njihovega sajenja in vzdrževanja. Na tem 
področju je pretok znanja, sodelovanja in izobra-
ževanja intenziven v domovini, še bolj pa v tujini. 
Lastnika sva člana več mednarodnih združenj, 
kjer pridno pridobivamo znanje in novosti, ki 
jih na tem področju ne manjka. Pretok znanja 
je naš poslovni modul, ki ga je mogoče doseči z 
lastno proizvodnjo in tako povečati konkurenčno 
sposobnost. Mreženje, pretok informacij o dobrih 
praksah in načini urejanja s primerljivimi sistemi 
v tujini so naša prednost za še intenzivnejše delo-
vanje na tem področju.

Vsa spoznanja in lastne izkušnje poskušamo 
posredovati tudi širši strokovni in laični javnosti. 
V drevesnici so dobrodošli obiskovalci, željni 
pridobivanja znanja s področja gozdarskega 
drevesničarstva in okrasnega drevesničarstva ter 
vrtnarstva. S področja okrasnih rastlin, njihovih 
kombinacij v nasadih in vzdrževanja posameznih 
dreves in nasadov predavamo za razne skupnosti, 
šole in fakultete.

Usmeritev v tržno gospodarstvo pomeni tve-
ganje za razvoj gozdov. Vedno manj je vlaganja 
vanje in vedno več je neustreznih posegov v gozdni 
prostor. Vzdrževanje stabilnosti gozda je eden 
najpomembnejših prispevkov k stabilnemu stanju 
okolja. Med dolgoročne cilje zagotavljanja stabil-
nosti gozda spada tudi zadovoljivo vzdrževanje in 
izboljševanje rastiščnega potenciala gozdnih rastišč 
in s tem tudi zagotavljanje primerne zastopanosti 
rastiščem primernih in provenienčno ustreznih 
drevesnih vrst, ki jo lahko hitreje dosežemo 
tudi z vnosom (saditvijo) primernih vrst sadik 
gozdnega drevja. Tako se zagotavlja tudi biotska 
raznovrstnost. Evropske države so to že dojele, od 
leta 2005 naprej se potrebe po sadikah gozdnega 
drevja spet večajo, sedaj moramo to dojeti le še v 
naši državi. V nasprotnem primeru naša dreves-
nica ne bo več mogla praznovati še katere okrogle 
obletnice gozdnega drevesničarstva.

Gozdarstvo v času in prostoru
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Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove 
Slovenije sta v mesecu maju na Območni enoti 
Postojna organizirala Delavnico za pripravo 
izobraževalnega načrta in določitev učnih vsebin 
v okviru projekta Life+ ManFor C.BD, ki je bila 
namenjena strokovnim delavcem Zavod za goz-
dove Slovenije.

Namen projekta Life+ ManFor C.BD (Managing 
Forests for Multiple Purposes: Carbon, Biodiversity, 
Socio-economic Wellbeing), ki ga izvaja Gozdar-
ski inštitut Slovenije s partnerji, je preizkušanje 
in preverjanje učinkovitosti različnih načinov 
gospodarjenja z gozdovi za doseganje več različnih 
ciljev gospodarjenja in vzpodbujanje več različnih 
funkcij gozdov, vključno z oblikovanjem primerov 

Slika 1: Udeleženci Delavnice za pripravo izobraževalnega načrta in 
določitev učnih vsebin v okviru projekta Life+ ManFor C.BD

dobrih praks. V projektu proučujemo predvsem 
gospodarske gozdove, pa tudi zavarovane gozdove 
(npr. Natura 2000, pragozdni rezervati). Na izbranih 
območjih poteka zbiranje podatkov, ki se navezujejo 
na kazalnike trajnostnega gospodarjenje z gozdovi, 
še posebej kazalnike v povezavi s kroženjem ogljika 
in biotske raznovrstnosti. Hkrati poteka razvoj 
in preverjanje novih kazalnikov, kot so ponor 
ogljika, tokovi ogljika, število vrst glede na raz-
lične načine gospodarjenja, idr. Pomembna je tudi 
demonstracijska in izobraževalna vloga projekta, ki 
obsega posredovanje znanja in rezultatov projekta 
na različne ciljne skupine strokovne in splošne 
javnosti. Posebej je izpostavljen prenos znanja v 
gozdarsko prakso, zato Gozdarski inštitut Slovenije 

v sodelovanju z Zavodom za gozdove 
Slovenije v okviru projekta pripravlja 
in izvaja učne vsebine, diseminacijo 
projektnih rezultatov ter organizira 
izobraževanja terenskih gozdarjev 
in zainteresiranih ciljnih skupin na 
projektnih ploskvah.

Namen delavnice je bil priprava 
izobraževalnega načrta, pregled glav-
nih ugotovitev projektnega dela, 
določitev učnih sporočil v izobra-
ževalnem načrtu v skladu z izo-
braževalnimi potrebami gozdarjev 
javne gozdarske službe na terenu 
ter postavitev okvira za izvedo izo-
braževanja terenskih gozdarjev na 
projektnih ploskvah. V prvem delu 
delavnice je koordinator projekta 
predstavil vsebino projekta Life+ 
ManFor C.BD, moderator delavnice 

1 U. V., Gozdarski inštitut Slovenije
2 A. B., Zavod za gozdove Slovenije
3 L. K.  Gozdarski inštitut Slovenije
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Delavnica za pripravo izobraževalnega načrta in določitev 
učnih vsebin v okviru Life+ projekta ManFor C.bD 
Urša VILHAR1, Andrej BREZNIKAR2, Lado KUTNAR1
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sporočila ter pomagali oblikovati izobraževalni 
načrt, prilagojen potrebam končnih uporabnikov 
znanja v gozdarski praksi. Ob zaključku delavnice 
so udeleženci podali svoje refleksije, ovrednotili 
vsebino in organizacijo delavnice ter oblikovali 
sintezo izobraževalnega načrta, ki bo v priho-
dnjih mesecih predstavljen v sklopu delavnic za 
terenske gozdarje Zavoda za gozdove Slovenije 
ter študente gozdarstva.

Težko najdemo ustreznejšo državo za organizacijo 
mednarodne konference na temo pridobivanja in 
rabe lesa iz gozdov za energetske namene, kot je 
Finska. Najbolj gozdnata (delež gozdnatosti znaša 
73 %) evropska država je namreč znana kot ena 
vodilnih na svetu v proizvodnji in rabi energije 
iz obnovljivih virov. Pri tem je vloga bioenergije 
(t.j. energije, pridobljene iz bioloških virov, kot sta 
npr. les in koruza) najpomembnejša tako z vidika 
proizvodnje kot tudi same porabe energije. Več 
kot 20  % celotne porabljene energije na Finskem 
je proizvedene iz goriv na lesni podlagi. Finska 
politika obnovljivih virov energije je usmerjena 
k trajnostnemu gospodarjenju z naravnimi eko-
sistemi, učinkoviti proizvodnji energije iz teh 
virov ter spodbujanju energetskega podjetništva. 
Na Finskem velja lesna biomasa iz gozdov kot 
strateško najpomembnejša surovina za proizvo-
dnjo energije.

S ciljem predstavitve trenutnega stanja in 
prihodnjih izzivov na področju bioenergije je v 
kongresnem centru Marina v Helsinkih od 15. do 
18. septembra potekala mednarodna konferenca 
z naslovom Bioenergija iz gozdov: Bioenergija 
od korenin do kotla. Konferenco je organiziralo 
finsko podjetje Benet Ltd, ki je odgovorno za 
vodenje projektov s področja bioenergije ter 
povezuje posameznike in organizacije z omenje-
nega območja v mrežo Benet Bioenergy Network. 

Konference so se udeležili predstavniki uradnih 
organov, proizvajalcev bioenergije, nevladnih 
organizacij, znanstveniki, raziskovalci ter končni 
in vmesni uporabniki bioenergije z vsega sveta. 
Tematike, ki so se pojavljale v času predstavitev, 
so se zadevale politik, trga in trajnosti bioenergije, 
pridobivanja gozdnih lesnih virov, obdelave lesne 
biomase v proizvode, zgorevanje in kurilnost bio-
mase, poslovnih konceptov in socio-ekonomskih 
vidikov proizvodnje in rabe bioenergije.

Konferenco je začel prof. dr. Anssi Asikainen 
iz finskega gozdarskega inštituta, ki je začrtal 
rdečo nit dvodnevne konference: dejavniki pri-
hodnjega razvoja bioenergije. Informacije o štirih 
»barvah« finske strategije razvoja bioenergetskega 
sektorja je udeležencem predstavila namestnica 
generalnega direktorja oddelka za bioekonomijo 
finskega ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo 
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Mednarodna konferenca bioenergija iz gozdov in zaključna 
konferenca projekta COOL na Finskem
Vasja LEBAN1, Lidija ZADNIK STIRN2, Špela PEZDEVŠEK MALOVRH3, Janez KRČ4
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mag. Andrej Breznikar pa je predstavil elemente 
izobraževalnega načrta. Sledile so predstavitve 
članov projektne skupine Gozdarskega inštituta 
Slovenije s pregledom rezultatov projekta po posa-
meznih sklopih, ki so primerni kot učne vsebine 
ter uporabni za gozdarsko prakso. V nadaljeva-
nju delavnice so sodelavci Zavoda za gozdove 
Slovenije, ki pokrivajo področje gojenja gozdov 
oziroma načrtovanja, izbrali in ovrednotili učna 
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Liisa Saarenmaa. Model, ki ga je za dosego t.i. 
ekonomije recikliranja (»recycling economy«) 
oblikovala Finska, temelji na domači in povečani 
proizvodnji gozdnih virov (zelena barva), ustvar-
janju novih proizvodov in storitev na podeželju 
(rumena barva), povečanju proizvodnega poten-
ciala vodnih virov in zagotavljanju ustrezne zaloge 
hrane (modra barva) ter ustvarjanju novih pogojev 
za razvoj biorafinerij (rdeča barva). Osrednji 
govornik je bil Esa Härmälä, generalni direktor 
oddelka za energijo na finskem ministrstvu za 
zaposlovanje in gospodarstvo. Slednji je izpostavil 
pomembnost bioenergije na Finskem, kjer slednja 
pomeni 80  % celotne proizvodnje obnovljivih 
virov energije. Slikovitemu opisu stereotipa o 
gospodarjenju z gozdovi za pridobivanje izključno 
lesne biomase je sledil pregled trenutnih ovir, s 
katerimi se srečujejo v gozdarskem sektorju na 
Finskem. Zadnje besede je namenil prihodnjim 
gospodarskim in tehnološkim možnostim za 
nadaljnji razvoj bioenergetskega sektorja ter 
potencialu biogoriv iz lesne biomase.

Od avgusta 2012 smo bili štirje raziskovalci 
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
Biotehniške fakultete vključeni v mednarodni 
projekt COOL (COmpeting uses Of forest Land). 
Projekt COOL (več informacij je na voljo na spletni 
strani http://www.cool-project.org/) je evropski 
projekt v sklopu dveh mrež Era-Net: WoodWi-
sdom-Net 2 in Bioenergy-Net. Cilj projekta je 
podrobneje analizirati, primerjati in ovrednotiti 

pristope gospodarjenja z gozdovi v petih evropskih 
državah: Finski, Nemčiji, Norveški, Sloveniji in 
Španiji. Poleg tega je bil cilj prepoznati nacionalne 
in mednarodne politike ter preostale dejavnike, ki 
vplivajo na proizvodnjo in rabo lesa za energetske 
namene. V času trajanja projekta smo pripravili 
analizo relevantnih deležnikov ter prek intervjujev 
spoznali njihov pogled na proizvodnjo in rabo lesa 
za energetske namene v luči morebitnih konfliktov 
in sinergij z drugimi ekosistemskimi storitvami, 
ki jih lahko nudijo gozdovi. Delni rezultati med-
narodne primerjave in domače analize deležnikov 
so bili predstavljeni na omenjeni konferenci. V 
sklopu slednje smo projektni partnerji organizirali 
vzporedno popoldansko srečanje, na katerem smo 
udeležencem predstavili rezultate projekta. Za 
tem smo partnerji organizirali javno razpravo z 
naslovom Prihodnje možnosti za gozdno biomaso 
v Evropi – obravnavanje z gozdom povezanih 
konfliktov, ki se pojavljajo pri proizvodnji in rabi 
lesa za energetske namene v Evropi. Na razpravo 
so bili povabljeni ugledni evropski predstavniki, 
povezani z bioenergetskim sektorjem: prof. dr. 
Antti Asikainen (Finski gozdarski inštitut), dr. 
Nike Krajnc (Gozdarski inštitut Slovenije), Kjell 
Andersson (Švedsko združenje za bioenergijo), 
Anssi Kainulainen (Konfederacija evropskih 
lastnikov gozdov), Imke Lübbeke (WWF) in 
Fernando Pradells (Združenje lastnikov gozdov 
Španskih občin). Razpravo je moderirala prof. 
dr. Lidija Zadnik Stirn.

Govorniki na javni raz-
pravi
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Prof. Asikainen je med raz-
pravo večkrat poudaril (politično) 
usmerjenost Finske v raziskave in 
razvoj tehnologij ter ukrepov za 
razvoj novih oz. izboljšanje obsto-
ječih proizvodov. Spomnimo, da 
so Finci že v začetku 70. let prej-
šnjega tisočletja razvili stroj za 
sečnjo dreves, znan tudi pod 
imenom harvester. Tehnologija 
pridobivanja lesa s harvesterji 
(kasneje so se jim pridružili še for-
warderji) je zdaj množično upora-
bljena po vsem svetu. Za razliko 
od Fincev je Švedska politika 
temeljila na dolgoročnih spod-
budah za povečanje proizvodnje 
in rabe bioenergije (predvsem 
ekonomskih instrumentov), ugotavlja Andersson. 
Predstavnica WWF je v odgovorih spregovorila o 
zaskrbljenosti glede sprememb trajnostnih določil 
EU in neuspešnega trga inteligentnih transpor-
tnih sistemov. Po mnenju Kainulainena bi morali 
trgu prepustiti več svobode, saj je evropski trg 
biomase trenutno preveč nasičen z zalogami. 
Pomanjkanje je torej na strani povpraševanja, 
kar na trgu povzroča zmanjšane cene surovin 
in lahko vodi v neučinkovito rabo slednjih. Da 
so politične spodbude negativno vplivale na 
povpraševanje po lesu za energetske namene v 
Sloveniji, ugotavlja tudi dr. Krajnc. Njen primer 
se nanaša na v proizvodnjo biomase usmer-
jene subvencije (npr. vlaganja v nakup lesnih 
sekalnikov), ki so povzročile neenakovredno 
razporeditev količin surovine na trgu. Sama se 
pridružuje mnenju prof. Asikainena, ki zago-
varja pomembnost vlaganj v raziskave in razvoj 
novih in učinkovitejših tehnologij proizvodnje 
in rabe biomase. Pomen upoštevanja lokalnih/
regionalnih značilnosti je nazorno prikazal Pra-
dells, ki je izpostavil gozdne požare v Španiji kot 
pomemben vir izpustov CO2 v atmosfero. Poleg 
tega je izrazil nezadovoljstvo s stanjem izvoza 
lesnih sekancev v tuje države, namesto da bi se 
surovina uporabljala na regionalnem nivoju. 

Tako bi tudi bistveno prispevali k zmanjšanju 
izpustov CO2 v atmosfero in učinkovitejši izrabi 
energije, saj bi se slednje bistveno manj porabilo 
za transport. Prof. Zadnik Stirn je razpravo 
sklenila z orisom glavnih sklepov, od katerih 
naj omenimo potrebna dodatna usklajevanja 
med različnimi sektorji, politikami in deležniki 
s ciljem zmanjšanja že nastalih ter preprečitev 
potencialnih konfliktov. Predstavila je prednosti 
proizvodnje in rabe lesa za energetske namene 
ter poudarila prednosti, ki jih lahko dosežemo 
s povečanjem bioenergetskega sektorja.

Trg bioenergije se v zadnjih letih hitro povečuje. 
Bioenergija, pridobljena iz gozdnih virov, ima 
pomembno vlogo pri doseganju ciljev Evropske 
unije na področju obnovljivih virov energije. 
Usklajeni ukrepi in trajnostna mobilizacija ter 
raba lesne biomase bodo prispevali k zmanjšanju 
negativnih vplivov na okolje, zagotovitvi zanesljive 
oskrbe z energijo, vzpostavitvi ugodnih tržnih 
struktur ter izboljšanju življenjskih razmer za 
dobrobit vseh prebivalcev planeta Zemlje. Če 
zaključimo z besedami gospe Lübbeke iz WWF: 
»Kajti, če smo pošteni, potrebujemo gospodarski 
razvoj, ampak potrebujemo tudi naravo in biodi-
verziteto, to je naš naravni kapital in brez njega 
ne moremo živeti …«

Skupinska slika projektnih partnerjev
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Ustavno sodišče je 27. marca 2014 razveljavilo nedo-
mišljen in krivičen zakon o obdavčenju nepremičnin, 
z njim pa morda tudi davek od gozdov. Izkazalo se 
je, da nekompetentni strokovnjaki, ki so pripravljali 
metodologijo vrednotenja niso dorasli sodobni davčni 
doktrini in ne dojemajo izkušenj drugih držav, ki 
se obdavčenja ne poslužujejo samo zaradi krpanja 
proračunskih primanjkljajev, temveč dosegajo z njim 
tudi višje cilje. Z razumnejšim pristopom bi lahko 
preobrnili uničujoče trende drobljenje gozdov in 
spodbudili lastnike k boljšemu gospodarjenju.  

Po dosedanji ureditvi lastniki gozdov ne plačujejo 
davka od donosa gozdov, temveč le nadomestilo za 
uporabo javnih gozdnih cest. Po novem gozdovi ne 
bi bili obdavčeni po tržni ali prometni vrednosti, 
temveč po donosu. Nova obdavčitev je bila v največjem 
nasprotju z zdravim razumom, saj je bila npr. predvi-
dena nekajkrat večja obdavčitve rezidenčnih domov 
(0,50  %) kot od gozdov (0,07  %). Večina bivališč je 
bila namreč zgrajena z lastnim delom in odrekanjem 
ter lastnikom povzroča stalne stroške, medtem ko 
gozdovi prinašajo dohodke. Do letošnjega žledoloma 
je lastnik gozda za prodani les na panju prejel najmanj 
100.- evrov za klaftro drv ali povprečno 200 do 250.- 
evrov po hektarju, če je les prodal na panju, torej z 
njim ni imel nobenih stroškov. Če je gozd negoval 
po strokovnih nasvetih, je za prodani les prejel tudi 
nekajkrat več. Nihče ne ve, za kakšno obdavčitev se 
bo odločila nova vlada, združenje kmetov upa, da 
»zeleni zakladi« sploh ne bodo obdavčeni?  

Narava je temelj vsakega gospodarstva, goz-
darstva pa še prav posebno. Donos gozdnega 
zemljišča se bistveno razlikuje od donosa ostalih 
kmetijskih zemljišč, kajti v gozdarstvu so odločilne 
naravne danosti, med njim zlasti tla, podnebje, 
relief, ekspozicija, inklinacija, nadmorska višina, 
geološka podlaga ipd., skratka kompleks ekoloških 
dejavnikov, ki jih najbolj natančno opredelimo z 
gozdno združbo (GZ). Z njo je predvidena naravna 
sestava drevesnih vrst, količinska in vrednostna 
sestava sortimentov, oziroma letna vrednost gozdne 
proizvodnje. Za 74 tipičnih GZ v Sloveniji imamo 
izračunano produkcijsko sposobnost, za netipične 
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Z umnejšo obdavčitvijo gozdov lahko odpravimo največje 
gozdarske slabosti
Mag. Mitja CIMPERŠEK

pa si lahko pomagamo tudi s site indexom. O pro-
duktivnosti GR imamo na razpolago izsledke M. 
Kotarja, A. Kadunca, A. Bončine idr. 

Ocenjevanje katastrskega dohodka (KD) s 
pomočjo GZ je v bistvu reševanje problemov 
kompleksnih sistemov, za kar so potrebna znanja 
fitocenologije in prirastoslovja ter poznavanja upo-
rabnosti lesa različnih drevesnih vrst. Normirani 
stroški pridobivanja lesa se ugotovijo s pomočjo 
proizvodnih simulacijskih modelov, z upoštevanjem 
lokalne odprtosti gozdov, krajevno običajno teh-
niko in tehnologijo dela ter oddaljenostjo tržišča 
(kupca), železniške postaje, ladje ali državne meje. 
Modelna donosnost je optimalno ali idealno stanje, 
ki je že več kot pol stoletja zagotovljeno vsakemu 
lastniku gozda. Za odstopanje od optimalnega 
stanja so ponavadi krivi lastniki.    

Uveljavljena metodologija predpostavlja, da 
so za izračun KD odločilni: povprečni triletni 
posek, struktura lesnih sortimentov ter boniteta 
zemljišča oziroma rastiščni koeficient. Ker se 
prva dva dejavnika spreminjata, bi morali za 
poldrug milijon parcel, vsako leto preračunavati 
katastrski dohodek, kajti načelo pravičnosti 
zahteva, da izračunamo KD za vsako parcelo. 
V Avstro-ogrski monarhiji so opravili prvi in 
zadnji natančnejši izračun KD leta 1883 na 
osnovi Zakona o zemljiškem davku iz leta 1869. 
Predvojna in povojna Jugoslavija ter samostojna 
Slovenija nista nikoli niti približno natančno 
izračunali KD, čeprav so ga pogosto usklajevali 
z inflacijo, a je ta vedno zaostajal za ažurnostjo 
in sodobnostjo. Vrednotenje donosov gozdov, ki 
temelji na ekološki klasifikaciji GZ se odlikuje z 
objektivnostjo in s stalnostjo. Donosnost GZ se 
spremeni samo izjemoma, če se spremeni tehno-
logija izkoriščanja ali če se pojavijo večja tržna 
nihanja. Preziranje polstoletnih fitocenoloških 
in prirastoslovnih dognanj o gozdnih združbah 
kaže na omalovaževanje znanstvenih izsledkov. 

Največja slabost slovenskega gozdarstva je 
drobnolastniška posestna struktura, ki povzroča 
nedopustno narodnogospodarsko škodo, povečuje 
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gospodarsko zaostalost in siromaši državo. Razpršena 
gozdna posest slabo izkorišča zmogljivosti naravnih 
rastišč. Na majhnih parcelah ni mogoče racionalno 
gospodariti, niti slediti tehnološkemu razvoju, kaj 
šele da bi se prilagajali globalnemu tržišču. S pre-
mišljenim modelom obdavčenja gozdov, bi lahko 
preobrnili uničujočo atomizacijo gozdov. V tabeli 
je predstavljen vzorec finančne obremenitve gozdov 
v zvezni deželi Brandenburg v ZRN. Odkar so po 
drugi svetovni vojni v Nemčiji uvedli ta model, se 
povečuje povprečna velikost gozdne posesti. Rezultat, 
ki je razviden v 6. vrstici, ne potrebuje komentarja.

Predstavljeni vzorec je možno prilagoditi domačim 
razmeram in naperiti proti nezadržnemu drobljenju 
gozdov. Država bi lahko za vsako parcelo in za vsakega 
lastnika k davku od KD dodala določen pavšal zaradi 
povečanih stroškov, ki nastanejo zaradi številnih 
evidenc in statistik, ki so v rabi pri zemljiški knjigi, 
geodetski in davčni upravi, kmetijstvu, gozdarstvu 
in še kje. Podobno bi lahko omejili tudi nezadržno 
prehajanja gozdov v last nekmetov. Ti so se že tako 
odtujili od zemlje in narave, da jih gospodarjenje ne 
zanima. Mnogi niti ne vedo, kjer imajo gozd in kaj 
bi z njim, poleg tega se težko povezujejo v skupnosti 
(zadružnik), ki lahko racionalno in strokovno opra-
vljajo dogovorjene naloge. Vsem ljudem je namreč 
prirojena želja ali ljubezen do posedovanja dobrin, 
tudi interesi do gozdov so različni.  

Od osamosvojitve se vztrajno zmanjšuje zani-
manje za smotrno gospodarjenje z gozdovi. 
Če lastnik ne izkoristi naravnih danosti, ki jih 
ponujata rastišče in brezplačna sončna energija, 
je za zgubljeno moralno odgovoren. Ruski botanik 
K. A. Timirjazev je že pred sto leti zapisal: „Vsak 

sončni žarek, ki ga ne ulovimo z zeleno površino 
polj, travnikov ali gozdov, je za vedno izgubljeno 
bogastvo in za tako razmetavanje bo bolj prosve-
tljeni potomec nekoč obsojal svojega neizobraženega 
prednika«, kar po domače pomeni „priložnost 
izgubljena ne vrne se nobena”. Fotosinteza je ide-
alen izhod iz energetske krize, kajti z rabo solarne 
energije lahko zmanjšamo kemično in toplotno 
onesnaženje in bodočim rodovom prepustimo bolj 
ohranjene »podzemne gozdove«. Podcenjevanje 
proizvodne vrednosti gozdov in njihova nizka 
obdavčitev ne vzpodbujata gospodarnega ravnanja 
z gozdovi, zato bo velik del lesne zaloge še nadalje 
neizkoriščeno propadal. Les, ki ga prepustimo 
naravnim procesom razkroja ali skurimo, oddaja 
toplogredni plin, ki bi sicer ostal dalj časa vezan 
v lesnih izdelkih. Neizkoriščeni ostanki lesa v 
gozdovih so znak zapravljivosti, ki zmanjšujejo 
tudi poplavno varnost vodotokov.  

Po drugi svetovni vojni smo v gozdovih gradili 
javne ceste, elektrovode in plinovode. Večina 
zemljišč, ki so bila uporabljena za infrastrukturo 
ni odmerjena in izvzeta iz obdavčenja. Obdavčenje 
takih zemljišč je groba kršitev ustave, pravnega reda 
in človekovih pavic. Izkrčena zemljišča, ki lastni-
kom ničesar ne donašajo, bi morali opredeliti kot 
neproduktivno zemljišče in jih obdavčiti z ničelno 
stopnjo. Tudi nabor oprostitev neposrednih davkov 
je nedorečen. Lastniki bi morali biti oproščeni za vse 
kar zmanjšuje ali otežuje racionalno gospodarjenje˝v 
z gozdom (podnebne ujme, varovalnost).   

Davek od gozdov ni davčni vir za uravnoteženja 
državnega proračuna, temveč mora biti namenjen 
trajnemu ohranjanju, negi in varstvu gozdov, vzdr-

Velikost gozdne posesti
 1 ha  3 ha  100 ha

1. Zemljiški davek  2.65 DM  7.95 DM  265.00 DM
2. Zavarovanje
 2.1 Osnovno  60.00  60.00  60.00
 2.2 Dodatno po površini  2.96  8.88  296.00
3. Skupnost za vode in zemljišča 
 (med 7.- in 29.- DM)  15.00  45.00 1.500.00
4. Požarno zavarovanje 
 ( 3.70 DM/ha) 
 Minimalni prispevek za polico  60.00  60.00  370.00
5. Skupaj  140.61  181.83 2.491.00
6. Obremenitev DM/ha  140.61 DM  60.61 DM  24.91 DM

Vir:  Köpf E. U., 2002. Forstpolitik, Eugen Ulmer, Stuttgart: stran 91)
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Posamezno slovensko gozdno gospodarstvo vsaki 
dve leti organizira državno tekmovanje gozdnih 
delavcev, kjer si trije najboljši profesionalci in 
eden od mladincev, mlajših od 24 let, prislužijo 
sodelovanje na svetovnem prvenstvu, ki ga ravno 
tako vsako drugo leto organizira druga država. 
Gostujoča država ima pravico na tekmovanje pri-
javiti dve ekipi, druge pa po eno. Na lanski državni 
tekmi, ki jo je organiziralo mariborsko gozdno 

gospodarstvo, so se najbolj izkazali mladinec iz 
SGG Tolmin Andrej Oblak in profesionalci Robert 
Čuk, podizvajalec za Skupino Gozd, Ivan Gnus 
iz GG Brežice in Damir Pelko iz Skupine Gozd.

S pomočjo GIZ gozdarstva (Gospodarsko 
interesno združenje gozdarstva), katerega ustano-
vitelji so gozdna gospodarstva, in s sodelovanjem 
Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna je ekipa 
slovenskih sekačev letos odpotovala v Brienz, 

In zaslišala se je slo-
venska himna. Andreju 
Oblaku iskrene čestitke 
za vse tri medalje! 

GDK  971(045)=163.6

Tri medalje za Slovenijo
31. svetovno prvenstvo gozdnih delavcev 2014
Besedilo in fotografije: Marta KREJAN ČOKL, GG Slovenj Gradec

Gozdarstvo v času in prostoru
ževanju in gradnji gozdnih prometnic ter infrastruk-
turnim storitvam gozdov. Proračunski vir je lahko 
samo pavšalni dodatek, ki ne izhaja iz KD. Stopnja 
obremenitve KD je odvisna od načrtovanih potreb.   

Pri obdavčenju zemljišč moramo spoštovati 
vrhovno načelo demokratičnih in pravnih držav 
– poštenje – da tisti, ki ima več, tudi več plača. 
Solidarnost veleva, da s progresivno obdavčitvijo 
(vele)posesti zmanjšujemo ekstremno neenakost 
med bogatimi in revnimi. Obdavčenje, ki ne vklju-
čuje vrhovnih vrednot solidarnosti, pravičnosti in 
poštenosti, spodkopava temelje narodne ekonomije 
in duhovno ter materialno siromaši družbo.    

Po dveh desetletjih nezadržnega nazadovanja 
slovenskega gozdarstva je čas za temeljito prenovo 
in to ne samo njene slabe zakonodaje in še slabše 
organiziranosti, temveč tudi razmeram neprilagojene 
prakse. Sodobna organiziranost mora temeljiti na 
sodelovanju, ki ni ukazano z odločbami in podobno 
birokratsko navlako. Lastnikom, ki skrbno ravnajo 
z gozdovi in pri tem spoštujejo potrebe bodočih 
rodov, bi lahko prepustili več samoiniciative, kajti to 
je edini način, da postanemo gozdarji v prihodnosti 
zaželeni svetovalci in ne več osovraženi birokrati. 
Vzore za drugačne pristope bi lahko našli med 
našimi severnimi sosedi.         
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švicarsko mestece ob istoimenskem jezeru, ki leži 
v bližini mogočnih tri- in štiritisočakov. Ekipo so 
spremljali vodja Peter Kolar iz GG Maribor ter 
trener Boris Samec in tehnični vodja Tomaž Ščuka, 
oba iz SGLŠ Postojna. Seveda smo bili zraven še 
Dušan Gradišar, direktor Skupine Gozd in gonilna 
sila naših tekmovanj, ter navijači.

Za kaj pri teh tekmovanji sploh gre? 
Najboljši sekači z vsega sveta se že od leta 

1970, večinoma na dve leti, med sabo merijo v 
petih disciplinah:
– kombinirani rez – od dveh debel, ki sta posta-

vljeni pod različnima kotoma, je treba odrezati 
kolut, pri vsakem približno pol debla od spodaj 
navzgor in drugo polovico od zgoraj navzdol, 
kolut pa mora biti čim bolj raven in gladek;

– podiranje – drevo mora pasti na točno dolo-
čeno mesto, označeno s količkom (merijo na 
cm natančno), upošteva pa se še več drugih 
komponent (kot zaseka, višina, globina ... );

– precizni rez na podlagi – odrezati je treba kolut 

z dveh debel, ki ležita na žagovini, pri čemer 
tekmovalec ne sme zarezati v podlago, skrito 
pod žagovino;

– menjava verige – čim hitreje je treba zamenjati 
verigo na sablji motorne žage, pri čemer se 
tekmovalec ne sme urezati (svetovni rekord 
je nekaj več kot 8 sekund, za lažjo predstavo 
pa naj povem, da je že 14 sekund zelo lep 
rezultat);

– kleščenje – čim hitreje je treba oklestiti deblo 
z umetno vstavljenimi vejami, na katerem ne 
smejo ostati »štrclji« in predolge ali pregloboke 
ureznine (meri se v mm). 
Štafeta, pri kateri sodelujejo vsi člani ekipe, je 

disciplina, ki je izven konkurence. Tekmovalci 
morajo drug za drugim odrezati nekaj kolutov 
na ležečih in stoječih deblih.

Pri vseh disciplinah je poleg časa pomembnih 
še precej drugih dejavnikov, med njimi je eden 
največjih poudarkov na varnosti in pravilnem 
rokovanju z motorno žago.

Rezultati
Tekmovanje, na katerem smo (se) res dobro 
(od)rezali, je trajalo tri dni, in sicer od 10. do 
13. septembra 2014, tekmovalci pa so nastopali 
po naključnem razporedu. Že prvi dan nas je 
s svojim nastopom navdušil mladinec Andrej 
Oblak, navdušenje pa se je stopnjevalo vse do 
podelitve medalj naslednjega dne, ko je bilo 
tekmovanje v tehničnih disciplinah zaključeno. 
Andrej je kar dvakrat stal na stopničkah, prvič na 
tretji, drugič pa se je pod ogromnim šotorom in 
pred veliko množico ljudi s celega sveta zaslišala 
slovenska himna. Andrej si je bron prislužil v 
disciplini podiranje, zlato pa v disciplini kom-
binirani rez.

Tretjega dne, še po dveh zaključenih disciplinah, 
ni bila podelitev za nas nič manj vznemirljiva, 
saj je Andrej znova stal na stopnički: bronasto 
medaljo je dobil še za kleščenje.

Naša ekipa si je med 30 državami priborila 
11. mesto, in sicer z največjim številom točk do 
zdaj, kar dokazuje, da fantje delajo res dobro in 
da imamo v Sloveniji odlično organizirano izo-
braževanje. Najboljši so bili Nemci, druga je bila 
švicarska ekipa in tretja italijanska.

Takole si je Andrej Oblak prislužil zlato medaljo.

Gozdarstvo v času in prostoru
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Pri štafeti smo bili 18.
Posamezniki so se v skupnem seštevku razvrstili 

takole: 1. mesto Uli Huber iz Nemčije, 2. mesto 
Kveset Ole Harald L. z Norveške in 3. mesto 
Shkudrou Siarhei iz Belorusije. Damir Pelko je 
bil 23., Ivan Gnus 31., Robert Čuk 40., mladinec 
Andrej Oblak pa 14. Pri mladincih je na 1. sto-
pnički stal Morgenstern Mathias iz Avstrije, na 
2. Marek Lubas s Slovaške in na 3. Répás Tamás 
z Madžarske.

Kleščenje je Andreju, kot smo rekli, prineslo 
bron, za eno stopničko ga je prehitel Jarro Mih-
kelson iz Estonije, za dve pa Rinaldi Marc iz 
Švice. Med profesionalci je zmago slavil Nemec 
Uli Huber, sledil mu je Latvijec Gatis Brencis, 
njemu pa Belorus Shkudrou Siarhei. Robert Čuk 
je bil 9., Damir Pelko je zaradi napake pristal 
na 51. mestu, Ivan Gnus pa ravno tako zaradi 
napake na 54.

Zopet smo pri Andreju, ki si je s podiranjem 
pridobil bron. Boljša od njega sta bila samo še 
Avstrijec Morgenstern Mathias in Nizozemec Eige-
nraam Harm. Švicar Amstutz Philipp je zmagal pri 
profesionalcih, drugi je bil že omenjeni Belorus, 
tretji pa Nizozemec Meijer Martijn. Damir Pelko 
si je prislužil 14. mesto, Ivan Gnus 26., Robert 
Čuk pa 39. Robert je imel smolo, saj se je deblo, 
ki je padlo na odmerjeno mesto, odbilo od tal in 

Naša ekipa. Z leve 
stojijo: Tomaš Ščuka, 
Peter Kolar, Boris Sa-
mec in Dušan Gra-
dišar; čepijo: Robert 
Čuk, Andrej Oblak, 
Ivan Gnus in Damir 
Pelko.

se precej premaknilo, upošteva pa se mesto, kjer 
deblo obleži.

Pri menjavi verige je bil med mladinci naj-
spretnejši Lubas Marek s Slovaške, drugi je bil 
Morgenstern Mathias iz Avstrije in tretji Nemec 
Martin Schraitle. Andrej je bil dovolj spreten 
za 10. mesto. Profesionalec Róbert Rittlinger z 
Madžarske je verigo na motorni žagi menjal v 8,7 
sekunde, za desetinko počasnejši pa je bil Fran-
coz Caparros Yoan. Švicarja Amstutza Ursa sta 
od prvega mesta ločili le dve desetinki sekunde. 
Naši reprezentanti si so razdelili naslednja mesta: 
Damir 34., Ivan 38. in Robert 40.

Pri kombiniranem rezu smo med mladinci 
dobili svetovnega prvaka! Andrej Oblak je bil za 
dve sekundi hitrejši od drugouvrščenega Madžara 
Tamása Répása, ki je bil boljši od tretjeuvršče-
nega Martina Schraitlerja zaradi napake, ki jo je 
ta naredil. Amstutz Urs iz Švice je zmagal med 
profesionalci, Estonec Taavi Ehrpais je bil drugi, 
tretji pa Nizozemec Meijer Martijn. Naši so se 
uvrstili takole: Robert Čuk na 27. mesto, Damir 
Pelko na 32. in Ivan Gnus na 52.

Napaki – zarezi v podlago pri preciznem 
rezu – sta Andreja Oblaka potisnili na 30. mesto 
med mladinci. Zmagal je Tamás Répás, drugi je 
bil Martin Schraitle in tretji Švicar Rinaldi Marc.

Kveseth Ole Harald L. z Norveške je bil najboljši 

Gozdarstvo v času in prostoru
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med profesionalci, Nizozemec Meijer Martijn je 
bil drugi, Finec Perämäki Jukka pa tretji. Ivan je 
bil odlični 11., Damir 35., Robert pa je tudi tukaj 
imel smolo in zaradi zareze v podlagi pristal na 
67. mestu.

brienz in okolica
Kljub napornim dnem, ki smo jih v celoti preživeli 
na tekmovališču, in precej slabemu vremenu smo 
vendarle užili kanček švicarskih lepot. Organizator 
nas je z zobato železnico na večer drugega dne 
popeljal do hotela na hribu približno 2000 metrov 
visoko, od koder zaradi megle in sodre znanih 
Eigerja, Jungrfau, Moncha in drugih vršacev žal 

nismo videli, ob slovesnem odprtju prvenstva 
pa smo s parnikom zapluli po jezeru. Med potjo 
domov se je toliko zjasnilo, da smo gore občudovali 
vsaj s prelaza Sustenpass.

Naporna, a zelo lepa in dobra izkušnja tako za 
tekmovalce kot spremljevalce. „Se beremo“ spet 
čez dve leti …

Mnenja in vtise naše ekipe pa lahko slišite, če 
pobrskate po arhivu spletne strani Prvega pro-
grama Radia Slovenija, http://radioprvi.rtvslo.si/, 
Nedeljska reportaža, kjer najdete tudi fotografije. 
Fotogalerijo s prvenstva pa si lahko ogledate tudi 
na FB-strani Gozdnega gospodarstva Slovenj 
Gradec.
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Uvodnik

Kazalci ohranitvenega stanja in ukrepi za zagotavljanje 
ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v 
gozdovih Nature 2000
Več kot dvajset let mineva, odkar je skupnost držav EU sprejela Habitatno direktivo, ki skupaj s 
starejšo Direktivo o pticah tvori zakonsko podlago ohranjanju biotske raznovrstnosti ekosistemov 
in ohranjanju ter izboljševanju ohranitvenega stanja habitatnih tipov, vključenih v omrežje Natura 
2000, habitatov prostoživečih vrst in vrst samih. V skladu s pravnim redom EU je Republika Slovenija 
ustrezno spremenila svojo zakonodajo, določila in dopolnila omrežje varovanih območij ter sprejela 
operativni program upravljanja teh območij. 

Kljub dobremu namenu obeh direktiv in dejstvoma, da je slovensko gozdarstvo zadnjih petindvajset 
let (in desetletja poprej) v primerjavi z državami EU28 izjemno regulirano in da deluje konservativno 
in naravovarstveno, s čimer krepi načeli sonaravnosti in večnamenskosti, izvajanje obeh direktiv v 
gozdnih območjih Natura 2000 spremlja precej težav. Lastniki gozdov in gozdarska praksa se soočajo 
z novimi naravovarstvenimi zahtevami in omejitvami posegov ter prepovedmi gozdnogospodarskih 
ukrepov, ki so bili sprejemljivi še do nedavna. Zato se velikokrat zdi, da program Natura 2000 zanje 
ni razvojni izziv, ampak je cokla nadaljnjega razvoja. Na drugi strani ni zadovoljstva niti na strani 
negozdarskih naravovarstvenih služb in raznih organiziranih javnosti; po njihovem mnenju naj bi 
bilo kar nekaj gozdnogospodarskih ukrepov, posegov in praks spornih, premalo naj bi se upoštevalo 
tudi njihove zahteve in interese. S ciljem analiziranja težav in priprave nekaterih rešitev za boljše 
upravljanje z območji Natura 2000 je od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2014 na Gozdarskem inštitutu Slovenije 
potekal projekt CRP V4-1143 Kazalci ohranitvenega stanja in ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja 
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v gozdovih Nature 2000, v katerem so sodelovali še Nacionalni 
inštitut za biologijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Znanstvenoraziskovalni center 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Čeprav je zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja habitatnih tipov, habitatov vrst in vrst 
samih osrednji predmet Habitatne direktive, je treba izpostaviti, da v povezavi s tem problemom 
praktično ni raziskav v Evropi. Prav tako na ravni EU tudi ni objektivne metodologije za vrednotenje 
ohranitvenih stanj. Habitatna direktiva v 1. členu v alinejah »e« in »i« sicer navaja po tri določila, 
ki naj bi jih upoštevali pri določanju ugodnih ohranitvenih stanj habitatnih tipov in vrst, vendar sta 
uporaba teh določil in interpretacija tako arbitrarni, da so določila ugodnega ohranitvenega stanja 
predmet kritik. Zaradi naštetih težav, ki se jim v Sloveniji pridružuje še slaba kakovost podatkov o 
nahajališčih in ohranitvenih stanjih gozdnih habitatnih tipov, habitatov vrst in vrst, tudi omenjeni 
projekt večino znanja črpa iz obstoječih raziskav o biotski raznovrstnosti. Pri tem se upošteva, da je 
povezava med biotsko raznovrstnostjo rastiščem avtohtonih vrst in ohranitvenim stanjem pozitivna, 
torej, da se z večanjem prve krepi in izboljšuje tudi ohranitveno stanje. 

Izhajajoč iz vsega navedenega so cilji omenjenega projekta: i) analiza ekoloških in naravovarstve-
nih zahtev GHT in vrst, ki so predmet prilog HD in BD, ii) razvoj modelov potencialne razširjenosti 
izbranih živalskih vrst, iii) razvoj objektivnih kazalcev in metod za ocenjevanje ohranitvenih stanj 
ter oblikovanje predloga dobrih praks oz. priporočil za ohranitveno gospodarjenje z gozdnimi habi-
tatnimi tipi in vrstami. Vsi našteti cilji so oz. bodo podrobneje obravnavni v samostojnih sestavkih 
te in prihodnje številke Gozdarskega vestnika. 

Za trud in energijo, vloženo v novo znanje, ki je v Sloveniji potrebno dandanes in bo še bolj 
v prihodnje, se na tem mestu iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem projekta. Iskrena hvala tudi 
odgovornemu uredniku Gozdarskega vestnika mag. Francu Perku za možnost objave prispevkov in 
potrpežljivost v času njihovega nastajanja. 

V Ljubljani, november 2014 
 Dr. Marko KoVaČ    
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Znanstvena razprava

1  UVOD IN OPREDELITEV 
PROBLEMA

1  INTRODUCTION AND DEFINITION 
OF PROBLEM

Po Direktivi o habitatih (1992) stanje ohranjenosti 
naravnega habitatnega tipa (pogosto se uporablja 
tudi besedna zveza »ugodno ohranitveno stanje«) 
pomeni skupek vplivov, ki delujejo na naravni 
habitat in njegove značilne vrste in lahko vplivajo 
na njegovo dolgoročno naravno razširjenost, 
strukturo in funkcije ter dolgoročno preživetje 
njegovih značilnih vrst.

1 Dr. L. K., Gozdarski inštitut Slovenije, oddelek za 
gozdno ekologijo, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, lado.
kutnar@gozdis.si
2 Dr. I. D., Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SaZU, 
Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov drevored 
13, 5220 Tolmin in Biotehniška fakulteta, oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 
1000 Ljubljana, igor.dakskobler@zrc-sazu.si
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Ocena stanja ohranjenosti gozdnih habitatnih tipov (Natura 
2000) in gospodarjenje z njimi 
Evaluation of the Conservation Status of Forest Habitat Types (Natura 2000) and 
Their Forest Management

Lado KUTNaR1, Igor DaKSKoBLER2

Izvleček:
Kutnar, L., Dakskobler, I.: ocena stanja ohranjenosti gozdnih habitatnih tipov (Natura 2000) in gospodarjenje z 
njimi. Gozdarski vestnik, 72/2014, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 44. Prevod 
Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
V prispevku smo predstavili splošne značilnosti trinajstih gozdnih in grmiščnih habitatnih tipov (Natura 2000) 
v Sloveniji (4070*, 9110, 9180*, 91D0*, 91E0*, 91F0, 91K0, 91L0, 91R0, 9340, 9410, 9420, 9530*) ter na podlagi 
obstoječih podatkov ocenili njihovo splošno ohranitveno stanje. Za tri najbolj razširjene gozdne habitatne tipe 
v Sloveniji (91K0 Ilirski bukovi gozdovi, 9110 Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi, 91L0 Ilirski hrastovo-
-belogabrovi gozdovi) smo navedli pričakovane razpone deleža drevesnih vrst, ki je eden od ključnih parametrov 
in služi kot pomembno izhodišče za oceno ohranitvenega stanja habitatnih tipov. Za vsak posamezni habitatni 
tip smo izpostavili pomembne naravovarstvene posebnosti in še posebno njihov pomen kot rastišča različnih 
redkih, zavarovanih in drugih varstveno pomembnih rastlinskih vrst. Za vsak habitatni tip smo analizirali sedanje 
motnje in grožnje za njihov obstoj v prihodnosti. Po skupinah funkcionalno podobnih gozdnih habitatnih tipov 
smo pripravili splošna napotila za gospodarjenje in posege v te gozdove.
Ključne besede: gozdni habitatni tip, Natura 2000, ohranitveno stanje, gospodarjenje z gozdom, naravovarstvo, Slovenija

Abstract:
Kutnar, L., Dakskobler, I.: Evaluation of the Conservation Status of Forest Habitat Types (Natura 2000) and 
Their Forest Management. Gozdarski vestnik, 72/2014, vol. 9. In Slovenian, abstract and summary in English, 
lit. quot. 44. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In this article we presented general characteristics of 13 forest and shrubland habitat types (Natura 2000) in Slo-
venia (4070*, 9110, 9180*, 91D0*, 91E0*, 91F0, 91K0, 91L0, 91R0, 9340, 9410, 9420, 9530*) and evaluated their 
general conservation status on the basis of the existing data. For three most wide-spread forest habitat types in 
Slovenia (91K0 Illyrian Fagus sylvatica forests, 9110 Luzulo-Fagetum beech forests, 91L0 Illyrian oak-hornbeam 
forests) we presented the expected range of tree species share, which is one of the key parameters and represents 
an important starting-point for evaluating conservation status of habitat types. We set out important nature 
conservation features for every individual habitat type and, above all, its importance as the sites of different rare 
and protected plant species, and other species of nature-conservation interest. We analyzed present disturbances 
and threats for its existence in the future for every habitat type. We prepared general instructions for manage-
ment and interventions into these forests according to the groups of functionally similar forest habitat types.
Key words: forest habitat type, Natura 2000, conservation status, forest management, nature conservation, Slovenia

Stanje ohranjenosti naravnega habitatnega 
tipa je ugodno:
– če so njegovo naravno območje razširjenosti 

in površine, ki jih na tem območju pokriva, 
stabilne ali se povečujejo, in
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–  če obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti 
verjetno še obstajale posebna struktura in 
funkcije, potrebne za njegovo dolgoročno 
ohranitev, in

–  če je stanje ohranjenosti njegovih značilnih 
vrst ugodno.
območje Natura 2000 (Direktiva o pticah, 

1979; Direktiva o habitatih, 1992) v Sloveniji 
obsega več kot 37 % površine države in znotraj 
tega zelo prevladujejo gozdni ekosistemi (več kot 
70 % površine Natura 2000 so gozdovi). V tem 
območju je opredeljenih več različnih gozdnih 
habitatnih tipov (Direktiva o habitatih, 1992), za 
katere smo v tej študiji ocenjevali njihovo splošno 
ohranitveno stanje ter naravovarstveni potencial. 
obravnavali smo naslednje obgozdne in gozdne 
habitatne tipe, ki se pojavljajo v Sloveniji: 

 – 4070 *Ruševje z dlakavim slečem  
(Mugo-Rhododendretum hirsuti);

 – 9110 Srednjeevropski kisloljubni bukovi goz-
dovi (Luzulo-Fagetum);

 – 9180 *Javorjevi gozdovi v grapah in na poboč-
nih gruščih (Tilio-Acerion);

 – 91D0 *Barjanski gozdovi;
 – 91E0 *obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
 – 91F0 Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi goz-

dovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia) vzdolž 
velikih rek (Ulmenion minoris);

 – 91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Aremonio-Fagion);
 – 91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi 

(Erythronio-Carpinion);
 – 91R0 Jugovzhodno-evropski gozdovi rdečega 

bora (Genisto januensis-Pinetum);
 – 9340 Gozdovi hrasta črnike (Quercus ilex);
 – 9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi od 

montanskega do subalpinskega pasu  
(Vaccinio-Piceetea);

 – 9420 alpski macesnovi gozdovi;
 – 9530 *(Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora.

2 METODE DELA
2 METHODS OF STUDY

Pri opredelitvi in vrednotenju ohranitvenega 
stanja vseh gozdnih habitatnih tipov smo uporabili 
Interpretacijski priročnik EU habitatov (2013) in 

izbrane vire, ki obravnavajo to tematiko (Robič, 
2002; Veselič in sod., 2002; Golob, 2006; Kutnar 
in sod., 2011). Pri posameznih habitatnih tipih 
smo uporabili številne druge vire, ki se nanašajo 
neposredno na določeni habitatni tip in jih ne 
navajamo posebej.

Ker so gozdni habitatni tipi naravovarstvena 
kategorija, smo posebej izpostavili nekatere nara-
vovarstvene posebnosti in potencialne grožnje za 
delovanje in obstoj habitatnega tipa. 

Drevesna sestava je eden ključnih kazalnikov 
ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov. 
Deleže ključnih drevesnih vrst po habitatnih tipih 
smo opredelili na podlagi potencialne naravne 
drevesne sestave po pripadajočih gozdnih združ-
bah. Pri tem smo kot podlago uporabili študijo 
naravne ohranjenosti oz. spremenjenosti gozdov 
na podlagi deležev drevesnih vrst v lesni zalogi po 
gozdnih združbah (Urbančič, 2001). V študiji je 
prikazan razpon deležev drevesnih vrst v ohranje-
nih sestojih gozdnih združb (potencialna naravna 
vegetacija). V analizo so bili vključeni le ohranjeni 
gozdovi, za katere velja, da je delež rastišču tujih 
drevesnih vrst le do 30 % v lesni zalogi.

V preglednici 1 so navedene gozdne združbe, 
ki smo jih uvrstili v tri prevladujoče gozdne 
habitatne tipe (91K0 Ilirski bukovi gozdovi, 9110 
Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi, 91L0 
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi). Imena 
gozdnih združb so neposredno povzeta iz študije 
po Urbančiču (2001). Večina imen združb je bila 
v zadnjem obdobju posodobljena in spremenjena. 
V več primerih so bile posamezne gozdne združbe 
oz. sintaksoni, ki jih je uporabil Urbančič (2001), 
opisane v več ločenih sintaksonih. Zato ni mogoče 
uporabiti enostavnega ključa za posodabljanje 
imen (neposredni pripis novega imena staremu). 
Poleg tega za novo opredeljene sintaksone (gozdne 
združbe) ni ustreznih podatkov o naravni drevesni 
sestavi. Zato dosledno uporabljamo poimenovanje, 
kot je v omenjenem viru. Novejša imena za te 
združbe oz. približni ekvivalenti za širše kategorije 
(rastiščni tipi) so navedeni v Tipologiji gozdnih 
rastišč Slovenije (Kutnar in sod., 2012). 

S pomočjo gozdnih združb, ki smo jih uvrstili 
v posamezni habitatni tip, smo definirali refe-
renčne (orientacijske) vrednosti deležev ključnih 
in pogostejših drevesnih vrst za tri najpogostejše 
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habitatne tipe (91K0, 9110, 91L0). Referenčne 
vrednosti deležev drevesnih vrst so pomembna 
podlaga za presojo ohranitvenega stanja habita-
tnih tipov. V analizi smo za vsako drevesno vrsto 
določili interval optimalnega deleža znotraj habi-
tatnega tipa. Iz podatkov po pripadajočih gozdnih 
združbah smo izračunali razpone spodnjih meja 
(razpon MIN) in razpone zgornjih meja (razpon 
MaX) intervalnih deležev drevesnih vrst v lesni 
zalogi (Urbančič, 2001). Razpon srednje vrednosti 
(razpon aVG) je izračunan iz sredin intervalov 
drevesne vrste za vsako posamezno združbo. 

Na koncu prispevka so splošna napotila za 
gospodarjenje z gozdnimi habitatnimi tipi in 
posege v te gozdove.

3  REZULTATI IN RAZPRAVA
3  RESULTS AND DISCUSSION
3.1  Splošne značilnosti in ocena 

ohranitvenega stanja gozdnih 
habitatnih tipov 

1) Habitatni tip 4070 *Ruševje z dlakavim 
slečem (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
Habitatni tip 4070 je evropski prednostni (prio-
ritetni) habitatni tip. To je eden redkih grmišč-
nih habitatnih tipov, ki se pri nas pojavlja na 
razmeroma veliki površini. Vanj uvrščamo 
sestoje asociacij Rhodothamno-Pinetum mugo,  
Rhododendro hirsuti-Betuletum carpaticae,  

Hyperico grisebachii-Pinetum mugo in  
Amelanchiero ovalis-Pinetum mugo. Zaradi nje-
gove razširjenosti je tudi njegov ohranitveni 
status razmeroma ugoden. To še posebno velja za 
ruševje v alpskem prostoru. Površine habitatnega 
tipa so manjše v dinarskem območju (največ na 
ovršnem delu Snežnika, nekoliko manjše površine 
v drugih delih – predvsem v Trnovskem gozdu, 
Govcih in pod Golaki, zanimive predvsem tudi v 
mraziščnih kotanjah) in zato tudi bolj izpostavljene 
morebitnim motnjam.

Čeprav lahko na podlagi naših terenskih 
opazovanj in tudi fitocenoloških popisov 
(Dakskobler in sod., 2013c, Dakskobler 2014) 
v grobem ocenimo, da je ohranitveno stanje 
habitatnega tipa razmeroma ugodno (njegovi 
sestoji so vitalni, le na manjših površinah jih 
lahko ogrožajo požari, gozdna paša in le izjemoma 
krčitve), pa bi za zanesljivejšo oceno stanja morali 
vzpostaviti prilagojen sistem spremljanja stanja.

2) Habitatni tip 9110 Srednjeevropski 
kisloljubni bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum)
Habitatni tip 9110 je v Sloveniji med tremi najbolj 
razširjenimi gozdnimi habitatnimi tipi. Zaradi 
prisotnosti habitatnega tipa na večjih površinah 
in razširjenosti v različnih delih Slovenije je 
splošna ocena njegovega ohranitvenega stanja 
sicer razmeroma ugodna. Vendar pa so predvsem 
gorski in zgornjegorski (visokogorski) kisloljubni 

Preglednica 1: Uvrstitev gozdnih združb (Urbančič, 2001) v gozdne habitatne tipe (91K0 Ilirski bukovi gozdovi, 
9110 Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi, 91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi). 

Habitatni tip Gozdna združba

91K0

FsSa – Fagetum submontanum var. Sesleria autumnalis; SeF – Seslerio-Fagetum; HF – 
Hacquetio-Fagetum; Fss – Fagetum submontanum submediterraneum; Fsp – Fagetum 
submontanum praealpinum; EF – Enneaphyllo-Fagetum; orF – Orvalo-Fagetum; anF – 
Anemono-Fagetum; LoF – Lamio orvalae-Fagetum praealpinum; SF – Savensi-Fagetum; 
adF – Adenostylo-Fagetum; LnF – Luzulo niveae-Fagetum; Fs – Fagetum subalpinum; 
oF – Ostryo-Fagetum; CF – Carici albae-Fagetum; CvF – Calamagrostido variae-Fagetum; 
arF – Arunco-Fagetum; IF – Isopryo-Fagetum; acF – Aceri-Fagetum; QF –  
Querco-Fagetum; opF – Ornithogalo pyrenaici-Fagetum; FdF – Festuco  
drymeiae-Fagetum; aFd – Abieti-Fagetum dinaricum; aFpd – Abieti-Fagetum  
prealpino-dinaricum; aFp – Abieti-Fagetum praealpinum

9110
QFL – Querco-Fagetum var. Luzula; QLF – Querco-Luzulo-Fagetum; LF –  
Luzulo-Fagetum; PLF – Polygonato verticillati-Luzulo-Fagetum; BF – Blechno-Fagetum; 
DF – Deschampsio-Fagetum

91L0 HQC – Querco-Carpinetum var. Hacquetia; LQC – Querco-Carpinetum var. Luzula; 
oC – Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum
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bukovi gozdovi, ki jih uvrščamo v ta habitatni 
tip in jih opredeljujeta sintaksona Luzulo-Fage-
tum var. geogr. Cardamine trifolia in Cardamini  
savensi-Fagetum var. geogr. Abies alba, pogosto zelo 
zasmrečeni zaradi načina gospodarjenja in tudi 
načrtnega sajenja smreke. V teh sestojih smreka 
(Picea abies) s svojim deležem zaradi neustreznega 
gospodarjenja v preteklosti prevladuje nad bukvijo 
(Fagus sylvatica), ki je po naravi ključna vrsta 
teh gozdov. Smreka in jelka (Abies alba) sta sicer 
v teh gozdovih že po naravi prisotni z manjšim 
deležem (primes). Smreka je tudi glavni pionir 
v naravni sukcesiji na teh rastiščih.

Tudi kisloljubni bukovi gozdovi nižjih leg, ki 
jih uvrščamo v ta habitatni tip in so opredeljeni s 
sintaksoni Castaneo-Fagetum sylvaticae, Hieracio 
rotundati-Fagetum in Blechno-Fagetum, so bili v 
preteklosti in so še dandanes pod večjimi pritiski 
zaradi bližine naselij. V njih ponekod namesto 
nosilnih vrst, bukve, gradna (Quercus petraea) 
in pravega kostanja (Castanea sativa), lahko pre-
vladujejo iglavci, npr. rdeči bor (Pinus sylvestris) 
in smreka ali tudi drugi listavci. V preteklosti so 
ponekod te gozdove intenzivno sekali, posledično 
se je spreminjala drevesna sestava, smreko pa 
so pogosto tudi sadili. V predelih, kjer so daljše 
obdobje steljarili (npr. grabili listje in druge 
organske ostanke, kosili praprot in grabili/strgali 
mahovno plast), so tla osiromašena in so slabše 
razmere za rast zahtevnejših drevesnih vrst. V 
takih razmerah se pojavljajo različni degradacijski 
stadiji z rdečim borom in gradnom. V gozdovih 
tega habitatnega tipa v zadnjem obdobju opuščajo 
steljarjenje ali pa steljarijo le še občasno in zato se 
večinoma izboljšuje razmere glede povečevanja 
deleža bukve. V kisloljubnih bukovih gozdovih 
nižjih leg se zaradi bolezni kostanjevega raka 
pogosto suši pravi kostanj. 

3) Habitatni tip 9180 *Javorjevi gozdovi v 
grapah in na pobočnih gruščih (Tilio-Acerion)
V prednostni habitatni tip 9180 spadajo različni 
rastiščni tipi in gozdne združbe (Kutnar in sod., 
2012). Na podlagi ekologije, višinske razprostra-
njenosti in drevesne sestave smo opisali naslednje 
rastiščne tipe (oz. habitatne podtipe): podgor-
sko-gorsko lipovje na karbonatnih in mešanih 
kamninah, podgorsko pobočno velikojesenovje na 

karbonatnih in mešanih kamninah, gorsko-zgor-
njegorsko javorovje z brestom na karbonatnih in 
mešanih kamninah in podgorsko-gorsko javorovje 
s praprotmi na silikatnih kamninah. 

Po predhodnih ocenah (Kutnar in sod., 2011) 
smo ugotovili, da so prostorska razporeditev in 
značilnosti tega habitatnega tipa 9180 razmeroma 
slabo znani. Na podlagi slabšega poznavanja je 
ocena ohranitvenega stanja precej nezanesljiva 
že sama po sebi. 

Med glavnimi dejavniki in kazalci, ki nakazujejo 
na slabše ohranitveno stanje tega habitatnega tipa, 
je razmeroma velik delež smreke v lesni zalogi. 
Na podlagi analiz podatkov Zavoda za gozdove 
Slovenije (ZGS) smo ugotovili (Kutnar in sod., 
2011), da je njen delež kar okoli 40 % celotne 
lesne zaloge. Velika lesna zaloga smreke v sestojih 
tega habitatnega tipa je do neke mere verjetno 
tudi posledica slabše prostorske opredelitve tega 
habitatnega tipa in uporabljene metodologije 
(izločevanje predvsem glede na prevladovanje 
izbranih združb v odsekih in dodatno uporabo 
podatkov iz sestojnih kart).

Na slabše ohranitveno stanje habitatnega tipa 
lahko sklepamo tudi na podlagi porušenega raz-
merja razvojnih faz z razmeroma majhnim dele-
žem mlajših razvojnih faz (Kutnar in sod., 2011). 
Dodaten kazalnik, ki ne nakazuje ugodnega stanja 
tega habitatnega tipa, je motnja pomlajevanja in 
vrasti ključnih vrst. Kot ugotavljajo v več gozdno-
gospodarskih načrtih gozdnogospodarskih obmo-
čij (ZGS, 2011), je v tem habitatnem tipu zaradi 
velikega vpliva rastlinojede divjadi na naravno 
obnovo gozdov pomlajevanje zelo oteženo oziroma 
je delež gorskega javora (Acer pseudoplatanus) 
 in drugih vrst plemenitih listavcev na teh rastiščih 
bistveno premajhen. Dodatna težava za veliki jesen 
(Fraxinus excelsior) je tudi bolezen jesenov ožig, 
ki povzroča sušenje te drevesne vrste.

4) Habitatni tip 91D0 *Barjanski gozdovi
V prednostni habitatni tip 91D0 *Barjanski goz-
dovi uvrščamo barjansko smrekovje in ruševje, kjer 
rušje (Pinus mugo) dosega večje višine (ponekod 
več kot 5 metrov) (Kutnar, 2013b). Barjanska 
ruševja na visokih barjih, kjer ta vrsta in druge 
dosegajo manjše višine (ni drevesne vegetacija), pa 
uvrščamo v prednostni habitatni tip 7110 *aktivna 
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visoka barja ali pa glede na ekološke razmere in 
vegetacijo v habitatni tip 7140 Prehodna barja. 
Med barjanske gozdove uvrščamo tudi fragmente 
gozdov rdečega bora in puhaste breze (Betula 
pubescens) na barjanskih šotnih tleh. Slednji (npr. 
Kozlarjeva gošča) so še posebno naravovarstveno 
zanimivi, saj predstavljajo redke ohranjene ostanke 
teh gozdov v nižjih nadmorskih višinah.

ohranitveni status habitatnega tipa 91D0 
*Barjanski gozdovi že zaradi njegove relativno 
majhne površine ni zelo ugoden. To je habitatni 
tip, za katerega so značilna občutljiva barjanska 
tla. Po predhodnih ocenah je ta habitatni tip 
potencialno izpostavljen predvsem podnebnim 
spremembam, fragmentaciji (drobljenju površine) 
zaradi različnih dejavnosti in onesnaženja (npr. 
sprememba kemijskih lastnosti tal in talne vode) 
(Kutnar in sod., 2011).

Med glavnimi dejavniki, ki negativno vpli-
vajo na sedanji ohranitveni status, so predvsem 
neprilagojene tehnologije pridobivanja lesa in 
posegi v tla, infrastruktura (predvsem različne 
prometnice), množične oblike rekreacije, ponekod 
pa tudi paša živine.

5) Habitatni tip 91E0 *Obrečna vrbovja, 
jelševja in jesenovja (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)
V prednostni habitatni tip 91E0 uvrščamo raz-
lične rastiščne tipe: vrbovje s topolom, orogeno 
vrbovje ter nižinsko črnojelševje. V ta habitatni 
tip uvrščamo tudi del gorskih obrežnih gozdov, v 
katerih prevladujejo siva in črna jelša, siva vrba ter 
veliki jesen in njihove pripadajoče združbe (Kutnar 
in sod., 2012). Prav tako vanj vključujemo jelšev 
grez (močvirno črnojelševje), ki pripada zvezi 
Alnion glutinosae. Domnevno je bil ta tip gozdov 
črne jelše pomotoma spregledan na nivoju EU 
(Interpretacijski priročnik EU habitatov, 2013).

ohranitveno stanje tega habitatnega tipa je 
nekoliko manj ugodno že zaradi njegovega poja-
vljanja na razmeroma majhnih površinah na 
obrežju vodotokov. Večinoma se pojavljajo v 
nižinah, kjer je velik pritisk kmetijstva in tudi 
urbanizacije, infrastrukture ter industrije. Zelo 
jih ogrožajo tudi regulacije rek, čezmerni izkop 
proda in zajezitve oz. gradnje hidroelektrarn. 
Vsi pritiski se odražajo v zmanjševanju njegovih 

površin pa tudi v slabšanju njegovih struktur.
Na podlagi podatkov Zavoda za gozdove Slo-

venije (Kutnar in sod., 2011) je v tem habitatnem 
tipu več kot 40 % spremenjenih (31–70 % rastišču 
tujih drevesnih vrst) in zelo spremenjenih (71–90 
% rastišču tujih drevesnih vrst) gozdov. V precej-
šnjem delu teh gozdov je domače drevesne vrste 
zamenjala robinija (Robinia pseudoacacia), ki so 
jo ponekod tudi načrtno pospeševali. V loge ob 
Soči, Vipavi, Savi in Muri se zelo širi amerikanski 
javor (Acer negundo). Prav tako so v te gozdove 
vnašali tudi druge tujerodne drevesne vrste, npr. 
kanadski topol (Populus × canadensis), ameriški 
jesen (Fraxinus americana) in črni oreh (Juglans 
nigra) (Kutnar & Pisek, 2013). Na območju 
nižinskih poplavnih gozdov pa so sadili različne 
druge klonske topole. 

Po približni oceni (Kutnar in sod., 2011) sta 
ohranitveno stanje habitatnega tipa in njegov 
obstoj najbolj ogrožena zaradi fragmentacije, 
onesnaženja, vdiranja invazivnih vrst in pod-
nebnih sprememb. 

6) Habitatni tip 91F0 Poplavni hrastovo-
jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, 
Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ali Fraxinus angustifolia) vzdolž 
velikih rek (Ulmenion minoris)
V habitatni tip 91F0 uvrščamo različne rastiščne 
tipe (Kutnar in sod., 2012): i) dobovje in dobovo 
belogabrovje in ii) vezovje z ozkolistnim jesenom. 

ocena ohranitvenega stanja tega habitatnega 
tipa je razmeroma neugodna že zaradi neja-
sne prostorske izločitve tega habitatnega tipa. 
Dodatna težava je v tem, da se ta habitatni tip 
pojavlja na razmeroma majhnih površinah, ki 
so podvržene procesom fragmentacije. Zaradi 
sprememb poplavnega režima, drugih antropo-
genih vplivov ali tudi povsem naravnih procesov 
nastajajo motnje pri pomlajevanju nekaterih 
ključnih drevesnih vrst, npr. doba (Quercus 
robur). Potencialna grožnja so načrtovani posegi 
in zajezitve rek zaradi gradnje novih elektrarn na 
spodnji Savi in Muri. Bolj ohranjeni in varovani 
so nekateri poplavni gozdovi ob sotočju Save in 
Krke (Krakovski gozd, Dobrava).

Posebna težava je tudi sušenje ozkolistnega 
jesena (Fraxinus angustifolia) zaradi bolezni 
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jesenovega ožiga, ki je ena od ključnih drevesnih 
vrst v teh gozdovih. Tako kot drugi nižinski 
gozdovi je tudi ta habitatni tip zelo ogrožen 
zaradi širitve invazivnih rastlinskih vrst, med 
katerimi ima robinija še posebno velik vpliv na 
ohranitveno stanje habitatnega tipa. Poleg robinije 
so v gozdove tega habitatnega tipa vnašali tudi 
nekatere druge tujerodne drevesne vrste (Kutnar 
& Pisek, 2013). 

Po grobi oceni je habitatni tip 91F0 zaradi 
dolgoročnih pritiskov v preteklosti in sedanjosti 
ter zaradi potencialnih groženj med tistimi, ki so 
v manj ugodnem stanju. Za zanesljivejšo oceno 
ohranitvenega stanja habitatnega tipa je treba 
najprej jasno izločiti območja tega habitatnega 
tipa in vzpostaviti prilagojeno spremljanje stanja 
(monitoring). 

7) Habitatni tip 91K0 Ilirski bukovi gozdovi 
(Aremonio-Fagion)
Habitatni tip je od vseh gozdnih habitatnih tipov 
Natura 2000 v Sloveniji najbolj razprostranjen 
(Kutnar in sod., 2011) in je prostorsko, vsebinsko 
in funkcionalno zelo široka kategorija. Po določe-
nih merilih lahko v ta habitatni tip uvrstimo kar 
petindvajset različnih rastiščnih tipov (Kutnar 
in sod., 2012). Še več pa je asociacij (združb) 
in sintaksonov nižjega ranga, ki opisujejo in 
opredeljujejo rastiščne, ekološke, vegetacijske in 
sestojne razmere v tem habitatnem tipu. Gozdovi 
tega habitatnega tipa lahko sežejo od gričevno-
-podgorskega pasu do zgornjegorsko-podalpin-
skega pasu. Tako se na primer gozdovi bukve z 
jesensko vilovino (Seslerio autumnalis-Fagetum) 
pojavljajo na nadmorski višini le nekaj več kot 
100 m, gozdovi bukve s kopjasto podlesnico 
(Polysticho lonchitis-Fagetum) pa uspevajo še 
na nadmorski višini 1600 metrov (Dakskobler, 
2008). Poleg tega se v okviru tega habitatnega tipa 
pojavljajo gozdovi, ki uspevajo v zelo različnih 
podnebnih razmerah. Na eni strani v ta habitatni 
tip uvrščamo termofilne bukove gozdove, kamor 
sodijo tudi sestoji bukve z jesensko vilovino, 
ki lahko uspevajo tudi v območju s povprečno 
letno temperaturo od 10 do 12 °C, medtem ko 
alpski bukovi gozdovi rastejo tudi v območjih, 
kjer je povprečna letna temperatura manj kot 5 
°C (Marinček & Čarni, 2002).

Prav tako je znotraj območja habitatnega tipa 
91K0 Ilirski bukovi gozdovi velik padavinski 
razpon. V bukovih gozdovih v Dinarskem gorstvu 
lahko letne količine padavin dosegajo skoraj 3000 
mm, medtem ko je lahko letna količina padavin 
na obrobju subpanonskega območja manj kot 
1000 mm. 

Na tako širokem višinsko-ekološkem gradientu 
se postopoma spreminjajo tudi sestojne razmere 
teh gozdov (npr. drevesna sestava, struktura). 
V tem višinskem razponu se poleg ekološko-
-rastiščnih dejavnikov različno odražajo tudi 
zoo-antropogeni vplivi. Z omenjenimi dejavniki 
je tesno povezan tudi naravovarstveni status teh 
gozdov. Zaradi številnih dejavnikov, ki se na celo-
tnem območju in razponu habitatnega tipa kažejo 
zelo različno, je treba glede na glavne posebnosti 
postavljati tudi prilagojene cilje, indikatorje in 
naravovarstvene smernice. 

ohranitveno stanje habitatnega tipa 91K0 Ilirski 
bukovi gozdovi je na splošno ugodno. To ne velja 
za robna območja, predvsem v submediteranskem, 
subpanonskem in deloma tudi v predalpskem in 
preddinarskem fitogeografskem območju, kjer so 
ti bukovi gozdovi precej spremenjeni, ponekod 
degradirani v panjevce in na njihovih rastiščih 
pogosto prevladujejo drugi listavci (graden, cer, 
beli gaber, črni gaber, veliki jesen, lipovec). 

Zato v posameznih območjih in združbah 
(lahko jih obravnavamo kot habitatni podtip) tega 
habitatnega tipa zaznamo resne grožnje za njegovo 
trajnost in ohranitveni status. Tako med drugim 
Zavod za gozdove Slovenije v gozdnogospodarskih 
načrtih (ZGS, 2011) ugotavlja, da se je v dinarskem 
jelovo-bukovem gozdu (Omphalodo-Fagetum s. 
lat.) delež jelke (Abies alba) občutno zmanjšal 
zaradi negativnega vpliva velikih rastlinojedov na 
njeno pomlajevanje. To ima določen vpliv tudi na 
ohranitveno stanje celotnega habitatnega tipa, saj 
je dinarski jelovo-bukov gozd med prevladujočimi 
v habitatnem tipu. Jelka pa je ena od ključnih 
drevesnih vrst v tej gozdni združbi. 

Na splošno je tudi za večino bukovih gozdov 
v okviru tega habitatnega tipa značilno porušeno 
razmerje razvojnih faz (Kutnar in sod., 2011; 
ZGS, 2011).
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8) Habitatni tip 91L0 Ilirski hrastovo-
belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
Habitatni tip 91L0 je po površini tretji najbolj 
zastopan habitatni tip (Kutnar in sod., 2011; ZGS, 
2011), ki je razširjen v ravninskem in gričevnem 
delu različnih fitogeografskih območjih Slove-
nije. V gozdovih tega habitatnega tipa se poleg 
nosilnih drevesnih vrst belega gabra (Carpinus 
betulus) in gradna pojavljajo številni listavci in 
tudi nekateri iglavci. 

Glede na razmeroma velike površine, ki jih 
pokrivajo gozdovi tega habitatnega tipa, bi lahko 
pričakovali, da je njegovo ohranitveno stanje 
ugodno. Vendar pa so bili ti gozdovi zaradi bli-
žine človekovih naselij in njegovih potreb med 
tistimi, v katere so najbolj posegali od zgodnjih 
zgodovinskih obdobij. Po ocenah, ki so bile 
izdelane na podlagi podatkov Zavoda za gozdove 
Slovenije (Kutnar in sod., 2011), je skoraj 40 % 
gozdov tega habitatnega tipa spremenjenih, zelo 
spremenjenih ali izmenjanih (v njih najdemo 
30 % ali več rastišču tujih drevesnih vrst). V tej 
študiji je bila ocena ohranjenosti gozdov slabša 
le v habitatnem tipu 91E0*. V Ilirske hrastovo-
-belogabrove gozdove, ki so človeku razmeroma 
dostopni, so v preteklosti vnašali številne tujerodne 
drevesne vrste (Kutnar & Pisek, 2013). V nekaterih 
sestojih tega habitatnega tipa povsem prevladuje 
robinija. Pogosto so v teh gozdovih pospeševali 
tudi rastiščem manj ustrezno smreko. 

Velik del teh gozdov smo uvrstili v posebno 
kategorijo, kjer so različno degradirani gozdovi 
(npr. panjevski gozd) (Kutnar in sod., 2011). Zaradi 
človekovih potreb (npr. les za kurjavo, gradbeni les, 
stelja) in njegovega delovanja (npr. fragmentacija 
in krčenje gozda za potrebe kmetijstva, urbani-
zacija, izgradnja infrastrukture, industrializacija) 
je ohranitveni status tega habitatnega tipa manj 
ugoden. Pri tem se pojavljajo tudi številne grožnje, 
kar lahko še poslabša njegovo stanje v prihodnost. 

9) Habitatni tip 91R0 Jugovzhodno-evropski 
gozdovi rdečega bora (Genisto januensis-
Pinetum)
Habitatni tip se pojavlja na strmih dolomitnih 
pobočjih, pretežno na plitvih in skeletnih tleh 
(litosol, rendzina), ki so podvržena erozijskim pro-
cesom (Marinček & Čarni, 2002). Za ta habitatni 

tip je značilno, da tod prevladuje predvsem rdeči 
bor, ponekod tudi črni bor (Pinus nigra; Genisto 
januensis-Pinetum sylvestris pinetosum nigrae). 
Z manjšim deležem se pojavljajo tudi termofilni 
listavci (npr. mali jesen (Fraxinus ornus), črni gaber 
(Ostrya carpinifolia). V primerjavi s črnoborovji se 
ta habitatni tip navadno pojavlja nekoliko nižje (od 
300 do 800 metrov n. v.). To so varovalni gozdovi, 
saj ščitijo prisojna strma rastišča na dolomitni 
podlagi pred intenzivno erozijo.

Tudi o tem habitatnem tipu ne moremo podati 
zanesljive ocene njegovega ohranitvenega statusa, 
saj površine niso zanesljivo določene. V predhodni 
raziskavi (Kutnar in sod., 2011) so bile v površi-
nah, ki jih navajajo za ta habitatni tip, zajeti tudi 
drugi gozdovi. Po takratnih podatkih Zavoda za 
gozdove Slovenije naj bi bili v lesni zalogi gozdov 
habitatnega tipa z večjim deležem poleg rdečega 
bora zastopani tudi bukev in smreka. To zanesljivo 
kaže, da so bili v analizo zajeti tudi obrobni goz-
dovi. Pogosto tudi niso ločevali primarnih gozdov 
tega habitatnega tipa, ki poraščajo skrajna rastišča, 
od drugotnih gozdov rdečega bora na rastiščih 
bukovih gozdov ali gozdov termofilnih listavcev. 

Za zanesljivejšo oceno ohranjenosti tega habita-
tnega tipa bo treba razviti ustrezen sistem kazalcev 
in prilagojeno mrežo ploskev za spremljanje stanja 
habitatnega tipa (monitoring).

10) Habitatni tip 9340 Gozdovi hrasta črnike 
(Quercus ilex)
Združba hrasta črnike (črničevja) s črnim gabrom 
(Ostryo-Quercetum ilicis), ki opredeljuje habitatni 
tip 9340, predstavlja redke fragmente evmedite-
ranske sklerofilne vednozelene gozdne vegetacije 
v Sloveniji. Črnikovje je značilna sredozemska 
gozdna združba, ki je le redko ohranjena v svoji 
izvirni obliki. Večinoma so jo uničili že pred 
davnimi časi in jo spremenili v grmovnato makijo, 
garigo ali kamnišče. V njej prevladujejo lesne 
vednozelene rastline, drevesa in grmi z usnjatimi, 
pred izhlapevanjem zavarovanimi listi.

V Sloveniji skoraj nimamo prave mediteranske 
gozdne vegetacije. Njene razmeroma degradi-
rane oblike se pojavljajo na najtoplejših legah na 
apnencu, ki so pod vplivom morskega podnebja, 
v ekstremnih razmerah, na stenah ali izredno 
strmih pobočjih (Dakskobler in sod., 2014). 

Kutnar, L., Dakskobler, I.: Ocena stanja ohranjenosti gozdnih habitatnih tipov (Natura 2000) in gospodarjenje z njimi



GozdV 72 (2014) 10426

Znotraj ozemlja Slovenije, kjer je Jadranska obala 
v glavnem flišnata (zato zaradi lastnosti kam-
nine hladnejša) in za uspevanje črnikovja manj 
ugodna, so manjši otočki črnikovja nad Gradom 
(osapsko jamo) pri ospu in v dolini Dragonje 
(Stena). Črnikovju zelo podobne mešane sestoje 
zimzelenih in listopadnih dreves najdemo na 
manjših površinah tudi nekoliko bolj v notranjosti 
Slovenije, v ostenjih Nanosa, Trnovskega gozda 
in Sabotina (Dakskobler in sod., 2014). 

Habitatni tip je malopovršinski in je že zato 
lahko ohranitveni status manj ugoden. Za zane-
sljivejšo oceno tega gozdnega habitatnega tipa, 
ki ima predvsem varovalno vlogo, bi bilo treba 
vzpostaviti prilagojen monitoring. 

11) Habitatni tip 9410 Kisloljubni smrekovi 
gozdovi od montanskega do subalpinskega 
pasu (Vaccinio-Piceetea)
V gozdovih habitatnega tipa 9410 se poleg pre-
vladujoče smreke z večjim deležem pojavljata 
tudi bukev in jelka, ponekod tudi macesen (Larix 
decidua). Čeprav ohranitveni status gozdov habi-
tatnega tipa 9410 lahko ocenimo kot razmeroma 
ugodnega, so se pri podrobnejših analizah poka-
zale določene nejasnosti pri uvrščanju gozdov v 
ta habitatni tip (Kutnar, 2013a). Že Robič (2002) 
je bil zadržan pri uvrščanju naših smrekovih 
gozdov v habitatni tip 9410, saj po njegovem 
prepričanju ta habitatni tip gradijo le conalni 
smrekovi gozdovi v alpah in Karpatih. Vendar 
pa po novejšem opisu habitatnega tipa 9410 v 
Interpretacijskem priročniku EU habitatov (2007) 
lahko edafsko pogojena smrekovja alp in prialp-
skega območja (npr. Dinarsko gorstvo) nedvo-
umno uvrstimo v ta habitatni tip. Pri uvrstitvi 
smrekovja na karbonatnem skalovju v habitatni 
tip 9410 zmoti le poimenovanje habitatnega tipa, 
v imenu katerega je poudarjena kisloljubnost teh 
gozdov. Ta ekološka opredelitev za pripadajoče 
rastiščne tipe na različnih karbonatnih podlagah 
– kot so predalpsko smrekovje na morenah in 
pobočnih gruščih, smrekovje na karbonatnem 
skalovju, dinarsko mraziščno smrekovje in 
planinsko smrekovje na karbonatni podlagi –, 
ni povsem ustrezna, kar je jasno razvidno že 
iz samega poimenovanja teh rastiščnih tipov. 
Dodatne težave se pokažejo tudi pri razmeje-

vanju med primarnimi, naravnimi smrekovimi 
gozdovi in drugotnimi smrekovimi gozdovi, ki 
poraščajo pretežno rastišča bukovih in jelovo-
-bukovih gozdov (Zupančič, 1999). Še posebno 
slednje so v zadnjem obdobju prizadele različne 
naravne ujme in drugi negativni dejavniki (npr. 
vetrolomi, snegolomi, gradacije podlubnikov) 
(ZGS, 2011). V primeru drugotnih smrekovih 
gozdov se postavlja tudi vprašanje pravilnosti 
uvrščanja v habitatni tip 9410, saj bi te gozdove 
morali praviloma kot zelo spremenjene in tudi 
izmenjanje uvrstiti v ustrezne habitatne tipe 
bukovih gozdov. 

12) Habitatni tip 9420 Alpski macesnovi 
gozdovi
Macesnovi gozdovi iz tega habitatnega tipa se 
pojavljajo predvsem na najbolj odmaknjenih in 
težko dostopnih policah in pomolih (Dakskobler 
& Kutnar, 2012). Ti gozdovi so med najbolj ohra-
njenimi in najbolj prvobitnimi gozdnimi sestoji 
v naših alpah. 

ohranitveni status habitatnega tipa 9420 je 
razmeroma ugoden. Eden od glavnih proble-
mov za njegovo zanesljivejše vrednotenje je 
slabše poznavanje. Gozdovi, ki jih uvrščamo v 
habitatni tip 9420, do nedavnega sploh niso bili 
ustrezno opisani in kartirani. Kot naravovarstveno 
pomembni sestoji z macesnom so bili deloma 
vključeni v habitatni tip 4070 *Ruševje z dlaka-
vim slečem ali pa verjetno v manjši meri tudi v 
habitatni tip 9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi 
od montanskega do subalpinskega pasu. o njego-
vemu statusu kot habitatnemu tipu glede Nature 
2000 so bili v preteklosti določeni dvomi (Robič, 
2002), vendar pa smo v raziskavah (Dakskobler, 
2006; Zupančič & Žagar, 2007; Dakskobler in 
sod., 2010; Dakskobler & Kutnar, 2012) utemeljili, 
da v naših alpah na skrajnih rastiščih še v pasu 
(jelovo)bukovih gozdov in na pomolih v ostenjih 
nad njim uspevajo naravni sestoji macesna, ki jih 
uvrščamo v asociacijo Rhodothamno-Laricetum 
deciduae in v habitatni tip 9420. V ta habitatni tip 
lahko uvrstimo tudi pionirske macesnove sestoje 
na nekdanjih visokogorskih planinah, saj se po 
ekoloških in vegetacijskih značilnostih bistveno 
ne razlikujejo od naravnih macesnovij, se naravno 
obnavljajo in so očitno zelo dolgotrajen stadij. 
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Habitatni tip 9420 pri nas lahko utemeljimo 
tudi na podlagi novejšega Interpretacijskega 
priročnika EU habitatov (2007), v katerem lahko 
razberemo nedvoumen opis macesnovih gozdov 
tudi v naših alpah.

Macesnovje, ki pripada temu habitatnemu 
tipu, je v večjem delu varovalna gozdna združba, 
ki varuje nižje ležeča območja pred snežnimi 
plazovi, padajočim kamenjem, podornim skalov-
jem in drugimi erozijskimi pojavi. V preteklosti 
so prebivalci alpskih dolin posamezne macesne 
sekali tudi na zelo strmih in zelo težko dostopnih 
pobočjih. Zdaj je macesnovje predmet sečnje le še 
na položnejših pobočjih v okolici visokogorskih 
planin (Dakskobler & Kutnar, 2012). 

Habitatni tip 9420, ki smo ga ugotovili na 
skupni površini več kot 3000 ha (Dakskobler in 
sod., 2010), se ponekod pojavlja le malopovršin-
sko in ga človek s svojo dejavnostjo zelo malo 
ogroža. Določeni motnji sta lahko gozdna paša 
in nenadzorovana sečnja. 

13) Habitatni tip 9530 *(Sub-)mediteranski 
gozdovi črnega bora
Habitatni tip 9530 je prednostni in manjšinski 
habitatni tip. Njegovi sestoji se pojavljajo na majh-
nih površinah, pretežno na strmih apnenčastih in 
dolomitnih pobočjih. Ti gozdovi so zaradi strmine 
in plitvih tal izrazito varovalni. Najpogosteje 
ta habitatni tip najdemo v severozahodnem in 
severnem delu Slovenije. Posamezne površine 
so tudi v osrednji in južni Sloveniji. 

Ime habitatnega tipa je precej zavajajoče in 
z našega stališča neustrezno, saj vanj uvrščamo 
jugovzhodnoalpsko-severnodinarsko črnoborovje 
(deloma so vključeni tudi sestoji rdečega bora – 
Fraxino orni-Pinetum nigrae incl. subasociacija 
pinetosum sylvestris) (Dakskobler, 1998a, 1998b, 
1999; Zupančič & Žagar, 2010) kot tudi dinarsko 
črnoborovje (Primulo carniolicae-Pinetum nigrae, 
Carici sempervirentis-Pinetum nigrae, Daphno 
alpinae-Pinetum nigrae) (accetto, 1999, 2001, 
2008).

Po razpoložljivih podatkih Zavoda za gozdove 
Slovenije (Kutnar in sod., 2011) so ti gozdovi 
med najbolj ohranjenimi habitatnimi tipi (delež 
rastišču tujih vrst je manjši od 30 % na več kot 98 
% ugotovljene površine habitatnega tipa). Eden od 

kazalcev, ki sicer ne kaže ugodnega ohranitvenega 
stanja habitatnega tipa, je delež mladih razvojnih 
faz gozda. Izrazito porušeno razmerje na podlagi 
obstoječih podatkov je relativno slaba napoved 
za prihodnost tega habitatnega tipa. 

V celoti gledano so ti gozdovi razmeroma sta-
bilni. Ponekod jih ogrožajo požari, a se praviloma 
ponovno obnavljajo s črnim borom (Urbančič & 
Dakskobler 2001; Stritih, 2013). 

Gozdovi tega habitatnega tipa so fitoceno-
loško razmeroma dobro proučeni (npr. Wraber 
T., 1979; accetto 1999, 2001, 2008, Dakskobler, 
1998a, 1998b, 1999, Zupančič & Žagar 2010), 
določene težave se pojavljajo le pri razlikovanju 
med primarnim črnoborovjem in pionirskim 
črnoborovjem na stičnih bukovih rastiščih. V 
habitatnem tipu 9530 se poleg nosilne vrste 
pogosto z razmeroma velikim deležem pojavlja 
tudi rdeči bor, posamično smreka in macesen 
ter rušje. Poleg teh so v sestojih primešani tudi 
listavci, predvsem črni gaber, mali jesen, moko-
vec in jerebika, posamično bukev. V ekstremnih 
razmerah tega habitatnega tipa drevje praviloma 
ne presega višine 20 metrov.

Za zanesljivo oceno ohranjenosti tega habita-
tnega tipa bo treba razviti ustrezen sistem kazal-
cev in prilagojeno mrežo ploskev za monitoring 
habitatnega tipa.

3.2 Opredelitev optimalne drevesne sestave 
za presojo ohranitvenega stanja habitatnih 
tipov 
Kot enega od morebitnih meril za opredelitev 
ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov smo 
uporabili potencialno naravno drevesno sestavo po 
gozdnih združbah. Iz študije po Urbančiču (2001) 
smo povzeli podatke o deležih drevesnih vrst v 
ohranjenih gozdnih združbah. Deleži drevesnih 
vrst so izraženi v odstotkih, in sicer v razponih. 
V preglednici 2 so prikazani razponi ključnih in 
pogostih drevesnih vrst po prevladujočih gozdnih 
habitatnih tipih (91K0 Ilirski bukovi gozdovi, 9110 
Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi, 91L0 
Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi). Razpon 
aVG ima vrednost 0, če določena drevesna vrsta 
ni prisotna v eni ali več združbah. 
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3.3 Naravovarstvene posebnosti in 
negativni vplivi na gozdne habitatne 
tipe

1) Habitatni tip 4070 *Ruševje z dlakavim 
slečem (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

Sestoji habitatnega tipa 4070 so rastišče nekaterih 
varstveno pomembnih, redkih in (ali) zavaro-
vanih rastlin. Med njimi so nekatere rastline 
alpskega visokogorja. Na prehodu habitatnega 
tipa proti skalovju, melišču ali travišču ponekod 
rastejo nekatere evropsko varstveno pomembne 
vrste, kot so Zoisova zvončica (Campanula 
zoysii), julijska orlica (Aquilegia iulia), alpska 
možina (Eryngium alpinum), dinarska smiljka  
(Cerastium dinaricum), Scopolijev repnjak (Arabis  
scopioliana), rebrinčevolistna hladnikija  
(Hladnikia pastinacifolia), kranjski jeglič  
(Primula carniolica) in lepi čeveljc (Cypripedium  
calceolus) (Direktiva o habitatih, 1992; Čušin, 
2004). Poleg slednjega v tem habitatnem tipu 
uspevajo tudi nekatere druge vrste iz družine 
kukavičevk (Orchidaceae), ki so pri nas zavarovane 
v celoti, na primer srčastolistni muhovnik (Listera 
cordata), trokrpi koralasti koren (Corallorhiza 
trifida), navadni in dehteči kukovičnik  
(Gymnadenia conopsea, G. odoratissima) idr. 

Med zavarovanimi vrstami, ki uspevajo v 
tem habitatnem tipu, so tudi brezklaso lisi-
čje (Huperzia selago), brinovolistni lisičjak 

(Lycopodium annotinum), Sternbergov klin-
ček (Dianthus sternbergii), alpska mastnica 
(Pinguicula alpina), panonski svišč (Gentiana 
pannonica). vednozeleni gornik (Arctostaphylos 
uva-ursi), zlato jabolko ali kranjska lilija (Lilium 
carniolicum), črni teloh (Helleborus niger) in 
navadna ciklama (Cyclamen purpurascens), v 
stičnih habitatih tudi planika (Leontopodium 
alpinum), bratinski košutnik (Gentiana lutea 
subsp. symphyandra) in Vardjanov košutnik 
(Gentiana lutea subsp. vardjanii), med vrstami 
iz Rdečega seznama pa na primer rjasti sleč 
(Rhododendron ferrugineum), pirenejska zma-
jevka (Horminium pyrenaicum) in navadni 
čepnjek (Streptopus amplexifolius), med red-
kostmi karpatska breza (Betula pubescens subsp.  
carpatica) in med endemiti tudi ozkolistna 
preobjeda (Aconitum angustifolium). 

Dejavniki, ki nekoliko ogrožajo sestoje habi-
tatnega tipa 4070, so predvsem naravne ujme, 
snežni plazovi, požari. Človek jih deloma ogroža 
z visokogorsko pašo. Določena grožnja za ta 
habitatni tip so tudi množični gorski turizem 
s pripadajočimi športnimi dejavnostmi na 
najbolj obljudenih poteh in vrhovih. Ponekod 
ti procesi pomenijo motnjo za habitatni tip in 
povzročajo manjšanje njegovih površin. Po 
drugi strani pa se površina tega habitatnega 
tipa tudi povečujejo, predvsem z zaraščanjem 
visokogorskih planin. 

Preglednica 2: Razpon ključnih in pogostih drevesnih vrst glede na površinsko najbolj zastopane habitatne tipe

Habitatni tip

91K0 
Ilirski bukovi gozdovi

9110 
Srednjeevropski kislo-
ljubni bukovi gozdovi

91L0 
Ilirski hrastovo-beloga-

brovi gozdovi
razpon 

MIN
razpon 

AVG
razpon 
MAX

razpon 
MIN

razpon 
AVG

razpon 
MAX

razpon 
MIN

razpon
AVG

razpon 
MAX

Fagus sylvatica 
bukev 30–70 58–85 85–100 25–70 50–85 75–100 0 10 20

Picea abies 
smreka 0–5 0–18 15–30 0 10–15 20–30 0 0 0

Abies alba 
jelka 0–15 0–43 10–70 0 0–15 30 0 0 0

Quercus petraea 
graden 0–5 0–40 10–70 0–25 0–50 10–75 25 55 85

Carpinus betulus 
beli gaber 0 0–15 10–30 0 0–15 30 15 30 45

Acer pseudoplatanus 
gorski javor 0–5 0–18 10–35 0 0–15 30 0 5 10
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2) Habitatni tip 9110 Srednjeevropski 
kisloljubni bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum)
V gozdovih habitatnega tipa 9110 se pojavljajo 
nekatere vrste iz zavarovane družine kukavičevk 
(Orchidaceae). V vlažnejših predelih v tem habi-
tatnem tipu se lahko pojavlja pomladanski veliki 
zvonček (Leucojum vernum). Med zavarovanimi 
sta tudi šmarnica (Convallaria majalis) in pasji 
zob (Erythronium dens-canis) ter nekatere vrste 
iz družine lisičjakovk (Lycopodiaceae), kot sta 
brinolistni lisičjak (Lycopodium annotinum) in 
brezklaso lisičje (Huperzia selago), posamično 
tudi tisa (Taxus baccata). V različnih kisloljubnih 
bukovih gozdovih najdemo tudi nekatere vrste iz 
Rdečega seznama praprotnic in semenk ter mahov. 

V tem habitatnem tipu 9110 lahko najdemo 
nekatere predstavnike šotnih mahov (Sphagnum 
spp.), ki so tudi na seznamu vrst iz Direktive o 
habitatih (1992). Med vrstami Natura 2000 (Direk-
tiva o habitatih, 1992; Čušin, 2004) je tudi rumeni 
sleč (Rhododendron luteum), ki raste ponekod na 
Dolenjskem v nižje ležečih presvetljenih acid-
ofilnih bukovih in hrastovih sestojih asociacije 
Castaneo-Fagetum sylvaticae, ki jo uvrščamo v 
ta habitatni tip.

Grožnje za ohranitveno stanje gozdov tega 
habitatnega tipa so povezane z neustreznim 
gospodarjenjem – obsežnimi sečnjami, ki omo-
gočajo razrast trav (Calamagrostis spp.) in robide 
(Rubus spp.), ovirajo pa naravno pomlajevanje 
bukve. Motnja je lahko tudi steljarjenje ali sajenje 
smreke. V gričevnatem in podgorskem pasu so 
ti sestoji izpostavljeni krčitvam (fragmentacija) 
za urbane in obdelovalne površine. 

3) Habitatni tip 9180 *Javorjevi gozdovi v 
grapah in na pobočnih gruščih (Tilio-Acerion)

Podgorsko-gorska lipovja, ki so posebna sku-
pina gozdov v habitatnem tipu 9180, so rastišča 
nekaterih zavarovanih vrst (Dakskobler in sod., 
2013a), na primer bodeče in širokolistne lobodike 
(Ruscus aculeatus, R. hypoglossum), tise (Taxus 
baccata), malega zvončka (Galanthus nivalis), 
ciklame (Cyclamen purpurascens), dvolistnega 
vimenjaka (Platanthera bifolia), navadne poto-
nike (Paeonia officinalis), kranjske, turške in 
brstične lilije (Lilium carniolicum, L. martagon, 

L. bulbiferum), travolistne in južnoalpske peru-
nike (Iris graminea, I. pallida subsp. cengialti), 
hermelike (Sedum maximum) ali nekaterih vrst 
iz Rdečega seznama, na primer črne čmerike  
(Veratrum nigrum), Hladnikovega volčiča (Scopolia  
carniolica f. hladnikiana) in soške zlatice  
(Ranunculus aesontinus).

V sestojih pobočnega velikojesenovja ponekod 
uspevajo nekatere znamenite vrste slovenskega 
rastlinstva (Dakskobler in sod., 2013a), na primer 
evropska gomoljčica (Pseudostellaria europaea) ter 
zavarovane vrste, npr. tisa (Taxus baccata), mali 
zvonček (Galanthus nivalis) in pomladanski veliki 
zvonček (Leucojum vernum), ciklama (Cyclamen 
purpurascens), turška lilija (Lilium martagon) 
ter redke vrste iz Rdečega seznama, na primer 
endemit Hladnikov volčič (Scopolia carniolica 
f. hladnikiana) in virginijska mladomesečina 
(Botrychium virginianum). 

V sestojih gorsko-zgornjegorskega javorovja 
ponekod uspevajo nekatere zavarovane vrste 
(Dakskobler in sod., 2013a), na primer širo-
kolistna lobodika (Ruscus hypoglossum), mali 
zvonček (Galanthus nivalis), pomladanski veliki 
zvonček (Leucojum vernum), turška lilija (Lilium 
martagon) in ciklama (Cyclamen purpurascens) 
ter redke vrste z Rdečega seznama, na primer 
navadna jarica (Eranthis hyemalis). 

Ker sestoji habitatnega tipa 9180 in njegovih 
podtipov pogosto uspevajo na majhnih površinah, 
ponekod ta habitatni tip oz. podtipe ogrožajo večji 
posegi v gozdni prostor. Evropsko pomembnemu, 
prednostnemu habitatnemu tipu in zavarovanim 
vrstam morajo biti prilagojene vse gozdnogo-
spodarske dejavnosti, kot sta na primer sečnja 
in spravilo lesa. Zaradi posebnosti teh rastišč in 
občutljivih tal je treba še posebno skrbno načrto-
vati in opravljati vse večje posege v gozd, kot je npr. 
gradnja gozdnih prometnic. Neustrezni posegi v 
tla lahko sprožijo procese erozije in destabilizirajo 
tla (najpogosteje koluvialno-deluvialna tla).

Pomembna grožnja za ta habitatni tip in nje-
govo drevesno sestavo je velik stalež divjadi, ki 
objeda klice in drevesca plemenitih listavcev ter 
tako preprečuje naravno pomlajevanje in vrast 
teh ključnih drevesnih vrst. Pomembna grožnja 
za jesene je bolezen jesenov ožig.
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4) Habitatni tip 91D0 *Barjanski gozdovi
Sestoji habitatnega tipa 91D0 so življenjski 
prostor nekaterih varstveno pomembnih, 
redkih in (ali) zavarovanih rastlin (Kutnar, 
2013b). Med zavarovanimi so vse vrste šotnih 
mahov (Sphagnum spp.). Iz družine kukavičevk 
(Orchidaceae), iz katere so pri nas zavarovane 
vse vrste, na teh barjih rasteta srčastolistni 
muhovnik (Listera cordata) in pegasta prsta-
sta kukavica (Dactylorhiza maculata subsp. 
maculata). Med zavarovanimi vrstami so tudi 
vrste iz družine lisičjakovk (Lycopodiaceae), 
med katerimi se pojavljata brinolistni lisičjak  
(Lycopodium annotinum) in brezklaso lisičje 
(Huperzia selago). občasno se pojavlja tudi 
okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia), ki 
je prav tako na seznamu zavarovanih rastlin v 
Sloveniji. 

Med drugimi ogroženimi rastlinskimi vrstami 
z različno stopnjo ogroženosti so tudi malocvetni 
in kljunasti šaš (Carex pauciflora, C. rostrata), 
nožničavi in Scheuchzerjev munec (Eriopho-
rum vaginatum, E. scheuchzeri), alpski mavček  
(Trichophorum alpinum), barska kopišnica  
(Vaccinium uliginosum), panonski svišč (Gentiana 
pannonica), dlakava in gola mahovnica (Oxycoccus 
palustris, O. microcarpus). 

Barjanski gozdovi, tako kot druge barjanske 
površine, pri nas in v svetu sodijo v skupino obču-
tljivih biotopov (habitatov), ki so zelo ogroženi 
zaradi najrazličnejših človekovih posegov v okolje. 
Kot posledica negativnih vplivov nanje so ogrožena 
njihova rastišča ter posredno ali neposredno tudi 
njihov rastlinski in živalski svet (Kutnar, 2013b). 
Na območju habitatnega tipa 91D0 in v njegovi 
neposredni okolici je potrebna posebna previdnost 
pri vseh gozdnogospodarskih dejavnostih in 
drugih posegih v prostor. Posegi, ki bi se morali 
izogniti temu prednostnemu habitatnemu tipu, 
so gradnja vseh oblik gozdnih prometnic (gozdne 
ceste in vlake). Nevarnost lahko pomenijo tudi 
neustrezni materiali za gradnjo in utrjevanje 
gozdnih prometnic. Vnos snovi z večjo vsebnostjo 
karbonatov in hranil lahko prek spiranja ali odla-
ganja prašnih delcev spreminja kemijske lastnosti 
(npr. zmanjšanje kislosti šotnih tal). 

Tudi pri sečnji in spravilu na meji z barjan-
skimi gozdovi se moramo izogibati, da ne bilo 

dolgotrajnejših mehanskih poškodb na občutljivih 
šotnih in drugih hidromorfnih tleh (nastale pod 
vplivom delovanja vode). 

Poleg neposrednih zoo-antropogenih vplivov 
je obstoj barjanskih gozdov ogrožen tudi zaradi 
povsem naravnega razvoja (sukcesije) in globalnih 
sprememb (npr. segrevanje ozračja, daljinski tran-
sport hranil). Barja se lahko postopoma izsušujejo 
in postopoma izgubljajo svoje glavne značilnosti 
(npr. evtrofikacija). Zaradi sprememb dejavnikov, 
ki so odločilni za njihov obstoj, so posredno 
ogroženi tudi naravni prebivalci barij. Različne 
vrste, prilagojene na posebne razmere, lahko ob 
nenadni spremembi izginejo (Kutnar, 2013b).

Zaradi številnih motenj in groženj, povezanih 
s človekovimi dejavnostmi (npr. kmetijstvo, urba-
nizacija), so še posebno ogroženi redki fragmenti 
barjanskega brezovja na Ljubljanskem barju.

5) Habitatni tip 91E0 *Obrečna vrbovja, 
jelševja in jesenovja (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)
Med dejavniki ogrožanja habitatnega tipa 91E0 
lahko izpostavimo manjšanje življenjskega pro-
stora in s tem povezane negativne vplive na njihov 
razvoj oz. obstoj (Dakskobler in sod., 2013b). 
Habitatni tip je v današnjem času omejen le še 
na ozek pas ob vodotokih, zato sta spremenjeni 
njegova rastlinska sestava in predvsem vloga v 
prostoru. Nekoč so bile to namreč večje površine, 
kjer se je lahko razlila poplavna voda. Zaradi 
regulacij vodotokov (jezovi, urejene brežine), 
odvzema proda in spreminjanja namembnosti 
teh površin so to eni najbolj ogroženih habitatnih 
tipov (Dakskobler in sod., 2013b).

V prednostni evropski habitatni tip 91E0 
uvrščamo vrbovja s topolom. Zanje velja, da 
je pomemben pogoj za njihov obstoj čim bolj 
naraven tek rek s čim manj človekovih vplivov 
na rečno dinamiko, ki se kažejo v obliki izko-
pov proda, pregrad, regulacij, umetnih brežin 
ter krčitev gozda za potrebe paše živine. V tem 
habitatnem podtipu najdemo nekatere zavarovane 
rastlinske vrste. Na prodiščih ponekod rasteta 
celo dve evropsko varstveno pomembni vrsti 
in slovenska endemita, kranjski jeglič (Primula 
carniolica) in julijska orlica (Aquilegia iulia), 
prav tako še nekatere druge zavarovane vrste: 
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tisa (Taxus baccata), rumena maslenica (Heme-
rocallis lilioasphodelus), navadna in širokolistna 
močvirnica (Epipactis palustris, E. helleborine), 
Fuchsova prstasta kukavica (Dactylorhiza fuchsii). 
V gozdovih tega podtipa ponekod rastejo tudi 
zavarovani vodna perunika (Iris pseudacorus), 
pomladanski veliki zvonček (Leucojum vernum) 
in navadni mali zvonček (Galanthus nivalis). 
Med vrstami z Rdečega seznama je prav zaradi 
človekovih posegov v rečno dinamiko najbolj 
ogrožen nemški strojevec (Myricaria germanica), 
na ta seznam pa sodijo še nekatere druge vrste 
inicialnih prodišč, na primer črnordeča ostrica 
(Cyperus fuscus) in pisana preslica (Equisetum 
variegatum), nekatere vrste iz črnikastovrbovja: 
latasti šaš (Carex paniculata) in (na njegovih 
robovih) izvirski grint (Senecio fontanicola) ter 
nekatere vrste belovrbovja, na primer ostroluski in 
mehurjasti šaš (Carex acutiformis, C. vesicaria) ter 
drobnocvetna torilnica (Omphalodes scorpioides). 
Posebnost je tudi jugovzhodnoalpski endemit, 
Brumatijev otavčič (Leontodon hispidus subsp. 
brumatii), ki raste na obvodnih skalah nekaterih 
večjih rek (Dakskobler in sod., 2013b).

V habitatni tip 91E0 sodijo tudi nižinska 
močvirna črnojelševja in obrečna črnojelševja. 
Tudi te gozdove je človek zelo izkrčil, predvsem 
pa je spremenil rastiščne razmere, ki omogočajo 
njihov razvoj in uspevanje. Največkrat je takšna 
rastišča spreminjal v kmetijsko obdelovalne povr-
šine z izsuševanjem in melioracijami. Neredko so 
ti gozdovi in sorodne močvirne združbe služili 
kot prostor za odlaganje gradbenega odpada, kar 
dolgoročno zopet vodi v izsuševanje. Vnos odpa-
dnih materialov je lahko potencialna nevarnost 
tudi za onesnaženje tal in podtalnice. 

V teh gozdovih je treba gospodariti ohra-
nitveno in tudi ohranjati rastiščne razmere, 
ki so nujne za uspevanje teh gozdov – to pa je 
predvsem ustrezen nivo talne vode. Izčrpavanje 
podtalnice in izsuševanje mokrišč povzročata 
nepovratno zmanjšanje jelševih rastišč. Nižinsko 
črnojelševje je tudi življenjski prostor nekaterih 
zavarovanih, redkih ali ogroženih rastlin, kot so 
vodna perunika (Iris pseudacorus), drobnocvetna 
torilnica (Omphalodes scorpioides), ostroluski, 
latasti, predalpski, obrežni in mehurjasti šaš 
(Carex acutiformis, C. paniculata, C. randalpina, 

C. riparia, C. vesicaria), črno grozdičje (Ribes 
nigrum), pomladanski veliki zvonček (Leucojum 
vernum), poletni veliki zvonček (L. aestivum), 
močvirska kačunka (Calla palustris), močvirska 
vijolica (Viola palustris), močvirska logarica  
(Fritillaria meleagris) in močvirska krpača  
(Thelypteris palustris) (Dakskobler in sod., 2013b).

Tudi gorske obrežne gozdove, ki prav tako 
sodijo v evropski prednostni habitatni tip 91E0, 
ogrožajo različni človekovi posegi, regulacije 
rek, gradnja hidroelektrarn, krčitve za kmetijske 
površine, v gorskih območjih lahko tudi gradnja 
prometnic in velikopovršinsko gospodarjenje z 
gozdom (goloseki). 

Ti gozdovi so tudi življenjski prostor neka-
terih zavarovanih, redkih ali ogroženih vrst. 
Med njimi so tudi lepi čeveljc (Cypripedium  
calceolus), virginijska mladomesečina (Botrychium 
virginianum) – obe najdemo predvsem v logih 
v alpskih dolinah, nekatere preslice (Equisetum 
variegatum, E. ramosissimum, E. x trachyodon 
= E. hyemale x E. variegatum), nekateri šaši 
(na primer Carex randalpina, C. acutiformis, C. 
paniculata, C. vesicaria), nekatere kukavice (na 
primer Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza 
fuchsii, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis, 
Platanthera bifolia, Listera ovata), tisa (Taxus 
baccata), močvirska krpača (Thelypteris palustris), 
evropska gomoljčica (Pseudostellaria europaea), 
navadni kačji jezik (Ophioglossum vulgatum), 
rumena maslenica (Hemerocallis lilioasphodelus), 
ozkolistna preobjeda (Aconitum angustifolium), 
naše lilije (Lilium bulbiferum, L. carniolicum, L. 
martagon), zvončki (Galanthus nivalis, Leucojum 
vernum), telohi (Helleborus odorus, H. niger, H. 
dumetorum, H. istriacus), pasji zob (Erythronium 
dens-canis), črna čmerika (Veratrum nigrum) in 
bodeča lobodika (Ruscus aculeatus) (Dakskobler 
in sod., 2013b).

V celoti gledano je habitatni tip 91E0 med 
najbolj ogroženimi habitatnimi tipi. Te gozdove 
neposredno ogrožajo različni posegi v vodni 
režim vodotokov in same vodne struge. Ponekod 
izkoriščajo površinsko vodo za kmetijske in indu-
strijske namene. Za te potrebe in druge so lahko 
vodotoki speljani v umetne kanale. Nekatere večje 
reke, ob katerih je razvit ta habitatni tip, upora-
bljajo za energetske namene (hidroelektrarne). 
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Zajezitve ali regulacije rek preprečujejo redno 
poplavljanje vode, ki je pomemben dejavnik za 
obstoj tega habitatnega tipa. Zaradi ekstremnih 
vremenskih dogodkov lahko občasno nastajajo 
rušilne poplave. 

K spremenjenim lastnostim strug in vodnega 
režima vodotokov ter degradaciji območja habi-
tatnega tipa lahko v veliki meri prispeva tudi 
izkoriščanje različnih rečnih sedimentov, npr. 
peska, proda. 

S poplavnimi vodami in tudi prek podtalnice 
lahko nastane onesnaževanje tal v gozdovih tega 
habitatnega tipa. odpadne industrijske vode in 
komunalne vode lahko s seboj prinašajo različna 
onesnaževala. Poleg tega vode spirajo različne 
snovi s kmetijskih površin (npr. mineralna in 
naravna gnojila, pesticide) in jih odlagajo na 
gozdnih površinah.

Pritisk kmetijskih in nekaterih drugih dejav-
nosti (npr. urbanizacija) se pogosto odraža tudi 
v obliki razkosanja (fragmentacije) nekoč bolj 
strnjenih površin habitatnega tipa. Že po naravi je 
ta habitatni tip vezan na ožje pasove ob vodotokih, 
zato je še toliko bolj občutljiv za dodatne pritiske.

Tovrstni gozdovi so med vsemi našimi goz-
dnimi tipi najbolj izpostavljeni vdoru in subspon-
tanemu širjenju invazivnih tujerodnih vrst, kot 
so robinija (Robinia pseudacacia), amerikanski 
javor (Acer negundo), topinambur oz. laška repa 
(Helianthus tuberosus), žlezava in drobnocvetna 
nedotika (Impatines glandulifera, I. parviflora), 
orjaška in kanadska zlata rozga (Solidago gigantea, 
S. canadensis), oljna bučka (Echinocystis lobata), 
deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata), 
japonski in češki dresnik (Fallopia japonica, 
F. x bohemica), navadna in peterolistna vinika 
(Parthenocissus inserta, P. quinquefolia), navadna 
amorfa (Amorpha fruticosa), severnoameriške 
nebine (Aster novi-belgii agg.), črnoplodni mrkač 
(Bidens frondosa), enoletna suholetnica (Erigeron 
annuus), kalinolistni pokalec (Physocarpus  
opulifolius), navadna dojcija (Deutzia scabra), 
indijski jagodnjak (Duchesnea indica) in druge. 

Poleg pritiska invazivnih vrst, ki zaradi gostih 
prepletov rastlin lahko ovirajo naravno pomlajeva-
nje in nemoten razvoj gozda, v zadnjih desetletjih 
nastajajo tudi druge motnje pri pomlajevanju 
nekaterih ključnih vrst, npr. črne jelše (Alnus 

glutinosa). Dodatna grožnja za gozdove tega 
habitatnega tipa je sušenje velikega in ozkolistnega 
jesena (Fraxinus excerlsior, F. angustifolia), ki ga 
povzroča glivična bolezen jesenov ožig.

6) Habitatni tip 91F0 Poplavni hrastovo-
jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, 
Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ali Fraxinus angustifolia) vzdolž 
velikih rek (Ulmenion minoris)
Med dejavniki ogrožanja habitatnega tipa 91F0 
lahko omenimo manjšanje življenjskega prostora 
teh gozdov in s tem povezane negativne vplive 
na njihov razvoj oz. obstoj (Dakskobler in sod., 
2013b). Ti gozdovi so v nižinah, ki jih poseljuje 
človek, zato je nanje velik pritisk. V veliki meri so 
spremenjeni v njive in travišča, velike spremembe 
pa povzročajo vplivi na dinamiko predvsem velikih 
vodotokov. Uravnavanje strug, gradnja jezov in 
hidroelektrarn ter omejevanje poplavljanja z nasipi 
ožijo prostor, kjer se lahko razvijejo te rastlinske 
združbe. Ker gre za razmeroma pomembne gospo-
darske gozdove, se kot naravovarstveni dejavnik 
ogrožanja pojavlja tudi neprimerno gospodarjenje 
z gozdom in gozdnim prostorom.

Naravovarstveni pomen tega habitatnega tipa je 
izjemen, saj so močvirni gozdovi in mokrišča sploh 
med najbolj ogroženimi biotopi v evropskem merilu 
ali celo svetovnem. S tega vidika imajo še posebno 
velik pomen večji predeli poplavnih gozdov, kot 
so Krakovski gozd, dobrave med rekama Savo in 
Sotlo, ob reki Muri, ki so zelo ogrožene. Ker so za 
sestoje tega habitatnega tipa odločilne ustrezne 
vlažnostne razmere in dinamika poplavljanja (obča-
sne/redne poplave, višina talne vode), jih najbolj 
ogrožajo koreniti posegi v vodni režim, izsuševanje 
in regulacije ter gradnja rečnih pregrad. Dodatna 
nevarnost je širjenje agresivne robinije in številnih 
drugih invazivnih rastlinskih vrst na ta rastišča. 

Gozdovi tega habitatnega tipa so ogroženi tudi 
zaradi onesnaževal kmetijskega izvora, ki priha-
jajo v gozd s poplavno vodo, vetrom ali v obliki 
padavin. V obliki krčitev območij habitatnega 
tipa in z onesnaženjem na te gozdove vplivajo 
tudi različne oblike urbanizacije, industrijske 
dejavnosti in promet. 

Poplavni gozdovi so pomemben življenjski 
prostor nekaterih zavarovanih, redkih ali ogro-
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ženih rastlinskih vrst. To so vodna perunika (Iris  
pseudacorus), poletni in pomladanski veliki 
zvonček (Leucojum aestivum, L. vernum), dacijski 
pljučnik (Pulmonaria dacica), nožničava pasja 
čebulica (Gagea spathacea), močvirska logarica 
(Fritillaria meleagris), barjanska vijolica (Viola 
uliginosa), močvirska kukavica (Orchis palustris), 
evropska gomoljčica (Pseudostellaria europaea), 
drobnocvetna torilnica (Omphalodes scorpioides),  
hostni in temnoškrlatni teloh (Helleborus  
dumetorum, H. atrorubens), ostroluski šaš (Carex 
acutiformis) in druge (Dakskobler in sod., 2013b).

7) Habitatni tip 91K0 Ilirski bukovi gozdovi 
(Aremonio-Fagion)
V zelo širokem razponu gozdnih združb in rastišč-
nih razmer habitatnega tipa 91K0 raste več var-
stveno pomembnih, redkih in zavarovanih rastlin. 
Iz zavarovane družine kukavičevk (Orchidaceae) 
se pojavlja lepi čeveljc (Cypripedium calceolus), 
ki je tudi na seznamu vrst Natura 2000. Poleg te 
vrste se od vrst Natura 2000 ponekod pojavljata 
tudi navadna obročnica (Adenophora liliifolia) 
in kranjski jeglič (Primula carniolica) (Direktiva 
o habitatih, 1992; Čušin, 2004). Med znanimi 
vrstami iz tega seznama so tudi nekatere mahovne 
vrste, kot sta na primer Buxbaumia viridis in 
Dicranum viride (Direktiva o habitatih, 1992). 

Poleg že omenjenih cvetnic so z Uredba o zava-
rovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (2004) 
v habitatnem tipu 91K0 zavarovane naslednje 
kukavičevke (Skoberne, 2007): rjava gnezdovnica 
(Neottia nidus-avis), Damasonijeva, dolgolistna 
in rdeča naglavka (Cephalanthera damasonium, 
C. longifolia, C. rubra), trokrpi koralasti koren 
(Corralorhiza trifida), brezlistni nadbradec  
(Epipogium aphyllum), plazeča mrežolistnica 
(Goodyera repens), vrste iz rodu močvirnic  
(Epipactis helleborine, E. atrorubens, E. muelleri, E. 
microphylla, E. leptochila, E. purpurata, E. greuteri 
in še nekatere druge), Fuchsova prstasta kukovica 
(Dactylorhiza fuchsii), dvolistni in zelenkasti 
vimenjak (Platanthera bifolia, P. chlorantha), 
bleda kukavica (Orchis pallens) in jajčastolistni 
muhovnik (Listera ovata). 

Med zavarovanimi vrstami, ki uspevajo v 
gozdovih tega habitatnega tipa, so tudi navadna 
ciklama (Cyclamen purpurascens), črni, dišeči, 

istrski, temnoškrlatni in hostni teloh (Helleborus 
niger, H. odorus, H. istriacus, H. atrorubens, H. 
dumetorum), turška in kranjska lilija (Lilium 
martagon, L. carniolicum), navadna bodika (Ilex 
aquifolium), bodeča in širokolistna lobodika (R. 
aculeatus, Ruscus hypoglossum), Blagajev volčin 
(Daphne blagayana) in tisa (Taxus baccata).

Ena od glavnih nevarnosti za ta obsežen habi-
tatni tip je predvsem neustrezno gospodarjenje. V 
številnih predelih so bili namreč bukovi gozdovi 
tega habitatnega tipa spremenjeni v bolj ali manj 
čiste drugotne sestoje iglavcev. Večje površine 
zasmrečenih in zajelovljenih gozdov na primarnih 
rastiščih bukovih ali jelovo-bukovih rastiščih naj-
demo v alpah, Dinaridih in na drugih območjih. 
Rastišču neustrezna drevesna sestava in sestojne 
strukture so povezane s številnimi težavami, ki 
jih povzročajo vetrolomi, snegolomi, žled, pod-
lubniki in bolezni. Ena od motenj oz. groženj za 
velik del gozdov tega habitatnega tipa je preveč 
številčna divjad, ki onemogoča pomlajevanje in 
rast nekaterih drevesnih vrst, npr. jelke, pleme-
nitih listavcev.

8) Habitatni tip 91L0 Ilirski hrastovo-
belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)
V gozdovih habitatnega tipa 91L0 rastejo tudi 
nekatere naravovarstveno pomembne rastlin-
ske vrste. Med zavarovanimi vrstami so pasji 
zob (Erythronium dens-canis), navadna ciklama 
(Cyclamen purpurascens), mali zvonček (Galanthus 
nivalis), dišeči in črni teloh (Helleborus odorus, 
H. niger), bodeča lobodika (Ruscus aculeatus). V 
teh gozdovih rastejo nekatere vrste iz zavarovane 
družine kukavičevk (Orchidaceae). V nekaterih 
hrastovo-belogabrovih gozdovih v nižinah naj-
demo tudi redke vrste, kot so evropska gomolj-
čica (Pseudostellaria europaea), dacijski pljučnik 
(Pulmonaria dacica), nožničava pasja čebulica 
(Gagea spathacea), močvirska logarica (Fritillaria 
meleagris). Na Rdečem seznamu sta tudi soška 
zlatica (Ranunculus aesontinus) in navadni kačji 
jezik (Ophioglossum vulgatum).

Zaradi številnih negativnih človekovih vplivov 
je habitatni tip 91L0 med bolj ogroženimi. Sestoje 
tega habitatnega tipa so v preteklosti spremenili 
v kmetijske in urbane površine. Njihov ostanek 
je zaradi človekovih potreb in pritiskov slabše 
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kakovosti in ima, ker so ti sestoji pogosto degra-
dirani in razkosani v zaplate, majhno gospodarsko 
vrednost. Zaradi izrazitih negativnih procesov za 
gozd (npr. širitev urbanih in kmetijskih površin, 
gradnja različne infrastrukture in industrijskih 
površin) je nevarnost za nadaljnje drobljenje 
(fragmentacijo) teh gozdov.

Grožnja za dodatno poslabšanje stanja teh 
gozdov je tudi v neustreznem načinu gospodar-
jenja (npr. kmečko prebiranje). Del teh gozdov se 
je zaradi intenzivnega načina izkoriščanja povsem 
spremenil, tako da v njih prevladujejo različni 
iglavci (npr. smreka, rdeči bor). Ponekod so v teh 
gozdovih v preteklosti uvajali tujerodne drevesne 
vrste, predvsem zeleni bor (Pinus strobus) in rdeči 
hrast (Quercus rubra) (Kutnar & Pisek, 2013). Na 
njihova rastišča se invazivno širi robinija (Robinia 
pseudoacacia). 

9) Habitatni tip 91R0 Jugovzhodno-evropski 
gozdovi rdečega bora (Genisto januensis-
Pinetum)
Sestoji habitatnega tipa 91R0 so pomembno 
rastišče številnih redkih in zavarovanih rastlin-
skih vrst (Skoberne, 2007). Med slednjimi so 
na primer črni, dišeči in temnoškrlatni teloh 
(Helleborus niger, H. odorus, H. atrorubens), 
navadna ciklama (Cyclamen purpurascens), 
rdeča naglavka (Cephalanthera rubra), škrla-
tnordeča močvirnica (Epipactis atrorubnes), 
dehteči kukovičnik (Gymnadenia odoratissima), 
muholiko mačje uho (Ophrys insectifera), dvoli-
stni vimenjak (Platanthera bifolia), Blagajev in 
dišeči volčin (Daphne blagayana, D. cneorum), 
prav tako zasavski volčin (Daphne x savensis) – 
Dakskobler in sod. (2011). 

Gozdovi habitatnega tipa 91R0 se pojavljajo 
na plitvih in skeletnih tleh na dolomitu. Zaradi 
skrajnih rastiščnih razmer (plitva in skeletna tla 
na strminah) so tla pogosto podvržena eroziji. 
Ta negativni dejavnik je še posebno izražen v 
gozdovih habitatnega tipa v nižjih nadmorskih 
višinah, kjer je zaradi bližine človekovih naselij 
mogoč večji pritisk nanje. Pogosto so bile površine 
habitatnega tipa uporabljene za namen pridobi-
vanja peska in kamna. Peskokopi in kamnolomi 
ter gradnja gozdnih prometnic so večja nevarnost 
za ta habitatni tip. 

Na izpostavljenih južnih legah habitatnega tipa, 
kjer so gozdovi pojavljajo na plitvih tleh, je tudi 
večja nevarnost gozdnih požarov. V prihodnosti 
bi bila pogostost požarov lahko še večja, če se bo 
podnebje še naprej tako izrazito segrevalo (Kutnar 
& Kobler, 2011).

10) Habitatni tip 9340 Gozdovi hrasta črnike 
(Quercus ilex)
Sestoji habitatnega tipa 9340 imajo izjemno varo-
valno in biotopsko vlogo, saj so življenjski prostor 
nekaterih, v Sloveniji redkih in zavarovanih vrst 
(Dakskobler in sod., 2014). Med zavarovanimi 
vrstami so navadna ciklama (Cyclamen purpurascens), 
bodeča lobodika (Ruscus aculeatus), hermelika 
(Sedum maximum) in brstična lilija (Lilium  
bulbiferum), med vrstami iz Rdečega seznama 
pa črni hrast (Quercus ilex), terebint (Pistacia  
terebinthus), navadni lovor (Laurus nobilis), rde-
čeplodni in smrdljivi brin (Juniperus oxycedrus, J. 
sabina), širokolistna zelenika (Phyllirea latifolia), 
hrapavi oponec (Smilax aspera), stoklasasta sršica 
(Achnatherum bromoides = Stipa bromoides), Haller-
jev šaš (Carex hallerana) in črna čmerika (Veratrum 
nigrum). Zaradi skrajnih rastišč na splošno niso 
ogroženi, razen dostopnejših ali bolj obiskanih 
nahajališč, kot sta osp in Stena v dolini Dragonje. 

V Sloveniji trenutno na razvoj črnikovja v 
glavnem vplivajo naravni dejavniki. Potencialno 
jih ogrožajo gozdni požari. Že zaradi njihovih 
majhnih površin so potencialne nevarnosti za 
njihov obstoj.

11) Habitatni tip 9410 Kisloljubni smrekovi 
gozdovi od montanskega do subalpinskega 
pasu (Vaccinio-Piceetea)
Sestoji habitatnega tipa 9410 so med drugim tudi 
življenjski prostor nekaterih varstveno pomemb-
nih, redkih in zavarovanih rastlin. V tem habita-
tnem tipu se pojavljajo nekatere vrste iz zavarovane 
družine kukavičevk (Orchidaceae), kot so npr. 
srčastolistni muhovnik (Listera cordata), plazeča 
mrežolistnica (Goodyera repens), Fuchsova prstasta 
kukavica (Dactylorhiza fuchsii), trokrpi koralsti 
koren (Corallorhiza trifida), zeleni volčji jezik 
(Coeloglossum viride) in belkaste ročice (Pseudor-
chis albida), prav tako vrst iz družine lisičjakovk 
(Lycopodiaceae), med njimi sta najbolj pogosta 
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brinolistni lisičjak (Lycopodium annotinum) in 
brezklaso lisičje (Huperzia selago), nadalje nekatere 
vrste lišajev in mahov, še posebno predstavniki 
šotnih mahov (Sphagnum spp.), ki so tudi na 
seznamu vrst iz Direktive o habitatih (1992). 

Poleg naravnih dejavnikov (npr. snegolomi, vet-
rolomi, podlubniki, suša) (ZGS, 2011), ki ogrožajo 
gozdove tega habitatnega tipa, je določena nevar-
nost zanje gozdove tudi neustrezno gospodarjenje. 
To so večinoma gospodarsko zanimivi gozdovi, ki 
jih človek že dolgo intenzivno izkorišča. Vendar 
pa morajo biti posegi in izkoriščanje še posebno 
premišljeni/načrtovani v smrekovih gozdovih, ki 
rastejo v skrajnih razmerah (npr. mraziščne lege, 
v bližini zgornje gozdne meje). 

Po dosedanjih napovedih (Kutnar & Kobler, 
2011) bodo prav smrekovi gozdovi med tistimi, ki 
naj bi jih najbolj prizadele podnebne spremembe. 

12) Habitatni tip 9420 Alpski macesnovi 
gozdovi
Sestoji habitanega tipa 9420 so življenjski pro-
stor nekaterih varstveno pomembnih, redkih in 
(ali) zavarovanih rastlin (Dakskobler & Kutnar, 
2012). Mednje sodijo severna linejka (Linnaea 
borealis), lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) 
– evropsko varstveno pomembna vrsta Nature 
2000, srčastolistni muhovnik (Listera cordata), 
plazeča mrežolistnica (Goodyera repens), zeleni 
volčji jezik (Coeloglossum viride), belkaste ročice 
(Pseudorchis albida), panonski svišč (Gentiana 
pannonica), Mattiolijeva kortuzovka (Cortusa 
matthioli), na stičnem skalovju ali v meliščih 
pa ponekod rastejo še tri evropsko varstveno 
pomembne vrste: Zoisova zvončica (Campanula 
zoysii), kratkodlakava popkoresa (Moehringia 
villosa) in julijska orlica (Aquilegia iulia). 

Dober indikator naravnih macesnovih gozdov je 
tudi navadni lisičji lišaj (Letharia vulpina), prebivalec 
predvsem severnih, borealnih iglastih gozdov, ki v 
Sloveniji epifitsko uspeva le na starih in debelih mace-
snih, ter prav tako zavarovana lesna gliva lekarniška 
macesnovka (Laricifomes officinalis) (Dakskobler in 
sod., 2011; Dakskobler & Kutnar, 2012).

Potencialni dejavniki, ki ogrožajo ta habitatni 
tip, so pretirana gozdna paša in sečnje v okolici 
visokogorskih planin, naravne ujme, predvsem 
snežni plazovi, požari. Na splošno pa je to gozdna 

združba, ki je prilagojena na skrajna rastišča 
in skrajne razmere, zato se po naravnih ujmah 
obnavlja hitro in brez težav. 

13) Habitatni tip 9530 *(Sub-)mediteranski 
gozdovi črnega bora
Habitatni tip 9530 je prednostni in ima že zato 
izjemen naravovarstveni pomen. Njegovi sestoji 
se pogosto pojavljajo na majhnih površinah in 
so že zaradi tega potencialno podvrženi različ-
nim negativnim vplivom. So življenjski prostor 
nekaterih evropsko varstveno pomembnih rastlin: 
navadne obročnice (Adenophora liliifolia), julijske 
orlice (Aquilegia iulia), kranjskega jegliča (Primula 
carniolica), Zoisove zvončice (Campanula zoysii) 
in rebrinčevolistne hladnikije ali hladnikovke 
(Hladnikia pastinacifolia). V njih rastejo nekatere 
zavarovane kukavičevke (Orchidaceae), na primer 
rdeča naglavka (Cephalanthera rubra), škrlatno-
rdeča močvirnica (Epipactis atrorubens), dehteči 
kukovičnik (Gymnadenia odoratissima), muholiko 
mačje uho (Ophrys insectifera) in dvolistni vime-
njak (Platanthera bifolia), prav tako dišeči volčin 
(Daphne cneorum), lepi jeglič (Primula auricula) 
in Froelichov svišč (Gentiana froelichii). 

Gozdovi tega habitatnega tipa niso gospodarsko 
zanimivi in so izključno varovalni. Nanje vplivajo 
predvsem naravni dejavniki, požari, redkeje tudi 
žled (Urbančič & Dakskobler 2001; Stritih, 2013; 
Kutnar in sod., 2011). Človekovi posegi v robni 
coni ne smejo povečati erozije tal.

4 ZAKLJUČKI
4  CONCLUSIONS

Za ustrezno upravljanje s habitatnimi tipi je v prvi 
vrsti treba zagotoviti boljše poznavanje značilnosti 
in prostorske razširjenosti prednostnih habitatnih 
tipov, kot so npr. 91E0 *obrečna vrbovja, jelševja 
in jesenovja; 9180 *Javorjevi gozdovi v grapah in 
na pobočnih gruščih; 91D0 *Barjanski gozdovi; 
9530 *(Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora, in 
tudi nekaterih drugih manjšinskih habitatnih tipov 
(9420 alpski macesnovi gozdovi; 91F0 Poplavni 
hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi vzdolž velikih 
rek; 91R0 Jugovzhodno-evropski gozdovi rdečega 
bora; 9340 Gozdovi hrasta črnike).

V teh habitatnih tipih, ki so po navadi slabše 
pokriti z mrežo stalnih vzorčnih ploskev Zavoda za 
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gozdove Slovenije, je za potrebe spremljanja stanja 
(monitoring) treba vzpostaviti prilagojeno mrežo 
vzorčnih ploskev. Za monitoring ohranitvenega 
stanja habitatnih tipov je treba oblikovati sistem 
kazalcev (indikatorjev), ki bo prilagojen značilno-
stim in posebnostim posameznega habitatnega tipa.

Dobro poznavanje ekološko-rastiščnih značil-
nosti in prostorske razširjenosti habitatnih tipov 
je pogoj tudi za gospodarjenje, ki je prilagojeno 
tem gozdnim rastiščem. 

Glede na občutljivost poseganja v gozdne 
sestoje in tla pri gospodarjenju lahko habitatne 
tipe v grobem delimo na tri skupine:

1) velikopovršinski habitatni tipi;
2) habitatni tipi, katerih sestoji imajo zaradi 

izraženih reliefnih značilnosti poudarjeno varo-
valno vlogo;

3) habitatni tipi, ki so funkcionalno vezani na 
(stalno ali občasno) prisotnost vode.

ad 1) Med velikopovršinske habitatne tipe 
lahko uvrščamo naslednje:

 – 9110 Srednjeevropski kisloljubni bukovi goz-
dovi (Luzulo-Fagetum)

 – 91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Aremonio-Fagion)
 – 91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi 

(Erythronio-Carpinion)
 – 9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi od montan-

skega do subalpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea)
Glavna značilnost velikopovršinskih habitatnih 

tipov je pojavljanje na razmeroma velikih površinah, 
na zelo različnih reliefnih in talnih razmerah. V 
vsakega od naštetih habitatnih tipov je vključenih 
več različnih podtipov (gozdnih združb oz. rastiščnih 
tipov). Med njimi je še posebno raznolik habitatni 
tip 91K0 Ilirski bukovi gozdovi, zato se je pri gospo-
darjenju in poseganju v sestoje in tla treba odločati 
od primera do primera. V sestojih teh habitatnih 
tipov gradnja prometnic navadno ni sporna, saj se 
pojavljajo na obsežnem območju in je možnost prila-
gajanja. Potrebni pa sta večja previdnost in uporaba 
prilagojene tehnologije na bolj skalnatem terenu, na 
večjih strminah in erodibilnih tleh (npr. posamezne 
gozdne združbe/podtipi v HT 91K0, 9410). 

V sestojih teh habitatnih tipov je mogoče upo-
rabiti zelo različne načine in različno intenzivnost 
gozdnogojitvenih ukrepov; od izbiralnega redče-
nja, malopovršinskih sečenj do skupinsko-posto-
pnega gospodarjenja. Previdnost je potrebna pri 
večjem odpiranju sestojev na bolj izpostavljenih 

rastiščih, še posebno na prisojnih legah in na 
apnenčastem skalovju.

ad 2) Med habitatne tipe, katerih sestoji imajo 
zaradi izraženih reliefnih značilnosti poudarjeno 
varovalno vlogo, uvrščamo:

 – 4070 *Ruševje z dlakavim slečem  
(Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

 – 9180 *Javorjevi gozdovi v grapah in na poboč-
nih gruščih (Tilio-Acerion) 

 – 91R0 Jugovzhodno-evropski gozdovi rdečega 
bora (Genisto januensis-Pinetum)

 – 9340 Gozdovi hrasta črnike (Quercus ilex) 
 – 9420 alpski macesnovi gozdovi
 – 9530 *(Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora

Skupna značilnost te skupine habitatnih tipov 
je, da se njihovi sestoji pojavljajo v ekstremnejših 
terenskih in ekoloških razmerah; pogosto na 
večjih naklonih in na nestabilnih tleh, nekateri 
od njih (4070, 9420) tudi na skrajnih rastiščih v 
visokogorju (nizke temperature, velika količina 
padavin, kratka vegetacijska sezona, plitva tla, 
snežni plazovi, erozija), del (npr. 9340, 91R0) pa 
na termofilnih rastiščih z večjimi nagibi, plitvimi 
in nestabilnimi tlemi na apnencu in dolomitu. Tla 
so navadno plitva in nerazvita in imajo majhno 
vododržnost. od talnih tipov so pogostejše plitve 
rendzine in kamnišče (nerazvita tla). Za sestoje teh 
habitatnih tipov je značilna velika vrstna razno-
likost in pojavljanje številnih redkih, ogroženih 
ali drugače posebnih rastlinskih vrst.

Zaradi pojavljanja teh habitatnih tipov pretežno 
na večjih strminah in plitvih tleh ter nevarnosti 
erozijskih procesov morajo biti vsi posegi v tla zelo 
omejeni in prilagojeni terenskih razmeram. Tudi v 
habitatnem tipu 9180, kjer so nekoliko globlja tla, 
vendar najpogosteje zelo nestabilna koluvialno-
-deluvialna tla, je pri večjih posegih, npr. pri gradnji 
prometnic, nevarnost destabilizacije tal in sprožanja 
erozijskih procesov. V varovalnih gozdovih se izogi-
bajmo gradnji gozdnih prometnic, gozdnogojitveni 
posegi pa naj bodo omejeni na najnujnejša sanacijska 
dela in krepitev varovalne vloge. V sestojih teh habi-
tatnih tipov, kjer poteka normalno gospodarjenje, 
naj bodo posegi malopovršinski. 

Gozdnogojitveni ukrepi morajo omogočati 
uspevanje ključnih drevesnih vrst (npr. ustrezno 
odpiranje gozdnih sestojev, ki omogočajo uspeva-
nje tudi svetloljubnim drevesnim vrstam, kakršen 
je npr. gorski javor).
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ad 3) Med habitatne tipe, ki so funkcionalno 
povezani s (stalno ali občasno) prisotnostjo vode, 
lahko uvrstimo naslednje:

 – 91D0 *Barjanski gozdovi 
 – 91E0 *obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
 – 91F0 Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi goz-

dovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), 
 vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris) 
Skupna značilnost te skupine habitatnih tipov 

(vanjo bi lahko uvrstili tudi habitatni tip 3230 
alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in 
nemškim strojevcem (Myricaria germanica) vzdolž 
njihovih bregov in habitatni tip 3240 alpske reke 
in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) 
vzdolž njihovih bregov) je pojavljanje na območju 
večje prisotnosti vode (visoka podtalnica, poplavna 
voda ali voda, vezana v šotnih tleh). Večina teh 
habitatnih tipov se pojavlja ob različnih vodoto-
kih od nižin do sredogorja (v višjih nadmorskih 
legah je po navadi predvsem habitatni tip 91D0).

Za rastišča teh habitatnih tipov so značilna 
različna hidromorfna tla, katerih nastanek je 
neposredno povezan s prisotnostjo vode. Značilni 
talni tipi te skupine so obrečna, pseudooglejena 
in oglejena ter šotna tla. Vsa hidromorfna tla 
spadajo med bolj ranljive tipe tal.

Še posebno habitatni tipi, ki se pretežno 
pojavljajo v nižinskem svetu (npr. 91E0, 91F0), 
so podvrženi številnim degradacijskim procesom 
(npr. spremembe režima vodotokov, krčitve, 
fragmentacija, onesnaženje, vdor invazivnih vrst 
in vpliv podnebnih sprememb). Večja težava je 
nenadzorovana širitev nekaterih invazivnih dre-
vesnih vrst ter težave s pomlajevanjem in bolezni 
avtohtonih vrst. To je vzrok za izginjanje ključnih 
drevesnih vrst iz sestojev teh habitatnih tipov.

Zaradi labilnih hidromorfnih tal gozdne pro-
metnice gradimo le izjemoma in v najprimer-
nejšem času (manj namočena tla). Nestrokovna 
in nepretehtana gradnja lahko vpliva tudi na 
spremembo vodnega režima, ki je v teh habitatnih 
tipih ključnega pomena. Ker se nekateri od naštetih 
habitatnih tipov pojavljajo tudi na zelo majhnih 
površinah, lahko neustrezno umeščanje gozdnih 
prometnic v prostor sproži tudi procese drobljenja 
gozdov (fragmentacije) tega habitatnega tipa.

V teh habitatnih tipih je nedopustna uporaba 
težke mehanizacije. Še posebno na manj nosilnih 

šotnih barjanskih tleh lahko večje obremenitve 
povzročijo dolgotrajne poškodbe in posledično vpli-
vajo na delovanje ter obstoj barjanskih ekosistemov.

Vsi gozdnogojitveni ukrepi morajo biti dobro 
premišljeni in prilagojeni posameznemu habi-
tatnemu tipu. Ukrepi naj praviloma potekajo na 
manjših površinah. Previdnost je potrebna pri 
večjem odpiranju sestojev v habitatnih tipih, kjer 
je nevarnost večjega širjenja invazivnih tujerodnih 
rastlinskih vrst (navadno so bolj konkurenčne v 
ugodnejših svetlobnih razmerah). V teh habi-
tatnih tipih sečnjo in spravilo lesa opravljamo v 
obdobju, ko so tla bolj osušena ali zmrznjena, da 
ne nastanejo trajnejše in globlje poškodbe tal ali 
celo koreninskih sistemov.

5 SUMMARY
Natura 2000 area (The Birds Directive, 1979; 
The Habitats Directive, 1992) in Slovenia covers 
over 37 % of the country surface and forest eco-
systems strongly prevail within its area. Several 
diverse qualifying forest habitat types (The Habitats 
Directive, 1992) occur in this area. We evaluated 
general conservation status and nature conserva-
tion potential for them. We treated 13 forest and 
shrubland habitat types occurring in Slovenia: 
4070 *Bushes with Pinus mugo and Rhododendron 
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 9110  
Luzulo-Fagetum beech forests; 9180 *Tilio-Acerion 
forests of slopes, screes and ravines; 91D0 *Bog 
woodland; 91E0 *Alluvial forests with Alnus  
glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 Riparian 
mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis 
and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus 
angustifolia, along the great rivers (Ulmenion 
minoris); 91K0 Illyrian Fagus sylvatica forests  
(Aremonio-Fagion); 91L0 Illyrian oak-hornbeam 
forests (Erythronio-Carpinion); 91R0 Dinaric dolo-
mite Scots pine forests (Genisto januensis-Pinetum);  
9340 Quercus ilex forests; 9410 acidophilous 
Picea forests of the montane to alpine levels  
(Vaccinio-Piceetea); 9420 alpine Larix decidua 
forests; 9530 *(Sub-)Mediterranean pine forests 
with endemic black pines. 

Tree composition is one of the key parameters 
for evaluation of the conservation status of habitat 
types, therefore we have presented reference ranges 
of key and more common tree species (Fagus 
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sylvatica, Picea abies, Abies alba, Quercus petraea, 
Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus) for three 
most wide-spread forest habitat types in Slovenia 
(91K0, 9110, 91L0) on the basis of potential of 
(natural) tree composition of the appertaining 
forest associations (Urbančič, 2001). 

We found all habitat types to be representing 
sites of diverse conservationally important, rare 
and protected plant species. Due to numerous 
disturbances und expected threats in the future 
we estimated conservation status of habitat types 
91E0*, 91F0 and 91L0 to be relatively poor. Lesser 
knowledge of characteristics and spatial distribution 
of priority habitat types also brings about a relatively 
unfavorable or at least unreliable conservation status 
evaluation of habitat types 91E0*, 9180*, 91D0* 
and 9530*. Establishing a sufficiently dense net of 
permanent sampling plots in the framework of the 
adjusted monitoring would be necessary for the 
majority of priority habitat types and also some 
minority habitat types (9420, 91F0, 91R0, 9340). 

With regard to the sensitivity of interventions 
into forest stands and soil at management we 
divided habitat types into three groups: i) large 
area habitat types (9110, 91K0, 91L0, 9410); ii) 
habitat types with stressed protection role due to 
their distinct relief features (4070*, 9180*, 91R0, 
9340, 9420, 9530*); iii) habitat types which are 
functionally bound to (constant or occasional) 
presence of water (91D0*, 91E0*, 91F0). our 
intention being establishing and maintaining 
favorable conservation status, we prepared general 
instructions for management and interventions in 
these forests according to the groups of function-
ally similar forest types. 
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1  UVOD
1  INTRODUCTION

Med 26 evropsko varstveno pomembnimi cevni-
cami (praprotnicami in semenkami), ki so v Slove-
niji vključene v omrežje Natura 2000 (Čušin s sod., 
2004), so tri v glavnem gozdne vrste (Adenophora 
liliifolia, Cypripedium calceolus, Rhododendron 
luteum), na gozdni pas pa je v glavnem vezana vrsta 
Primula carniolica. V gozdnem okolju ponekod 
uspeva tudi vrsta Eleocharis carniolica, redkeje 
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ali zelo redko pa še sedem drugih Natura 2000 
vrst. V članku opisujemo razmere, ki so ugodne 
za uspevanje teh vrst in podajamo priporočila za 
ravnanje z gozdom na njihovih rastiščih.

Znanstvena razprava
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2  METODE DELA
2  METHODS

Floristične in fitocenološke popise pri obdelavi 
izbranih vrst Natura 2000 smo naredili po usta-
ljenih srednjeevropskih metodah (Ehrendorfer in 
Hamann, 1965, Jalas in Suominen, 1967, Braun-
-Blanquet, 1964) in jih vnesli v bazo podatkov 
FloVegSi (Seliškar s sod., 2003). To aplikacijo 
smo uporabili tudi pri pripravi arealnih kart 
obravnavanih vrst. Nomenklaturni vir za imena 
praprotnic in semenk je Mala flora Slovenije 
(Martinčič s sod., 2007), za imena sintaksonov pa 
Šilc in Čarni (2012). Pojem ekocelice razumemo 
v smislu, kot ga opredeljuje Pravilnik o varstvu 
gozdov (anon., 2009, glej tudi Hudoklin s sod., 
2011). Izbrane cevnice obravnavamo po abece-
dnem vrstnem redu.

3  REZULTATI
3  RESULTS

3.1  Adenophora liliifolia (L.) Bess.
Navadna obročnica (Adenophora liliifolia) je v 
Sloveniji zelo redka vrsta (slika 2), zanesljivo 
znana le na nekaj nahajališčih v Zasavju in Kolpski 
dolini (Babij, 2004, accetto, 2007). Njena rasti-
šča so travniki (redko), travnati gozdni robovi 
in nekoliko vlažni, svetli gozdovi na strmih 
skalnatih pobočjih v sestojih asociacij Gentiano 
symphyandrae-Caricetum sempervirentis, Carici 
sempervirentis-Brachypodietum rupestris, Querco-
-Ostryetum, Carici sempervirentis-Pinetum nigrae, 
Arunco-Fagetum, Hacquetio-Fagetum, Rhododen-
dro hirsuti-Fagetum. Večinoma so gozdni sestoji, 
kjer uspeva, izločeni kot varovalni. Uspelo nam je 
potrditi le nahajališče v dolini Kolpe, nahajališč 
v Zasavju nismo več našli, kot jih pred nami ni 
tudi accetto (2007). V dolini Kolpe smo navadno 
obročnico popisali med krajema Kuželj in Sro-
botnik ob Kolpi, severno od Špičastega hriba v 
dolini Račkega potoka, na nadmorski višini 250 
m (leg. & det. B. Vreš & T. Čelik, 16. 7. 2013). 
Uspevala je v gozdu, v katerem v drevesni plasti 
prevladujeta bukev in veliki jesen, poleg njiju 
pa posamezno rastejo tudi topokrpi in gorski 
javor ter beli gaber, v sestoju, ki ga uvrščamo v 
asociacijo Hacquetio-Fagetum. V tej dolini je ta 

vrsta razmeroma pogosta tudi na strmih pobočjih 
grebena med zaselkom Bezgovica in južnim delom 
Bezgarske planine (accetto, 2007). 

Ugodne razmere za uspevanje navadne obroč-
nice so v listnatem gozdu z vsaj 60 % zastrtostjo 
drevesne plasti, naravno drevesno sestavo (brez 
rastišču tujih iglavcev) in majhno gostoto gozdnih 
prometnic, ki naj ne bodo v neposredni bližini 
njenih nahajališč.

Slika 1: Adenophora liliifolia. Foto: Branko Vreš
Figure 1: Adenophora liliifolia Photo: Branko Vreš

Slika 2: Razširjenost vrste Adenophora liliifolia v Sloveniji
Figure 2: Distribution of Adenophora liliifolia in Slovenia
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Zaradi redkosti predlagamo, da se na zdaj 
znanih nahajališčih izločijo ekocelice. V pasu dveh 
drevesnih višin od nahajališča naj ne bi posegali 
v prostor z gradnjo cest ali vlak, prav tako ne z 
obsežnejšo sečnjo. Mogoč je posek posameznih 
dreves, prebiralna ali skupinsko postopna sečnja 
v času zunaj vegetacijske sezone, pozno jeseni 
in pozimi. 

3.2  Aquilegia iulia Nardi (= A. bertolonii 
auct. slov.) 

Julijsko orlico (Aquilegia iulia) smo doslej uvrščali 
v jugozahodnoalpski takson Aquilegia bertolonii 
(Dakskobler, 2004a, 2010). Nardi (2011) je to orlico 
na podlagi herbarijskih primerkov iz tolminsko-
-bohinjskega dela Julijskih alp opisal kot nov 
takson A. iulia (Podobnik s sod., 2013). Razširjena 
je v Julijskih alpah (predvsem v Krnskem pogorju 
in Tolminsko-Bohinjskem grebenu, deloma tudi v 
Triglavskem pogorju), v severnem delu Trnovskega 
gozdu in v delu Kamniško-Savinjskih alp (slika 4).

Julijska orlica je vrsta melišč, ki zelo redko 
uspeva tudi v gozdovih, predvsem v kamnitih 
črnoborovih sestojih iz asociacije Fraxino orni-
-Pinetum nigrae, v ruševju (Rhododendro hirsuti-
-Pinetum mugo= Rhodothamno-Pinetum mugo, 
Amelanchiero ovalis-Pinetum mugo), subalpinskem 
macesnovju (Rhodothamno-Laricetum) in pone-
kod naplavljena v orogenem vrbovju (Salicetum 
eleagno-purpureae). To so izključno varovalni 
gozdovi, kjer so zaradi težke dostopnosti in str-
mine gozdnogospodarski posegi nesmotrni in tudi 
morebitni posek posameznih dreves ne ogroža teh 
rastišč. Najbolj izpostavljena so rastišča na prodi-
ščih v dolinah, kjer vrbovja pogosto spreminjajo 
v pašnike (Dakskobler, 2010). V primeru znanih 
nahajališč je to treba preprečiti in razvoj vegetacije 
na prodiščih prepustiti naravni sukcesiji.

Ugodno stanje za uspevanje julijske orlice v 
gozdnem prostoru so naravni vrzelasti borovi 
sestoji in sivo vrbovje na prodiščih, v katerih naj 
bo čim manj človekovih posegov, predvsem ne 
večjih poškodb tal.

3.3  Arabis scopoliana Boiss.
Scopolijev repnjak (Arabis scopoliana) je predvsem 
vrsta skalnih razpok, gruščnatih trat in snežnih 
dolinic v montanskem in subalpinskem pasu z 
dinarsko (ilirsko) razširjenostjo (Surina, 2004). 
V Sloveniji ga v gozdnem prostoru najdemo v 
Govcih na severnem robu Trnovskega gozda 
(Stanov rob, Dakskobler, 2004b), ponekod na 
Nanosu (Pleša) – Dakskobler s sod. (2008) in pod 

Slika 4: Razširjenost vrste Aquilegia iulia v Sloveniji
Figure 4: Distribution of Aquilegia iulia in Slovenia

Slika 3: Aquilegia iulia. Foto: Peter Strgar
Figure 3: Aquilegia iulia. Photo: Peter Strgar
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Snežnikom (Wraber, 1995, Surina, 2004) – slika 6, a 
v okoljih, kjer zaradi skrajnih rastišč in poudarjene 
varovalne vloge že dolgo ni nobenih človekovih 
posegov v gozd. Gospodarjenje z gozdom torej 
njegovih rastišč ne ogroža in nanje vplivajo skoraj 
izključno le naravni dejavniki. 

3.4  Asplenium adulterinum Milde
Nepravi sršaj (Asplenium adulterinum) je vrsta 
serpentinskega skalovja. V Sloveniji sta znani le 
dve nahajališči na gričevnatem jugovzhodnem 
obrobju Pohorja: opuščeni kamnolom nad Zgornjo 
Bistrico in opuščeni kamnolom pri Radkovskem 
potoku pri Tinjski gori (Škornik, 2004, Dolinar, in 
litt., slika 8). obe sta v gozdnem okolju in okolico 
poraščajo kisloljubni bukovi gozdovi iz asociacije 
Castaneo-Fagetum sylvaticae. Nepravi sršaj raste 

Slika 5: Arabis scopoliana. Foto: Boštjan Surina 
Figure 5: Arabis scopoliana. Photo: Boštjan Surina 

Slika 6: Razširjenost vrste Arabis scopoliana v Sloveniji
Figure 6: Distribution of Arabis scopoliana in Slovenia

Slika 7: Asplenium adulterinum. Foto: Branko Dolinar 
Figure 7: Asplenium adulterinum. Photo: Branko Dolinar

Slika 8: Razširjenost vrste Asplenium adulterinum v 
Sloveniji
Figure 8: Distribution of Asplenium adulterinum in 
Slovenia
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ponekod tudi na skalnatih brežinah gozdnih poti 
(Dolinar, in litt.). Pri posegih v te gozdove je treba 
biti pozoren na take brežine in na okoliško silika-
tno skalovje (kjer so lahko potencialna rastišča te 
praproti). To pomeni, da je potrebna previdnost 
predvsem pri gradnji prometnic (da na primer z 
miniranjem ne bi uničili potencialnega rastišča) in 
na teh območjih naj bodo gozdnogojitveni ukrepi 
malopovršinski. 

3.5  Campanula zoysii Wulf.
Zoisova zvončica (Campanula zoysii) je reliktni 
endemit Jugovzhodnih alp, v Sloveniji razširjen 
v Julijskih in Kamniško-Savinjskih alpah, v 
Karavankah in na severnem robu Trnovskega 
gozda v Govcih (Dakskobler in Praprotnik, 2004, 
slika 10). Raste v skalnih razpokah, ponekod na 
grušču in meliščih. Posamezna nahajališča so 

v sestojih asociacije Rhodothamno-Laricetum. 
Gospodarjenje z gozdom ne ogroža te vrste in 
njenih rastišč.

3.6  Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.
Dinarska smiljka (Cerastium dinaricum) je ilirske 
vrsta, prebivalka melišč in kamnitih travišč (Wraber, 
1995, Bačič in Jogan, 2004 a, Surina, in litt.). Njeno 
edino znano nahajališče v Sloveniji je pod Snežni-

Slika 9: Campanula zoysii. Foto: Peter Strgar 
Figure 9: Campanula zoysii. Photo: Peter Strgar

Slika 10: Razširjenost vrste Campanula zoysii v Sloveniji
Figure 10: Distribution of Campanula zoysii in Slovenia 

Slika 11: Cerastium dinaricum. Foto: Boštjan Surina
Figure 11: Cerastium dinaricum. Photo: Boštjan Surina

Slika 12: Razširjenost vrste Cerastium dinaricum v 
Sloveniji
Figure 12: Distribution of Cerastium dinaricum in 
Slovenia

kom, v gozdnem območju Smrekove drage, pri dnu 
globoke vrtače (slika 12). Gospodarjenje z gozdom 
tega rastišča ne ogroža, pač pa ga naravna sukcesija, 
zaraščanje z rušjem (Pinus mugo) in Waldsteinovo 
vrbo (Salix waldsteiniana). Na tem nahajališču so 
pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za varstvo 
narave pred nekaj leti uspešno odstranili rušje in 
Waldsteinovo vrbo (Surina, in litt.). 
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3.7  Cypripedium calceolus L.
Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) je evrazijska 
vrsta bukovih gozdov (Jogan, 2004). V Sloveniji, 
kjer je pogostejša le v njenem alpskem delu (slika 
14), smo jo našli v sestojih naslednjih bukovih 
asociacij: Ostryo-Fagetum, Arunco-Fagetum, 
Rhododendro hirsuti-Fagetum, Anemono trifoliae-
-Fagetum, Homogyno sylvestris-Fagetum, Ompha-
lodo-Fagetum, Polysticho lonchitis-Fagetum, prav 
tako v gorskih logih – v obrečnih smrekovih, 
rdečeborovih in sivojelševih sestojih iz asociacij 
Petasiti paradoxi-Piceetum, Brachypodio-Pinetum 
sylvestris, Alno incanae-Pinetum sylvestris, Lamio 
orvalae-Alnetum incanae, Aceri-Alnetum incanae, 
v subalpinskem smrekovju (Adenostylo glabrae-
-Piceetum), v ruševju in združbi karpatske breze 
(Rhodothamno-Pinetum mugo, Amelanchiero 
ovalis-Pinetum mugo, Rhododendro hirsuti-Betu-
letum carpaticae), v macesnovju (Rhodothamno-
-Laricetum) in na vlažnih meliščih (Astrantio 
carniolicae-Adenostyletum glabrae, Caricetum 
ferrugineae s. lat.) – accetto (2002), Dakskobler 
s sod. (2012, 2013, 2014), Vreš s sod. (2012), 
Surina (in litt.). Višinski razpon nahajališč je 
od 300 m do 1900 m. Pogosto raste na nekoliko 
narušenih, erozijskih pobočjih. Njegova naha-
jališča smo pregledali in popisali na Idrijskem, 
Cerkljanskem, v Bohinju, Zgornji Savski dolini, 
na Jezerskem in na Dolenjskem (skupno 40 
fitocenoloških popisov). 

Ugodno stanje za uspevanje lepega čeveljca 
v gozdnem prostoru je nekoliko vrzelast sklep 
drevesne plasti, naravna drevesna sestava (bukev, 
črni gaber, siva jelša, siva vrba, smreka, macesen, 
rdeči bor, rušje), ohranjena gozdna tla s čim manj 
poškodbami, majhna gostota gozdnih prometnic, 
ki naj ne bodo v neposredni bližini rastišč. 

Prisotnost lepega čeveljca terja zelo skrbno 
ravnanje z gozdom, če le mogoče brez večjih pose-
gov ali celo krčitev. V območjih, kjer so njegova 
nahajališča, je sečnja dovoljena le v času zunaj 
vegetacijske sezone, pozno jeseni in pozimi, ko so 
rastišča zaščitena s snežno odejo, nedopustna pa v 
času, ko orhideja cveti. Na omenjenih nahajališčih 
je prepovedana gradnja prometnic (cest in vlak), 
prav tako drugi večji posegi v gozdni prostor. Če 
gozdni sestoji, kjer so nahajališča, niso izločeni 

kot varovalni, predlagamo, da jih izločimo kot 
ekocelice in v njih gospodarimo prebiralno ali 
skupinsko postopno tako, da ohranjamo vsaj 
delno zastrtost gozdnih tal. 

Slika 14: Razširjenost vrste Cypripedium calceolus v 
Sloveniji
Figure 14: Distribution of Cypripedium calceolus in 
Slovenia

Slika 13: Cypripedium calceolus. Foto: Igor Dakskobler
Figure 13: Cypripedium calceolus. Photo: Igor Dakskobler
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3.8  Eleocharis carniolica W. D. J. Koch 
Kranjska sita (Eleocharis carniolica) je jugovzho-
dnoevropska vrsta, raztreseno razširjena v precej-
šnjem delu Slovenije (Vreš, 2004, Sunčič s sod., 

2012, Kocjan s sod., 2013, slika 16). Raste na bolj 
ali manj golih vlažnih do močvirnih površinah, 
na blatnih (občasno suhih), peščenih, ilovnatih 
in glinenih tleh. Na vlažnih mestih raste tudi v 
sestojih nekaterih gozdnih združb, na primer v  
sestojih asociacij Vacciniomyrtilli-Pinetum 
sylvestris, Carici elongatae-Alnetum  
glutinosae, Lonicero caprifolii-Quercetum roboris. 
Ugotavljamo, da se ta vrsta pogosto drugotno 
pojavlja tudi na gozdnih vlakah in jasah, pred-
vsem v ulekninah na vlažnih ilovnato peščenih 
tleh. Ugodno (ohranitveno) stanje v gozdnem 
prostoru zagotavljamo z ustvarjanjem ustreznih 
svetlobnih in vlažnostnih razmer (malopovršinska 
odprtost sestojev, ohranjaje mokrišč). V takih 
gozdovih gospodarjenje z gozdom ni sporno, 
vendar mora biti nekoliko prilagojeno. Posegi naj 
bodo zmerni, zunaj vegetacijske sezone, gradnja 
vlak ni moteča, pač pa bolj grobi posegi (večje 
sečnje, gradnja ceste v območju nahajališča ipd.), 
katerih posledica bi bilo fizično uničenje rastlin 
oz. njihova odstranitev z rastišča. Z zaraščanjem 
njenih rastišč se zmanjšuje številčnost vrste, zato je 
priporočljivo občasno odstranjevanje grmovja in 
posameznih dreves na rastiščih oziroma okoli njih. 
Ker je pionirska vrsta, ji manjše odprte površine 
(uleknine), ki nastanejo ob spravilu lesa, nudijo 
nove nadomestne površine za njeno ohranjanje. 
Na mestih, kjer raste v kolesnicah vlak, le-teh ni 
dovoljeno zasipavati, ker bi to povzročilo fizično 
uničenje rastlin oziroma njihovega rastišča.Slika 15: Eleocharis carniolica. Foto: Branko Vreš

Figure 15: Eleocharis carniolica. Photo: Branko Vreš

Slika 16: Razširjenost vrste Eleocharis carniolica v 
Sloveniji (Kocjan s sod., 2013)
Figure 16: Distribution of Eleocharis carniolica in Slovenia 
(Kocjan s sod., 2013)
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3.9  Hladnikia pastinacifolia Rchb. 
Rebrinčevolistna hladnikovka (Hladnikia  
pastinacifolia) je vrstni in rodovni endemit Trno-
vskega gozda (Čušin, 2004, slika 18). Raste na 
meliščih in v skalnih razpokah. Na takih rasti-
ščih jo najdemo tudi v svetlih kamnitih borovih 
sestojih iz asociacij Fraxino orni-Pinetum nigrae in  
Rhodothamno-Pinetum mugo. Gospodarjenje z 
gozdom ne ogroža te vrste.

skalovju. Nekaj nahajališč je v vrzelastih sestojih 
asociacije Rhodothamno-Laricetum deciduae na 
zelo skrajnih rastiščih. Precej nahajališč je tudi v 
skalnih stopnjah in pragovih v gozdnem prostoru, 
v pasu bukovih in jelovo-bukovih gozdov iz 
asociacij Ostryo-Fagetum, Homogyno sylvestris-
-Fagetum, Ranunculo platanifolii-Fagetum in 
Polysticho lonchitis-Fagetum. V takih primerih so 
rastišča kratkodlakave popkorese pogosto v senci 
okoliških dreves, ki obdajajo skalne stopnje oz. 
pragove. Če so ti gozdovi gospodarski, je treba v 
njih izločiti ekocelice in v pasu ene drevesne višine 
od nahajališč (skalovja) nista dopustna gradnja 
prometnic in posek večine dreves. 

Slika17: Hladnikia pastinacifolia. Foto. Igor Dakskobler
Figure 17: Hladnikia pastinacifolia. Photo: Igor Daksko-
bler

Slika 18: Razširjenost vrste Hladnikia pastinacifolia 
v Sloveniji
Figure 18: Distribution of Hladnikia pastinacifolia in 
Slovenia

3.10 Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl
Kratkodlakava popkoresa (Moehringia villosa) je 
endemit južnih Julijskih alp in njihovega prigorja 
(Dakskobler, 2004 b, 2013, Dakskobler s sod., 
2014, slika 20) in raste v navpičnem previsnem 

Slika 20: Razširjenost vrste Moehringia villosa v Sloveniji
Figure 20: Distribution of Moehringia villosa in Slovenia

Slika 19: Moehringia villosa. Foto: Igor Dakskobler
Figure 19: Moehringia villosa. Photo: Igor Dakskobler
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3.11 Primula carniolica Jacq.
Kranjski jeglič (Primula carniolica) je slovenski 
endemit z zelo ozko razširjenostjo predvsem v 
severnem delu Dinarskega gorstva in deloma 
v predalpskem hribovju, na stiku z Julijskimi 
alpami (Dakskobler s sod., 2004, 2013, accetto, 
2008, 2010, 2013, Dolinar in Vreš, 2012, Doli-
nar s sod., 2013, slika 22). Raste na senčnem 
in nekoliko vlažnem skalovju v podgorskih in 
gorskih bukovih gozdovih, pa tudi na gozdnih 

tleh in ponekod na kamnitih travnikih. Našli smo 
ga v sestojih asociacij Fraxino orni-Ostryetum, 
Ostryo-Fagetum, Arunco-Fagetum, Rhododendro  
hirsuti-Fagetum, Omphalodo-Fagetum, Rhodo-
dendro hirsuti-Ostryetum, Fraxino orni-Pinetum 
nigrae, Primulo carniolicae-Pinetum nigrae in 
Ostryo carpinifoliae-Piceetum. Pregledali in popi-
sali smo njegova nahajališča v jugovzhodnem 
delu areala, na Dolenjskem, prav tako nahajališča 
endemičnega križanca Primula x venusta (P. 
carniolica x P. auricula) – slika 24 – na Idrijskem 
in Tolminskem. 

Ugodne razmere za uspevanje kranjskega 
jegliča v gozdnem prostoru nudi naravna drevesna 
sestava s sklepom drevesne plasti vsaj 60 % in s 
čim manj poškodb tal, ki jih je povzročil človek. 

Slika 24: Razširjenost križanca Primula x venusta v 
Sloveniji 
Figure 24: Distribution of hybrid Primula x venusta 
in Slovenia 

Slika 21: Primula carniolica. Foto: Igor Dakskobler
Figure 21: Primula carniolica. Photo: Igor Dakskobler

Slika 22: Razširjenost vrste Primula carniolica v Sloveniji 
Figure 22: Distribution of Primula carniolica in Slovenia 

Slika 23: Primula x venusta. Foto: Igor Dakskobler
Figure 23: Primula x venusta. Photo: Igor Dakskobler
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V gozdnih sestojih, kjer so njegova nahajališča, 
predlagamo izločanje ekocelic. Primer dobre 
prakse je Pšeničev vrh pri Sodražici na Dolenj-
skem. Tam gozdarji (Pavle Košir) nahajališče 
poznajo in zanj zgledno skrbijo v okviru ekocelice, 
ki so jo izločili okoli njenega rastišča. V pasu vsaj 
dveh drevesnih višin od nahajališč kranjskega 
jegliča je prepovedana gradnja gozdnih prometnic 
in obsežnejša sečnja, ki bi bistveno spremenila 
svetlobne razmere in mikroklimo nahajališč. 
Mogoča je sečnja posameznih dreves zunaj vege-
tacijske sezone. ogrožena so tudi nahajališča ob 
rekah in potokih, ki bi jih lahko uničili gradnja 
prometnic in gradnja malih hidroelektrarn. V 
takih primerih, če bi z gradnjo neposredno ogrozili 
rastišče (na primer z miniranjem hribin), je treba 
take posege prepovedati. 

3.12 Rhododendron luteum Sweet
Rumeni sleč (Rhododendron luteum) je vzho-
dnoevropsko-zahodnoazijska vrsta, ki ima v 
Sloveniji nekaj redkih nahajališč (v glavnem 
na Dolenjskem), ki jih štejemo za spontana 

2012). Pri gospodarjenju na takih nahajališčih je 
treba skrbeti za ustrezne svetlobne razmere. Vrsta 
potrebuje za uspevanje dovolj svetlobe, zato bi jo 
ogrozila polna sestojna zarast. Poskrbeti je treba 
za redčenja in primerno odprtost gozdnega sklepa 
in biti previden pri sečnji in gradnji spravilnih 
poti. Čeprav krajevni gozdarji dobro poznajo 
nahajališča, okrošek (ibid.) poleg dobrih praks v 
svoji diplomski nalogi poroča tudi o poškodovanih 
grmih rumenega sleča zaradi sečnje in o gradnji 
vlake tik ob njegovem nahajališču. 

4  ZAKLJUČKI
4  CONCLUSIONS

Med cevnicami Natura 2000, ki uspevajo v goz-
dnem prostoru v Sloveniji, so najpogostejše vrste 
Cypripedium calceolus, Primula carniolica in Ele-
ocharis carniolica. Njihova prisotnost na gozdnih 
rastiščih navadno ni ovira za gospodarjenje, terja 
pa ustrezne prilagoditve s trasami spravilnih poti, 
odsotnostjo golosekov, sečnjo zunaj vegetacijske 
sezone, po potrebi izločanje ekocelic, kjer je v 
pasu ene do dveh drevesnih višin od nahajališč 
dovoljena zgolj sečnja posameznih dreves. Rumeni 
sleč (Rhododendron luteum), ki je botanična red-
kost dolenjskih gozdov, potrebuje za rast dovolj 
svetlobe, torej mu jo moramo v kisloljubnih 
hrastovo-bukovih sestojih, kjer navadno raste, 
zagotoviti tudi s primerno odprtostjo gozdnega 
sklepa in ob tem grme čim manj poškodovati s 
sečnjo in spravilnimi potmi. Vrsta Adenophora 
liliifolia je še večja redkost, njena nahajališča in 

Slika 26: Razširjenost vrste Rhododenron luteum v 
Sloveniji
Figure 26: Distribution of Rhododendron luteum in 
Slovenia

Slika 25: Rhododendron luteum. Foto: andraž Čarni
Figure 25: Rhododendron luteum. Photo: Andraž Čarni

(Wraber, 1992, accetto 2002, Bačič in Jogan, 
2004b, okrošek, 2012, slika 26). Navadno raste 
v presvetljenih kisloljubnih bukovih in hrastovih 
sestojih iz asociacije Castaneo-Fagetum sylvaticae. 
Njegova nahajališča na Dolenjskem so dobro 
znana in raziskana, večinoma tudi ustrezno 
označena (Wraber, 1992, Čarni, 2004, okrošek, 
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rastišča so za zdaj še slabo znana, zato naj bodo 
na tistih, ki so v zadnjem času potrjena v Kolpski 
dolini, gozdnogojitveni posegi skrajno previdni 
(sečnja posameznih dreves zunaj vegetacijske 
sezone). Podobna previdnost, predvsem pri gradnji 
prometnic, je potrebna tudi pri vrsti Asplenium 
adulterinum, ki jo v Sloveniji najdemo le v silika-
tnem skalovju v jugovzhodnem delu Pohorja in 
ponekod raste tudi na skalnatih brežinah gozdnih 
poti. Spodbuditi je treba nadaljnje raziskave rastišč 
(še posebno za vrsto Adenophora liliifolia) in 
populacij (še posebno za vrsti Primula carniolica 
in Eleocharis carniolica), tako da bodo gozdarji 
poznali ne le nahajališča, temveč tudi velikost 
populacij varstveno pomembnih vrst. 

5  SUMMARY
5  POVZETEK 

among the Natura 2000 tracheophytes growing 
in Slovenian forest areas, Cypripedium calceolus, 
Primula carniolica and Eleocharis carniolica are 
the most common. Presence of these species at 
forest sites usually represents no obstacle for 
management, but it requires appropriate adjust-
ments setting harvest road routes, omitting 
clear cut, felling out of vegetation season, and, if 
needed, skipping of eco cells where only felling 
of individual trees is allowed in the zone from 
one to two tree heights from the site. Yellow 
azalea (Rhododendron luteum), botanical rarity 
of Dolenjska forests, needs sufficient light for its 
growth, thus we have to ensure it in acidophilic 
oak-beech forests where it usually grows, also by 
ensuring an appropriate canopy closure, however 
the shrubs should suffer as little damage as possible 
through logging and harvest roads. Adenophora 
liliifolia is an even greater rarity, its finding places 
and sites are still poorly known and therefore 
forest management measures should be extremely 
careful (felling of individual trees out of vegetation 
season) on the sites recently confirmed in Kolpa 
Valley. Similar caution, above all in construct-
ing traffic roads, is also needed with Asplenium  
adulterinum, in Slovenia found only on silicate 
rocks in the southeastern part of Pohorje and 
growing on rocky slopes alongside forest roads in 
some places. Further researches of sites (above all 

for Adenophora liliifolia) and populations (above 
all for Primula carniolica and Eleocharis carniolica) 
should be encouraged, so that the foresters know 
not only sites, but also population sizes of con-
servationally important species. 
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Ekološke značilnosti habitatov in potencialna razširjenost 
izbranih kvalifikacijskih gozdnih vrst hroščev (Coleoptera) 
v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji: prvi pristop z 
modeliranjem
Ecological characteristics of habitats and potential distribution of selected 
qualification species of beetles (Coleoptera) in the scope of Natura 2000 network in 
Slovenia: the first modelling approach 

al VREZEC1, Maarten de GRooT2, andrej KoBLER3, Špela aMBRoŽIČ4, andrej KaPLa5

Izvleček:
Vrezec, a., de Groot, M., Kobler, a., ambrožič, Š., Kapla, a.: Ekološke značilnosti habitatov in potencialna 
razširjenost izbranih kvalifikacijskih gozdnih vrst hroščev (Coleoptera) v okviru omrežja Natura 2000 v Slove-
niji: prvi pristop z modeliranjem. Gozdarski vestnik, 72/2014, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v 
angleščini, cit. lit. 53. Prevod avtorji, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V članku je predstavljen prvi poskus velikoprostorskega vrednotenja habitata štirih gozdnih vrst hroščev evrop-
skega varstvenega pomena: alpskega kozlička (Rosalia alpina), bukovega kozlička (Morimus funereus), škrlatnega 
kukuja (Cucujus cinnaberinus) in rogača (Lucanus cervus). Na podlagi obstoječih velikoprostorskih baz podatkov 
je bil analiziran izbor habitata izbranih vrst in izdelane so bile karte potencialne primernosti habitatov vrst z 
uporabo strojnega učenja. Pri večini vrst se je kot eden ključnih parametrov habitata izkazala količina odmrle 
lesne mase v gozdu. Na podlagi dodatnih ciljnih terenskih vzorčenj se je izkazal za dokaj zanesljivega le prostorski 
model za alpskega kozlička, manj pa za preostale vrste. analiza trenutne vključenosti potencialnega območja 
razširjenosti obravnavanih vrst je pokazala pomanjkljivosti v trenutnem omrežju Natura 2000 za izbrane vrste. 
To so prvi tovrstni modeli, ki jih bo treba v nadaljnjih raziskavah z bolj usmerjenim in ciljnim terenskim delom 
še nadgraditi glede povečanja zanesljivosti in razširitve še na druge vrste.
Ključne besede: Natura 2000, prostorski model, habitat, alpski kozliček, Rosalia alpina, bukov kozliček, Morimus 
funereus, škrlatni kukuj, Cucujus cinnaberinus, rogač, Lucanus cervus, Slovenija 

Abstract:
Vrezec, a., de Groot, M., Kobler, a., ambrožič, Š., Kapla, a.: Ecological characteristics of habitats and potential 
distribution of selected qualification species of beetles (Coleoptera) in the scope of Natura 2000 network in 
Slovenia: the first modelling approach . Gozdarski vestnik, 72/2014, No. 10. In Slovenian, abstract and summary 
in English, lit. quot. 53. Translated by authors, proofreding of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In this paper the first attempt of large scale habitat evaluation in Slovenia is given for four forest beetle species of 
European conservation concern: Rosalia alpina, Morimus funereus, Cucujus cinnaberinus, and Lucanus cervus. 
From selected large-scale databases the habitat selection characteristics were analysed and maps of potential forest 
habitat suitability were developed. The maps were validated in the field. From this turn out only the spatial model 
for Rosalia alpina appeared to be acceptable. The analysis of proportion of inclusion of potential areal of selected 
beetle species into current Natura 2000 network revealed some deficiencies. The present first models developed for 
Natura 2000 species are presented should be improved by supplementation of data and improvement of more targeted 
samplings in future studies. It is advised to use the same method for other Natura 2000 qualification species as well.
Key words: Natura 2000, spatial model, habitat, Rosalia alpina, Morimus funereus, Cucujus cinnaberinus, Lucanus 
cervus, Slovenia 
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1 UVOD
V Sloveniji se dejansko ali vsaj potencialno poja-
vlja po oceni kar dvajset vrst hroščev evropskega 
varstvenega pomena (Vrezec s sod., 2011a), ki jih 
navaja Habitatna Direktiva EU (Direktiva Sveta, 
92/43/EGS), od tega je na gozdni prostor oziroma 
na drevesne sestoje vezanih trinajst vrst. Pri tem 
gre večji del za stenotopne, torej specializirane 
vrste, ki veljajo večinoma za pragozdne relikte 
ali so vezane na specifične mikrohabitate v goz-
dnem prostoru (Koch, 1989). Gospodarjenje z 
gozdom na različne vrste vpliva različno in glede 
na navedbe v literaturi ter raziskave iz Slovenije 
vplive gospodarjenja z gozdom na hrošče evrop-
skega varstvenega lahko v grobem razdelimo na 
sedem dejavnikov: 

(1) količina odmrle lesne mase: po nemški 
študiji iz Bavarskega gozda naj bi bila mejna 
vrednost ustrezne količine odmrle lesne mase 
v gozdu, ki bi zagotavljala raznoliko združbo 
saproksilnih vrst hroščev, 30–60 m3/ha (Müller 
s sod., 2010). Na odmrlo lesno maso je vezana 
tudi večina gozdnih vrst hroščev evropskega 
varstvenega pomena (Mühle, 1981; Koch, 1989; 
1992; Bussler s sod., 2005; Hyvärinen s sod., 2006; 
Russo s sod., 2010; Harvey s sod., 2011; Horak s 
sod., 2012; Lachat s sod., 2013), 

(2) stari gozdni sestoji: nekatere vrste hroščev 
evropskega varstvenega pomena so specifično 
vezane na starejše razvojne faze gozda in posle-
dica zmanjševanje le-teh je v Evropi izginjanje t.i. 
pragozdnih reliktnih vrst (Bussler, 2002; Müller 
s sod., 2005; Kubisz, 2010), 

(3) tip gozda: nekatere vrste hroščev so spe-
cializirane le na izbrane drevesne vrste, zato je 
njihovo pojavljanje specifično vezano na nekatere 
gozdne združbe oziroma na listnat ali iglast gozd 
(Mikšić in Georgijević, 1973; Mühle, 1981; Koch, 
1989; Vignon in orabi, 2003; Dodds s sod., 2004; 
Harvey s sod., 2011), 

(4) razdrobljenost: vpliv razdrobljenosti goz-
dnega prostora se je izkazal pomemben pri neka-
terih slabše mobilnih vrstah, pereč pa je predvsem 
v nižinskih gozdnih sestojih (Ranius in Hedin, 
2001; Matern s sod., 2007; Harvey s sod., 2011), 

(5) drevesna dupla: specifičen mikrohabitat 
nekaterih vrst, ki ga najdemo predvsem na starej-

šem drevju. Za te vrste navadno celotna struktura 
gozdnega sestoja ni toliko pomembna, pač pa je 
ključna predvsem prisotnost specifičnih habitatnih 
struktur, ki so lahko omejene le na manjši delež 
dreves v sestoju (Zach, 2003; Ranius s sod., 2005; 
Škropik in Mourek, 2006), 

(6) način spravila lesa: pri tem je ključni 
predvsem čas spravila sveže požaganega lesa, 
pereč pa je predvsem za vrste, ki zalegajo jajčeca 
v sveže poškodovan les, zato je sveže požagan 
les, namenjen nadaljnji predelavi in kurjavi v 
gozdu, v času njihovega rojenja zanje ekološka 
past (Duelli in Wermelinger, 2005; Vrezec s sod., 
2010a; Chiari s sod., 2013). Po drugi strani pa je z 
neustreznim načinom spravila lesa mogoče uničiti 
ključne mikrohabitate v gozdnem prostoru; na 
primer posegi v manjša vodna telesa z vlakami ali 
podobnimi posegi, kar lahko prizadene populacije 
specializiranih vrst (Vrezec s sod., 2011b), 

(7) sklep krošenj: Müller s sod. (2010) navajajo 
ta parameter kot ključni pri strukturi in pestro-
sti združbe saproksilnih hroščev, kjer je mejna 
vrednost sklepa 20 % ali več, vrzelast sklep pa 
je bil dokazan kot pomemben tudi za nekatere 
kvalifikacijske vrste (Buse s sod., 2007; Russo s 
sod., 2010; Horak s sod., 2012). 

V nadaljevanju smo analizirali stanje v Slove-
niji za štiri izbrane vrste hroščev (slika 1), ki jih 
lahko štejemo kot reprezentativne, izbrane pa 
so predvsem vrste, za katere je bilo v prejšnjih 
raziskavah zbranih dovolj terenskih podatkov, ki 
omogočajo zanesljivejše sklepanje o habitatu in 
prostorski razporejenosti v Sloveniji.

območja Natura 2000 za kvalifikacijske vrste 
so bila določena na podlagi strokovnih podlag, v 
katerih je bilo zbrano dotedanje vedenje o razšir-
jenosti izbranih kvalifikacijskih vrst (Drovenik in 
Pirnat, 2003). Vendar pa so kasneje biogeograf-
ski seminarji za alpsko (2005, Kranjska Gora) 
in celinsko regijo (2006, Darova) ter dodatne 
raziskave teh vrst v okviru študij in programov 
monitoringa, ki jih je financiralo Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, razkrili, da je poznavanje 
razširjenosti in biologije teh vrst še vedno po 
večini slabo in je zato tudi omrežje Natura 2000 
nezadostno, posledično pa so se pomanjkljivosti 
pokazale tudi pri upravljanju s temi območji. 
Glede na biogeografske seminarje je bilo več kot 
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polovica vseh kvalifikacijskih vrst, ki jih navaja 
Habitatna direktiva, nezadostno vključenih z 
opredeljenim omrežjem Natura 2000 v Sloveniji, 
pri čemer je to razmerje, upoštevaje le hrošče, še 
slabše (preglednica1).

V pričujočem prispevku smo vzpostavili nov 
pristop k reševanju te problematike, in sicer z 
modeliranjem potencialne razširjenosti izbranih 
vrst na temelju doslej zbranih podatkov o nji-
hovem pojavljanju, bodisi ciljno zbranih bodisi 
naključno. Na tak način smo skušali razviti orodja 
in načine, s katerimi bi lahko zanesljiveje ugota-
vljali razširjenost izbranih kvalifikacijskih vrst na 
podlagi obstoječih velikoprostorskih kartografskih 
podlag, s čimer bi bilo mogoče ovrednotiti tako 
zadostnost omrežja Natura 2000 kot specifične 
habitatske zahteve vrst. 

Slika 1: Na gozd vezane obravnavane kvalifikacijske vrste hroščev evropskega varstvenega pomena v Sloveniji: (a) 
alpski kozliček (Rosalia alpina), (b) bukov kozliček (Morimus funereus), (c) škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus) 
in (d) rogač (Lucanus cervus). (foto: al Vrezec) 
Figure 1: Selected forest qualification beetle species listed at Habitat Directive: (a) Rosalia alpina, (b) Morimus 
funereus, (c) Cucujus cinnaberinus and (d) Lucanus cervus. (photo: Al Vrezec) 

2  METODE
2.1  Baze podatkov

Za štiri obravnavane kvalifikacijske vrste hroščev 
smo za potrebe analiz zbrali skupno 35.880 konkre-
tnih terenskih podatkov o pojavljanju, pri čemer 
gre tako za naključno kot ciljno zbrane podatke 
(preglednica 2). Pri slednjih smo upoštevali tudi 
podatke s preverjeno, a nepotrjeno prisotnostjo 
vrste. Podatke smo zbrali iz podatkovnih baz 
Nacionalnega inštituta za biologijo, ki so bili prido-
bljeni v okviru nacionalnega monitoringa hroščev 
(Vrezec s sod., 2008; 2009; 2010a; 2011b). Za 
ovrednotenje prostorskih modelov smo dodatno 
na podlagi izdelanih kart razširjenosti na terenu 
zbrali še dodatnih 5.565 podatkov (preglednica 2). 

Točke opažanja izbranih vrst so bile skupaj z 
razpoložljivimi okoljskimi podatki (preglednica 
3) podlaga za prostorsko modeliranje primernosti 

a

c d

b
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Preglednica1: Pregled zadostne vključenosti in raziskanosti skupno vseh kvalifikacijskih vrst in ločeno hroščev 
po Habitatni direktivi v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji glede na alpski (2005) in celinski biogeografski 
seminar (2006).
Table 1: Overview of sufficency of inclusion of qualification species populations into Natura 2000 network in Slo-
venia according to Alpine (2005) and Continental biogeographic seminars (2006). The totals for all species and 
separately for beetles are shown.  

Koda 
Code

Pomen 
Meaning

Alpska regija [% vrst]
Alpine region [%species]

Celinska regija [% vrst]
Continental region [%species]

vse vrste
(N = 81 vrst) 

hrošči
(N = 9 vrst)

vse vrste
(N = 99 vrst)

hrošči
(N = 9 vrst)

SUF zadovoljivo 48 % 22 % 29 % 11 %
IN MIN manjša dopolnila 23 % 44 % 12 % 44 %
IN MoD znatna dopolnila 15 % 11 % 38 % 11 %
IN MaJoR nezadostno  1 % 0 %  4 % 11 %
Sci Res znanstveni zadržek 12 % 44 % 11 % 56 %
CD popravek podatkov  1 %  0 % 5 %  0 %

habitata, kjer smo s strojnim učenjem za vsako 
vrsto izdelali ansambelski napovedovalni model. 
Uporabili smo naslednje velikoprostorske baze 
podatkov za Slovenijo: sestojna karta gozdov 
(Zavod za gozdove Slovenije - ZGS; 2008), raba 
tal (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – MKo; 
2011) in digitalni model višin (Geodetska uprava 
Republike Slovenije – GURS; 2006). Iz kartograf-
skih podlag so bili za vsako vrsto zbrani podatki 
za izbrane parametre, in sicer v polmeru 200 m 
(alpski kozliček), 300 m (bukov kozliček, rogač) 
in 500 m (škrlatni kukuj).

Pri analizi izbora habitata je bila posebna 
pozornost namenjena količini odmrle lesne mase, 
ki se je izkazala za ključno pri večini obravnavanih 
vrst hroščev. Ker parameter (glede na pridobljene 
podatke ZGS) ni bil sistematično merjen v slo-

Preglednica 2: Število zbranih podatkov za izbrane vrste hroščev za potrebe prostorskega modeliranja in analize 
izbora habitata.
Table 2: Overview of the quantity of data for selected species used in this study.

Vrsta
Species

Število podatkov za analizo 
habitata in razvoj prostorskih 
modelov primernosti habitata

No. of data for modelling 

Število podatkov, zbranih 
za ovrednotenje modelov

No. of data for model 
verification

alpski kozliček (Rosalia alpina) 3490 2576
Bukov kozliček (Morimus funereus) 9368 1907
Škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus)  944  866
Rogač (Lucanus cervus) 1956  216

venskih gozdovih, smo uporabili podatke stalnih 
ploskev na mreži 4 x 4 km, ki jih popisuje GIS. 
Kot približek stanja na lokaciji s podatkom o 
prisotnosti ali odsotnosti obravnavanih vrst smo 
v obravnavo vzeli vrednosti iz najbližje ploskve. 
Zaradi takega pristopa lahko rezultate o odmrli 
lesni masi obravnavamo kot približek stanja, saj 
bi bili za zanesljivejše sklepanje potrebni podatki 
o dejanski količini odmrle lesne mase na lokacijah 
pojavljanja izbranih vrst hroščev. 

2.2 Terensko popisovanje
Za verifikacijo modelov smo opravili nekaj ciljnih 
terenskih popisov v letu 2013. Pri tem smo glede 
na izdelane prostorske modele potencialne pri-
mernosti habitata za popise izbrali tako območja 
s slabšim kot boljšim potencialom. 
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Preglednica 3: Izbor parametrov za analizo izbora habitata pri izbranih kvalifikacijskih vrstah hroščev
Table 3: Overview of selected habitat parameters by species used in this study.

Parameter
Parameter

Alpski 
kozliček 
(Rosalia 
alpina)

Bukov 
kozliček 

(Morimus 
funereus)

Škrlatni 
 kukuj  

(Cucujus  
cinnaberinus)

Rogač 
(Lucanus 
cervus) 

Nadmorska višina X X X X
Naklon X X X X
Lega X X X X
Tip tal (Fao) X X X X
oddaljenost od kmetijske površine X X X
oddaljenost od naselja X X X
Prisotnost naselja 500 m od lokacije popisa vrste X
oddaljenost od gozda X X X
Površina sestoja X X X
Razvojna faza X X X X
Površina pomlajevanja X X X
Količina odmrle lesne mase X X X X
Sklep krošenj X X X
Lesna zaloga iglavcev X X X X
Lesna zaloga borov (Pinus spp.) X X X
Lesna zaloga smreke (Picea abies) X X X
Lesna zaloga jelke (Abies alba) X X
Lesna zaloga macesna (Larix decidua) X X
Lesna zaloga listavcev X X X X
Lesna zaloga brestov (Ulmus spp.) X
Lesna zaloga bukve (Fagus sylvatica) X X X
Lesna zaloga hrastov (Quercus spp.) X X X
Lesna zaloga javorjev (Acer spp.) X
Lesna zaloga jelš (Alnus spp.) X
Lesna zaloga lip (Tilia spp.) X
Lesna zaloga malega jesena (Fraxinus ornus) X
Lesna zaloga oreha (Juglans regia) X X
Lesna zaloga pravega kostanja (Castanea sativa) X
Lesna zaloga robinije (Robinia pseudacacia) X
Lesna zaloga velikega jesena (Fraxinus excelsior) X
Lesna zaloga vrb (Salix spp.) X
Lesna zaloga potencialnih gostiteljskih drevesnih vrst X
Skupna lesna zaloga dreves X X
Prirastek iglavcev X X
Prirastek listavcev X X
Prirastek bukve (Fagus sylvatica) X
Skupni etat X
Zasnova X X
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Ker gre za vrstno specifične popise, smo sledili 
uveljavljenim metodološkim protokolom, ki se 
uporabljajo za monitoring obravnavanih vrst 
(Vrezec s sod., 2012a):

 – škrlatni kukuj – iskanje ličink pod lubjem 
odmrlega drevja,

 – bukov in alpski kozliček – dnevni pregled sveže 
požagane hlodovine in štorov.
Naboru teh podatkov smo dodali še podatke, 

zbrane v okviru drugih javno financiranih projek-
tov v letih 2012 in 2013 (npr. Vrezec s sod., 2012b; 
2013a; 2013b), še zlasti za rogača, za katerega se 
podatki o opažanjih zbirajo v okviru populariza-
cijske akcije Sporoči vrsto, ki jo izvaja Zavod RS 
za varstvo narave (Vernik, 2014). 

2.3 Analiza podatkov
Na podlagi obstoječih velikoprostorskih kart smo 
iskali ključne okoljske dejavnike, ki določajo izbor 
habitata izbranih vrst z uporabo posplošenega 
linearnega modela (GLM) ali posplošenega line-
arnega mešanega modela (GLMM) (Zuur s sod., 
2009). Pri dejavnikih, ki so se v izboru habitata 
obravnavanih vrst izkazali z značilnim vzorcem 
zastopanosti glede na prisotnost izbrane vrste, 
smo skušali opisati tudi odvisnost pojavljanja 
vrste glede na gradient vrednosti posameznega 
okoljskega dejavnika. S temi povezavami smo 
lahko opisali smer in velikost vplivov posameznega 
dejavnika na izbor habitata izbrane živalske vrste.  

Za vse vrste so bili iz kartografskih podlag 
na podlagi podatkov o sistematičnih vzorčenjih 
zbrani relevantni parametri okolja (abiotski 
in biotski). Na podlagi teh podatkov so bili s 
strojnim učenjem izdelani ansambelski modeli, 
sestavljeni iz po sto regresijskih dreves. Modeli 
so bili uporabljeni za napovedovanje potencialne 
primernosti habitatov omenjenih vrst. Na podlagi 
teh modelov smo izdelali serijo kart Slovenije, ki 
prikazujejo stopnje primernosti habitata (vrednosti 
med 0, povsem neprimeren habitat, in 1, povsem 
primeren habitat).

Na podlagi ciljnih popisov, ki so bili opra-
vljeni na območjih z – glede na modele – veliko 
in majhno verjetnostjo pojavljanja in dodatno 
zbranih podatkov, smo ugotavljali, v kolikšni meri 
izdelane karte modelne primernosti habitata za 

izbrane vrste odražajo dejansko stanje v naravi. 
To smo ugotavljali z uporabo pristopa površine 
pod krivuljo (area Under the Curve – aUC), 
ki jo izračunamo iz RoC (Reviewer operating 
Characteristic). RoC je pravzaprav grafični prikaz 
odnosa na različnih mejnih vrednostih med 
potrjeno pozitivnimi točkami (true positive rate), 
torej točke, na katerih smo vrsto pričakovali in 
jo s terenskimi podatki tudi potrdili, in napačno 
negativnimi točkami (false negative rate), torej 
točke, na katerih vrste po modelu nismo priča-
kovali, pa smo jo s terenskimi raziskavami vseeno 
potrdili (Fielding in Bell, 1997). Vrednost aUC 
= 0,5 pomeni, da je razporeditev točk naključna 
in da model nima moči za razlago v tem primeru 
razširjenosti vrste, medtem ko pri vrednosti aUC 
= 1 model najbolje napove v našem primeru vzorec 
razširjenosti vrste. 

Ko smo pretvarjali karte primernosti habitata, 
kjer vrednosti segajo od 0 (povsem neprimerno) 
do 1 (povsem primerno), v karte potencialne 
razširjenosti, smo kot prag primernosti privzeli 
50-ti percentil vrednosti habitatne primernosti iz 
preseka točk opažanj s karto primernosti habitata. 
Strožje merilo za primernost habitata smo izbrali 
predvsem zato, ker gre pri hroščih za habitatsko 
dokaj omejene vrste in se zato napake napačnega 
umeščanja v prostor lahko odrazijo bolj kot pri 
nekaterih večjih in bolj mobilnih vrstah, na primer 
pticah. S strožjim merilom izbora podatkov smo 
skušali zagotoviti večjo zanesljivost karte poten-
cialne razširjenost, ki je bila nadalje podlaga za 
oceno deleža vključenosti potencialne razširjenosti 
izbranih kvalifikacijskih vrst hroščev na Posebnih 
ohranitvenih območjih (SaC – Special areas of 
Conservation) v obstoječe omrežje Natura 2000 
v Sloveniji (preglednica 4). 

3  REZULTATI IN RAZPRAVA
3.1  Alpski kozliček (Rosalia alpina)

alpski kozliček je pretežno v južnem delu Evrope 
razširjena vrsta, ki so jo uvrstili v skupino t.i. 
pragozdnih reliktov, torej vrst, vezanih na gozdne 
sestoje z značajem pragozda (Müller s sod., 
2005). Po Habitatni direktivi je alpski kozliček 
varstveno prednostna vrsta. Vrsta se pojavlja 
predvsem v sredogorskih gozdovih predvsem na 
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sredogorske gozdove v Sloveniji od 400 do 600 
m nad morjem (Vrezec s sod., 2009), našli pa so 
jo tudi do višine 1540 m (Brelih s sod., 2006). 
Čeprav je odmrla lesna masa v gozdu za vrsto 
ključnega pomena (Lachat s sod., 2013), ni edini 
pogoj za njeno pojavljanje. V nedavni italijanski 
študiji so pokazali na velik pomen preostalih 
parametrov, še posebno na večjo izpostavljenost 

Preglednica 4: Pregled Posebnih ohranitvenih območij (SaC, pSCI) v omrežju Natura 2000 v Sloveniji, na katerih 
so bile izbrane vrste hroščev določene kot kvalifikacijske (Uradni list RS, št. 33/2013).
Table 3: Special Areas of Conservation (SAC, pSCI) within Natura 2000 network in Slovenia declared for conser-
vation of selected qualification beetle species (Uradni list RS, št. 33/2013).

ID območja
Site ID

Posebno ohranitveno območje 
(SAC, pSCI)
Special Area of Conservation

Alpski kozliček 
(Rosalia alpina)

Bukov kozliček 
(Morimus  
funereus)

Škrlatni kukuj 
(Cucujus  

cinnaberinus)

Rogač  
(Lucanus 
cervus)

SI3000118 Boč - Haloze - Donačka gora X X X X
SI3000120 Šmarna gora X
SI3000181 Kum X X
SI3000212 Slovenska Istra X
SI3000214 Ličenca pri Poljčanah X
SI3000215 Mura X X
SI3000220 Drava X
SI3000221 Goričko X X
SI3000225 dolina Branice X X
SI3000226 dolina Vipave X
SI3000229 Vrhe nad Rašo X X
SI3000231 Javorniki – Snežnik X X
SI3000232 Notranjski trikotnik X
SI3000233 Matarsko podolje X
SI3000234 Vrbina X X
SI3000253 Julijske alpe X X
SI3000255 Trnovski gozd - Nanos X X
SI3000256 Krimsko hribovje - Menišija X X
SI3000261 Menina X
SI3000263 Kočevsko X X X X
SI3000267 Gorjanci – Radoha X X
SI3000268 Dobrava – Jovsi X
SI3000270 Pohorje X
SI3000273 orlica X X X
SI3000274 Bohor X X
SI3000275 Rašica X
SI3000276 Kras X X
SI3000285 Karavanke X
SI3000303 Sotla s pritoki X
SI3000306 Dravinja s pritoki X

gnezditvenih dreves soncu, kar je mogoče le v 
sestojih z manj tesnim sklepom krošenj, vrsta pa 
je izbirala tudi gnezditvena drevesa z debelejšim 
lubjem (Russo s sod., 2010). Poleg tega se je za 
problematično izkazalo tudi spravilo požagane 
hlodovine v času rojenja vrste, to je med julijem 
in avgustom (Vrezec, 2008), saj naj bi samice 
pri zaleganju jajc izbirale predvsem odmrla 
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ali odmirajoča debla večjih debelin (Duelli in 
Wermelinger, 2005).   

V pričujoči študiji smo na podlagi podatkov 
intenzivnih terenskih vzorčenj v gorskih bukovih 
gozdovih v Sloveniji, izvedenih med letoma 2007 
in 2011, in podatkov obstoječih velikoprostorskih 
kartografskih podlag gozdne sestojne karte, rabe 
tal in digitalnega modela višin, analizirali zna-
čilnosti habitata vrste z uporabo posplošenega 
linearnega modela (GLM). Izmed izbranih para-
metrov je na prisotnost alpskega kozlička vplivalo 
pet dejavnikov, in sicer pozitivno dva (naklon in 
količina odmrle lesne mase) ter negativno trije 
(nadmorska višina in lesna zaloga bora ter jelke).

Rezultati kažejo, da količina odmrle lesne 
mase bistveno prispeva k verjetnosti pojavljanja 
alpskega kozlička v gorskih bukovih gozdovih, in 
sicer se s povečevanjem količine odmrle lesne mase 
povečuje tudi verjetnost pojavljanja vrste (slika 
2). Vendar je dejanski vpliv povečevanja odmrle 
lesne mase v gozdovih, kot kaže, omejen, saj se 
verjetnost pojavljanja povečuje le do neke meje, 
naprej pa je povečevanje zanemarljivo. Glede na 
razpoložljive podatke o odmrli masi v gozdovih 
niso mogoči natančnejši sklepi, vsekakor pa smo 
potrdili velik pomen tega parametra v gozdovih, 
kateremu bo treba v prihodnosti nameniti več 
pozornosti pri upravljanju z gozdovi za ohranjanje 
biotske pestrosti. Verjetnost pojavljanja vrste je 
večja tudi na bolj strmih legah (slika 2), kar lahko 

povezujemo z dejstvom manjše intenzivnosti 
gospodarjenja po eni strani in večje osončenosti 
dreves po drugi, saj naj bi bila prav osončenost 
dreves eden ključnih mikrohabitatnih dejavnikov 
za vrsto (Russo s sod., 2010). Glede na italijansko 
študijo, ki so jo opravili Russo s sod. (2010), naj 
nadmorska višina ne bi bila vsaj lokalno bistveni 
dejavnik za pojavljanje alpskega kozlička. Vendar 
pa naša študija, narejena na podatkih s precej 
širšega prostora, kaže, da se verjetnost pojavljanja 
vrste na višjih nadmorskih višinah zmanjšuje 
(slika 2), kar nekako potrjuje prejšnje domneve 
starejših avtorjev (npr. Mikšić in Georgijević, 
1973). alpski kozliček velja za stenotopno vrsto 
bukovih, torej listnatih gozdov, zato se je v naši 
študiji, ki je temeljila predvsem na podatkih 
iz različnih asociacij bukovih gozdov, izkazal 
negativen vpliv deleža bora in jelke v gozdovih 
(slika 2). Vsekakor rezultati dajejo prvi uvid v 
pomen posameznih parametrov stanja gozda za 
vrsto s stališča gospodarjenja, pa tudi lokalnih 
prostorskih usmeritev gospodarjenja. Slednje smo 
skušali še posebej ovrednotiti tudi v prostorskem 
modeliranju razširjenosti vrste v Sloveniji. 

Na podlagi karte modelne primernosti habitata 
alpskega kozlička (Rosalia alpina) (slika 2) smo 
v sezonah 2012 in 2013 izvedli ciljna terenska 
vzorčenja za verfikacijo modela. Podatke smo 
zbrali na 32 območjih po Sloveniji z različno 
verjetnostjo pojavljanja vrste glede na model; 

Slika 2: Pregled vpliva parame-
trov habitata, ki so v analizi izka-
zali značilni vpliv na verjetnost 
pojavljanja alpskega kozlička 
(Rosalia alpina) v Sloveniji.
Figure 2: The probability of occur-
rence of Rosalia alpina in the 
gradient of significant habitat 
parameters.
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območja so bila: Boč, Brkini, Julijske alpe, Mirna 
gora, Stojna, Rožnik in Šišenski hrib, Kras, Krška 
ravan, Krim, Kum, Menina, orlica, Pohorje, 
Raduljsko hribovje, Savinjska ravan, Savska ravan, 
Slovenske gorice, Srednjesotelsko gričevje, Trno-
vski gozd, Velikolaščanska pokrajina, Vipavska 
dolina, Voglajnsko in Zgornjesotelsko gričevje, 
Dolina Kolpe, Dolsko - Litija, Jelovica, Jezersko, 
Konjiška gora, Koprska brda, Krakovski gozd, 
Poljanska gora, Rudnica, Suha krajina. Na pod-
lagi teh podatkov se je izkazala karta modelne 
primernosti habitata za alpskega kozlička v Slo-
veniji dokaj zanesljiva (aUC = 0,76 ± 0,02). Kot 
najprimernejša so se izkazala južna obrobja večjih 
gorskih masivov, zlasti Julijskih alp s Posočjem, 
južno obrobje Kočevskega ob Kolpi, Gorjanci, 
Posavsko hribovje in Kozjansko, Konjiška gora 
in Boč s Halozami (slika 3).

3.2 Bukov kozliček (Morimus funereus)
Bukov kozliček je pretežno jugovzhodno evropska 
vrsta, ki je termofilna polifagna in se pojavlja v 
listnatih in mešanih gozdovih (Mikšić in Korpić, 
1985). Še posebno se bukovi kozlički v času roje-
nja, zlasti med majem in junijem (Vrezec, 2008), 
zbirajo na sveže požaganih deblih (Chiari s sod., 
2013). V Sloveniji je bilo ugotovljeno, da se pojavlja 
na širokem višinskem razponu od 150 do 1250 
m, najbolj pa ga privlačijo odmrla debla hrastov 

Slika 3: Karta modelne 
primernosti habitata 
za alpskega kozlička  
(Rosalia alpina) v 
Sloveniji. Primernost 
habitata je podana na 
intervalu od 0 (povsem 
neprimerno-modro) 
do 1 (popolnoma pri-
merno-rdeče) in zaje-
ma le gozdno masko. 
Figure 3: The model map 
of forest habitat suitabi-
lity for Rosalia alpina in 
Slovenia. The habitat 
suitability is shown in in-
terval between 0 (totally 
unsuitable – blue) to 1 
(totally suitable – red) 
within forest mask.

(Quercus) in jelke (Abies), večje preference glede 
na laboratorijske raziskave pa kaže tudi do drugih 
drevesnih vrst, ki se pri nas pojavljajo v manjšem 
deležu: bezeg (Sambucus), oreh (Juglans), jelša 
(Alnus), topol (Populus) in lipa (Tilia) (Vrezec s 
sod., 2010b). Po zbranih podatkih naj bi bil večji 
del populacije bukovega kozlička v JZ Sloveniji 
s posameznimi omejenimi populacijami tudi na 
vzhodu (Drovenik in Pirnat, 2003). 

Čeprav smo v pričujočo študijo vključili širok 
nabor podatkov intenzivnih terenskih vzorčenj po 
Sloveniji, opravljenih med letoma 2008 in 2011 v 
okviru nacionalnega monitoringa hroščev (Vrezec 
s sod., 2008; 2009; 2010a; 2011b), iz podatkov 
obstoječih velikoprostorskih kartografskih podlag 
z uporabo posplošenega linearnega mešanega 
modela (GLMM) nismo ugotovili nobenih 
značilnih povezav med uporabljenimi dejavniki 
in verjetnostjo pojavljanja bukovega kozlička. 
Domnevamo, da v obstoječih velikoprostorskih 
podatkih niso zajeti parametri, ki bi lahko dovolj 
dobro in natančno opisali habitat vrste, zato bodo 
za natančnejše določanje habitatskih zahtev vrste 
potrebni ciljni terenski popisi habitata.

Tudi karta modelne primernosti habitata 
bukovega kozlička (Morimus funereus) (slika 
3) se je glede na zbrane terenske verifikacijske 
podatke izkazala za nezanesljivo (aUC = 0,52 ± 
0,03). Podatke za verifikacijo modela smo med 
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letoma 2012 in 2013 sicer zbrali na dvajsetih 
območjih po Sloveniji: Bela krajina, Bloke, Boč, 
Goriška brda, Javorniki, Julijske alpe, Kambreško, 
Velika gora, Rožnik in Šišenski hrib, Kras, Krim, 
Kum, Ložniško in Hudinjsko gričevje, Mala gora, 
Pohorje, Savinjska ravan, Srednjesotelsko gričevje, 
Trnovski gozd, Velikolaščanska pokrajina, Vzho-
dne Karavanke. Glede na izdelano karto je vrsta 
v večji meri razširjena predvsem v gozdovih JV 
Slovenije, na vzhodnem obrobju Javornikov in 
Snežnika, na Krimu in južnem obrobju Kočevskega 
ob Kolpi ter Male gore (slika 4).

Slika 4: Karta modelne 
primernosti habitata 
za bukovega kozlička 
(Morimus funereus) v 
Sloveniji. Primernost 
habitata je podana na 
intervalu od 0 (povsem 
neprimerno-modro) 
do 1 (popolnoma pri-
merno-rdeče) in zaje-
ma le gozdno masko. 
Figure 4: The model 
map of forest habitat 
suitability for Morimus 
funereus in Slovenia. 
The habitat suitability 
is shown in interval bet-
ween 0 (totally unsuita-
ble – blue) to 1 (totally 
suitable – red) within 
forest mask.

Slika 5: Ličinke škrlatnega kukuja 
(Cucujus cinnaberinus) (na foto-
grafiji v sredini) živijo pod lubjem 
odmrlih dreves, zlasti listavcev, kjer 
si življenjski prostor delijo z mno-
gimi drugimi saproksilnimi hro-
šči; na fotografiji z ličinkama dveh 
vrst ognjenih hroščev, Pyrochroa  
coccinea (levo) in Schizotus pecti-
nicornis (desno). (foto: al Vrezec) 
Figure 5: Larvae of Cucujus  
cinnaberinus (at photo in the  
middle) live under the bark of dead 
trees, especially of deciduous trees, 
where they share their habitat with 
other saproxylic beetles, at photo 
for examples with larvae of Pyro-
chroa coccinea (left) and Schizotus  
pectinicornis (right). (photo: Al Vre-
zec) 

3.3 Škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus)
Škrlatni kukuj je vrsta starejših gozdnih sestojev 
in odrasli in ličinke živijo pod lubjem odmrlih 
debel različnih vrst, zlasti listnatih dreves (slika 
5), čeprav je bil najden tudi pod lubjem jelke 
(Starka, 2006). Večje gostote ličink in odraslih 
hroščev vrsta doseže v odmrlih deblih večjega 
debelinskega razreda s premerom več kot 70 cm 
(Bussler, 2002). Sicer pa vrsta izbira odmrla dre-
vesna debla na srednji stopnji razgradnje, izredno 
pomembna pa je tudi izpostavljenost debel soncu 
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(Horak s sod., 2012). Horak s sod., (2012) celo 
opozarjajo, da sta tesen sklep krošenj v gospo-
darskih gozdovih in zasenčenost sicer primernih 
odmrlih debel glavna razloga za upadanje vrste. 
Škrlatni kukuj je bil leta 1763 opisan po primerkih 
iz zahodne Slovenije (Scopoli, 1763), vendar v 
tem delu Slovenije vrsta velja za izjemno redko 
(Vrezec s sod., 2009). 

V pričujoči študiji smo zbrali vse doslej znane 
podatke o pojavljanju vrste med letoma 2002 in 
2011, ki so bili zbrani v sklopu različnih študij 
kvalifikacijskih vrst v omrežju Natura 2000 (Dro-
venik in Pirnat, 2003; Vrezec s sod., 2009; 2011b) 
in podatkov obstoječih velikoprostorskih karto-
grafskih podlag gozdne sestojne karte, rabe tal in 
digitalnega modela višin analizirali značilnosti 
habitata vrste z uporabo posplošenega linearnega 
modela (GLM). Izmed izbranih parametrov so 
na prisotnost škrlatnega kukuja izkazovali zna-
čilen vpliv trije dejavniki: lesna zaloga iglavcev 
v sestojih z negativnim vplivom ter lesna zaloga 
listavcev v sestojih in količina odmrle lesne mase 
s pozitivnim vplivom (slika 6).

Zbrani podatki o škrlatnem kukuju se nanašajo 
na gorske in nižinske gozdove, vrsta pa naj bi dose-
gala večje gostote predvsem v nižini (Kapla s sod., 
2010). Čeprav so bile ličinke najdene v listavcih in 
iglavcih, pa, kot kažejo rezultati te študije, je vrsta 
vendarle pogostejša v sestojih z večjim deležem 
listavcev (slika 6). Kot zelo pomemben dejavnik, 
ki vpliva na verjetnost pojavljanja škrlatnega 
kukuja, se je izkazala tudi odmrla lesna masa, ki 

pa – podobno kot pri alpskem kozličku – izkazuje 
izredno stopenjski vpliv (slika 6). 

Na podlagi karte modelne primernosti habitata 
škrlatnega kukuja (Cucujus cinnaberinus) (slika 7) 
smo v sezonah 2012 in 2013 opravili ciljna terenska 
vzorčenja za verfikacijo modela. Vzorčenja smo 
usmerili predvsem v zahodni del države, kjer je 
malo konkretnih navedb o pojavljanju škrlatnega 
kukuja, poleg Scopolijevega opisa iz leta 1769 le še 
ena recentna najdba (Drovenik in Pirnat, 2003). 
Podatke smo zbrali na 32 lokacijah po Sloveniji 
z – glede na model – različno verjetnostjo poja-
vljanja vrste: Belca, Cerkljansko, Čičarija, Dolnji 
Lakoš, Dovje, Gorjanci, Gornja Bistrica, Hlaponci, 
Hrušica, Idrijsko hribovje, Javorniki, Kapca, 
Krim, Drava, Mrzlica, Mura, Rateče, Senožeče, 
Snežnik, Straža, Štanjel, Rožnik in Šišenski hrib, 
Zasavje. V zahodnem delu Slovenije smo vrsto 
potrdili le na pobočju Snežnika, drugod pa ne, 
niti na območju klasičnega nahajališča v okolici 
Idrije. Kljub temu se je karta modelne primernosti 
habitata škrlatnega kukuja v Sloveniji izkazala za 
zmerno zanesljivo (aUC = 0,62 ± 0,04). območja 
z največjo verjetnostjo pojavljanja (več kot 0,70) 
v Sloveniji pa so ob reki Muri, spodnja Drava, 
Boč, Bohor, spodnja Sava, Gorjanci, Kočevsko, 
Javorniki in Nanos (slika 7). Model daje zato dobro 
podlago za nadaljnje bolj usmerjene raziskave 
vrste v Sloveniji.

Slika 6: Pregled vpliva parametrov habitata, ki so v analizi izkazali značilen vpliv na verjetnost pojavljanja škr-
latnega kukuja (Cucujus cinnaberinus) v Sloveniji.
Figure 6: The probability of occurrence of Cucujus cinnaberinus in the gradient of significant habitat parameters.
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3.4 Rogač (Lucanus cervus)
Čeprav je rogač razširjen po večjem delu Evrope, 
pa je v nekaterih deli Zahodne Evrope že izumrl 
(Harvey s sod., 2011). Sicer je to vrsta starejših 
gozdnih oziroma drevesnih sestojev, ki se pojavlja 
tudi v urbanih okoljih, v parkih in mestnih 
gozdovih (Napier, 2003; Vignon in orabi, 2003; 
Harvey s sod., 2011); pri nas na primer tudi v 
ljubljanskem mestnem parku Tivoli (Vrezec s 
sod., 2013b). Ličinka živi predvsem v odmrlih 
podzemnih delih listavcev, zlasti hrastov (Harvey 
s sod., 2011). Hrošči sicer letijo, a le na kratke 
razdalje, in je razdrobljenost gozdnega prostora 
lahko pomemben dejavnik ogrožanja (Sprecher, 
2003). V Sloveniji je rogač sicer pogosta in splošno 
razširjena vrsta, večji del populacije pa naj bi bil 
omejen na JZ Slovenijo (Vrezec s sod., 2007). 

V pričujočo študijo smo vključili ciljno in 
naključno zbrane podatke od leta 2000 naprej, ki 
so bili zbrani v okviru nacionalnega monitoringa 
hroščev (Vrezec s sod., 2007; 2012b) in na podlagi 
podatkov iz obstoječih velikoprostorskih karto-
grafskih podlag analizirali značilnosti habitata 
vrste z uporabo posplošenega linearnega mešanega 
modela (GLMM). Izmed izbranih parametrov sta 
se le dva izkazala kot značilna, in sicer nadmorska 
višina in oddaljenost od naselij. Rogač je pretežno 
nižinska vrsta, ki je številen zlasti do višine 500 
m, na višjih legah pa se verjetnost pojavljanja 

Slika 7: Karta modelne 
primernosti habitata 
za škrlatnega kukuja 
(Cucujus cinnaberinus) 
v Sloveniji. Primernost 
habitata je podana na 
intervalu od 0 (povsem 
neprimerno-modro) do 
1 (popolnoma primer-
no-rdeče) in zajema le 
gozdno masko. 
Figure 7: The model map 
of forest habitat suitability 
for Cucujus cinnaberinus 
in Slovenia. The habitat 
suitability is shown in 
interval between 0 (totally 
unsuitable – blue) to 1 
(totally suitable – red) 
within forest mask.

vrste zelo zmanjša. V analizi smo ugotovili tudi 
zelo pozitiven vpliv bližine naselij na pojavljanje 
vrste (slika 8). Čeprav so se urbani gozdovi, v 
katerih prevladujejo starejša drevesa, izkazali kot 
pomembni pri ohranjanju rogača in drugih sapro-
ksilnih vrst hroščev že v več študijah (Carpaneto 
s sod., 2010; Harvey s sod., 2011), pa lahko velika 
navezanost rogača na bližino naselij, ugotovljena 
v tej študiji, vendarle nakazuje tudi na pristran-

Slika 8: Vpliv oddaljenosti od naselja na verjetnost po-
javljanja rogača (Lucanus cervus) glede na uporabljene 
velikoprostorske podatke
Figure 8: The probability of occurrence of Lucanus cervus 
according to the distance from the settlement based on 
used large-scale data.

Vrezec, A., de Groot, M., Kobler, A., Ambrožič, Š., Kapla, A.: Ekološke značilnosti habitatov in potencialna razširjenost izbranih 
kvalifikacijskih gozdnih vrst hroščev (Coleoptera) v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji: prvi pristop z modeliranjem



GozdV 72 (2014) 10464

skost podatkov o prisotnosti vrste. Uporabljeni 
nabor podatkov o pojavljanju rogača pri nas je 
bil sestavljen iz podatkov, pridobljenih s ciljnim 
vzorčenjem, in podatkov o naključnih opažanjih 
ljudi, ki so zaradi uspešne popularizacijske akcije 
zbiranja podatkov o hroščih Zavoda RS za varstvo 
narave (ZRSVN; Vernik, 2014) in karizmatičnosti 
vrste predstavljali večino v uporabljenem naboru 
podatkov (74 %). Ravno tovrstno neciljno zbrani 

podatki pa so lahko zelo podvrženi pristranskosti 
s povečano frekvenco opazovanj v bližini bivališč 
opazovalcev (Dennis in Thomas, 2000), torej 
naselij. Možnost pristranskih napak pri sklepanju o 
habitatu vrste na podlagi z naključnimi opazovanji 
zbranimi podatki smo na primeru rogača testirali 
s primerjavo oddaljenosti rogača od naselij med 
ciljnimi in naključno zbranimi podatki. Izkazalo 
se je, da je bil vzorec naključno zbranih podat-
kov značilno bližje naseljem kot pa ciljno zbrani 
podatki (slika 9). Rezultat kaže, da naključno 
zbrani podatki kljub izboljšanjem predstav o 
razširjenosti vrste niso primerni za podrobnejše 
analize značilnosti habitata, saj zelo verjetno 
celotne populacije vrste ne zajamejo oziroma 
jo zajamejo pristransko z večjim poudarkom na 
lokacijah v bližini naselij. To je še zlasti proble-
matično pri lahko prepoznavnih karizmatičnih 
in široko razširjenih vrstah, kakršna je rogač, pri 
katerih so lahko večinski nabor podatkov prav 
podatki naključnih opazovanj. Zato so za analizo 
ključni ciljno zbrani raziskovalni podatki, ki z 
nepristranskim vzorčenjem lahko edini zagota-
vljajo nepristranske in verodostojne informacije 
tudi v zahtevnejših analizah habitata in določanja 
dejavnikov ogrožanja vrst, ki so pomembne za 
pripravo ukrepov upravljanja z območji s ciljem 
ohranjanja populacij izbranih vrst. 

Za verifikacijo karte modelne primernosti 
habitata rogača (Lucanus cervus) (slika 10) smo 

Slika 9: Primerjava oddaljenosti od naselja med podatki 
naključnih opazovanj in ciljno zbranimi terenskimi 
podatki za rogača (Lucanus cervus) v Sloveniji (t = 
–8,06, p<0,001)
Figure 9: Difference in parameter distance from the settle-
ment between data of occasional finds (citizen science) 
and data of targeted sampling of Lucanus cervus in 
Slovenia as bias evaluation (t = -8.06, p<0.001). 

Slika 10: Karta modelne 
primernosti habitata za 
rogača (Lucanus cervus) 
v Sloveniji. Primernost 
habitata je podana na 
intervalu od 0 (povsem 
neprimerno-modro) do 
1 (popolnoma primer-
no-rdeče) in zajema le 
gozdno masko. 
Figure 10: The model map 
of forest habitat suitabi-
lity for Lucanus cervus 
in Slovenia. The habitat 
suitability is shown in in-
terval between 0 (totally 
unsuitable – blue) to 1 
(totally suitable – red) 
within forest mask.
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uporabili podatke večinoma naključnih opazo-
vanj, zbranih v sezonah 2012 in 2013 v okviru 
nacionalnega monitoringa hroščev, v katerega so 
vključeni tudi podatki, zbrani v okviru populariza-
cijske akcije ZRSVN (Vrezec s sod., 2012b; 2013a; 
Vernik, 2014). Kljub velikemu naboru podatkov 
in splošni razširjenosti vrste karta modelne pri-
mernosti habitata rogača v Sloveniji ni pokazala 
velike zanesljivosti (aUC = 0,59 ± 0,12). Razlog 
temu so lahko zgrešene napovedi kot posledica 
pomanjkanja ključnih parametrov habitata vrste 
v obstoječih velikoprostorskih kartografskih pod-
lagah ali pa v pristranskem naboru izhodiščnih 
podatkov zaradi prevladujočih podatkov naključ-
nih opazovanj oziroma neciljnih registracij vrste. 
Prostorski model razširjenosti sicer nakazuje 
splošno razširjenost vrste, ki manjka le v višjih 
legah alpskega prostora, kot manj primernega 
pa se je izkazalo tudi območje Krasa, kjer pa je 
vrsta po doslej zbranih podatkih dokaj številna 
(Vrezec s sod., 2007). 

Slika 11: Iz modelnih kart primernosti habitata izpeljane karte potencialne razširjenosti izbranih kvalifikacijskih 
vrst hroščev v Sloveniji: (a) alpski kozliček (Rosalia alpina), (b) bukov kozliček (Morimus funereus), (c) škrlatni 
kukuj (Cucujus cinnaberinus), (d) rogač (Lucanus cervus).
Figure 11: Potential distribution maps for selected qualification bird species in Slovenia derived from model maps of 
forest habitat suitability: (a) Rosalia alpina, (b) Morimus funereus, (c) Cucujus cinnaberinus, (d) Lucanus cervus.

3.5 Modeli potencialne razširjenosti 
hroščev in omrežje Natura 2000 

Za izpeljavo kart potencialne razširjenosti izbranih 
vrst hroščev v Sloveniji iz kart modelne primer-
nosti habitata smo uporabili kriterij 50. percentila 
podatkov o prisotnosti vrst (slika 11). Glede na to 
merilo smo kot meje upoštevali naslednje stopnje 
primernosti habitata: za alpskega kozlička 0,49 
(N = 193 terenskih podatkov s potrjeno priso-
tnostjo vrste), za bukovega kozlička 0,38 (N = 
318 terenskih podatkov s potrjeno prisotnostjo 
vrste), za škrlatnega kukuja 0,59 (N = 86 teren-
skih podatkov s potrjeno prisotnostjo vrste) in 
za rogača 0,01 (N = 920 terenskih podatkov s 
potrjeno prisotnostjo vrste). 

Po metodologiji opredeljevanja območij Natura 
2000 se kot zadostno vključene kvalifikacijske vrste 
štejejo tiste, pri katerih je v omrežje vključene 
60  % populacije oziroma 80 % populacije pri 
prednostnih vrstah (Skoberne, 2003a). Vendar pa 

a b

c d
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za vrste, katerih areal se razteza prek več kot 5 % 
državnega ozemlja, lahko s soglasjem Evropske 
komisije veljajo nekoliko prilagojena pravila. 
Potencialna razširjenost izbranih vrst, izdelana 
v tej študiji, predstavlja največjo razširjenost, saj 
karta vključuje poleg dejansko z vrsto zasedenih 
območij tudi taka, ki so za vrsto sicer primerna, 
a jih ta zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne 
zaseda. V tem pogledu ima med obravnavanimi 
vrstami najmanjši areal škrlatni kukuj, katerega 
potencialni areal po naših izračunih komaj presega 
5 % ozemlja Slovenije (preglednica 6), dejanski 
areal pa je najverjetneje še nekoliko manjši. Za 
vrsto bi bilo treba torej v omrežje Natura 2000 
vključiti 60 % populacije, s stališča površine areala 
pa ga je trenutno v omrežje vključenega manj 
kot 30 % (preglednica 5), kar morda kaže, da je 
trenutno omrežje za škrlatnega kukuja verjetno 
še vedno opredeljeno nezadostno. 

Preostale tri vrste so, kot kažejo modeli, v 
Sloveniji bolj razširjene in njihovi areali prese-
gajo 20 % ozemlja države, vendar je zanesljivost 
modelov med vrstami zelo različna (preglednica 
5). Pri širše razširjenih vrstah velja načelo t.i. 60/40 
smernice, po katerem zadostnost opredeljenih 
območij določamo po treh merilih (Skoberne, 
2003b): (1) pri vrstah s 60 % areala/populacije 

Preglednica 5: Modelni izračuni velikosti potencialnega areala izbranih vrst hroščev v Sloveniji in ocena deleža 
vključenosti le-tega v obstoječe omrežje Natura 2000.
Table 5: Model calculations of the range area size and overview of population estimates of selected qualification beetle 
species in Slovenia with estimation of proportion of areal and population size inclusion within Natura 2000 network. 

Vrsta
Species

Zanesljivost 
modela

Model accu-
racy

Potencialni areal 
vrste v Sloveniji1 
Potential species 
areal in Slovenia

[km2]

Delež ozemlja 
Slovenije2 

Proportion of 
Slovenia [%]

Natura 
20003 [%]

alpski kozliček (Rosalia alpina) dokaj  
zanesljiv  4790,73 23,6 17,6

Bukov kozliček (Morimus funereus) nezanesljiv  4202,50 20,7 35,3

Škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus) zmerno 
zanesljiv  1160,66  5,7 29,6

Rogač (Lucanus cervus) nezanesljiv 11637,23 57,4 16,3

vključenega v omrežje Natura 2000 se šteje, da 
se zagotavlja ugodno stanje ohranjenosti, (2) pri 
vrstah z 20–60 % areala/populacije, vključene 
v omrežje Natura 2000, je potrebna obravnava 
posameznih primerov z možnostjo vključitve 
v preostala obstoječa območja in (3) pri vrstah 
z manj kot 20 % areala/populacije, vključene v 
omrežje Natura 2000, pa je treba preveriti vzrok 
za tako majhen delež in v večini primerov ta delež 
povečati. Pri varstveno prednostnih vrstah so 
merila še nekoliko strožja. Med obravnavanimi 
vrstami je varstveno prednostna vrsta le alpski 
kozliček, katerega vključenost potencialnega areala 
v Naturo 2000 po naših modelih ne presega 20 % 
(preglednica 5). Ker se je model za alpskega koz-
lička izkazal za dokaj zanesljivega, je ugotovljena 
pomanjkljivost obstoječega omrežja Natura 2000 
toliko verjetnejša. območja Natura 2000 so sicer 
določena kot zadostna na podlagi populacijskih 
ocen in ne na podlagi pokritosti areala vrste, 
vendar model potencialne primernosti habitata 
kaže, da je vrsta v Sloveniji razširjena bolj, kot je 
to mogoče sklepati iz doslej zbranih podatkov. 
To pomeni, da je glede na novo vedenje o razšir-
jenosti alpskega kozlička pri nas treba dopolniti 
tudi populacijske ocene. Kot primer so bile v času 
študije odkrite večje populacijske zgostitve vrste 

1skupna površina izpeljane potencialne razširjenosti vrste v Sloveniji po modelu potencialne primernosti habi-
tata (slika 11)/total species areal size in Slovenia according to the model of potential habitat suitability (Figure 11)
2delež potencialnega areala vrste glede na celotno površino Slovenije (20256 km2)/proportion of species potential 
areal in Slovenia (20256 km2)
3delež potencialne površine razširjenosti vrste, zajet v kvalifikacijska območja za vrsto znotraj omrežja Natura 
2000 v Sloveniji/proportion of potentital areal included in Natura 2000 network
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na območjih, na katerih je bila vrsta poprej ni bila 
znana oziroma je bila znana le iz starejših navedb 
ali na podlagi naključnih opazovanj, denimo na 
Konjiški gori, Rudnici, Krimu, Poljanski gori in 
na Kočevskem ob zgornjem toku reke Kolpe. 
Modeli pri bukovem kozličku in rogaču so bili 
manj zanesljivi, zato so ugotovljene ocene le 
informativne narave.

Modele potencialne primernosti habitata 
obravnavanih vrst bi bilo treba za zanesljivejša 
sklepanja še dopolniti, zlasti z vključitvijo tre-
nutno v modelih neupoštevanih parametrov 
habitata ali z upoštevanjem zgolj ciljno zbranih 
podatkov. Vendar pa dajejo modeli zelo dobro 
izhodišče za bolj usmerjene terenske raziskave 
za dopolnitev dejanske podobe o razširjenosti 
obravnavanih vrst v Sloveniji. območja Natura 
2000 je namreč mogoče zanesljivo dopolnjevati 
zgolj s konkretnimi podatki in ne z modelnimi, 
a z modeli je lahko njihovo zbiranje precej učin-
kovitejše, zato so pričujoči modeli dobra podlaga 
za prihodnje raziskave.   

4  ZAKLJUČEK
Predstavljeni rezultati študije, v katerih smo skušali 
povezati obstoječe velikoprostorske kartografske 
podlage in doslej zbrane podatke o izbranih 
kvalifikacijskih vrstah, so na eni strani nakazali 
na prednost takšnega pristopa pri opredeljevanju 
razširjenosti (nove lokacije pojavljanja) in habi-
tatskih potreb vrst, po drugi pa tudi omejenosti 
zaradi pomanjkljivosti obstoječih kartografskih 
podlag za namene modeliranja prostorske raz-
porejenosti biotske raznovrstnosti. Gre za prve 
tovrstne modele, ki jih bo treba v nadaljnjih 
raziskavah z bolj usmerjenim in ciljnim teren-
skim delom nadgraditi in razširiti še na druge 
vrste. Prostorsko modeliranje namreč omogoča 
načrtovanje jasnejšega prostorskega upravljanja z 
območji, pa tudi pomena območij zlasti za manj 
znane vrste in tiste, ki jih je težko odkriti. Načini 
velikoprostorskih analiz v pomenu ugotavljanja 
ključnih okoljskih dejavnikov, ki opredeljujejo 
habitatske zahteve vrst, in v pomenu prostorskega 
modeliranja razširjenosti vrst dajejo kljub posplo-
ševanju jasnejšo in predvsem celostno podobo o 
stanju vrst pri nas. Ta je zato precej manj odvisna 

od sklepanj na podlagi zgolj terenskih izkustvenih 
podatkov, kar je bil doslej edini način vrednotenja 
populacij in razširjenosti vrst. S predstavljenim 
pristopom bo mogoče vrednost zbranih terenskih 
podatkov povečati z nepristransko razširitvijo 
na širši prostor. Za vrste hroščev, ki jih je veči-
noma dokaj težko odkriti, je neciljno in široko 
pridobivanje terenskih podatkov dokaj drago in 
zamudno, s pristopi modeliranja pa bo mogoče ob 
kritični presoji modelov načrtovati raziskovalne 
in varstvene aktivnosti bolj usmerjeno. Izdelani 
modeli z veliko zanesljivostjo lahko služijo kot 
ključno vodilo pri nadaljnjem naravovarstve-
nem načrtovanju, monitoringu in upravljanju. Z 
usmerjenimi popisi glede na modele bo z novimi 
podatki mogoče razviti zanesljivejše modele, ki 
bodo uporabni pri nepristranskem določanju 
varstvenih usmeritev in conaciji območij, ki so 
ključne iz stališča ohranjanja biotske raznovrstno-
sti in gospodarskega izkoriščanja gozda. 

Pri analizah izbora habitata se je pri večini 
obravnavanih vrst izkazala kot pomembna količina 
odmrle lesne mase v gozdnem prostoru, ki se je za 
saproksilne vrste izkazala ključnega pomena tudi 
drugod, kjer se navaja količina 30 m3/ha kot mejna 
za ohranjanje biotske pestrosti saproksilnih vrst 
hroščev v gozdovih (Müller s sod., 2010). Vendar 
pa obstoječe velikoprostorske baze podatkov, s 
katerimi razpolagamo v Sloveniji, niso dovolj 
za natančno sklepanje o potrebnih količinah 
odmrle lesne mase v gozdovih za ohranjanje 
populacij izbranih kvalifikacijskih saproksilnih 
vrst hroščev. Zato bo treba temu parametru 
nameniti v prihodnosti več pozornosti, da bomo 
lahko določili mejne vrednosti potrebnih količin 
odmrle lesne mase v slovenskih gozdovih, s kate-
rimi bo mogoče sonaravno upravljanje z gozdovi 
in ohranjanje populacij ogroženih vrst, zlasti na 
območjih Natura 2000. 

5  POVZETEK
obstoječe baze velikoprostorskih podatkov, zlasti 
o gozdnem prostoru, dajejo možnosti celostne 
obravnave habitatov izbranih gozdnih vrst v 
modelih za potrebe sonaravnega upravljanja z 
gozdom in varstvenih ukrepov za ohranjanje 
populacij ogroženih vrst. V pričujoči študiji smo 
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skušali prvikrat z modeli pokazati na značilnosti 
in prostorsko razporejenost potencialnega habitata 
izbranih ogroženih vrst gozdnih hroščev, ki so 
po Habitatni direktivi kvalifikacijski za območja 
Natura 2000 v Sloveniji: alpski kozliček (Rosalia 
alpina), bukov kozliček (Morimus funereus), 
škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus) in rogač 
(Lucanus cervus). Pri modeliranju smo uporabili 
obstoječe velikoprostorske baze podatkov, rele-
vantne za vrednotenje gozdnega prostora: sestojna 
karta gozdov, raba tal in digitalni model višin. Na 
izbor habitata alpskega kozlička ključno pozitivno 
vplivata strmina naklona in količina odmrle lesne 
mase, negativno pa nadmorska višina ter lesna 
zaloga bora (Pinus spp.) in jelke (Abies alba), 
kar je zaradi skoraj izključno na bukev (Fagus 
sylvatica) vezane vrste, pravzaprav razumljivo. 
Model potencialne primernosti habitata je bil za 
alpskega kozlička dokaj zanesljiv, kot najprimer-
nejša območja za vrsto pa so se izkazala južna 
obrobja večjih gorskih masivov, zlasti Julijskih 
alp s Posočjem, južno obrobje Kočevskega ob 
Kolpi, Gorjanci, Posavsko hribovje in Kozjansko, 
Konjiška gora in Boč s Halozami. Kot kažejo 
podatki razvitih prostorskih modelov, pa je v 
omrežje Natura 2000 vključenega manj kot 20 % 
areala alpskega kozlička. Količina odmrle lesne 
mase in lesna zaloga listavcev ključno pozitivno 
vplivata na škrlatnega kukuja, medtem ko naj bi 
se vrsta izogibala sestojem z večjo zalogo iglavcev. 
Model potencialne primernosti habitata je sicer 
pokazal manjšo zanesljivost, glede na izvedeno 
karto potencialne razširjenosti pa se kaže, da areal 
vrste v Sloveniji obsega zgolj okoli 5 % ozemlja 
države. Uporabljeni pristop modeliranja z obsto-
ječimi velikoprostorskimi podatki se je izkazal za 
neučinkovitega pri bukovem kozličku. To kaže, 
da ključni parametri habitata vrste niso zajeti v 
obstoječih prostorskih bazah podatkov. Pri rogaču 
pa se je kot problematičen izkazal vir podatkov o 
naključnih najdbah, ki zaradi pristranske registra-
cije te vrste, pogoste pri nas, kaže težišče populacije 
v okolici naselij, kar pa verjetno ni res. Zato so 
vseh pri vrstah ključne ciljne terenske raziskave 
z nepristranskim modelom vzorčenja. Raziskava 
je pokazala na velike razlike med vrstami glede 
možnosti uporabe velikoprostorskih baz podat-
kov in morebitnih napak. Gre za prve tovrstne 

modele, ki jih bo treba v nadaljnjih raziskavah z 
bolj usmerjenim in ciljnim terenskim delom še 
nadgraditi in izboljšati zanesljivost ter razširiti še 
na druge vrste. Kot eden ključnih parametrov habi-
tata se je pri večini vrst izkazala količina odmrle 
lesne mase, kateri bo v prihodnje treba nameniti 
več raziskovalne pozornosti za določitev mejnih 
vrednosti, potrebnih za ohranjanje populacij ogro-
ženih saproksilnih vrst hroščev v gospodarskih 
gozdovih znotraj omrežja Natura 2000.

7 SUMMARY
Existing large-scale databases of forests give 
many possibilities for comprehensive evalua-
tion of habitats of forest species. These models 
can be used for sustainable forest management 
and for conservation of populations of endan-
gered species. For the first time we have tried 
to model the habitat selection and the potential 
spatial distribution of selected Habitat directive 
beetle species in Slovenia. The selected species 
were Rosalia alpina, Morimus funereus, Cucujus 
cinnaberinus, and Lucanus cervus. The following 
large-scale databases were used: forest stands 
map, land use and digital terrain model. The 
main habitat parameters for which affected the 
presence of Rosalia alpina positively were slope 
and dead wood mass quantity, and altitude and 
wood stock of Pine (Pinus spp.) and Silver Fir 
(Abies alba) affected the presence negatively. The 
negative correlation with Pine and Silver Fir was 
expected since R. alpina is a species specialized to 
Beech (Fagus sylvatica). The model of potential 
forest habitat suitability appeared to be relatively 
reliable. The areas with south facing mountain 
slopes (for example Julian alps, southern slopes 
of Kočevsko by Kolpa, Gorjanci, Posavsko hri-
bovje and Kozjansko, Konjiška gora and Boč with 
Haloze) showed the highest habitat suitability for 
the species. according to our models we estimated 
that less than 20 % of the species potential areal 
is currently included in into the Natura 2000 
network in Slovenia. For Cucujus cinnaberinus 
the dead wood mass quantity and wood stock 
of deciduous trees have been shown to have key 
positive effect on the species occurrence, with 
wood stock of coniferous trees appeared to have 

Vrezec, A., de Groot, M., Kobler, A., Ambrožič, Š., Kapla, A.: Ekološke značilnosti habitatov in potencialna razširjenost izbranih 
kvalifikacijskih gozdnih vrst hroščev (Coleoptera) v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji: prvi pristop z modeliranjem



GozdV 72 (2014) 10 469

opposite effect. The model of potential forest 
habitat suitability appeared to have low foreca-
sting power for species occurrence. Currently 
estimated areal size of C. cinnaberinus in Slovenia 
is small and probably does not exceed 5 % of the 
country surface. Modelling with large-scale data-
bases seemed not to be good approach to model 
habitat selection and the potential distribution in 
Morimus funereus, since key habitat parameters 
are likely lacking from existing databases. on the 
other hand, the Stag Beetle (Lucanus cervus) as a 
widespread lowland species in Slovenia showed 
population to be concentrated around human 
settlements, what could be only a bias due to 
prevalence of citizen science records in the data-
base. It is therefore crucial to use in such analysis 
only data from targeted sampling designs without 
including occasional finds in to the datasets. 
The study revealed great differences between 
the selected species according to possibilities in 
using existing large-scale spatial databases for 
habitat selection modelling. The presented first 
models should be supplemented and improved 
with more targeted samplings in future studies 
especially in the sense of higher reliability. It is 
advised also use the same methods for other 
Habitat directive species. as one of the key 
habitat features for most of the species the dead 
wood mass quantity in forest stands was shown 
to be important. The needed thresholds of dead 
wood quantity in forest stands should be more 
studied in the future for efficient conservation of 
endangered saproxylic beetles in managed forests 
within Natura 2000 network. 
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varstvenega pomena: divjega petelina (Tetrao urogallus), kozača (Strix uralensis), belohrbtega detla (Dendrocopos 
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In the article, we present the first attempt of a large scale habitat evaluation in Slovenia which we performed on four 
bird species of European conservation concern: Capercaillie (Tetrao urogallus), Ural owl (Strix uralensis), White-
-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos), and Collared Flycatcher (Ficedula albicollis). With the use of existing 
large-scale databases we analysed the habitat selection and the potential distribution of the four species. Since all 
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1 UVOD
Posebna zavarovana območja (SPa) so bila po 
določilih Direktive o ohranjanju prostoživečih vrst 
ptic ali Ptičje direktive (79/409/EEC) opredeljena 
že leta 2003 (Božič, 2003) s kasnejšo revizijo, ki 
daje zdajšnjo podobo omrežja Natura 2000 v 
Sloveniji po Ptičji direktivi (Denac s sod., 2011). 
V Sloveniji je bilo doslej zabeleženo pojavljanje 
122 vrst ptic, ki jih navaja Dodatek I. Ptičje 
Direktive kot vrste, pomembne za opredeljevanje 
območij SPa. Vendar vse izmed teh vrst v Sloveniji 
nimajo statusa kvalifikacijskih vrst zaradi različnih 
vzrokov (Denac s sod., 2011): (1) izjemno redki 
in naključni gosti, (2) negnezdeče vrste, ki se v 
majhnem število pojavljajo razpršeno po vsej 
državi, (3) vrste, ki nikjer ne dosegajo po direk-
tivi določenega populacijskega minimuma, (4) 
maloštevilne gnezdilke in gnezdilke z nejasnim 
gnezditvenim statusom, (5) pogoste in splošno 
razširjene gnezdilke, za katere ni mogoče opredeliti 
jasno izstopajočih območij v Sloveniji. Na podlagi 
teh določil je bilo v Sloveniji kot kvalifikacijskih 
izbranih petdeset vrst, med katerimi je osemnajst 
vrst vezanih na gozd ali podobne drevesne sestoje 
(Denac s sod., 2011). Gre torej za izbor vrst, na 
katere neposredno vpliva gospodarjenje z gozdovi, 
ki se lahko odrazi kot (dopolnjeno po Tucker in 
Evans, 1997; Trilar in Vrezec, 2009): 

(1) pomanjkanje odmrle lesne mase: odmrla 
lesna masa (sušice, podrtice, lesni ostanki) ozi-
roma v njej razvijajoče se žuželke so pomemben 
plen za specializirane vrste ptic, denimo žolne in 
detle (aulén, 1991; Melletti in Penteriani, 2003; 
Czeszczewik s sod., 2013). Količina odmrle lesne 
mase je lahko za nekatere gozdne ptice izjemno 
pomemben element v habitatu, saj se je na primer 
kot najbolj ugoden habitat za žolne in detle izkazal 
gozd z 10–58 m3 odmrle lesne mase/ha (Müller 
in Büller, 2010). Pomen stoječih sušic se je kot 
velik izkazal za mnoge ptice kot vir hrane ali kot 
gnezdišče (Butler s sod., 2004). Podrtice dreves v 
zrelih gozdovih so značilno zavetje za gnezdenje 
divjega petelina (Tetrao urogallus), na primer na 
Kitajskem (Sun Yue Hua, 1995) in v Sloveniji, s 
3–5 podrticami s premeri debel več kot 20 cm na 
hektar (Čas, 2006); 

(2) pomanjkanje gnezditvenih dreves: poman-
jkanje primernih gnezdišč je lahko pomemben 

omejitveni dejavnik za ptice v okolju, kar še posebno 
velja za duplarje (Lohmus, 2003) ali vrste, ki gradijo 
večletna gnezda na visokih drevesih, denimo večje 
ujede in črna štorklja Ciconia nigra (Tucker in Evans, 
1997). Število in prisotnost dupel v gozdnem sestoju 
je v povezavi s starostjo sestoja in količino odmrle 
lesne mase (Newton, 1998). Gnezdilnice so se pri 
več vrstah sicer izkazale kot uspešen nadomestek 
dupel (Petty s sod, 1994), a ne zadostijo celostnemu 
varovanju biotske pestrosti, zato je ohranjanje 
prevotlenih dreves eden ključnih naravovarstvenih 
ukrepov v gozdovih (Vrezec, 2011); 

(3) spremenjena struktura in tip gozda: za 
ohranjanjanje nekaterih ogroženih in specializira-
nih vrst ptic so ključne starejše razvojne faze gozda 
(npr. adamič, 1987; Žnidaršič in Čas, 1999) in 
tudi tip gozda, saj se denimo divji petelin (Tetrao 
urogallus) v glavnem pojavlja v odraslih iglastih 
gozdovih (Čas, 2002; 2006), medtem ko je belovrati 
muhar (Ficedula albicollis) specializiran na listnate 
gozdove (Kralj s sod., 2009). Pri gospodarjenju z 
gozdom se lahko spremenita struktura in tip gozda 
(Čas in adamič, 1998; Kutnar s sod., 2005), na 
primer s pogozdovanjem in zaraščanjem izsekanih 
površin z neavtohtonimi vrstami dreves, s čimer 
lahko nastajajo za preživetje gozdnih specialistov 
neugodni homogeni sestoji (Čas, 1979, 2006; 
Klaus in Bergman, 1994; Tucker in Evans, 1997); 

(4) goloseki: golosek je povezan z izgubo 
habitata zlasti specializiranih gozdnih vrst (Tucker 
in Evans, 1997), rezultat ponovne pogozditve 
golosečnih površin pa je a navadno enostaven 
enomerni gozd ali t.i. nenaravna in nestabilna lesna 
njiva (Mlinšek, 1989), ki je za preživetje gozdnih 
specialistov manj ustrezen od raznomernih in s 
selektivno sečnjo gospodarjenih gozdov (npr. 
Mihelič s sod., 2000a; Čas, 2000a, 2006; Zeiler 
s sod., 2002);

(5) razdrobljenost: razdrobljenost gozd-
nega prostora je pogosto eden glavnih razlogov 
zmanjševanja specializiranih gozdnih vrst, čeprav 
so učinki razdrobljenosti na različne vrste različni 
(andrén, 1994; Walters, 1998; angelstam in Čas, 
2002; angelstam, 2004). obseg razdrobljenosti 
je še posebno pereč v nižinah, učinki pa so večji 
pri izrazito gozdnih vrstah, manj pa pri tistih , 
ki v gozdu le gnezdijo, hranijo pa se večji del v 
negozdnih okoljih; 

Vrezec, A., de Groot, M., Kobler, A., Mihelič, T., Čas, M., Tome, D.: Ekološke značilnosti habitata in potencialna razširjenost 
izbranih kvalifikacijskih gozdnih vrst ptic (Aves) v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji: prvi pristop z modeliranjem



GozdV 72 (2014) 10474

(6) motnje in nemir: neposredni vpliv sečnje 
je tudi motnja v okolju, ki je pri nekaterih bolj 
občutljivih vrstah za gnezda ali v bližini gnezda v 
času gnezdenja lahko še posebno pereča. Podobno 
učinkuje tudi nemir zaradi neusmerjene in neure-
jene rekreacijske dejavnosti, kar se večinoma 
odrazi v začasni ali trajni opustitvi gnezdišč ali 
rastišč oziroma lekov (npr. Čas, 1999, 2010, 2012a; 
Mihelič in Marčeta, 2000; Vrezec s sod., 2009; 
Storch, 2013), učinki motenj pa so pomembni 

tudi pozimi (Thiel s sod., 2008). Med dejavnike 
ogrožanja gozdnih vrst ptic lahko sodi tudi 
lovska dejavnost, na primer s krmišči za divjad, 
ki povečuje koncentracije populacij plenilskih 
vrst, npr. divjega prašiča (Sus scrofa) za gnezda 
gozdnih kur (Saniga, 2002) ali s še vedno prisot-
nim ilegalnim lovom (Vrezec, 2014), rekreacija in 
demografski vzroki ter kmetijstvo (tudi opuščanje 
in zaraščanje pašnikov; Čas 2006; Purnat s sod. 
2007) in urbanizacija, ki pa so zgolj posredni 

Slika 1: Izbrane gozdne kvalifikacijske vrste ptic po Ptičji direktivi EU v Sloveniji: (a) divji petelin (Tetrao  
urogallus), (b) kozača (Strix uralensis), (c) belohrbti detel (Dendrocopos leucotos) in (d) belovrati muhar (Ficedula 
albicollis). (foto: Tomaž Mihelič, Dejan Bordjan) 
Figure 1: Selected forest qualification bird species listed at Bird Directive: (a) Capercaillie (Tetrao urogallus),  
(b) Ural Owl (Strix uralensis), (c) White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) and (d) Collared Flycatcher 
(Ficedula albicollis). (photo: Tomaž Mihelič, Dejan Bordjan) 
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c d
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vplivi gospodarjenja z gozdom, zato jih nadalje 
ne bomo obravnavali.

Modeliranje habitata in razširjenosti ptic sta 
se izkazala za ključna pri upravljanju z območji, 
monitoringu in pri napovedovanju sprememb 
v okolju (npr. Huntley s sod., 2007; Brambilla s 
sod., 2013). V pričujočem prispevku smo izdelali 
modele potencialne razširjenosti izbranih štirih 
kvalifikacijskih gozdnih vrst ptic v Sloveniji (slika 
1). Cilji prispevka so naslednji:  

 – izdelava prostorskih modelov primernosti 
habitata izbranih gozdnih kvalifikacijskih 
vrst na podlagi doslej zbranih in dostopnih 
podatkov in validacija modelov z dodatnimi 
ciljno usmerjenimi terenskimi raziskavami,

 – določitev manjkajočih območij v poznavanju 
razširjenosti in testiranje zadostnosti omrežja 
Natura 2000 za izbrane vrste v Sloveniji,

 – analiza izbora habitata oziroma ekoloških 
preferenc izbranih vrst glede na za Slovenijo 
dostopne velikoprostorske okoljske podatke.

2 METODE
2.1 Baze podatkov 
Za potrebe analiz in izvedbe modelov smo 
skupno zbrali 8.061 podatkov o pojavljanju 
izbranih kvalifikacijskih vrst ptic, ki zajemajo 
naključno in ciljno zbrane podatke (preglednica 
1). Med ciljno zbranimi podatki smo upošte-
vali tudi podatke s potrjeno odsotnostjo ciljne 
vrste, kar je še posebno pomembno za razvoj 
natančnejših modelov. Podatke smo zbrali iz 
podatkovnih baz Nacionalnega inštituta za 
biologijo – NIB (kozača), Gozdarskega inšti-
tuta Slovenije – GIS (divji petelin) in Društva 

Preglednica 1: Število zbranih podatkov za izbrane vrste ptic za potrebe prostorskega modeliranja in analize 
izbora habitata
Table 1: Overview of the quantity of data for selected species used in this study.

Vrsta
Species

Število podatkov za analizo 
habitata in izvedbo prostor-
skih modelov primernosti 

habitata
No. of data for modelling 

Število podatkov, 
zbranih za validacijo 

modelov
No. of data for model 

verification
Divji petelin (Tetrao urogallus)  500 –
Kozača (Strix uralensis)  343 530
Belohrbti detel (Dendrocopos leucotos) 2960  57
Belovrati muhar (Ficedula albicollis) 4258 5

za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – 
DoPPS (belohrbti detel, belovrati muhar). Za 
validacijo prostorskih modelov smo z dodatnim 
ciljnim terenskim delom (NIB – kozača; DoPPS 
– belohrbti detel, belovrati muhar) in obstoječih 
baz podatkov (npr. baza Novega ornitološkega 
atlasa (DoPPS) naključnih opazovanj ptic 
v Sloveniji – kozača) zbrali še dodatnih 592 
podatkov (preglednica 1). 

Točke opažanja izbranih vrst so bile skupaj z 
razpoložljivimi okoljskimi podatki (preglednica 
2) podlaga za prostorsko modeliranje primernosti 
habitata. Uporabili smo naslednje velikoprostor-
ske baze podatkov za Slovenijo: sestojna karta 
gozdov (Zavod za gozdove Slovenije – ZGS; 2008), 
raba tal (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – 
MKo; 2011), digitalni model višin (Geodetska 
uprava Republike Slovenije – GURS; 2006) in 
številčnost velike sinice (Parus major) (DoPPS; 
2014). Iz teh podlag smo za vsako izbrano vrsto 
povzeli vrednosti izbranih spremenljivk, in sicer 
v polmeru 500 metrov (za kozačo in belohrbtega 
detla) oziroma 3000 m v primeru rastišč divjega 
petelina in 1000 m v primeru transektnih popisov 
belovratega muharja. Količina odmrle lesne mase 
je bila obravnavana kot v Vrezec s sod. (2014). 
Pri belovratem muharju smo kot parameter 
upoštevali tudi prisotnost in številčnost velikih 
sinic, ki je ena ključnih tekmujočih vrst belo-
vratega muharja (Slagsvold, 1978; Krist, 2004). 
Z dodatkom tega parametra smo ovrednotili 
odvisnost razširjenosti belovratega muharja 
od biotskih povezav, kar je pogosto ključen, a 
velikokrat v prostorskem modeliranju prezrt 
vidik (Heikkinen s sod., 2007).
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Preglednica 2: Izbor parametrov za analizo izbora habitata pri izbranih kvalifikacijskih vrstah ptic.
Table 2: Overview of selected habitat parameters by species used in this study.

Parameter
Parameter

Divji 
petelin 
(Tetrao 

urogallus)

Kozača 
(Strix  

uralensis)

Belohrbti 
detel  

(Dendrocopos 
leucotos)

Belovra-
ti muhar 
(Ficedula 
albicollis)

Nadmorska višina X X X X
Naklon X X X X
Lega X X X X
Tip tal (Fao) X X X X
oddaljenost od gozda X X X X
oddaljenost od kmetijske površine X X X X
oddaljenost od naselja X X X X
Prisotnost naselja 500 m od lokacije popisa vrste X
Prisotnost kmetijske površine 500 m od lokacije 
popisa vrste X

Razvojna faza X X X X
Sklep krošenj X X X X
Površina pomlajevanja X X X X
Količina odmrle lesne mase X
Lesna zaloga iglavcev X X X X
Lesna zaloga rušja (Pinus mugo) X
Lesna zaloga rdečega bora (Pinus sylvestris) X
Lesna zaloga smreke (Picea abies) X
Lesna zaloga jelke (Abies alba) X
Lesna zaloga macesena (Larix decidua) X
Lesna zaloga listavcev X X X X
Lesna zaloga bukve (Fagus sylvatica) X
Lesna zaloga gradna (Quercus petraea) X
Lesna zaloga gorskega javorja (Acer pseudoplatanus) X
Lesna zaloga velikega jesena (Fraxinus excelsior) X
Lesna zaloga gorskega bresta (Ulmus glabra ) X
Lesna zaloga češnje (Prunus avium) X
Lesna zaloga belega vrbovja (Salix alba) X
Lesna zaloga jerebike (Sorbus aucuparia) X
Lesna zaloga drugih trdih listavcev X
Prirastek iglavcev X X
Prirastek listavcev X X
Skupna lesna zaloga dreves X X
Številčnost velike sinice (Parus major) X
Zasnova X X X
Zasnova mladovja X
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2.2 Terensko popisovanje
Za potrebe verifikacije modelov primernosti habi-
tata smo v letu 2013 s ciljnimi popisi popisovali 
kozačo, belohrbtega detla in belovratega muharja. 
Izbirali smo območja brez doslej znanih podatkov 
o pojavljanju vrst, in sicer območja po modelu 
z veliko in majhno verjetnostjo pojavljanja. Pri 
kozači in belohrbtem detlu smo uporabili točkovno 
popisno metodo z uporabo izzivanja s posnetim 
oglašanjem samca, s katero zanesljivo popišemo 
zasedene teritorije v gnezditveni sezoni (Vrezec, 
2003; Denac, 2013). Gre za beleženje teritorialnih 
parov ali samcev na vnaprej določeni mreži točk 
v izbranem gozdnem območju. Za belovratega 
muharja pa je bila izbrana klasična metoda popi-
sovanja pojočih samcev ob linijskem transektu 
(Bibby s sod., 2005).

2.3 Analiza podatkov
Izbor habitata izbranih vrst na podlagi uporablje-
nih velikoprostorskih podatkov smo ugotavljali z 
uporabo posplošenega linearnega modela (GLM) 
ali posplošenega linearnega mešanega modela 
(GLMM) (Zuur s sod., 2009). Modele za napo-
vedovanje potencialne primernosti habitatov 

izbranih vrst smo razvijali s strojnim učenjem, 
med katerim smo izdelali ansambelske modele, 
sestavljene iz po sto regresijskih dreves. Na podlagi 
teh modelov smo izdelali serijo kart Slovenije, 
ki prikazujejo gradient primernosti habitata, ki 
nakazuje potencialno razširjenost obravnavanih 
vrst v Sloveniji glede na ekološke niše teh vrst, kot 
smo jih pač lahko zajeli v naših modelih. V kolikšni 
meri izdelane karte modelne primernosti habitata 
za izbrane vrste odražajo dejansko stanje v naravi, 
smo ugotavljali z uporabo pristopa površine pod 
krivuljo (The area Under the Curve – aUC), 
ki jo izračunamo iz RoC (Reviewer operating 
Characteristic). Vrednost aUC = 0,5 pomeni, da 
je razporeditev točk naključna in da model nima 
moči za razlago razširjenosti vrste, medtem ko pri 
vrednosti aUC = 1 model najbolje napove v našem 
primeru vzorec razširjenosti vrste. Podrobnejša 
predstavitev uporabljenih analitičnih metod je 
predstavljena v Vrezec s sod. (2014). Glede na 
zbrane podatke za verifikacijo smo ovrednotili le 
modela za kozačo in belovratega muharja. 

Karte potencialne razširjenosti obravnava-
nih ptic smo izdelali na podlagi kart modelov 
potencialne primernosti habitata z upošteva-
njem vseh znanih lokacij recentnih opažanj 

Preglednica 3: Pregled Posebnih območij varstva (SPa), določenih v okviru omrežja Natura 2000, za varstvo 
obravnavanih kvalifikacijskih vrst ptic
Table 3: Special Protected Areas (SPA) within Natura 2000 network in Slovenia declared for conservation of selected 
qualification bird species.

ID območja
Site ID

Posebna območja varstva (SPA)
Special Protected Areas (SPA)

Divji pete-
lin (Tetrao 
urogallus)

Kozača 
(Strix 

uralensis)

Belohrbti 
detel  

(Dendrocopos 
leucotos)

B elovrati 
muhar 

(Ficedula 
albicollis)

SI5000001 Jelovica X X
SI5000002 Snežnik - Pivka X X X
SI5000006 Pohorje X
SI5000010 Mura X
SI5000011 Drava X
SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje X X
SI5000013 Kočevsko X X X
SI5000019 Julijci X X
SI5000024 Grintovci X
SI5000025 Trnovski gozd X X X
SI5000026 Posavsko hribovje X
SI5000029 Gluha loza X
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izbranih vrst. Ko smo pretvarjali karte pri-
mernosti habitata, kjer vrednosti segajo od 0 
(povsem neprimerno) do 1 (povsem primerno), 
v karte potencialne razširjenosti, smo kot prag 
primernosti privzeli 25-ti percentil vrednosti 
habitatne primernosti iz preseka točk opažanj 
s karto primernosti habitata. Tako smo izločili 
naključna pojavljanja zunaj optimalnih habita-
tov. Na podlagi karte potencialne razširjenosti 
smo navedli ocene deležev vključenosti poten-
cialne razširjenosti izbranih kvalifikacijskih 
ptic v Posebna območja varstva obstoječega 
omrežja Natura 2000 (tabela 3) kot primer mere 
zadostnosti omrežja Natura 2000 za izbrane 
kvalifikacijske vrste v Sloveniji. 

2 REZULTATI IN RAZPRAVA
2.1 Divji petelin (Tetrao urogallus)
Divji petelin je borealna vrsta z genetsko svoj-
stvenimi in izoliranimi robnimi populacijami 
v srednji in južni Evropi, v Sloveniji prevladuje 
severna borealna linija, ki je razširjena po večjem 
delu Evrope nad okoli 44 ° severne geografske 
širine (Bajc s sod., 2011). V zadnjih desetletjih 
se je populacija zaradi spreminjanja rabe in 
struktur gozdov zelo zmanjšala po vsej srednji 
Evropi (Segelbacher in Storch, 2002; Birdlife 
International 2004), tudi v Sloveniji (Čas, 2002; 
2006; 2012b). Življenjski prostor divjega petelina 
so starejši strukturirani iglasti in mešani gozdovi 

z relativno odprtim presvetljenim sklepom, še 
zlasti pomembna za vrsto pa je zadostna pokrov-
nost tal z zeliščnim slojem in zarastjo borovnic 
(Vaccinium myrtilus) (Čas, 1996; Storch, 1999; 
Žnidaršič in Čas, 1999). Glavni del prehrane 
divjega petelina so borovnice in žuželke, pozimi 
brsti in iglice dreves, mladiči begavci se hranijo 
z žuželkami na gozdnih tleh. Je promiskuitetna 
vrsta, ki se v času parjenja zbira na tradicional-
nih rastiščih. 

Vsa znana rastišča so obiskali in preverili lovci 
in gozdarji v sodelovanju Gozdarskega inštituta 
Slovenije z Lovsko zvezo Slovenije (LZS) in ZGS 
v času spomladanskega petja na rastiščih najmanj 
trikrat v istem letu med letoma 2009 do 2011. Vsi 
okoljski podatki so bili pridobljeni v polmeru 3000 
m okrog rastišča (preglednica 2). V statistični ana-
lizi je bil uporabljen model GLM za ugotavljanje 
razlik v habitatnih spremenljivkah med aktivnimi 
in neaktivnimi (opuščenimi) rastišči. od izbranih 
spremenljivk so bile v pozitivni povezavi s priso-
tnostjo aktivnih rastišč divjega petelina nadmorska 
višina, oddaljenost od kmetijskih površin, lesna 
zaloga češnje (Prunus avium), površina mladja in 
lesna zaloga smreke (Picea abies) (slika 2). Lesna 
zaloga jelke (Aies alba) in gorskega bresta (Ulmus 
glabra) sta bili v negativni korelaciji z verjetno-
stjo pojavljanja divjega petelina, kar nakazuje 
vpliv habitatno neprimerne prebiralne strukture 
gozdov in sklenjenega sklepa krošenj (Sachot s 

Slika 2: Pregled vpliva parametrov habitata, ki so v analizi izkazali značilne vplive na verjetnost pojavljanja 
divjega petelina (Tetrao urogallus) v Sloveniji.
Figure 2: The probability of occurrence of the Capercaillie (Tetrao urogallus) in the gradient of significant habitat 
parameters.
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sod., 2003). Lesna zaloga češnje se v dosedanjih 
raziskavah ni izkazala za bistveno pri vrednotenju 
habitata divjega petelina, zato v prihodnje razlaga 
odvisnosti zasluži posebno pozornost. Razlog 
je lahko v doslej še neprepoznanem dejstvu ali 
pa je povsem metodološki. analiza podatkov v 
polmeru 3000 m okrog rastišč, ki zajema celole-
tni habitat, lahko zajame tudi podatke habitatno 
neprimernih gozdnih in negozdnih enklav, ki se 
po nadmorski višini zelo razlikujejo od samega 
(ožjega) zimsko-spomladanskega habitata (r ≈ 500 
m), saj le-ti velikokrat ležijo na zelo razgibanem 
hribovitem svetu. V prihodnje bi bilo treba pri 
analizi habitata poleg oddaljenosti upoštevati še 
vertikalno oddaljenost od rastišča in jo omejiti na 
razpon ± 200 višinskih metrov. Ker gre v našem 
primeru za večfaktorske odvisnosti, si moramo 
še neznano pozitivno odvisnost z lesno zalogo 
češnje in negativno odvisnost z lesno zalogo 
jelke in gorskega bresta (v habitatno neprimernih 
aceretalnih jarkih), morda v razmerju s smreko in 
listavci oziroma v korelaciji z razkrojem struktur 
odraslih jelovih gozdov in z vraščanjem nepri-
mernega polnilnega sloja listavcev, razlagati kot 
še neraziskano.

Pozitivna korelacija z nadmorsko višino lahko 
nakazuje zmanjševanje motenj ljudi in/ali ugo-
dnejše fitoklimatske (borealne) habitatne razmere 
(Čas in adamič, 1995; Čas, 2000b). V nižinskem 

delu je vznemirjanje rastišč s strani ljudi večje 
zaradi bližine naselij, saj je znano, da je divji 
petelin najprej izginil z rastišč v okolici naselij, 
ki so bila aktivna še pred sto leti (npr. Mikuletič, 
1984; adamič, 1986; Čas, 1999; Tome s sod., 
2013), v zadnjih desetletjih pa so v nižinah 
intenzivno propadali sekundarni iglasti gozdovi 
in se vraščali domorodni listavci. Zato se je zelo 
spreminjala struktura primernih odraslih meša-
nih iglastih gozdov (Čas, 2006). Enako velja za 
bližino kmetijskih površin. Vrsta se pojavlja bolj 
v notranjosti gozda, ki je manj dostopen ljudem 
(motnje, strukture). Pozitivna povezava s površino 
mladja pri nizkih vrednostih (do 7 ha) nakazuje 
na neprimernost gozda brez mladja, ki je za to 
gozdno kuro v majhnem deležu pomembno kritje 
na tleh. Pozitivna povezava s smreko pomeni, da 
se je vrsta pomaknila na višje nadmorske višine 
in na območja, kjer je smreke več, kar potrjujejo 
tudi prejšnje raziskave alpskih rastiščnih habita-
tov (Čas, 1996). Po drugi strani se na območjih 
jelke v južnih Dinaridih izrazito zmanjšuje število 
aktivnih rastišč. Zanimivo je, da se je v območjih 
z obsežnimi gospodarskimi gozdovi precej zmanj-
šalo število aktivnih rastišč. To kaže, da obsežne 
strnjene sekundarne monokulture smreke ali jelke 
ali njihove razgrajene sestojne odrasle strukture na 
rastiščih jelovo-bukovih gozdov (Abieti-Fagetum) z 
vraščajočim polnilnim slojem avtohtonih listavcev 

Slika 3: Karta modelne 
primernosti habitata za 
divjega petelina (Tetrao 
urogallus) v Sloveniji. 
Primernost habitata je 
navedena na intervalu 
od 0 (povsem nep-
rimerno-modro) do 1 
(popolnoma primerno 
- rdeče) in zajema le 
gozdno masko. 
Figure 3: The model map 
of forest habitat suit-
ability for Capercaillie 
(Tetrao urogallus) in 
Slovenia. The habitat 
suitability is shown in 
interval between 0 (to-
tally unsuitable – blue) to 
1 (totally suitable – red) 
within forest mask.
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zunaj mrazišč (z borovnico) le niso tako primerne 
za vrsto (Čas, 2006). Stanje pa se še poslabšuje z 
zaraščanjem zadnjih gozdnih jas in košenic ter 
s številčnimi plenilskimi vrstami (Čas 2012b).

Modela potencialne razširjenosti divjega pete-
lina (slika 3) nismo potrjevali na terenu, a model 
kaže, da so pri nas dandanes glavna območja 
razširjenosti divjega petelina na višjih nadmor-
skih višinah Julijskih alp, Karavank, Kamniško-
-Savinjskih alp in Pohorja, kar potrjujejo prejšnje 
raziskave razporeditve rastišč (Čas, 1999; 2006). 
Poleg tega so bila registrirana številna subopti-
malna območja aktivnih rastišč, ki prekrivajo 
manjše površine in so obkrožena z neprimernimi 
površinami, npr. na Kočevskem, Snežniku in v 
Trnovskem gozdu, kjer je v zadnjih desetih letih 
največje zmanjšanje številčnosti vrste (Čas, 2006). 

2.2 Kozača (Strix uralensis)
Kozača je pretežno borealna vrsta, v vzhodni 
in jugovzhodni Evropi pa se pojavlja izolirana 
populacija, ki naj bi bila ledenodobni relikt (Mik-
kola, 1983). Južna populacija je opredeljena kot 

podvrsta Strix uralensis macroura na podlagi 
značilnih morfoloških, ne pa tudi genetskih 
razlik (Vrezec, 2009, Hausknecht s sod., 2014). 
Razširjena je po vsej Sloveniji (Mihelič s sod., 
2000), največje gostote pa dosega v Dinaridih 
(Vrezec, 2007). V glavnem se pojavlja na višjih 
nadmorskih višinah (Vrezec, 2003) in v gozdovih 
asociacije Omphalodo-Fagetum. Gnezdi v duplih 
starih dreves, večjih drevesnih štrcljih, starih gne-
zdih, včasih tudi na tleh in na zgrajenih objektih 
(Vrezec & Kohek, 2002), in sicer večinoma od 
aprila do junija. V prehrani prevladujejo mali 
sesalci, zlasti miši, voluharice in polhi (Glis glis) 
(Vrezec, 2000, Sotenšek, 2012).

Na podlagi modela GLM z binomsko porazdeli-
tvijo se je kazalo, da je prisotnost kozače v pozitivni 
povezavi z lesno zalogo listavcev in mladjem (slika 
4). Vrsta se ni pojavljala na območjih z naseljem 
v radiju 500 m okrog mesta opažanja, negativne 
povezave z verjetnostjo pojavljanja kozače pa 
smo ugotovili še pri nadmorski višini, naklonu 
in prisotnosti kmetijskih površin znotraj radia 
500 m okrog mesta opažanja oziroma v teritoriju 
sove (slika 4). 

Slika 4: Pregled vpliva parametrov habitata, ki so v analizi izkazali značilni vpliv na verjetnost pojavljanja 
 kozače (Strix uralensis) v Sloveniji.
Figure 4: The probability of occurrence of the Ural Owl (Strix uralensis) in the gradient of significant habitat parameters.
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Izogibanje naseljem in strmim naklonom je 
bilo v Sloveniji pri kozači že potrjeno (Vrezec in 
Tome, 2004), v povezavi z nadmorsko višino pa 
se je kozača med vsemi našimi sovami izkazala 
kot vrsta z največjo toleranco, saj jo najdemo v 
nižinah in na višjih legah (Tome, 1996). Kljub temu 
smo z našo raziskavo pokazali, da se verjetnost 
pojavljanja kozače z višino zmanjšuje in da so 
najbolj optimalna območja za vrsto pravzaprav 
v nižinah, kjer pa dandanes ni številna verjetno 
zaradi razdrobljenosti nižinskih gozdov in njihove 
spremenjene strukture. Kozača namreč izbira 
starejše gozdne sestoje z veliko lesno zalogo listav-
cev, kjer kot naša največja duplarica najde dovolj 
ustreznih gnezdilnih mest (slika 5). Primerna 
gnezditvena mesta, torej dupla, so namreč eden 
glavnih populacijskih omejitvenih dejavnikov 
kozače (Lohmus, 2003). Potrebuje tudi presvetljene 
gozdove, na kar nakazuje pozitivna povezava z 
velikostjo površin pomlajevanja, ki so lahko za 
vrsto ugodna lovišča. Tudi parametra lesna zaloga 
in mladje sta lahko povezana, zato bi bilo treba v 
prihodnje te povezave s stališča habitata kozače 
še dodatno testirati.

Karta modelne primernosti habitata (slika 
6) se je na podlagi dodatno zbranih podatkov 
izkazala za zmerno zanesljivo (aUC = 0,64 ± 
0,03). Na podlagi te karte sklepamo, da so glavna 
območja za kozačo v dinarski regiji (t.j. Trnovski 
gozd, Krimsko hribovje, Snežnik z Javorniki in 
Kočevsko), vendar tudi v drugih gorskih in hribo-
vskih predelih, kot so Kamniško-Savinjske alpe 
in celo nekateri gozdni sestoji v SV Sloveniji ter v 
nižinskih gozdovih, kot je Krakovski gozd. Čeprav 
iz SV Slovenije za izgradnjo modela nismo imeli 
konkretnih podatkov, saj v tem delu Slovenije 
kozača recentno ni bila znana (Geister, 1995; Božič 
in Vrezec, 2000; Mihelič s sod., 2000b; Vrezec in 
Tome, 2004), znana pa je bila v začetku 20. stole-
tja (Reiser, 1925), je model pokazal potencialno 
primernost nekaterih gozdnih sestojev tudi v tem 
delu Slovenije, na primer Pohorje, Konjiška gora 
in Boč, Mura ter Črni log. V letih od 2013 do 2014 
smo ciljno za kozačo pregledali nekaj omenjenih 
lokacij in vrsto potrdili na Pohorju in Konjiški 
gori, na Boču in v Črnem logu pa ne. omenjene 
ugotovitve glede na raziskave v preteklosti lahko 
kažejo na širjenje vrste pri nas, s karto modelne 

Slika 5: Kozača (Strix uralensis) je naša največja dupla-
rica, zato so večja živa ali odmrla drevesa z dupli v goz-
dovih zanjo ključnega pomena. (Foto: Tomaž Mihelič) 
Figure 5: The Ural Owl (Strix uralensis) is the largest 
species in Slovenia breeding in tree holes, therefore tree 
holes in live or dead trees in forest stands are crucially 
important for its successful breeding. (photo: Tomaž 
Mihelič)

primernosti habitata (slika 6) pa lahko sklepamo, 
kje ob takem trendu vrsto še lahko pričakujemo 
v prihodnosti.

2.3 Belohrbti detel (Dendrocopos leucotos)
V Sloveniji prihajata v stik dve podvrsti belo-
hrbtega detla, in sicer nominotipska podvrsta 
D. l. leucotos, ki je sicer razširjena po večjem 
delu Evrope, in balkanska podvrsta D. l. lilfordi 
(Matvejev in Vasić, 1973). Slednja je bila veliko-
krat obravnavana celo kot samostojna vrsta, kar 
pa ni splošno sprejeto dejstvo (Gill in Donsker, 
2014). Slovenijo naj bi po nekaterih starejših 
navedbah v večji meri poseljevala podvrsta D. l. 
leucotos, zlasti severno polovico države (Matvejev 
in Vasić, 1973), vendar je bila v zadnjem obdobju 
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Slika 6: Karta modelne 
primernosti habitata za 
kozačo (Strix uralensis) v 
Sloveniji. Primernost habi-
tata je navedena v intervalu 
od 0 (povsem neprimerno-
modro) do 1 (popolnoma 
primerno-rdeče) in zajema 
le gozdno masko.
Figure 6: The model map of 
forest habitat suitability for 
Ural Owl (Strix uralensis) 
in Slovenia. The habitat 
suitability is shown in in-
terval between 0 (totally 
unsuitable – blue) to 1 (to-
tally suitable – red) within 
forest mask.

zabeležena večinoma le balkanska podvrsta D.l. 
lilfordi (Perušek, 1991; Geister, 1995; Gregori, 
1996; Mlakar, 1996; Denac, 2013) in le dvakrat 
nominotipska podvrsta na Pohorju in pri Bledu 
(Šere, 1985; Rubinič, 1993). V sklopu te študije 
smo zato imeli le z v zadnjih desetih letih zbrane 
podatke (baza Novega ornitološkega atlasa Slo-
venije, DoPPS), ki se nanašajo zgolj na podatke 
o balkanski podvrsti D. l. lilfordi (Denac, 2013). 
Belohrbti detel se sicer v glavnem pojavlja v odra-
slih listnatih gozdovih bukve (Fagus sylvatica) z 
veliko odmrle lesne biomase. Prehranjuje se na 
večjem stoječem odmrlem drevju in ležečem 
odmrlem drevju (Melletti in Penteriani, 2003; 
Czeszczewik, 2009). Specializiran je za saproksilne 
nevretenčarje, zlasti ličinke žuželk, ki živijo v 
odmrlih drevesih (aulén, 1991). Stoječe sušice so 
kot prehranjevališče za vrsto ključnega pomena, 
zato je vrsta kot tudi pestrost združbe žoln in 
detlov v gozdovih odvisna od količin stoječe 
odmrle lesne mase (Czeszczewik s sod., 2013). 
Gnezdilno duplo si izteše v velika stara drevesa 
brez znakov trohnenja (Melletti in Penteriani, 
2003; slika 7).

analiza izbora habitata belohrbtega detla z 
modelom GLMM je pokazala, da se verjetnost 
pojavljanja vrste povečuje z oddaljenostjo od 
kmetijskih površin in naselij ter s povečevanjem 
skupne lesne zaloge (slika 8), kar pomeni, da 
vrsti bolj ustrezajo starejši sestoji. Razdalja 

Slika 7: Gnezdilno duplo belohrbtega detla (Dendrocopos 
leucotos lilfordi) z mladičem v stoječi sušici bukve (Fagus 
sylvatica) (foto: Tomaž Mihelič) 
Figure 7: Nest hole of the White-backed Woodpecker 
(Dendrocopos leucotos lilfordi) with fledgling in dead 
standing tree of Beech (Fagus sylvatica). (photo: Tomaž 
Mihelič)
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do kmetijskih površin in naselij nakazuje, da 
potrebuje obsežne gozdne površine (Carlson 
in Stenberg, 1995) in območja, kjer je človekov 
vpliv majhen. Belohrbti detel je vrsta, vezana 
na listnate, zlasti bukove, sestoje (Melletti in 
Penteriani, 2003), zato ne preseneča povečeva-
nje verjetnosti njegovega pojavljanja v sestojih 
z večjo lesno zalogo listavcev in zmanjševanje 
verjetnosti pojavljanja z večjo zalogo iglavcev 
(slika 8).  To je sredogorska vrsta, ki živi nekako 
od 800 do 1500 m nad morjem (slika 8). Rezul-
tati potrjujejo, da se vrsta pojavlja na območjih 
z veliko odmrle lesne mase. V tej študiji se 
je sicer so se za vrsto v slovenskih gozdovih 
izkazale najustreznejše razmere pri okoli 30 
m3/ha (slika 8), kar je v razponu izsledkov 
tujih raziskav, da vrsta potrebuje od 10 do 58 
m3/ha odmrle lesne mase v gozdnih sestojih 
(angelstam, 2002; Frank, 2002). Vendar pa je bil 
podatek o količini odmrle mase, ki je bil zajet v 
modelih, zgolj približen, saj ni bila izmerjena na 
dejanskih mestih pojavljanja vrste, pač pa le v 
bližini glede na stalne vzorčne ploskve (glej tudi 
Vrezec s sod., 2014). Zato bo treba parametru 
količine odmrle lesne mase, ki se je izkazal kot 
pomemben, v prihodnjih raziskavah nameniti 
več pozornosti, da bo mogoče določiti jasne 

Slika 8: Pregled vpliva parametrov habitata, ki so v analizi izkazali značilni vpliv na verjetnost pojavljanja belo-
hrbtega detla (Dendrocopos leucotos) v Sloveniji.
Figure 8: The probability of occurrence of the White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) in the gradient 
of significant habitat parameters.

meje, ki še omogočajo preživetje tako speciali-
ziranim gozdnim vrstam, kot je belohrbti detel.

Karta potencialne primernosti habitata belo-
hrbtega detla v Sloveniji kaže na populacijska jedra 
vrste v južni dinarski Sloveniji, zlasti Trnovski 
gozd, Snežnik, Kočevje in Gorjanci (slika 9). To 
so območja, kjer je bila v prejšnjih popisih odkrita 
balkanska podvrsta D. l. lilfordi (Perušek, 1991; 
Gregori, 1996; Denac, 2013). Poleg naštetih se 
je med prvovrstna območja za vrsto izkazal tudi 
Mokerc, od koder doslej ni znano pojavljanje 
belohrbtega detla. Druga potencialna območja 
so bila najdena v višjih legah Pohorja, Kamniško-
-Savinjskih alp, Karavank, Boča in Julijskih alp, 
kjer bi sicer pričakovali nominotipsko podvrsto 
D. l. leucotos. V sklopu študije smo izbrali pet 
dodatnih območij, ki so po modelu kazala veliko 
primernost habitata, kjer smo vrsto popisali za 
namene verifikacije modela. Na skupno 57 popi-
snih točkah nismo zaznali vrste, zato verifikacija 
modela ni bila mogoča, nakazuje pa majhno 
moč modela pri napovedovanju potencialne 
razširjenosti vrste. 
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Slika 9: Karta modelne 
primernosti habitata 
za belohrbtega detla 
(Dendrocopos leucotos) 
v Sloveniji. Primernost 
habitata je navedena na 
intervalu od 0 (povsem 
neprimerno-modro) do 
1 (popolnoma primer-
no-rdeče) in zajema le 
gozdno masko.
Figure 9: The model map 
of forest habitat suitability 
for White-backed Wood-
pecker (Dendrocopos 
leucotos) in Slovenia. 
The habitat suitability is 
shown in interval betwe-
en 0 (totally unsuitable – 
blue) to 1 (totally suitable 
– red) within forest mask.

2.4 Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Belovrati muhar se pojavlja le v jugovzhodni Evropi 
z nekaj lokalnimi populacijami na Švedskem do 
jugozahodne azije (Glutz von Blotzheim in Bauer, 
1993). Vrsta se večinoma pojavlja v temnih in 
zaprtih listnatih gozdovih, vendar tudi v parkih in 
vrtovih. V srednji Evropi naseljuje nižinske gozdove 
asociacij Tilio-Carpinetum in Ficario-Ulmetum 
(Glutz von Blotzheim in Bauer, 1993; Kralj s sod., 
2009). Vrsta potrebuje stara drevesa, saj gnezdi 
v duplih, za katera navadno tekmuje z drugimi 
manjšimi vrstami ptic (Merila in Wiggins, 1995). 
Gnezdilna sezona se začne konec aprila in traja do 
konca maja (Glutz von Blotzheim in Bauer, 1993). 

Modeli so bili izdelani na podlagi podatkov 
kilometerskih transektnih popisov (baza podat-
kov DoPPS). Z analizo izbora habitata z mode-
lom GLM smo ugotovili, da je belovrati muhar 
pretežno vrsta nižjih leg, tja do 500 metrov nad 
morjem. Verjetnost njegovega pojavljanja pa 
se celo povečuje s strmino naklona pobočja in 
oddaljenostjo od odprtih kmetijskih površin (slika 
10). V nasprotju s pričakovanji smo na območjih z 
večjimi gostotami potrdili tudi večje gostote velikih 
sinic (Parus major), kar verjetno pomeni, da mu 
ustrezajo sestoji z velikim številom razpoložljivih 
drevesnih dupel za gnezdenje. 

Negativna povezava s prirastkom iglavcev in 
pozitivna s prirastkom listavcev nakazuje, da 

belovrati muhar daje prednost listnatim gozdo-
vom in se izogiba gozdovom, kjer prevladujejo 
iglavci. Pozitivna povezava z oddaljenostjo od 
kmetijskih površin kaže, da se vrsta raje pojavlja 
v večjih predelih gozda, daleč stran od gozdnega 
roba. Negativna povezava z nadmorsko višino 
nakazuje, da se belovrati muhar v glavnem 
pojavlja v nižinskih gozdovih. Vendar ima 
raje strma južna pobočja, kar nakazuje, da je 
morda nekoliko bolj toploljuben oziroma se 
dandanes taki gozdovi v glavnem pojavljajo 
le na strmih predelih, na strmih pobočjih pa 
so gozdovi tudi manj intenzivno gospodarjeni. 
V povezavi z veliko sinico smo želeli preveriti 
možnost učinka tekmovalnosti med belovra-
tim muharjem in drugimi duplarji, kjer smo 
ugotovili pozitivno povezavo. To je mogoče 
pojasniti z večjim obsegom meritev. Učinke 
tekmovanja je mogoče meriti le na manjšem 
nivoju (na nivoju drevesa). Velika sinica se 
pojavlja po vsej Sloveniji v različnih gozdnih 
tipih, v glavnem pa v gozdovih listavcev. 
Rezultati raziskave kažejo, da vrstama ustreza 
na podoben tip gozdnega prostora.

Modeli primernosti habitata za belovratega 
muharja na podlagi uporabljenih velikoprostorskih 
podatkov (slika 11) se je izkazal za manj zane-
sljivega, saj ne odstopa od naključne prostorske 
razporejenosti podatkov (aUC = 0,5 ± 0,5). Kljub 
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Slika 10: Pregled vpliva parametrov habitata, ki so v 
analizi izkazali značilni vpliv na verjetnost pojavljanja 
belovratega muharja (Ficedula albicollis) v Sloveniji.
Figure 10: The probability of occurrence of the Collared 
Flycatcher (Ficedula albicollis) in the gradient of sig-
nificant habitat parameters.

temu so se najboljša območja za vrsto pokazala 
na vzhodu Slovenije, kjer je vrsta tudi dejansko 
razširjena (Geister, 1995). 

2.5 Modeli potencialne razširjenosti ptic 
in omrežje Natura 2000 

Upoštevajoč določilo 25. percentila podatkov, smo 
iz modelnih kart primernosti habitata izpeljali 
karte potencialne razširjenosti obravnavanih 
vrst (slika 12), pri čemer smo glede na določilo 

Slika 11: Karta modelne 
primernosti habitata za be-
lovratega muharja (Ficedula 
albicollis) v Sloveniji. Prim-
ernost habitata je navedena 
na intervalu od 0 (povsem 
neprimerno-modro) do 
1 (popolnoma primerno-
rdeče) in zajema le gozdno 
masko.
Figure 11: The model map 
of forest habitat suitabil-
ity for Collared Flycatcher 
(Ficedula albicollis) in Slo-
venia. The habitat suitability 
is shown in interval between 
0 (totally unsuitable – blue) 
to 1 (totally suitable – red) 
within forest mask.

upoštevali stopnje primernosti habitata za div-
jega petelina 0,38 (N = 682 terenskih podatkov s 
potrjeno prisotnostjo vrste), kozačo 0,52 (N = 656 
terenskih podatkov s potrjeno prisotnostjo vrste), 
belohrbtega detla 0,79 (N = 48 terenskih podatkov s 
potrjeno prisotnostjo vrste) in belovratega muharja 
0,01 (N = 124 terenskih podatkov s potrjeno 
prisotnostjo vrste). Izpeljane karte potencialne 
razširjenosti vrst kažejo na izrazita populacijska 
jedra pri divjem petelinu, kozači in belohrbtem 
detlu, medtem ko model za belovratega muharja 
ni imel te moči (slika 12). Domnevamo, da je 
model za belovratega muharja neustrezen, saj v 
pričujoči študiji glede na uporabljene podatke iz 
velikoprostorskih baz podatkov niso bili vključeni 
parametri habitata, ki ključno vplivajo na izbor 
habitata in razširjenost belovratega muharja. 

Na podlagi kart potencialne razširjenosti obrav-
navanih kvalifikacijskih vrst ptic smo ocenili, v 
kolikšni meri obstoječe omrežje Natura 2000 z 
območji, na katerih so bile vrste razglašene za 
kvalifikacijske, zavzema potencialno razširjenost 
vrst (preglednica 4). Za primerjavo smo izračunali 
deleže tudi glede na zadnje populacijske ocene 
(DoPPS, 2014). Izmed obravnavanih štirih vrst 
smo najmanjši areal ugotovili pri belohrbtem detlu, 
ki po oceni obsega le 2 % ozemlja Slovenije, pri 
njem pa se kaže tudi visoka stopnja vključenosti 
za vrsto primernih območij v omrežje Natura 
2000 kot kvalifikacijskih, kar je primerljivo tudi 
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Slika 12: Iz modelnih kart primernosti habitata izpeljane karte potencialne razširjenosti izbranih kvalifikacijskih 
vrst ptic v Sloveniji: (a) divji petelin (Tetrao urogallus), (b) kozača (Strix uralensis), (c) belohrbti detel (Dendro-
copos leucotos), (d) belovrati muhar (Ficedula albicollis).
Figure 12: Potential distribution maps for selected qualification bird species in Slovenia derived from model maps 
of forest habitat suitability: (a) Capercaillie (Tetrao urogallus), (b) Ural Owl (Strix uralensis), (c) White-backed 
Woodpecker (Dendrocopos leucotos) and (d) Collared Flycatcher (Ficedula albicollis).

deležu populacije, ki se jo varuje v okviru omrežja 
Natura 2000 (preglednica 4). Najzanesljivejši 
model potencialne primernosti habitata smo 
ugotovili pri kozači, pri kateri smo ocenili, da 
njen areal obsega vsega 22 % površine Slovenije, 
v omrežje Natura 2000 pa je vključenega le 30 
% areala, delež varovane populacije pa je precej 
večji (preglednica 4). Razlog temu lahko iščemo 
predvsem v dejstvu, da so z območji SPa zajeta 
zares najboljša območja v državi, ki jih kozača 
poseljuje v visokih gostotah. Na preostalih obmo-
čjih je kozača redkejša in je zgolj robna populacija 
ali pa gre celo za širjenje areala, saj denimo v SZ 
Sloveniji do nedavnega vrsta v recentnem času 
ni bila znana (Mihelič s sod., 2000b; Vrezec in 
Tome, 2004). Karta potencialne razširjenosti 
(slika 12) morda nakazuje tudi območja, ki jih 
zdaj kozača še ne poseljuje, morda pa jo lahko tam 
pričakujemo v prihodnosti. Zato je model lahko 

dobra podlaga za nadaljnje raziskave. Podoben 
razkorak med deležem areala in populacije smo 
ugotovili tudi pri divjem petelinu, pri katerem bi 
lahko naredili podobne zaključke. Model poten-
cialne primernosti habitata pri divjem petelinu 
sicer ni bil ovrednoten z dodatnimi terenskimi 
raziskavami, vendar na omejitve modela kaže 
predvsem odsotnost primernih habitatov v južni 
oziroma dinarski Sloveniji, od koder je vrsta 
znana še dandanes. Zato modela še ni mogoče 
obravnavati kot povsem zanesljivega. 

3 ZAKLJUČEK
Metoda določanja razširjenosti izbranih var-
stveno pomembnih vrst s prostorskimi modeli 
primernosti habitata in iz njih izpeljanimi kartami 
potencialne razširjenosti je lahko učinkovita pri 
dopolnjevanju znanja o razširjenosti vrst. Doda-

a b

dc
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tne raziskave na podlagi modelov so razkrile kar 
nekaj še neznanih lokacij vrst, ki smo jih odkrili 
na območjih z veliko verjetnostjo pojavljanja, 
denimo pri kozači. ovrednoteni modeli, tudi z 
manjšo zanesljivostjo, lahko služijo kot vodilo 
za nadaljnje raziskave, ki terjajo predvsem 
dopolnitve kartografskih podlag s podatki o 
parametrih, ki bolje določajo prisotnost izbranih 
vrst. Kljub temu pa za načrtovanja v prostoru 
potrebujemo zanesljivejše modele, ki jih je na 
podlagi rezultatov in izkušenj te študije mogoče 
z usmerjenim raziskovalnim delom ustrezno 
dopolniti in izboljšati. 

Rezultati študije kažejo, da so obstoječi veli-
koprostorski podatki za Slovenijo uporabni za 
modeliranje razširjenosti in habitatskih zahtev 
le pri nekaterih vrstah. Šibkost obstoječih veli-
koprostorskih podatkov se kaže na treh nivojih:
1 natančnost in nepristranskost zajema podatkov 

na terenu (težava ovrednotenja obstoječih 
podlag na terenu)

Preglednica 4: Modelni izračuni velikosti potencialnega areala in pregled populacijskih ocen izbranih vrst ptic 
v Sloveniji ter ocena deleža vključenosti potencialnega areala in populacij v obstoječe omrežje Natura 2000.
Table 4: Model calculations of the range area size and overview of population estimates of selected qualification bird 
species in Slovenia with estimation of proportion of areal and population size inclusion within Natura 2000 network. 

Vrsta
Species

Model potencialne primernosti habitata
The model of habitat suitability

Populacijske ocene
Population size estimation

Zanesljivost 
modela
Model  
accuracy

Potencialni 
areal vrste v 
Sloveniji 1 
Potential 

species areal 
in Slovenia

[km 2]

Natura 
20002 [%]

Ocena populacije 
Sloveniji 3

[št. parov]
Slovenian popula-

tion size  
estimation
[no. pairs]

Natura 
2000 4 

[%]

Divji petelin 
(Tetrao urogallus)

ni ovrednoten  4983,18 26,6 550 - 600 70,4

Kozača 
(Strix uralensis)

zmerno  
zanesljiv  4401,49 30,0 700 - 1200 71,3

Belohrbti detel  
(Dendrocopos leucotos)

ni ovrednoten
(verjetno 
majhna moč)

 411,79 73,6 70 - 100 82,3

Belovrati muhar  
(Ficedula albicollis)

nezanesljiv 9472,23  1,6 8500 - 12000 79,6

1 skupna površina izpeljane potencialne razširjenosti vrste v Sloveniji po modelu potencialne primernosti habi-
tata (slika 12)/total species areal size in Slovenia according to the model of potential habitat suitability (Figure 12)
2 delež potencialne površine razširjenosti vrste, zajet v kvalifikacijska območja za vrsto znotraj omrežja Natura 
2000 v Sloveniji/proportion of potentital areal included in Natura 2000 network
3 populacijska ocena vrste v Sloveniji (DoPPS, 2014)/population size estimation in Slovenia (DOPPS, 2014)
4 ocena deleža populacije vrste, zajetega v kvalifikacijska območja za vrsto znotraj omrežja Natura 2000 (podatki 
o populacijskih ocenah, povzeti po DoPPS, 2014)/proportion of species population within Natura 2000 network 
(DOPPS, 2014)

2 podatki so bili zbrani za druge namene, zato 
manjkajo nekatere ključne informacije o habi-
tatu nekaterih vrst 

3 razen za redke izjeme v okviru baze gozdarskih 
podatkov za gozdne sestoje (podatki o dreve-
snih vrstah), ni ustreznih kartografskih podlag 
za elemente biotske pestrosti. Ravno biotski 
podatki so namreč ključni za modeliranje 
razširjenosti in značilnosti habitata vrst.
Kot smernice za nadaljnji razvoj prostorskih 

modelov in podlag za določanje upravljanja goz-
dnih območij Natura 2000 v Sloveniji predlagamo 
naslednje:
1 vzpostavitev baze biotskih kartografskih podlag 

za namene:
 – upravljanja s prostorom (izkoriščanje dobrin, 

urbanizacija, naravovarstvo, conacija območij)
 – modeliranja na višjem nivoju (vključevanje 

biotskih povezav kot ključnih pri delovanju 
in zgradbi ekosistemov)

 – upravljanja s populacijami prostoživečih vrst
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 – okoljskega monitoringa (okoljske in podnebne 
spremembe, širjenje tujerodnih vrst)

 – kmetijske in gozdarske politike
2 ekoloških in drugih, na prostor vezanih raziskav

izdelava analiz habitata in potencialne razšir-
jenosti za varstveno pomembne vrste z načrtom 
sistematičnega dopolnjevanja obstoječih prostor-
skih modelov in drugih modelov, ki bi bili izdelani 
po metodologiji, predstavljeni v tej študiji. 

ob tem je treba opozoriti, da so za uporabo v 
načrtih upravljanja s prostorom lahko uporabni 
le modeli z veliko zanesljivostjo, ki jih, kot kažejo 
tudi rezultati te študije, samo ob upoštevanju sedaj 
dostopnih velikoprostorskih podatkov ni mogoče 
razviti. Zato predlagamo postopen razvoj zane-
sljivih modelov razširjenosti vrst, ki vključujejo 
vrste različnih taksonomskih in trofičnih nivojev, 
začenši z rastlinami, rastlinojedimi živalmi pa vse 
do mesojedih živalih na višjih trofičnih nivojih 
in končnih plenilcev, kjer igrajo biotske povezave 
ključno vlogo pri razporejanju v prostoru. 

4 POVZETEK
To je prvi primer modeliranja razširjenosti za 
Naturo 2000 kvalifikacijskih gozdnih vrst ptic 
v Sloveniji na podlagi obstoječih velikopro-
storskih baz podatkov, ki zajemajo podatke o 
razširjenosti izbranih vrst pa tudi podatke o 
lastnosti habitata: sestojna karta gozdov, raba 
tal, digitalni relief višin. Kot modelne vrste smo 
v pričujočem prispevku izbrali ključne vrste pri 
opredeljevanju gozdnih posebnih zavarovanih 
območij (SPa) v okviru omrežja Natura 2000 v 
Sloveniji: divji petelin (Tetrao urogallus), kozača 
(Strix uralensis), belohrbti detel (Dendrocopos 
leucotos) in belovrati muhar (Ficedula albicollis). S 
pristopi analize izbora habitata (GLM in GLMM 
modeli) in prostorskega modeliranja potenci-
alne primernosti habitata smo skušali preveriti 
uporabnost obstoječih velikoprostorskih baz 
podatkov za potrebe modeliranja razširjenosti 
vrst. Pri divjem petelinu k izboru habitata vrste 
na površini v polmeru 3000 m okoli rastišč (leks) 
ključno vplivajo nadmorska višina, oddaljenost od 
kmetijskih površin, površina mladja, lesna zaloga 
smreke (Picea abies) in lesna zaloga češnje (Prunus 
avium) pozitivno, lesna zaloga jelke (Abies alba) 

in gorskega bresta (Ulmus glabra) pa negativno. 
Model potencialne primernosti habitata kaže 
na najugodnejša območja v alpskem prostoru, 
manjkajo pa nekatera še vedno zasedena območja 
v Dinaridih. Modela sicer nismo ovrednotili z 
dodatnimi terenskimi podatki. Na razširjenost 
kozače pozitivno vplivata lesna zaloga listavcev 
in površina mladja, vrsta pa se izogiba naseljem, 
višjim nadmorskim višinam, strmemu naklonu 
in prisotnosti kmetijskih površin. Prostorski 
model potencialne primernosti habitata kozače 
se je izkazal za zmerno zanesljivega, saj smo 
vrsto potrdili tudi na nekaterih območjih v SV 
Sloveniji, kjer vrsta v recentnem obdobju ni bila 
znana. območja, ki jih poseljuje belohrbti detel, 
navadno ležijo daleč od kmetijskih površin in 
naselij v starejših sestojih z veliko lesno zalogo, pri 
čemer raje izbira listavce, izogiba pa se sestojem, 
v katerih prevladujejo iglavci. Gre za sredogorsko 
vrsto, ki se pojavlja na območjih z veliko odmrle 
lesne mase. Prav potrebnim količinam odmrle 
lesne mase v slovenskih gozdovih bo treba v pri-
hodnje nameniti več pozornosti, zlasti ob trendih 
intenziviranja pridobivanja lesne biomase za 
energetske potrebe. Belohrbti detel je izmed vseh 
obravnavanih vrst najverjetneje vrsta z najmanjšim 
arealom pri nas, vendar pa se model potencialne 
primernosti habitata ni izkazal za zelo zanesljivega, 
morda tudi zaradi dejstva, da so bili uporabljeni 
le dostopni podatki za balkansko podvrsto D. l. 
lilfordi, ne pa tudi za redkejšo alpsko podvrsto 
D. l. leucotos. Belovrati muhar se je izkazal za 
vrsto nižje ležečih gozdov, ki mu ustrezajo tudi 
strma pobočja in večje oddaljenosti od kmetijskih 
površin. Model potencialne primernosti habitata 
se je za vrsto izkazal kot nezanesljiv, kar kaže da 
v uporabljenih velikoprostorskih podatkih ni 
bilo zajetih ključnih parametrov habitata vrste. 
Prostorski modeli kažejo veliko uporabnost za 
bolj usmerjene raziskave razširjenosti vrst pri nas, 
vendar pa bo za uporabo v prostorskem načrto-
vanju gospodarjenja z gozdovi z vidika biotske 
pestrosti treba razviti zanesljivejše modele. Razvoj 
teh modelov biotske pestrosti bi moral biti posto-
pen, z vključevanjem vrst različnih taksonomskih 
in trofičnih nivojev, saj igrajo biotske povezave 
ključno vlogo pri razporejanju vrst v prostoru. 
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5 SUMMARY
We presented the first case of distributional model-
ling of Natura 2000 qualifying forest species of birds 
in Slovenia, using existing large-scale databases of 
species distributions and habitat characteristics 
drawn from the databases: forests stands map, 
land use, and digital terrain model. as model 
species we selected four key species, which are 
designated for the Special Protected areas (SPa) 
designation: Capercailie (Tetrao urogallus), Ural 
owl (Strix uralensis), White-backed Woodpecker 
(Dendrocopos leucotos) and Collared Flycatcher 
(Ficedula albicollis). Using habitat selection analyses 
(GLM and GLMM models) and spatial modelling 
of potential habitats we test usability of existing 
large scale databases for modelling of species dis-
tribution. The habitat and environmental variables 
which are positively influencing the presence of 
the Capercaillie with an area of 3000m radius are 
altitude, distance to agricultural land, area of young 
stands, growing stock of Spruce (Picea abies) and 
growing stock of Cherry tree (Prunus avium), while 
we found that growing stock of Silver Fir (Abies 
alba) and Wych Elm (Ulmus glabra) influence the 
Capercaillie negatively. The potential distribution 
map showed that the alpine areas are most sui-
table, while areas in Dinaric region had very low 
suitability. The model was not verified on the field. 
For the Ural owl, we found that deciduous trees 
growing stock and area of young stands influenced 
its distribution positively. The settlements, high 
elevations, steep slopes, and agricultural land are 
negatively influencing the distribution. Model of 
potential habitat suitability was moderately reliable. 
We were able to locate some previously unknown 
localities of the Ural owl in SE parts of Slovenia. 
The results for theWhite-backed Woodpecker show 
that it occurs usually far from agricultural land and 
human settlements, occurs in older stands with 
high overall growing stock, and prefers deciduous 
forest stands. It avoids coniferous forest stands. It 
is a typical species of middle altitudes, and is most 
abundant in areas with plenty of dead wood. In 
light of increased acquisition of wood biomass from 
forests for energy, the problem of dead wood in 
our forests should deserve more attention. among 
all four species the White-backed Woodpecker 

showed the most limited distribution in Slovenia, 
but model of potential habitat suitability was not 
very reliable. This is perhaps due to the fact that 
we have to our disposal only data on locations of 
the Balkan subspecies D. l. lilfordi, and not also 
for more rare alpine subspecies of D. l. leucotos. 
Furthermore, the amount of deadwood was not 
included in the potential distribution modeling, 
while it is shown to have large impact in its habitat 
selection. We found Collared Flycatcher to be a 
species of lowland forests far away from agricultural 
land and at steep slopes. The model of potential 
habitat suitability was not reliable, this indicates 
that the existing large scale datasets do not include 
key parameters important for this species. It is 
shown that at least better models are very useful for 
more specific research of the species distribution, 
but for forestry planning and influence of forestry 
on biodiversity more reliable models should be 
developed. Building of those models should be 
gradual and they should preferably include data 
on species of different taxonomical and trophic 
levels, so that biotic interactions, which are often 
of highly influential on the species distribution, 
are included in modelling as well.

6 ZAHVALA
Članek je nastal v okviru projekta CRP V4-1143 
Kazalci ohranitvenega stanja in ukrepi za zagota-
vljanje ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habi-
tatnih tipov v gozdovih Nature 2000 (nosilec: dr. 
Marko Kovač). Dejanu Bordjanu se zahvaljujemo 
za fotografijo belovratega muharja in tudi za teren-
sko pomoč pri zbiranju verifikacijskih podatkov. 
Zavodu za gozdove Slovenije se zahvaljujemo za 
podatke iz gozdne sestojne karte, ki so bili podlaga 
za modeliranje, LZS za prostovoljno sodelovanje 
z GIS in ZGS pri izvedbi popisov rastišč divjega 
petelina, prostovoljnim popisovalcem DoPPS pa 
za uporabljene podatke o belovratem muharju, 
belohrbtem detlu in kozači, ki so zbrani v orni-
tološki bazi DoPPS.
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1 KONCESIONARJI
1 CONCESSIONAIRES

Koncesionarji so podjetja, ki imajo dvajsetle-
tno koncesijo za izkoriščanje gozdov v lasti RS 
podeljeno po zakonu iz leta 1996. To je skupni 
imenovalec vseh teh podjetij, ki se sicer lahko 
zelo razlikujejo po njihovi dejavnosti kot tudi po 
realizaciji prihodkov. Grobo jih lahko razdelimo 
v tri skupine :

 – podjetja, ki se ukvarjajo le z gozdarsko dejav-
nostjo,

 – podjetja, ki se ukvarjajo z gozdarstvom in 
primarno predelavo lesa,

 – podjetja, ki se ukvarjajo z gozdarstvom, pri-
marno predelavo in finalizacijo.
Podjetja so razporejena po celotnem ozemlju 

države in pokrivajo vsa gozdnogodpodarska 
območja. Med njimi so velika, majhna in srednja 
podjetja. Dve izmed podjetij po SKD sodita pod 
številko 16 - obdelava in predelava lesa; proizvo-
dnja izdelkov iz lesa (GGP,d.o.o. in Snežnik d.d.). 
V agregatih to nekoliko zamegli celotno sliko 

GDK 93(045)=163.6

Poročilo o poslovanju gozdarstva v letu 2013
Forestry Business Operation Report for 2013.

Branko JUŽNIČ

Izvleček:
Južnič, B.: Poročilo o poslovanju gozdarstva v letu 2013. Gozdarskih vestnik, 72/2014, št. 10. V slovenščini z 
izvlečkom v angleščini, cit. lit. 4. 
Podjetja, ki imajo koncesije za delo v državnih gozdovih, predstavljajo temelj slovenskega proizvodnega gozdar-
stva. Še vedno zaposlujejo preko 80 % vseh gozdnih delavcev, imajo ustrezno tehnično opremo, znanje, izkušnje 
in strokovni kader. Klub temu ekonomski kazalci in indikatorji zadnjih pet let nakazujejo njihovo nazadovanje. 
Vzrok niso le povečane koncesnine temveč tudi vedno slabše   poslovno okolje. Pomemben razlog pa je  pro-
padajoča lesna industrija.
Ključne besede :poslovanje, kazalci, koncesionarji, gozdarske družbe, mali podjetniki, lesna industrija

Abstract:
Južnič, B.: Forestry Business operation Report for 2013. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
72/2014, Vol. 10. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 4. 
The companies having concession for work in state forests represent the basis of Slovenian Commercial Fo-
restry. They still employ more then 80 percent of employees in forestry branch, have appropriate equipment, 
knowledge, experiences and expert workers. In spite of all that, economic indicators of those companies 
have showed decrease in last five years. The main cause is not only a high payment for concession, but also 
the fact that business environment is getting worse. an important reason is also bad situation in Slovenian 
wood industry.
Key words: business operations, indicators, concessionaires, forestry companies, small entrepreneurs, wood industry

1 Mag. B. J. univ. dipl. inž. gozd., predsednik Uo Zdru-
ženja za gozdarstvo pri GZS in direktor Gozdarstva 
Grča d.d., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

proizvodnega gozdarstva v Sloveniji. Nekatera 
podjetja iz zgornje tabele so med seboj kapitalsko 
povezana, tako, da je dejansko število neodvisnih 
in med seboj nepovezanih družb manjše kot je 
razvidno iz tabele.

Iz preglednice 2 je razvidno, da je število 
podjetij tudi v letu 2013 ostalo nespremenjeno. 
Po petletni finančni in gospodarski krizi, tudi to 
lahko štejemo kot uspeh, saj so jo ostale panoge 
odnesle bistveno slabše. V lesni industriji so 
tako propadla vsa večja podjetja, ki so tvorila 
jedro slovenske lesne industrije. Tudi nekatera 
koncesionarska podjetja imajo resne težave in 
večletne izgube. Najbolj pa jih pestijo povišane 
koncesnine in likvidnostne težave.

Kakor je razvidno so podjetja povečala pri-
hodke za dobrih sedem odstotkov, odhodki pa so 
se povečali še nekoliko več. Dodana vrednost se 
vrti okrog 34.000 eur in je kar precej večja kot v 

Strokovna razprava
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Preglednica 1: Seznam podjetij – koncesionarjev
Table 1: List of companies – concessionaires

Matična številka Naziv

5129524 GoZDaRSTVo GoRNJa RaDGoNa D.o.o.

1982800 GoZDaRSTVo GoRENJSKE, PoDJETJE Za GoZDaRSTVo IN PRoMET Z LESoM  D.o.o.

5151325 GoZDNo IN LESNo GoSPoDaRSTVo MURSKa SoBoTa D.o.o.

5164338 GoZDNo GoSPoDaRSTVo BREŽICE D.o.o.

5150540 GoZDNo GoSPoDaRSTVo CELJE D.o.o.

5635853 GoZD LJUBLJaNa,  D.D.

5150701 GoZDNo GoSPoDaRSTVo MaRIBoR D.D.

5699169 SNEŽNIK PoDJETJE Za PRoIZVoDNJo IN SToRITVE, D.D.

5163757 SoŠKo GoZDNo GoSPoDaRSTVo ToLMIN D.D.

5292174 GoZDNo GoSPoDaRSTVo SLoVENJ GRaDEC D.D.

5129591 GoZDaRSTVo GRČa GoZDNa PRoIZVoDNJa, RaZREZ LESa IN TRGoVINa, D.D.

5142504 GoZDNo GoSPoDaRSTVo NoVo MESTo D.D.

5146763 GoZDNo GoSPoDaRSTVo BLED D.o.o.

5146623 GGP, GoZDNo GoSPoDaRSTVo PoSToJNa, D.o.o.

Vir podatkov: aJPES; metodologija: SKEP GZS

Agregati Vrednost 2013 Index 13/12
Število družb 14,00  - 
Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 150.059.997,00 107,20
odhodki 149.154.107,00 107,60
Neto čisti dobiček / izguba 1.710.692,00 *
Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 33.846,00 101,90
Stroški dela v dodani vrednosti (%) 73,00 95,40
Povp. št. zaposlenih po del. urah 1.268,66 100,00

Preglednica 2: agregatni prikaz poslovanja koncesionarjev v letu 2013
Table 2: Summary review of business operation reports for concessionaires in 2013

Vir podatkov: aJPES; metodologija: SKEP GZS. op.: Podatki ne upoštevajo spremembe vrednosti zalog.

lesni industriji. Število zaposlenih se ni spremenilo 
že vrsto let, kar je ob tako visoki brezposelnosti v 
državi vsekakor razveseljujoče. Podjetja zaposlu-
jejo predvsem na podeželju oziroma v ruralnem 
okolju, kar ima še dodatno težo.

Razveseljujoč je tudi pozitivni neto dobiček 
in čeprav majhen, se je povzpel na pozitivno 
stran, po neto izgubi v letu 2012. Stroški dela v 
dodani vrednosti dosegajo 73 odstotkov, kar ni 
najboljši rezultat.

Iz preglednice 3 je razvidno, da so si podjetja 
koncesionarjev po prihodkih, dodani vrednosti 

in številu zaposlenih zelo različna. Kolik je delež 
gozdarstva v prihodkih posameznih podjetij iz 
bilanc ni mogoče ugotoviti, po študiji ekonomske 
fakultete, izpred let, pa se giblje nekje med 20 do 
80 odstotkov. Razmerje med prihodki največjega 
in najmanjšega je 1:70. Dodana vrednost na 
zaposlenega je cca. 13 odstotkov pod slovenskim 
povprečjem, ki znaša 39.011 eur . Posamezna 
podjetja to povprečje tudi solidno presegajo.

Kljub temu, da imajo podjetja v letu 2013 neto 
dobiček, so štiri podjetja še vedno poslovala z 
izgubo. Tako je največja neto izguba (1.452.175 

Južnič, B.: Poročilo o poslovanju gozdarstva v letu 2013
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eur) le nekoliko manjša kot največji neto dobiček 
(1.541.551 eur). Izgube ostalih treh podjetij so 
manjše.

Kakor je razvidno iz preglednice 4 je realiza-
cija prodaje koncesionarjev v letu 2013 znašala 
nekaj več kot 147 milijonov evrov. V tej realizaciji 
je zajeta prodaja lesa iz državnih in zasebnih 
gozdov, kot tudi prodaja vseh ostalih produktov 
in storitev s katerimi se podjetja ukvarjajo. Zgolj 
iz bilanc je nemogoče ugotoviti, kolikšna je bila 
realizacija od prodaje lesa iz koncesijskih gozdov. 
Kot je bilo že povedano, je delež prihodkov od 
koncesijskih gozdov v skupnih prihodkih zelo 
različen od podjetja do podjetja.

V celoti je bilo na domačem trgu realiziranih 
59 odstotkov prihodkov. Nekatera podjetja imajo 
na tem trgu realizirano celotno prodajo. Na trgih 
EU je bilo realiziranih 32 odstotkov prodaje. Po 
deležih na trgih EU prednjačijo GG Bled d.d., 
SGG Tolmin d.d in GG Novo mesto d.d.. Na 
trgih izven EU je bila realizacija le 9 odstotna, 
največji delež imata GGP d.o.o. in Snežnik d.d. iz 
Kočevske Reke. Pri izvozu je treba poudariti, da 

Preglednica 4: Realizacija prodaje
Table 4: Realization of sale

 
 

Prodaja  
Doma % EU % Izven EU % sa %

GGP,D.o.o. 18.671.325 45 10.570.296 26 11.949.218 29 41.190.839 100
GG Bled d.o.o. 5.823.185 30 13.855.481 70 0 0 19.678.666 100
GG Novo mesto d.d 9.858.503 57 7.216.251 42 194.495 1 17.269.249 100
Grča d.d. 12.838.559 99 3.992 0 188.429 1 13.030.980 100
GG Slovenj Gradec d.d. 8.453.599 64 4.656.316 35 136.892 1 13.246.807 100
SGG Tolmin d.d 4.081.824 45 5.065.730 55 0 0 9.147.554 100
Snežnik d.d. 4.953.867 55 3.145.541 35 889.211 10 8.988.619 100
GG Maribor d.d. 6.650.796 92 551.288 8 0 0 7.202.084 100
Gozd Ljubljana d.d. 5.313.214 91 528.939 9 0 0 5.842.153 100
GG Celje d.o.o. 2.626.975 76 842.376 24 0 0 3.469.351 100
GG Brežice d.o.o. 2.618.375 79 715.580 21 0 0 3.333.955 100
GLG Murska sobota d.o.o. 1.914.903 87 291.693 13   0 2.206.596 100
Gozdarstvo Gorenjske d.o.o. 2.166.780 100 0 0 0 0 2.166.780 100
GG Gornja Radgona d.o.o. 523.712 99 6.054 1   0 529.766 100
SKUPaJ 86.495.617 59 47.449.537 32 13.358.245 9 147.303.399 100

Vir podatkov: aJPES; metodologija: SKEP GZS

pri podjetjih, ki se ukvarjajo z lesno industrijo, 
med izvoznimi produkti večinoma prevladujejo 
polizdelki ali finalni izdelki lesne industrije. Med 
njimi so pomembni zlasti žagan les, opažne in 
druge plošče, peleti, lesene hiše in še kaj. Pri 
gozdarskih podjetjih brez lesne industrije v izvozu 
prevladuje les, ki ga ni mogoče plasirati na doma-
čem trgu (les za lesne plošče, celulozni les e.t.c.). 
Nekatera podjetja izvažajo les prek posrednikov, 
kar iz poročil ni razvidno.

1.1 Nekateri kazalci poslovanja 
1.1  Some of indicators of business 

operations
Čisti prihodki od prodaje so se povečali za 
sedem odstotnih točk, od tega šest na domačem 
in devet na tujih trgih. Odhodki so se povečali 
za osem odstotkov. Med njimi so poskočili 
stroški materiala in storitev za 12 odstotkov, 
medtem ko so stroški dela upadli za 3 odstotke. 
Amortizacija je upadla za 5 odstotkov, kar daje 
slutiti na manjše investicije v zadnjih petih letih 
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krize. Finančni prihodki so padli za dobro četr-
tino, povečali so se finančni odhodki. Finančni 
odhodki iz poslovnih obveznosti so se povečali 
z indeksom 263, kar kaže na hude težave finan-
ciranja in likvidnosti. Finančni izid, to je razlika 
med finančnimi prihodki in odhodki je izrazito 
negativen (-2.916.541). Dolgoročna sredstva 
so se nekoliko zmanjšala (6 %), kratkoročna 
pa povečala (8 %). Med kratkoročni sredstvi 
se vidi porast zalog in kratkoročnih poslovnih 
terjatev (22 %),kar spominja na probleme plačil 
in likvidnosti.

od virov sredstev naj omenimo da so se 
zmanjšale dolgoročne obveznosti 21 odstotkov. 
Povečale pa so se kratkoročne poslovne obveznosti 
za 19 odstotkov.

1.2 Ključne ugotovitve o poslovanju 
koncesionarjev

1.2  Key findings about business 
operations of concessionaires

Lahko ugotovimo, da so koncesionarji edini 
ostanki organiziranega gozdarstva v Sloveniji, ki 
je nekoč zaposlovalo več kot 8.000 ljudi. Dejstvo 
je, da:

 – so edina gozdarska podjetja, ki zaposlujejo več 
ko 10 delavcev,

 – imajo znanje in ustrezno usposobljeno delovno 
silo,

 – imajo opremo in stroje, ki ustrezajo sodobnim 
standardom,

 – nesreč pri delu, zlasti tistih s smrtnim izidom, 
je zato bistveno manj kot v zasebnem sektorju,

 – stopajo na področje primarne in finalne lesno-
predelovalne industrije,

 – zahvaljujoč njihovim kapacitetam se večina 
hlodovine iz državnih gozdov predela doma,

 – so pomembni oskrbovalec slovenske lesne 
industrije,

 – izvažajo večinoma samo tisti les za katerega ni 
več kapacitet na domačem trgu.

 – med njimi so pomembni izvozniki,
 – od 1.500 zaposlenih v gozdarstvu jih zaposlu-

jejo kar 1.200,
 – izkaz uspeha kaže negativne trende,
 – prvič so pridelali negativni neto dobiček v 

letu 2012,
 – v primerjavi z ostalimi podjetji po Evropi pla-

čujejo primerljivo koncesijsko dajatev,
 – so edina prava baza raziskovalnih podatkov 

(različna snemanja raziskovalnih inštitucij).

2 POSLOVANJE GOZDARSKIH 
GOSPODARSKIH DRUŽB V 
SLOVENIJ

2.0 BUSINESS OPERATION OF ALL 
SLOVENIAN FOREST COMPANIES

Jedro gozdarskih gospodarskih družb v Sloveniji 
tvorijo koncesionarji. Slednji prednjačijo po pri-
hodkih, kapitalu, številu zaposlenih kakor tudi še 
po nekaterih drugih kazalcih.

V zgornji tabeli nista upoštevana dva konce-
sionarja, ki sta sicer registrirana pod SKD- 16, 
kar pomeni da pretežni del prihodkov ustvarita 
z lesno predelavo. (GGP d.o.o. in Snežnik d.d. iz 
Kočevske Reke).

Preglednica 5: osnovni kazalci vseh gozdarskih družb v Slovenji
Table 5: The basic indicators of all Slovenian forest companies
Leto 2013 2012 2011 2010
Število družb 102 94 88 80
Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti 
zalog) 132.838.307 122.212.867 125.271.073 104.991.910

odhodki 133.058.428 121.536.843 123.362.174 103.381.005
Neto čisti dobiček / izguba 178.296 -1.103.544 1.245.957 2.193.056
Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 31.514 31.714 34.351 30.872
Stroški dela v dodani vrednosti (%) 75 77 72 76
Povp. št. zaposlenih po del. urah 1.169 1.204 1.237 1.299

Vir podatkov: aJPES; metodologija: SKEP GZS
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Če pogledamo osnovne kazalce slovenskih 
gozdarskih družb v zadnjih štirih letih lahko 
ugotovimo, da se je njihovo število povečalo za 
dobro četrtino. Temu ustrezno so se povečali tudi 
prihodki. Neto čisti dobiček je zelo upadel, v letu 
2012 pa je izkazana izguba. Število zaposlenih 
se ni bistveno spreminjalo, dodana vrednost je 
pod slovenskim povprečjem, pa vseeno višja kot 
v lesni industriji. Delež plač v dodani vrednosti 
je relativno visok.

Iz preglednice 5 je razvidno, da je dvajset naj-
večjih gozdarskih družb zaposlovalo kar 1.016 
delavcev in imelo preko 122 mio EUR prihodkov. 
Med temi družbami je 11 koncesionarjev, ki so 
imeli 81 odstotkov skupnih prihodkov in zapo-

Preglednica 6: Tabela dvajsetih največjih gozdarskih družb po prihodkih
Table 6:  Table of twenty largest Slovenian forest companies according to their incomes

Matična Prihodki Dobiček Dodana Zapos. Koncesionar
številka     vred./zap.    
5146763 20.253.918 630.965 45.091 78 da
5142504 17.464.752 344.212 34.554 171 da
5292174 13.729.073 27.017 30.259 109 da
5129591 13.276.410 -1.452.175 39.345 130 da
5163757 9.357.132 377.341 38.674 104 da
5150701 7.798.429 -148.839 22.780 103 da
5635853 5.937.914 259.219 35.468 55 da
2195445 5.811.584 46.838 26.900 6  
5939780 4.655.979 55.686 28.112 48  
6304672 3.659.574 28.904 56.563 2  
5150540 3.515.061 -161.346 22.069 52 da
5164338 3.355.138 55.631 25.359 41 da
5151325 2.256.846 9.225 29.062 33 da
1982800 2.167.535 -5.303 23.783 16 da
5707323 2.115.330 8.185 27.383 8  
5617898 1.675.106 -29.557 24.657 12  
5942918 1.563.662 38.172 25.115 33  
5399483 1.453.119 46.777 33.405 10  
1304399 1.274.872 -7.346 22.340 4  
3552071 748.534 94.373 569.943
 SKUPaJ 122.069.968 217.979   1.016  

Vir podatkov: aJPES; metodologija: SKEP GZS. op.: Tudi v tej preglednici ni dveh družb – koncesionarjev, iz 
razlogov, ki so že bili omenjeni. 

slujejo 88 odstotkov delavcev. Iz navedenega sledi, 
da koncesionarji še vedno zaposlujejo pretežni del 
delovne sile v gozdarstvu, prednjačijo pa tudi po 
ostalih kazalcih, kot so prihodki, capital, osnovna 
sredstva i.t.d.. 

Novonastala podjetja se očitno, pretežno ukvar-
jajo s trgovino in zaposlujejo relativno majhno 
število delavcev. Dodana vrednost na zaposle-
nega je zelo variabilna, od številk, ki so krepko 
nad slovenskim povprečjem, do vrednosti,ki jih 
dosega lesna industrija.
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3 POSLOVANJE MALIH 
PODJETNIKOV V GOZDARSTVU

3 BUSINESS OPERATIONS OF SMALL 
SOLE PROPRIETORSHIPS IN 
FORESTRY

V letu 2013 je v gozdarstvu delovalo 321 malih 
podjetnikov, kar je nekoliko več kot v predhodnem 
letu. od leta 2010 opažamo rahel trend naraščanja 
njihovega števila. Zaposlovali so 257 delavcev, kar 
je razmeroma malo. Sklepati je, da gre večinoma 
za samozaposlitev, oziroma sezonsko najemanje 
delovne sile. Prihodki so v primerjavi s prejšnjim 
leto narasli, kar velja tudi za podjetnikov prihodek. 
Dodana vrednost ima trend naraščanja.

Iz poslovnega izida je razvidno, da so večino 
realizacije dosegli na domačem trgu, okrog 20 
odstotkov pa na trgih EU. To so dosegli verjetno 
tisti, ki se ukvarjajo s prodajo lesa. Iz poslovanja 
podjetnikov razvidno, da je zelo narasla nabavna 

Preglednica 8: Poslovanja lesne industrije (SKD 16) zadnjih 5 let
Table 8: Business operation of Slovenian wood processing industry in the last 5 years

Leto poslovanja 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Število družb 549 541 545 524 511 515

Prihodki (ne vključujejo sprememb 
vrednosti zalog) 661.140.800 650.844.564 664.944.907 645.425.951 584.036.404 665.518.434

odhodki 646.204.075 639.779.344 677.741.013 647.484.127 579.857.085 673.251.283

Neto čisti dobiček / izguba 9.922.720 10.495.306 -8.081.147 -6.767.261 -6.132.726 -2.697.336

Dodana vrednost na zaposlenega 
(EUR) 29.575 28.071 26.129 23.638 22.277 21.928

Stroški dela v dodani vrednosti (%) 68 69 73 76 74 75

Povp. št. zaposlenih po del. urah 6.120 6.388 6.727 7.050 7.263 8.532

Vir podatkov:aJPES; metodologija: SKEP GZS. op.: SKD 16-obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov 
iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva

vrednost blaga, materiala in storitev in sicer z 
indeksom 130 odstotkov. Verjetno gre za povečane 
odkupne cene gozdnih sortimentov. Dvig finanč-
nih odhodkov iz poslovnih obveznosti znaša kar 
139 odstotkov. Viden je porast subvencij, dotacij 
in podobnih prihodkov,ki niso povezani s poslov-
nimi prihodki (140 %).

4 POSLOVANJE SLOVENSKE LESNE 
INDUSTRUJE

4 BUSSINES OPERATIONS OF 
SLOVENIAN WOOD PROCESSING 
INDUSTRY

4.1 Poslovanje predelovalne lesne 
industrije (SKD 16)

4.1 Business operation of Slovenian wood 
processing industry

Iz podatkov je razvidno, da v zadnjih petih letih 
ni bistvenih razlik v prihodkih in odhodkih. 

Preglednica 7: osnovni kazalci poslovanja malih podjetnikov v gozdarstvu
Table 7: Basic indicators of business operations of small sole proprietorships in forestry

Postavka 2013 2012 2011 2010
Število podjetnikov 321 301 316 298
Povp. št. zaposlenih 257 225 221 209
Prihodki 26.799.346 21.164.664 23.029.362 18.008.390
odhodki 25.179.541 20.582.578 22.108.385 17.457.959
Podjetnikov dohodek 2.023.603 1.215.173 1.492.812 1.250.568
Negativni poslovni izid 404.382 622.503 569.973 701.811
Dodana vrednost (DV) 9.068.215 7.398.740 7.349.503 6.805.087

Vir podatkov: aJPES; metodologija: SKEP GZS
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Neto čisti dobiček (razlika med neto dobičkom 
in neto izgubo) je dobil pozitivne trende šele v 
zadnjih dveh letih. To je vzpodbudno in verjetno 
posledica propadanja slabših podjetij. Podobno je 
z deležem stroškov dela v dodani vrednosti, ki so 
v zadnjih petih letih upadli za 7 odstotnih točk. 
Vzroki za ta rahli preobrat, so podobni kot pri 
dobičku. Nadvse zaskrbljujoč pa je podatek, da 
je število zaposlenih v tej panogi od leta 2008 do 
2013 upadlo kar za 2.412 delavcev. Število podjetij 
ni upadlo, pa tudi ne bistveno poraslo. Velika in 
srednja propadla podjetja, nadomeščajo mikro 
in mala podjetja.

Dodana vrednost se je v omenjenem obdo-
bju dvignila za dobrih 7.000 eur na zaposle-
nega, kar pa je še vedno daleč od slovenskega 
povprečja in še dlje od avstrijske lesne indu-
strije. Tudi ta dvig je pripisati propadu slabših 
podjetij zlasti tistih, ki so šla v stečaj zaradi 
dviga minimalne plače.

Največja slovenska lesnoproizvodna podjetja 
dosegajo prihodke tudi čez 40 mio. Eur, kar je 
malo v primerjavi z multinacionalkami, ki nas 
obkrožajo.

4.2  Poslovanje pohištvene lesne 
industrije (SKD 31)

4.2 Business operations of furniture 
industry

Iz preglednice je razvidna tragedija sloven-
ske pohištvene industrije, ki je v krizi doživela 

Preglednica 9: Poslovanja pohištvene  industrije (SKD 31) zadnjih 5 let
Table 9: Business operations of furniture industry in the last 5 years

Leto obratovanja 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Število družb 349 336 341 351 345 352

Prihodki (ne vključujejo spre-
memb vrednosti zalog) 263.064.351 297.865.458 340.356.017 393.167.338 384.659.338 525.872.872

odhodki 267.921.970 307.050.624 355.061.720 416.095.095 402.148.960 535.512.970

Neto čisti dobiček / izguba -6.043.092 -11.111.747 -19.700.677 -22.731.115 -18.292.315 -4.089.962

Dodana vrednost na zaposle-
nega (EUR) 22.308 20.917 19.765 18.716 17.285 20.065

Stroški dela v dodani vredno-
sti (%) 84 87 91 90 90 82

Povp. št. zaposlenih po del. 
urah 3.788 4.377 5.224 6.831 7.326 8.465

Vir podatkov: aJPES; metodologija: SKEP GZS

najmočnejši udarec. Število podjetij se sicer ni 
bistveno zmanjšalo, so se pa prepolovili prihodki. 
V zadnjih petih leti ta industrija posluje z neto 
izgubo. Slednja je dosegla najvišje vrednosti v 
letih 2010 in 2011, zadnje dve leti pa se rahlo 
umirja. V primerjalnem obdobju (5 let) je število 
zaposlenih upadlo za 4.677. Če tu prištejemo še 
2.412 delovnih mest iz lesne predelave (SKD 16) 
dobimo številko 7.089, za kolikor se je zmanjšalo 
število zaposlenih v lesni industriji, v primerjalnem 
obdobju 2008 -2013.

Dejstvo je ,da velikih podjetij v slovenski 
pohištveni industriji nimamo več. Podjetja z 
največ prihodki dosegajo vrednosti nekaj čez 18 
mio. eur. Iz trendov je razbrati da bomo na tem 
področju v prihodnosti imeli le še mala in mikro 
podjetja oziroma obrtniške delavnice.

Slovenska lesna industrija še naprej nazaduje. 
Kljub prizadevanjem GZS slovenska država ni 
storila nič bistvenega, da bi to preprečila. Sprejet 
je bil akcijski načrt ’Les je lep’, tematika je bila 
kar nekajkrat na dnevnem redu odbora DZ za 
gozdarstvo in kmetijstvo. Lesne industrije ni v 
pametni specializaciji, ki bo osnova za dodelitev 
evropskih sredstev, čeprav se les kot surovina 
tu omenja. Resorno ministrstvo je odklonilno 
do sektorskega pristopa. Tako lesna industrija v 
Sloveniji ne more doseči rezultatov iz sosednje 
avstrije. Naša uspešna soseda ima iz naslova 
lesne industrije kar 10 milijard eur prihodkov, v 
Sloveniji pa so prihodki lesne industrije pod 1. 
milijardo eur. 
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Tudi neke oblike slovenskega ProHolza po 
vzoru avstrije nam v Sloveniji ni uspelo orga-
nizirati. Vse se konča pri denarju, kar velja tako 
za podjetja kot tudi državo. S tako politiko se je 
Slovenija odrekla svoji edini strateški surovini, to 
je lesu. Ta bo še naprej uhajal preko meja, razvoj 
slovenske industrije pa bo še do nadaljnjega pre-
puščen stihiji prostega trga, kjer se bodo verjetno 
ohranila manjša, fleksibilna in najboljša podjetja. 
Še naprej pa ostaja odprto vprašanje, ali je tuj 
kapital sploh zainteresiran za vlaganja v slovensko 

lesno industrijo, ali pa ga zanima le surovina. 
Dejstvo je, da smo po deležu gozdov zelo gozdnata 
dežela, po realni površini, pa imamo komaj eno 
tretino avstrijskih gozdov.

5 LITERATURA IN VIRI:
aJPES – Letna poročila za leto 2013
Poročila Zavoda za gozdove Slovenije
Poročila Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS
SKEP GZS
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