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Zavod za gozdove Slovenije po območni enoti Tolmin Krajevna enota Bovec, Kot 87, 5230 Bovec (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, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in
82/13) lastnikom gozdov na območju Krajevne enote Bovec, krajevne pisarne Kobarid, gozdnega
revirja Breginjski kot, katasterske občine Breginj, Robidišče, Sedlo, Borjana, Kred in Staro selo
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 Bovec Zavoda za gozdove
Slovenije v revirju Breginjski kot, katasterske občine Breginj, Robidišče, Logje, Sedlo, Borjana in Staro
selo 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:
izruvana, 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 30 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
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 krajevno 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 revirja Breginjski kot, katasterske občine Breginj, Robidišče,
Sedlo, Borjana, Kred in Staro selo 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, 95/04, 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 (protipožarnih presek in)  gozdnih vlak,, ki
odpirajo gozd več lastnikov.

Da se prepreči namnožitev podlubnikov v močno poškodovanih iglavcih, je treba do 15. 5. 2014  posekati 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 izvesti 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 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 Bovec, Krajevna
pisarna Kobarid, Gregorčičeva 20, 522 Kobarid, 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 Bovec,  Krajevna pisarna Kobarid, 522 Kobarid), 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 taksah (Ur. list RS, št. 106/10, uradno prečiščeno besedilo ZUT-UPB5, dalje: ZUT), ki jo je potrebno
poravnati na račun SI56 0110 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:
             Iztok Mlekuž, univ.dipl.inž.gozd.          

Vročiti:
- lastnikom gozdov z javnim naznanilom,
- spis, tu
-
- Objaviti:
- na sedežu krajevne enote,
- v vseh naseljih navedenih katastrskih občin,
- e-uprava

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnaDeska.euprava
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnaDeska.euprava
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