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Predgovor 
 
Letošnji gozdarski študijski dnevi so že 30. po vrsti, načenjamo pa vprašanje krčitev 
gozdov. 

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS, 2011) se je površina gozdov v zadnjih 
letih prenehala povečevati, pravzaprav celo upada. Posledično se površina izkrčenih 
gozdov vztrajno povečuje. V obdobju 2001–2005 je bilo na leto v povprečju izkrčenih 205 
ha gozdov, v obdobju 2006–2010 pa preko 422 ha na leto. V letu 2011 je bilo izkrčenih 
521 ha gozdov, kar je sicer več od zadnjega petletnega povprečja, a vendarle manj kot v 
letih 2009 in 2010. Krčitve zaradi kmetijstva prevladujejo, sledijo pa jim krčitve za potrebe 
infrastrukturnih projektov in urbanizacije. Ali bi nas naj ti trendi skrbeli? V državi z 
1.184.369 ha gozda predstavlja 521 ha komaj 0,04% celotne površine. Ali je za tako 
»majhno« vrednost potrebno organizirati poseben posvet? Organizatorji menimo, da je 
odgovor lahko le pritrdilen. Gozdarji vemo, da so odločitve o krčitvah gozdov lahko 
usodne in njihove posledice so v prostoru lahko vidne še več stoletij. Po drugi strani pa 
smo desetletja poslušali, brali in govorili o zaraščanju, o procesu, ki je preoblikoval našo 
krajino bolj kot smo si mislili in želeli. 

Kako gleda na pomen gozdov Evropa? Na šesti ministrski konferenci o varstvu gozdov 
(»Forest Europe«) v Oslu (2011) so poudarili naslednja izhodišča kot podporo skupni viziji 
za gozdove Evrope: 

- trajnostno upravljanje z vsemi evropskimi gozdovi ohranja njihovo mnogonamenskost 
in pospešuje dolgoročno zagotovitev različnih dobrin in storitev, 

- evropski gozdovi prispevajo k zelenemu gospodarstvu tudi z različnimi ekosistemskimi 
storitvami, 

- gospodarjenje z gozdovi se prilagaja pričakovanim podnebnim spremembam, 

- izkorišča se potencial evropskih gozdov za omilitev podnebnih sprememb (npr. z 
vezavo ogljika v drevesih in tleh), 

- ustavi se zmanjševanje biotske raznovrstnosti gozdov v Evropi, 

- izboljša se izkoriščanje družbeno-ekonomskih in kulturnih koristi evropskih gozdov in 

- v Evropi je potrebno odpraviti nezakonite sečnje in s tem povezano trgovino z lesom in 
drugimi gozdnimi proizvodi. 

V Evropi se torej stroka zaveda okoljskih, socialnih in proizvodnih vlog gozdov, kar pa ne 
pomeni, da ne priznavamo pomena drugih rab tal. Za celotno družbo je in bo aktualna 
pridelava zdrave hrane in suverenost nad prostorom. Vemo, da se rabe tal spreminjajo in 
razvijajo in vemo, da se nobene krajinske podobe ne da »zamrzniti«. Zavedamo se, da 
obstajajo gozdovi, ki se jih ne sme izkrčiti, obenem pa najdemo tudi take, kjer posledice 
krčitve z okoljskega vidika ne bodo negativne. Seveda vprašanja o dopustnosti krčitev niso 
enoznačna in še manj enostavna, saj pogosto posamezne odločitve ponudijo več novih 
vprašanj kot je odgovorov nanje. Zato želimo vsem udeležencem XXX. gozdarskih 
študijskih dni, da bi znali prisluhniti vprašanjem in poiskati ter razumeti odgovore. 

doc. dr. Janez Pirnat 
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Analiza stanja na področju posegov v gozd in gozdni prostor 

 
Dragan MATIJAŠIĆ1, Tomaž ŠTURM1, mag. Rok PISEK1, Andrej STRNIŠA2 

1Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana 
2Območna enota ZGS Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje 

 
Ključne besede: krčitve za kmetijske namene, posegi v gozd, prostorsko načrtovanje 
 
Presoja posegov v gozd in gozdni prostor je ena od temeljnih nalog javne gozdarske 
službe. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je od začetka svojega delovanja l. 1994 letno 
obravnaval med 1.000 in 2.500 vlog za različna soglasja, mnenja in pogoje za posege v 
gozd in gozdni prostor. To je posledica zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja, ki 
v povezavi z gozdarsko zakonodajo daje ZGS pomembna pooblastila na področju presoje 
ustreznosti tovrstnih posegov. Posegi, dovoljeni s strani ZGS, so za gozdarstvo sprejemljiv 
kompromis med nujnostjo posegov in zahtevami gozda, gozdnega prostora in celotnega 
okolja.  
 
Upoštevajoč soglasja in dovoljenja ter nezakonite posege v gozdove smo med leti 1997 in 
2012 zabeležili posege v prostor na skupni površini 5.556 ha, oziroma povprečno 310 ha 
letno. Pregled posegov po letih in vzrokih je razviden iz Slike 1. 
 

 
Slika 1. Pregled posegov v gozd in gozdni prostor po letih in vzrokih. 
 
V strukturi vzrokov za posege v gozdove (za obdobje 1997 do 2012) je na prvem mestu 
kmetijstvo (46%), na drugem mestu infrastruktura (24%) ter na tretjem urbanizacija (13%). 
Delež posegov v gozdove zaradi drugih razlogov (rudarstvo, energetika in drugi vzroki) je 
manjši od 10%. Delež in obseg posegov zaradi kmetijstva je izrazito narasel po letu 2008. 
Povečanje tega deleža je posledica ostrejših pogojev za dodeljevanje kmetijskih subvencij 
lastnikom zemljišč in spremembe Zakona o gozdovih leta 2007, ki je omogočila krčitve 
gozdov za kmetijske namene tudi tistih gozdov, kjer je namenska raba gozdna – ob pogoju, 
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da poseg ne presega 0,5 ha. Zaradi revizije Evropske komisije v letu 2008, ki je v grafičnih 
enotah rabe kmetijskih gospodarstev (GERK) ugotovila prijavljeno neupravičeno rabo, se 
za subvencije ne uporabljajo deli GERK-ov, na katerih se na ortofotoposnetku ali ob 
kontroli na terenu ugotovi, da so na njih neupravičene vrste dejanske rabe (kmetijsko 
zemljišče v zaraščanju, plantaže gozdnega drevja, drevesa in grmičevje).  
 

 
Slika 2. Prostorska razporeditev krčitev gozdov v kmetijske namene. 
 
Pri izdaji dovoljenj za krčitve gozdov v kmetijske namene uporabljamo strokovne kriterije, 
ki so opredeljeni v Priročniku o izdelavi gozdnogospodarskih načrtov GGE. Dovoljenja 
tako ni mogoče izdati, ko gre za nameravani poseg v gozdnih rezervatih in varovalnih 
gozdovih ter tudi v gozdovih s posebnim namenom (z dovoljenimi ukrepi), ko je gozd 
predmet razglasitve. Krčenje gozdov praviloma ni dopustno v primerih, ko imajo gozdovi 
1. stopnjo poudarjenosti ekoloških funkcij ali če se nahajajo na območju gozdnih učnih 
poti (50-metrski pas). Krčitve prav tako praviloma ne dovolimo v primerih sklenjenih 
območij gozdov, razen robnih površin, ki mejijo na urbane ali kmetijske površine (200- 
metrski pas), pri ohranjenih gozdovih znotraj območij gozdov s posebnim namenom z 
dovoljenimi ukrepi, ki so zavarovana po predpisih s področja ohranjanja narave, pri 
gozdovih, ki imajo funkcijo koridorja za prehod gozdnih živali ter v primerih manjših 
gozdnih predelov v kmetijski krajini1, kjer je gozdnatost majhna. 
 
Analizo krčitev v kmetijske namene smo opravili na podlagi evidence podatkov iz 
podatkovne baze o krčitvah v kmetijske namene. Bazo vodimo in vzdržujemo na ZGS in je 

                                                 
1 Tipi krajin so določeni v Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (2. odstavek 24. člena) 
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javno dostopna na portalu Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
(rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp). Pri analizi smo uporabili tudi podatke o porabi časa na ZGS. 
Obe bazi vodimo od leta 2008. 
 
Vseh krčitev gozdov v kmetijske namene je v bazi podatkov 3.539 in obsegajo površino 
1.682 ha, povprečna površina krčitve pa je 0,48 ha. Največja krčitev ima površino 29,71 
ha. Po površini so največje posamezne krčitve v GGO Tolmin, sledita Novo mesto in Bled. 
Največ krčitev je v GGO Sežana (655), Tolmin (412), Celje (377), Ljubljana (338), Kranj 
(265) in Maribor (262). 
 
Preglednica 1. Število in površina krčitev v kmetijske namene po letih in velikostnih razredih.  

 
2008 2009 2010 2011 2012 skupaj 

razredi število ha število ha Število ha število ha število ha število ha 

do 0,5 ha 267 65,93 542 128,98 653 140,72 571 128,28 646 142,26 2680 606,58 

0,5 ha do 1 ha 55 31,97 149 94,87 149 94,50 141 88,07 120 76,14 614 385,55 

1 ha do 3 ha 13 17,32 48 80,34 48 78,50 41 60,61 46 69,03 196 305,80 

3 ha do 5 ha 2 8,66 14 53,51 4 13,87 4 15,48 3 10,17 27 101,69 

5 ha in več 2 29,67 8 76,75 7 95,15 2 35,69 3 45,55 22 282,81 

Skupaj 339 153,55 761 434,45 861 422,74 759 328,13 818 343,15 3539 1.682,43 

 
Največje število krčitev sodi v kategorijo do 0,5 ha – teh je 76% glede na vse posege. 
Takšne krčitve so še posebej pogoste v Slovenski Istri in v Goriških Brdih, kjer gre 
predvsem za krčitve gozdov v kmetijski krajini (Slika 2). Drugod po Sloveniji pa beležimo 
krčitve predvsem v gozdnati krajini (65% števila vseh krčitev). Povprečna površina je bila 
največja leta 2009 (0,57 ha), v zadnjih letih pa se rahlo zmanjšuje. Krčitve, večje od 5 ha, 
se pojavljajo pretežno na območju alpskih pašnikov (GGO Tolmin) in na območju Bele 
Krajine (GGO Novo mesto). Krčitve gozdov na strmih pobočjih so izjema, beležimo jih v 
gorskem svetu severne Slovenije.  
 
Glede na podatke iz evidence poseka ZGS je bilo na območjih krčitev v obdobju od leta 
2008 do leta 2012 posekano 151.251 m3 lesa, oziroma povprečno 89 m3/ha. 
 
Strokovnjaki ZGS so za presojo posegov v prostor (vključno s presojo prostorskih planov) 
v času med 1. 1. 2008 in 31. 12. 2012 porabili skupaj 71.682 ur oz. 14.682 ur letno. To je 
toliko, kot če bi na tem področju delalo osem strokovnjakov s polnim delovnim časom. 
Največ ur v petletnem obdobju je bilo porabljenih na OE ZGS Ljubljana (povprečno letno 
2.884 ur) in OE ZGS Sežana (1.936 ur letno), najmanj pa v OE ZGS Kočevje (358 ur 
letno) in OE ZGS Murska Sobota (395 ur letno). 
 
Naraščanje števila in obsega posegov v gozd in gozdni prostor je še posebej izrazito od 
druge polovice prejšnjega desetletja. Glede na predstavljeno analizo, lahko sklepamo, da so 
strokovni kriteriji za izdajo dovoljenj za krčitve v kmetijske namene ustrezni. Pokazalo se 
je, da je bilo največje število dovoljenj za tovrstne posege izdanih na območju gozdnate 
krajine, bistveno manj pa znotraj kmetijske in primestne ter gozdne krajine. Posamezno se 
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pojavljajo primeri, ko je bilo po izvedenih krčitvah, zemljišče (ponovno) prepuščeno 
naravnemu razvoju in ni bilo spremenjeno v kmetijsko. Z vidika rabe prostora so 
pomembne tudi presoje in naloge, ki niso neposredno povezane s krčitvami gozdov, ampak 
tudi z drugimi rabami gozda oz. pritiski na gozd. Tukaj mislimo predvsem na valorizacijo 
rekreativne funkcije gozda, conacijo gozdnega prostora, označevanje vlak za jahanje in 
kolesarjenje, mnenja o stojiščih za mobilne čebelnjake in podobno. 
 
Baze podatkov ZGS: prostorski pregled krčitev v kmetijske namene, evidenca delovnega časa, evidenca 
poseka (vse 2008 – 2012). 
 
Poročila o delu ZGS in gozdovih, 1997 – 2012. 
 
Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo. 2010. Ur. l. RS, št. 91/2010. 
 
Priročnik za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot (ZGS in MKO, 2008, 
sprememba 2012). 
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Krčitve gozdov v postopku prostorskega načrtovanja 
 

Nadja PENKO SEIDL1, dr. Mojca GOLOBIČ1 
1Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101, 1000 

Ljubljana 
 
Ključne besede: krčitve gozda, prostorsko načrtovanje, umeščanje posegov v prostor 
 
Prostorsko načrtovanje, umeščanje novih rab in dejavnosti v prostor, je v prvi vrsti 
usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami. Učinkovito prostorsko načrtovanje 
je torej tisto, pri katerem za umestitev načrtovane dejavnosti poiščemo ustrezno lokacijo, 
ne da bi pri tem povzročili (preveliko) škodo na okolju oz. njegovih posameznih 
sestavinah. V postopek prostorskega načrtovanja so sicer vgrajene številne varovalke, ki 
posameznim nosilcem urejanja prostora omogočajo, da izrazijo svoje interese oz. 
preprečujejo ali nadzorujejo posege v prostor. Vendar do določenega razvrednotenja okolja 
kljub temu prihaja, saj večine dejavnosti v prostor ne moremo umestiti na drugačen način, 
kot da pri tem (trajno ali začasno) na tej lokaciji onemogočimo ali omejimo druge 
dejavnosti. Gozd, kot najbolj razširjen in prvinski tip površinskega pokrova v Sloveniji, je 
pogosto tisti, ki odstopa prostor drugim rabam prostora. 
 
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (Poročilo ZGS …, 2012) se je 150-letni trend 
povečevanja deleža gozda obrnil, površina gozdov se je namreč v letu 2011 že drugič 
zaporedoma zmanjšala, in sicer za 800 ha. Zavod je v tem letu obravnaval kar 2720 vlog za 
poseg v gozd oz. gozdni prostor. Kljub upoštevanju priporočil, ki jih pripravlja ZGS, pa še 
vedno prihaja do neustreznih posegov v gozd in gozdni prostor, ki bi jih lahko preprečili, 
če bi poleg obveznih izhodišč in funkcij gozdov pri umeščanju posegov v gozd in gozdni 
prostor upoštevali še prostorsko-krajinski vidik. 
 
V prispevku predstavljava nekaj izhodišč oz. načel, ki izhajajo iz krajinskega načrtovanja 
in oblikovanja in se nanašajo na poseganje v gozd. Pri tem je treba poudariti, da je urejanje 
krajine vedno optimizacijski postopek, rešitve pa so odvisne od načrtovalskega problema 
in prostora v katerega posegamo - predstavljenih načel tako nikakor ne smemo razumeti 
kot »recepte« za urejanje prostora.  
 
Dejavnosti, zaradi katerih prihaja do krčitev gozdov so v prvi vrsti kmetijstvo, 
infrastruktura, urbanizacija, v manjši meri tudi pridobivanje mineralnih surovin. Če je bila 
v preteklosti glavni razlog krčitev urbanizacija, se v zadnjem obdobju povečuje površina 
izkrčenega gozda zaradi kmetijstva2. Poseg v gozd, namesto na npr. kmetijsko ali katero 
drugo zemljišče, se pogosto opravičuje z veliko površino gozda in zaraščanjem. Vendar pa 
je večina pritiskov na gozd prav v ravninskih in urbaniziranih območjih, kjer ga je 
relativno malo in opravlja pomembne ekološke in socialne funkcije. Prav tako ima velik 
pomen pri oblikovanju krajinske slike in identitete prostora. S krajinskega vidika kot bolj 
problematične lahko izpostavimo krčitve zaradi urbanizacije in infrastrukture, saj se raba v 
večini primerov nepovratno spremeni, pa tudi učinek na krajinsko sliko je večji kot v 
primeru, ko se npr. spremeni le odnos med deležem kmetijskih površin in gozda.  

                                                 
2 Po spremembi ZGO, ki dovoljuje krčitev gozda v kmetijske namene tudi na zemljiščih, kjer je namenska raba gozd, če 
površina ni večja od 0,5 ha in gozd ni opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom, ter spremembi 
Uredbe o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu, ki je med namenske rabe, za katere se pridobi plačilna pravica, z letom 
2008 uvrstila tudi namensko rabo "1800 – kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem" (Pisek in Matijašić, 2011)  
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Umeščanje infrastrukturnih objektov 
Osnovni namen vseh linijskih objektov, kot so ceste, daljnovodi, plinovodi, je povezati dve 
točki, zato morajo pogosto premostiti naravno bolj ohranjena, reliefno razgibana, gozdnata 
in manj dostopna območja. Sama gradnja pomeni velik poseg v prostor, saj je pogosto 
treba najprej zagotoviti ustrezne dostope. Njihova geometrija – dolga in bolj ali manj ravna 
linija pa pogosto predstavlja motnjo v krajinski sliki. Eno od osnovnih načel umeščanja 
takih posegov v prostor je, da njihov potek kolikor je mogoče sledi naravnim linijskim 
prvinam v prostoru – grebenom, dolinam, itd. Če je mogoče, se izogibamo posegu v gozd 
in infrastrukturni objekt vodimo ob gozdnem robu, v primeru ko pa to ni mogoče, skušamo 
zagotoviti čim krajši potek skozi gozd. Če infrastrukturni objekt skozi gozd poteka na 
daljši razdalji, se izogibamo dolgim ravnim posekam. V vsakem primeru je treba poskrbeti 
za ustrezno obnovo gozdnega roba. Kadar v gozd umeščamo avtoceste, preko katerih je 
onemogočen prehod, je treba zagotoviti nemotene prehode tako za živali, kot za potrebe 
gospodarjenja z gozdom. In ne nazadnje, preveriti je treba vpliv načrtovanega posega na 
obstoječa rekreacijska območja in/ali potencial območja za rekreacijo. 
 
Širitev urbanih območij 
Za razliko od infrastrukturnih objektov z izrazito linijskim značajem, se urbana območja 
širijo ploskovno – običajno ob obstoječih naseljih, kjer je gozda že tako ali tako malo. 
Generatorji razvoja pa so že kar nekaj časa tudi avtocestni priključki, ob katerih se širijo 
predvsem industrijske in poslovne cone, pa tudi nova stanovanjska območja. Večina naselij 
je tradicionalno umeščena ob rob obdelovalnega sveta, na manj rodovitne predele in ko 
prerastejo svoje okvire smo vedno v dilemi ali dopustiti širitev na kmetijska zemljišča ali v 
gozd. Rezultati raziskave (Cof, 2003), ki je preučevala širjenje poselitve v okolici 
Ljubljane med leti 1950 in 2002, so pokazali, da se večinoma pozidujejo najboljša 
kmetijska zemljišča, sledijo širitve na območja mokrišč, gozda in šele na to na druga 
kmetijska zemljišča. Odstotek širitve na najboljša kmetijska zemljišča se sicer konstantno 
zmanjšuje, najbolj po letu 19853, medtem ko narašča delež širitev v gozd ter na naravno 
bolj ohranjene dele prostora (obrežja vodotokov, mokrišča). Za razliko od umeščanja 
infrastrukturnih objektov je pri širitvi urbanih območij veliko težje postaviti neka splošna 
načela, smernice za umeščanje v prostor, saj so problemi veliko bolj unikatni, odvisni od 
značilnosti konkretne načrtovalske pobude in prostora, v katerega želimo umestiti 
načrtovano dejavnost. Poudariti je treba, da so gozdovi (oz. njihovi ostanki) v primestnih 
območjih pogosto pomemben strukturni element v prostoru, ki poleg rekreacijske in 
klimatske funkcije pomembno prispevajo k ustvarjanju identitete krajine.  
 
Odgovora na vprašanje, kdaj in v kakšni meri je dopustno posegati v gozd, ta razprava ne 
ponuja. Če izhajamo iz uvodoma postavljene trditve, da je prostorsko načrtovanje 
usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami, lahko zaključimo, da so takšni 
posegi – v primeru, da seveda obstaja širši družbeni konsenz o njihovi potrebnosti, sicer 
dopustni, vendar šele potem, ko so preverjene različne alternative in upoštevani omilitveni 
ukrepi. 
 
Cof A. 2003. Vplivi širjenja poselitve na krajinske kakovosti v občinah Medvode, Vodice, Mengeš, Trzin in 
Domžale v obdobju 1951-2002. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
krajinsko arhitekturo: 132 str. 
 
                                                 
3 V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je bilo sprejetih kar nekaj zakonov s področja kmetijstva, ki so ščitili kmetijska 
zemljišča pred spreminjanjem namembnosti, izdelana je bila tudi kategorizacija kmetijskih zemljišč. To je najverjetnejši 
razlog da so se pritiski na kmetijska zemljišča po tem obdobju nekoliko zmanjšali.  
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Pisek R., Matijašić D. 2011. Ljubljana, MKO, ARSO. 
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=358 (11. Marec 2013) 
 
Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2011. 2012. Ljubljana, Zavod za gozdove 
Slovenije: 133 str. http://www.zgs.gov.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/LETNA_POROCILA/2011_o_ 
gozdovih.pdf (11. marec 2013) 
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Krčitve gozdov – pravna (ne)urejenost pri izvajanju 

 
Alenka ČAR SERAŽIN1, mag. Urška AHAČIČ POGAČNIK1 

1Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, Parmova 33, 1000 Ljubljana 
 
Ključne besede: krčitve gozdov, kršitelji, raba gozdov, ukrepi gozdarske inšpekcije 
 
Uvod 
Inšpekcijske službe imajo v sistemu državne uprave pomembno vlogo. Na eni strani 
opravljajo neposredni nadzor uresničevanja sprejetih predpisov, na drugi strani pa zaradi 
svoje dejavnosti na terenu, svojih izkušenj, ki so pridobljene na širokem območju 
delovanja, predstavljajo pomemben povratni vir informacij upravi o učinkovitosti sprejetih 
pravnih predpisov in udejanjanja sprejetega v praksi, ter nudijo upravi pomembne 
usmeritve za nujne korekcije sprejetih predpisov oziroma usmeritve za sprejemanje novih 
(Vomer, 2005). Tako kot je bil v prejšnjem stoletju dragocen vsak hektar novo osnovanega 
gozda, postaja danes dragocen vsak hektar kmetijske površine, ki ga z obdelavo ali pašo 
ohranimo pred zaraščanjem (Kompan, 2011). Krčitev gozda v kmetijske ali druge namene 
je tako na prvi pogled logična in razumna odločitev. V praksi gozdarska inšpekcija vse 
prevečkrat ugotavlja, da se pod pretvezo krčitev gozdov v kmetijske namene skriva tudi 
želja po večjih subvencijah, povečanju gradbenih parcel ali pa želja po lažji spremembi 
zemljišča v zazidljivo v postopku spremembe prostorskih aktov. 
 
Gozd definira 2. člen Zakona o gozdovih, ki med drugim pravi, da je to zemljišče poraslo z 
gozdnim drevjem v obliki sestoja in to ne glede na to kako je parcela (območje) 
opredeljeno v: 
- občinskem prostorskem načrtu (namenska raba), 
- gozdnogospodarskem načrtu in evidenci dejanske rabe (GERK, maska gozda) in 
- zemljiški knjigi in katastru. 

 
V inšpekcijskih postopkih je pomembno dokazati obstoj gozda v naravi pred posegom na 
obravnavano območje (izvedeniška mnenja, aero-foto posnetki). Seveda je dokazovanje 
enostavnejše, če je parcela kot gozdna opredeljena v gozdnogospodarskem načrtu in še 
posebej, če je gozdna tudi v občinskem prostorskem načrtu. Številne težave, nejasnosti in 
nesporazumi pri opredeljevanju, kaj je gozd, nam namreč predstavljajo tri različne 
definicije rabe zemljišč: 
1. katastrska raba, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, 
2. dejanska raba: evidenco vodi MKO, 
3. namenska raba, ki jo določajo občinski prostorski načrti (OPN). 

 
Gozdarski inšpektorji se v praksi ukvarjamo predvsem z nelegalnimi krčitvami za 
kmetijske namene, krčenjem gozdov na in ob zazidljivih zemljiščih ter nenamensko rabo 
gozdnih zemljišč. Sprememba zakona o gozdovih leta 2007 je prinesla težko pričakovano 
poenostavitev krčitve gozdov do 0,5 ha v kmetijske namene. Večji obsegi krčitev pa 
morajo po predpisih imeti podlago v prostorskih načrtih. Ne glede na veljavne prostorske 
akte pa je za krčitev potrebno pridobiti dovoljenje ZGS. 
 
Krčitve do 0,5 ha, v primerih, ko je površina v prostorskih aktih občin opredeljena kot 
gozd in ne gre za varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom, je možna na osnovi vloge 
lastnika gozda. V predpisu žal ni natančneje določeno, kdaj to izjemo dovoljevati. 
Razmislek vodi v razlago, da širjenje krčitve z več zaporednimi dovoljenji, ni mogoča. Če 
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bi bila, bi bila že v predpisu zapisana večja površina. Seveda pa en lastnik lahko dobi več 
dovoljenj, če ima tudi več različnih lokacij. Ob spremembi prostorskega akta občine, bi 
morali deli parcel ali cele parcele, ki so bili z odločbami ZGS spremenjeni iz gozda v 
kmetijsko rabo, tudi v prostorskih aktih občin postati kmetijska zemljišča. Natančneje bi 
bilo potrebno zapisati, da v primerih, ko ZGS izda dovoljenje za krčitev gozda v kmetijske 
namene, to zemljišče po opravljeni krčitvi dejansko postane kmetijsko zemljišče, ne glede 
na veljavni prostorski akt. Če bi prosilec moral v vlogi navesti, kakšno kmetijsko rabo 
namerava vzpostaviti, in bi to v izreku vsebovala tudi odločba ZGS, bi lahko preverili, ali 
je predvidena raba tudi dejansko vzpostavljena in s tem odločba realizirana. Na ta način bi 
se izognili izigravanju tega določila izključno za posek lesa. Smiselno bi bilo, da investitor 
predhodno pridobi odločbo MKO za agromelioracijo in šele po njeni izdaji odločbo o 
krčitvi gozda. 
 
Krčitve gozda za kmetijske namene 
Nameni krčitev gozda, ki jih navajajo kršitelji, so različni. S krčitvijo gozdov lastniki 
oživljajo zaraščajoče kmetijske površine, povečujejo kmetijske površine na račun gozda, 
nekateri pa povečujejo površine zgolj zaradi kmetijskih subvencij. Večkrat je krčitev 
gozdov v kmetijske namene le vmesna postaja do zazidljivega zemljišča. V praksi je 
bistveno težje spremeniti namensko rabo iz gozda v zazidljivo zemljišče, kot je to storiti iz 
kmetijskega zemljišča. Varovalka, ki jo v postopku prostorskega planiranja predstavlja 
ZGS kot soglasodajalec, je dokaj močna. Kmetijska zemljišča pa nimajo tako močnega 
varuha javnega interesa na področju varstva narave. Veliko vlogo pri nelegalnih krčitvah 
imajo tudi izvajalci del v gozdovih, ki ob ugodnih razmerah na tržišču spodbujajo lastnike 
k »čiščenju kmetijskih površin«. Pri tem jih zavajajo, da za tak poseg ni potrebna nikakršna 
dokumentacija ali pa jih napotijo na ZGS po odločbo o krčitvi, čeprav lastniki nimajo 
nikakršnega namena novonastalo kmetijsko površino vzdrževati. Pogosto je krčitev 
povezana z odkopavanjem ali nasipavanjem materiala (»kvazi« agromelioracije), uporabo 
površine za skladiščenje, parkiranje in podobno. Nekateri pa krčijo gozd brez odločbe ZGS 
zavestno, ker je upravno formalna pot predolga. V primerih, ko gre za krčitev gozda na 
površinah, ki so tudi po namenski rabi gozd in je površina večja od 0,5 ha, je za postopek 
spremembe prostorskih aktov občin potrebno čakati tudi več let. Skrb vzbujajoče je 
dejstvo, da do nedovoljenih krčitev prihaja tudi na državnih parcelah, ki jih SKZG daje v 
zakup, ali celo na parcelah, ki niso v zakupu. Problematične so zlasti tiste, ki so po 
dejanski rabi delno kmetijske delno gozdne. Zakupnik je seveda površino za katero je 
plačeval zakupnino izkrčil in to kljub temu, da se je s podpisom zakupne pogodbe zavezal, 
da brez pisnega soglasja zakupodajalca ne bo posegal v gozdno drevje. 
 
Prihajalo je in izjemoma še prihaja do absurdnih situacij, ko je kmetijska inšpekcija 
lastniku ali uporabniku zemljišča naložila, da ga mora obdelovati kot dober gospodar, 
očistiti drevje in grmovje ter ga uporabljati za kmetijsko proizvodnjo. Do krčitev je 
ponekod prihajalo tudi na podlagi napotil kontrolorjev AKTRP, ki so lastnike parcel 
spodbujali k »čiščenju površin«, ki pa so bile po zakonu o gozdovih že gozd. Obravnavali 
smo primere, ko je bila nelegalna krčitev gozda plačana z državnim denarjem v projektih 
SKZG »melioracije in čiščenja« zemljišč. SKZG, pa tudi kmetijska inšpekcija, v teh 
primerih nista izkazala dolžne skrbnosti in nista preverila statusa zemljišča v javno 
dostopnih evidencah. 
 
Nelegalne krčitve gozda za druge namene 
Te vrste krčitev se praviloma izvajajo na zemljiščih, ki so s prostorskimi akti občin 
predvidena za stavbna zemljišča. Najpogostejši izgovor za takšne krčitve je predolgo 
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čakanje na gradbeno dovoljenje. Gozdarska inšpekcija je obravnavala nekaj primerov, ko 
so lastniki gozdove prodali investitorjem obrtno industrijskih con ali infrastrukturnih 
objektov s pogodbo, ki jim je dovoljevala, da les posekajo in spravilo opravijo sami. Ker se 
investitorjem običajno mudi, lastnike silijo v (pre)hiter posek, ti pa si odločbe za sečnjo niti 
ne morejo pridobiti, saj niso več lastniki gozda. 
 
Postopki gozdarske inšpekcije 
Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali 
drug predpis oziroma drug akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost, da: 
- odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi, 
- izvede postopke v skladu z zakonom o prekrških, 
- poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (uničenje 

gozda), 
- ob ugotovitvi kršitve predpisa, ki ga nadzira druga inšpekcija, obvesti pristojno 

inšpekcijo. 
 

V večini primerov je ZGS tisti, ki gozdarsko inšpekcijo obvešča o nepravilnostih, ki jih pri 
svojem delu opazijo na terenu. Gozdarska inšpekcija v inšpekcijskem postopku ugotovi 
dejansko stanje na terenu in opravi tudi zaslišanje stranke. V primeru, ko naknadna 
legalizacija krčitve zaradi različnih vzrokov ni mogoča, mora v skladu s 23. členom zakona 
o gozdovih ZGS izdati odločbo o obnovi gozda in zagotoviti njeno izvršitev. Vzporedno z 
inšpekcijskim postopkom poteka tudi prekrškovni postopek. Njegov cilj je sankcioniranje 
kršitelja za kršenje predpisov za nazaj, medtem ko je cilj inšpekcijskega postopa 
zagotovitev spoštovanja predpisov s strani stranke in učinkuje za naprej. 
 
Večje protipravne krčitve ureja 340. člen kazenskega zakonika, za kar je zagrožena 
zaporna kazen. 
  
Zaključek 
Za učinkovit nadzor nad spoštovanjem predpisov je potrebna dobro organizirana terenska 
služba ZGS. Gozdarska inšpekcija mora za hitrejše ukrepanje dobiti neposredni dostop do 
baze podatkov. Potrebno je ukiniti omejitve krčitve na gradbenih parcelah. Zagotoviti je 
potrebno hitrejše sprejemanje prostorskih aktov in uskladitev evidenc dejanske rabe in 
maske gozda. ZGS bi moral po uradni dolžnosti krčitveno dovoljenje posredovati lokalni 
skupnosti, ki bi spremembo namembnosti gozda uveljavila pri naslednji spremembi 
prostorskega akta. V izogib kršitvam kmetijske zakonodaje, bi bilo potrebno v obrazložitvi 
krčitvenega dovoljenja investitorja opozoriti, v katerih primerih si mora za vzpostavitev 
kmetijske površine pridobiti dovoljenje za agromelioracijo. 
 
Kompan D., Vidrih T., Vidrih M., Pogačnik M. 2011. Možnosti rekultiviranja zaraščajočih površin v 
Sloveniji. V: Zbornik predavanj. 20. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali. Čeh T. 
in sod. (ur.). Murska Sobota, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska 
Sobota: 36-49 
 
Letna poročila gozdarske inšpekcije za leta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 
 
Prekrškovne odločbe gozdarske inšpekcije izdane v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 
 
Vomer, B. 2005. Vloga inšpekcijskih služb v sistemu državne uprave. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza 
v Ljubljani, Biotehniška fakulteta: 218 str. 
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Prostorski podatki za ugotavljanje krčitev gozdov v Sloveniji 
 

Mojca NASTRAN1, Laura ŽIŽEK KULOVEC2 
1Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana 

2Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana 
 
Ključne besede: evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, krčitve gozdov, 
spremembe rabe tal 
 
Prispevek želi opozoriti na veliko razliko med različnimi uradnimi prostorskimi podatki, ki 
jih raziskovalci pogosto uporabljamo v analizah za ugotavljanje površinskih sprememb. 
Ugotovitve o spremembah med posameznimi rabami tal pa niso pomembne le za državo 
samo, da ve(mo) kaj se dogaja s prostorom, pač pa tudi za izpolnjevanje mednarodnih 
obveznosti poročanj, h katerim se je Slovenija zavezala kot podpisnica npr. Konvencije o 
podnebnih spremembah. 
 
V zadnjih nekaj desetletjih se je z razmahom možnosti, ki jih nudijo daljinske tehnike 
zaznavanja, povečala tudi možnost spremljanja sprememb v prostoru. Pred tem je bil edini 
vir zemljiški kataster, še pred njim pa franciscejski kataster. V zadnjih dveh desetletjih 
imamo za Slovenijo na voljo baze kot sta CORINE land cover ali StatGIS, ki imata za 
podlago satelitske posnetke in vsebujeta podatke o pokrovnosti tal (land cover) in ne 
neposredno o rabi tal (land use). Informacije o rabi tal nam od 2002 dalje omogoča 
Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA), ki temelji na ortofoto 
posnetkih in terenskih dopolnitvah različnih inštitucij. Evidenco RABA, ki jo upravlja 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), smo zato uporabili za oceno deleža dejanskih 
krčitev v obdobju 2002–2012. RABA pokriva celotno državo in vse kategorije rabe tal, je 
natančna in kontinuirana baza podatkov, ki se pogosto uporablja za analizo sprememb rabe 
tal. Za izdajanje soglasij in spremljanje krčitev je odgovoren Zavod za gozdove Slovenije 
(ZGS). Po evidencah ZGS je bilo v zadnjem desetletju (2002–2011) krčitev gozdov za 
0,2% površine države, glede na podatke RABA pa 1,9%. 
Ker je prišlo do skoraj desetkratne razlike med podatkoma o krčitvah v obdobju 2002–
2012 med bazo podatkov MKO in ZGS, smo tematiko podrobneje raziskali. Kot glavne 
možne vzroke za veliko razliko izpostavljava medsebojno povezane napake zaradi: 
- kakovosti izvornih podatkov 
V zadnjih letih so izvorni podatki natančnejši, zato je bolj natančno opredeljen rob gozda. 
Za dejansko rabo tal 2002 so uporabili črno-beli DOF, od leta 2006 dalje pa se uporablja 
barvni DOF z boljšo ločljivostjo in pozicijsko natančnostjo. S tem je bil lahko gozd prešel 
v drugo kategorijo rabe tal brez dejanske spremembe. Te površine so majhne in linijske 
oblike. 
- natančnosti digitalizacije 
Število vozlov pri razmejevanju posameznih rab tal se je povečalo. Tudi te površine so 
majhne in linijske oblike.  
- interpretacije kategorij rabe tal 
Med letoma 2002 in 2012 se je spremenilo število kategorij rabe tal. Nastale so nove 
kategorije (1180, 1190, 1212, 1600), ena se je ukinila (1130) (Interpretacijski ključ, 2011). 
V nekaterih primerih se je zato spremenila raba tal iz gozda v drugo kategorijo brez 
dejanske krčitve v naravi.  
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Interpretacijski ključ se skozi celotno zajeto obdobje dopolnjuje in vedno bolj natančno 
definira kategorije rabe tal. S tem so lahko nekatere kategorije rabe tal prešle v druge brez 
spremembe v naravi. 

  
Slika 1. Napaka zaradi različne klasifikacije rabe tal enakega dejanskega stanja med letoma 2002 in 2012. 
 
Krčitev gozdov je bilo glede na podatke RABA v obdobju 2002–2012 za 1,9% površine 
države. Ker so v tem rezultatu vsebovane omenjene napake, sva obseg teh krčitev 
zmanjšali z odstranitvijo linijskih poligonov, ki so nastali zaradi natančnejšega 
razmejevanja gozdnega roba v letu 2012. Natančnejša ocena krčitev od pozicijske 
natančnosti gozdnega roba (Pravilnika o evidenci…, 2008) ni smiselna, zato smo 15-
metrski pas od gozdnega roba izločili iz krčitev. Odstranili smo še poligone krčitev manjše 
od 25 m2, kar je najmanjša površina zajema za določene rabe. Ocena krčitev na tej stopnji 
obsega le še 0,6% površine države. 
 
Da bi še natančneje ocenili obseg dejanskih krčitev, sva preverili 1120 poligonov krčitev; 
iz vsake kategorije rabe tal po 50, pri obsežnejših kategorijah 100 (Lillesand in Kiefer, 
1994), pri rabah, ki zajemajo manj kot 50 poligonov krčitev, pa vse. Glede na izračunan 
površinski delež dejanskih krčitev v vzorcu, smo proporcionalno zmanjšali celotno 
površino krčitev v posamezni rabi tal. Le 34% površine pregledanih poligonov je dejanskih 
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krčitev. Največ napak je bilo pri kategorijah rabe tal 1222 (ekstenzivni oziroma travniški 
sadovnjak), 1500 (drevesa in grmičevje), 1800 (kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim 
drevjem) in 4100 (barje), kjer je delež poligonov z dejanskimi krčitvami manjši od 20%. 
Te napake nakazujejo težjo interpretacijo med omenjenimi kategorijami in večjo verjetnost 
napak, kar potrdi naše vizualne primerjave karte krčitev z DOF-i. Končna ocena dejanskih 
krčitev med leti 2002–2012 po uporabljeni metodi znaša 5491 ha, kar ustreza 0,3% 
površine Slovenije. Razlika med evidenco ZGS o krčitvah v omenjenem obdobju in oceno 
krčitev iz evidence RABA je znatno manjša in znaša le še 2073 ha oz. 0,1% Slovenije. To 
razliko lahko, poleg metodologiji ocene krčitev, med drugim pripišemo tudi razlikam v 
zajemu podatkov med inštitucijama kot npr.: 
- razlikam zaradi interpretacije gozda glede na DOF in nepopolne uskladitve podatkov 

obeh inštitucij. 
- razlikam zaradi nepopolne evidence ZGS o nelegalnih krčitvah. 

 
Evidenca RABA je zaradi kontinuiranega obnavljanja, pokrivanja celotne države, velike 
natančnosti in tudi medsektorskega poročanja najprimernejša baza podatkov za uporabo pri 
širših analizah spremembe rabe tal. Za ugotavljanje površinskih sprememb skozi časovno 
obdobje, moramo biti pri njeni uporabi kritični, predvsem zaradi napak pri natančnosti 
razmejevanja med kategorijami rabe tal in njihovi različni interpretaciji med posameznimi 
leti. Prispevek želi opozoriti na veliko razliko med različnimi uradnimi prostorskimi 
podatki in odpreti diskusijo, ki bi pripomogla k zmanjšanju večjih napak, s tem pa 
izboljšala natančnost podatkov o spremembah rabe tal. 
 
Interpretacijski ključ. Podroben opis metodologije zajema dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. 
Verzija 5.2. 2011. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS: 86. str. 
 
Lillesand T.M., Kiefer R.W. 1994. Remote sensing and image interpretation. Third edition. New York, John 
Wiley & Sons: 750 str. 
 
Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. 2008. Ur. l. RS, št. 122/2008. 
 
Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih. 1998. Ur. l. RS, št. 5/1998. 
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Ali zmoremo razumno presojati o morebitnih krčitvah gozdnih zemljišč 

 
dr. David HLADNIK1 

1Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 
1000 Ljubljana 

 
Ključne besede: GIS, prostorski podatki, raba prostora, zaraščanje zemljišč 
 
Spremembe rabe prostora in zaraščanje kmetijskih zemljišč 
Na Slovenskem so se pri ocenjevanju sprememb in prvobitnosti človekove rabe prostora v 
kulturni krajini uveljavile ocene, ki izvirajo iz romantične predstave o naravnih procesih in 
človeku, ki je nekdaj znal upoštevati naravne dejavnike. Pri krčitvi gozdov, v času do 
največje rabe kmetijskih zemljišč v 19. Stoletju, naj bi človek poznal naravne meje in 
upošteval naravne dejavnike, ki so vplivali na odločitve, kje bo gozd obstal in kako 
globoko se bodo vanj zajedle zaplate kmetijskih zemljišč. Na podlagi takrat oblikovane 
kulturne krajine in njenih sprememb do današnjih dni sklepamo tudi o ohranjenosti 
gozdov, krajinski zgradbi in naravnih procesih, ki jih želimo ohraniti v gospodarjenju z 
naravnim okoljem. Danes pogosto uvrščamo območja kulturne krajine v pomembne 
habitatne tipe in iščemo možnosti, kako bi vzdrževali njihovo ugodno ohranitveno stanje. 
Tiste, ki izvirajo iz nekdanje in današnje rabe negozdnih zemljišč ogroža prav gozd, ki se 
vrača na opuščena kmetijska zemljišča. Na podlagi analize arhivskih virov smo privzeli, da 
se je delež gozda na Slovenskem v zadnjih 200 letih povečal že za četrtino (Hladnik in 
Žižek, 2012). 
 
Ob koncu prejšnjega tisočletja še ni bilo zanesljivih podatkov o obsegu kmetijskih zemljišč 
v zaraščanju (Cunder, 1999): »zaradi znane splošne zmede na področju evidenc o 
kmetijskih zemljiščih«. Obstajale so le ocene, ki pa so se glede na različne načine 
vrednotenja s strani kmetijstva oziroma gozdarstva precej razlikovale. Danes je zaraščanje 
zajelo tudi najboljša kmetijska zemljišča na ravninskih območjih v Prekmurju, v kmetijstvu 
pa je nastala nova zmeda na področju evidenc o zmanjševanju površine gozdov. 
Nerodnosti pri vzdrževanju karte rabe prostora nas lahko drago stanejo zaradi mednarodnih 
obveznosti Kjotskega protokola. Doma smo razumne odločitve o rabi prostora že opustili, 
kajti površina kmetijskih zemljišč v uporabi se je po letu 1991 zmanjšala za več kot 12% 
(Pintar in sod., 2012). Na razumne odločitve v občinskih prostorskih načrtih se ni mogoče 
zanašati, kaj pa lahko storijo gozdarski načrtovalci ob pozivu za krčitve gozdov, katerih 
zemljišča bi ponovno namenili kmetijski rabi? 
 
Primernost opuščenih kmetijskih zemljišč za ponovno kmetijsko rabo 
Če razmišljamo o možnostih za ponovno krčitev gozdov in oblikovanje nove kmetijske 
rabe prostora, moramo najprej poznati procese razvoja kulturne krajine in zlasti 
spremembe rabe prostora, ki so potekale od časa največje izrabe kmetijskih zemljišč na 
Slovenskem do današnjih dni. V kratkem povzetku bomo predstavili koncepte, ki so jih 
tudi pri nas že pred desetletji uporabili za vrednotenje kmetijskih zemljišč ter ocenjevanje 
procesov deagrarizacije slovenskega podeželja. V krajinski ekologiji uveljavljen koncept 
homogenih prostorskih enot – ekotopov je bil na podlagi značilnosti vegetacije, rabe 
prostora in oblikovitosti zemeljskega površja v pomoč pri določanju pedoloških kartirnih 
enot in ocenjevanju zgradbe krajinskih enot. Verjetno je bil pod takim vplivom 
raziskovanja fiziografskih in talnih značilnosti tudi na Slovenskem razvit eden od številnih 
konceptov krajinskih sistemov (Stritar, 1990). Predlagane so bile ocene o ločnicah, s 
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katerimi je mogoče opredeliti naravne regije in kategorije zemljišč na Slovenskem na 
podlagi nadmorske višine 600 m in naklona zemljišč pri 20%, kasneje pa so bile 
upoštevane tudi v Programu razvoja podeželja RS (2007) pri oblikovanju težavnostnih 
razredov kmetijske pridelave. V konceptu vrednotenja kmetijskih zemljišč je bila posebna 
teža pripisana načinu izkoriščanja in rabi tal, na podlagi katerih je mogoče opredeliti tudi 
njihovo kakovost, ki se vrednostno odraža v naslednjem vrstnem redu (Stritar, 1990): vrt – 
njiva (sadovnjak) – hmeljišče – vinograd – travnik – pašnik – gozd – neplodno. 
 
V prispevku bodo prikazani primeri krajinske zgradbe na Slovenskem, ki opozarjajo, da na 
ravni posameznih gozdnih sestojev ali krajinskih enot ni mogoče oblikovati ali privzeti 
poenostavljene metodologije, po kateri bi lahko presojali o možnostih za oblikovanje novih 
kmetijskih zemljišč in morebitnih krčitvah gozdov. Fiziografski dejavniki ne kažejo ostrih 
ločnic, s katerimi bi utemeljevali razlike med ohranjenimi in spremenjenimi gozdovi na 
nekdanjih kmetijskih zemljiščih. Naravni dejavniki so vplivali zlasti na obliko nekdanje 
poselitve, človek pa je vsaj do začetka 19. stoletja dal današnji kulturni krajini za 
strokovnega opazovalca neizbrisni pečat. Na kraškem svetu, oziroma na matični podlagi 
apnenca in dolomita, je današnji gozdni rob najpogosteje obstal na nekdanji meji med 
njivami in travniki (Hladnik, 1998). Za ekotope oziroma prostorske elemente v kulturni 
krajini so bili v krajinsko-ekoloških raziskovanjih privzeti bolj ali manj enotni tipi rabe 
prostora, ki na kraškem svetu dobro predstavljajo najmanjše ekološko homogene enote v 
krajini. Zaradi všečne krajinske zgradbe je bilo na območjih nekaterih krajinskih parkov na 
primer določeno, da je treba ohraniti kmetijska zemljišča v sedanjem obsegu, ohraniti pa je 
treba tudi temeljne značilnosti parcelne strukture. 
 
Ob presoji o morebitnih krčitvah gozdov, ki ležijo zunaj varstvenih območij 
gozdnogospodarskega načrtovanja ali omrežja habitatnih tipov Nature 2000, se verjetno ne 
bo mogoče opirati na zanesljive analize o kakovosti tal in njihovi primernosti za ponovno 
kmetijsko rabo. Lahko pa se opremo na arhivske vire, načine vrednotenja kmetijskih 
zemljišč, ki izhajajo iz zgodovinskega razvoja rabe kmetijskih zemljišč in številne 
artefakte, ki jih prepoznamo v naravnem okolju in tudi z njimi sklepamo o človekovi 
nekdanji rabi prostora. Na območju pohorskih celkov smo potrdili podoben proces 
spreminjanja kmetijskih zemljišč, označen kot ozelenjevanje in ogozdovanje (Klemenčič, 
2002). Opuščena obdelovalna zemljišča so namenili travnikom in pašnikom, nekdanji 
pašniki pa so bili ogozdeni. Tako opuščanje zemlje oziroma prelog (Klemenčič, 2002) je 
značilno za celotno Slovenijo in se vse bolj uveljavlja tudi na nekaterih ravninskih in za 
kmetijstvo ugodnih območjih. Presenetljivo je, da so tudi v tistih katastrskih občinah na 
Slovenskem, kjer se je gozdnatost v zadnjih 200 letih le malo povečala, nastale velike 
spremembe v krajinskih zgradbi (Šlaus, 2007). V času izdelave franciscejskega katastra so 
bile kmetije celkov še povezane na območjih negozdnih zemljišč in jih niso ločevali pasovi 
gozdov kot danes. Med nekdaj povezanimi kmetijami so še okoli leta 1960 snovali nasade 
smreke na strmejših travnikih in pašnikih. Tako pogozdovanje je bilo značilno za vse 
kmetije, od najniže ležečih do tistih na najvišjih nadmorskih višinah Pohorja. 
 
Na podlagi prikazanih primerov, ki niti ne predstavljajo statistično ali kako drugače 
reprezentativno izbranih območij rabe prostora in krajinske zgradbe na Slovenskem, ni 
primerno podajati predlogov in prispevkov za kmetijsko politiko in načrtovanje rabe 
prostoru. Ponujajo izhodišča za razumno presojo o morebitnih krčitvah gozdnih zemljišč in 
novem preoblikovanju kulturne krajine. Značilnosti kulturne krajine, ki izvirajo iz 
nekdanje rabe zemljišč na Slovenskem, je mogoče zanesljivo povzeti iz okolja geografskih 
informacijskih sistemov in arhivskih virov, zlasti franciscejskega katastra iz začetka 19. 
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stoletja. Težje je mogoče oceniti odnos širše družbe in državljanov do kulturne krajine na 
Slovenskem, ko smo v zadnjih 20 letih opazovali uničevanje kmetijskih zemljišč s 
pozidavo in gradnjo prometnic. 
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Slika 1. Primer varnostnih 
odmikov posameznih gorivnih 
presek od objekta (FireSmart, 
2003) 

 
Drevesno-pašni podsistem – predlog kriterijev za opredelitev 

potencialnih območij 
 

Saša VOCHL1, dr. Andreja FERREIRA1 
1Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana 

 
Ključne besede: drevesno-pašni podsistem, zaraščanje, požarna ogroženost  
 
Pri ponovni vzpostavitvi opuščenih kmetijskih zemljišč za gospodarno pridelavo hrane in 
opravljanje ekosistemskih storitev, je bila v slovenskem prostoru kot učinkovita 
prepoznana paša živali. Opuščanje živinoreje v Sloveniji namreč predstavlja enega izmed 
glavnih vzrokov za zaraščanje kmetijskih zemljišč, še posebej tistih na območjih z 
omejenimi dejavniki za kmetovanje v kraškem, gorskem in hribovitem svetu (Kompan in 
sod., 2011). Vendar pa v procesu revitalizacije zaraščajočih površin s pašo ni vedno 
smiselno odstraniti vsega drevja in grmovja (Vidrih in sod., 2008), saj t.i. drevesno-pašni 
podsistem, kjer so na pašniku prisotna tudi drevesa, prinaša številne ekološke, ekonomske 
ter socialne prednosti pred izključno pašo na odprtem pašniku (Rois-Díaz in sod., 2006). 
 
V Sloveniji so nekateri avtorji že predlagali potencialna območja za vzpostavitev 
drevesno-pašnega podsistema. Čemažar (2007) v svojem diplomskem delu ugotavlja 
njegovo primernost na vodovarstvenem območju Kleče. Drevesno-pašni način rabe tal ima 
velik pomen na pašnikih Primorskega krasa (Eler in sod., 2008; Vidrih in sod., 2008). Na 
osnovi klime, reliefa in kamninske podlage Vidrih in sod. (2009) kot prednostne površine 
za izvajanje drevesno-pašne rabe predlagajo Tolminsko in Idrijsko-Cerkljansko hribovje, 
Belo in deloma Suho krajino, Haloze in Kozjansko ter nižinski Kras. 
 
V luči zmanjševanja požarne ogroženosti okolja ima drevesno-
pašni podsistem pomembno vlogo, saj lahko predstavlja 
gorivno preseko, poraščeno z drevjem med naselji, 
kmetijskimi površinami in požarno ogroženimi gozdovi (FAO, 
2001). Namen gorivne preseke je prekinitev zveznosti goriv in 
posledično zmanjšanje intenzitete požara. 
 
V literaturi se pojavljajo različni kriteriji za vzdrževanje 
gorivnih presek v bližini objektov, ki so predstavljeni v 
Preglednici 1. Glede na oddaljenost od objekta se v 
posameznih gorivnih presekah (conah) pojavlja različna jakost 
uravnavanja goriv (Slika 1). Tako je v neposredni bližini 
objektov priporočljivo odstraniti vsa drevesa in goriva, ki hitro 
zagorijo. Gorivne preseke, kjer so drevesa lahko prisotna, 
spremljajo ukrepi namenjeni uravnavanju razdalje med 
krošnjami, odstranjevanju spodnjih vej dreves in čiščenju 
zeliščne ter grmovne plasti. To lahko dosegamo z ukrepi kot je  
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Preglednica 1. Pregled značilnosti gorivnih presek v bližini objektov po različnih avtorjih. 

 
 
 1 V primeru umeščenosti objekta nad gozd. 
 2 Predlagane vrednosti bi bile lahko večje, zaradi možnosti požarnih preskokov v razdalji 100 m in več.  
 3 Gorivna preseka za težje vnetljiva goriva se v primeru, ko se objekt nahaja na strmini na spodnji strani 

pobočja, podaljša na 25 m. 
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redčenje, obvejevanje in paša, ki v drevesno-pašnem podsistemu služijo za uravnavanje 
ekoloških dejavnikov (vlaga, temperatura, svetloba) in posledično povečevanju donosov na 
pašniku. 
 
Ob nadaljnjih spremembah podnebja je v prihodnje pričakovati povečano požarno 
aktivnost na našem ozemlju (Kajfež-Bogataj in sod., 2004), zato bo iskanje učinkovitih in 
ekonomsko vzdržnih načinov za ponovno revitalizacijo zaraščajočih površin ter njihovo 
vzdrževanje pridobivalo na pomenu. Zaraščajoče površine imajo namreč velik vpliv na 
povečevanje požarne ogroženosti okolja, saj zaradi svoje stopničaste zgradbe in 
nakopičene odmrle biomase omogočajo ognju hitro širjenje v krošnje dreves. Drevesno-
pašni podsistem ima lahko pomembno vlogo pri ponovnem rekultiviranju nekdanjih 
kmetijskih zemljišč in njihovem nadaljnjem vzdrževanju. S pretrganim sklepom krošenj, 
primerno izbiro drevesnih vrst, drevesi očiščenimi spodnjih vej in prisotnostjo pašnih živali 
lahko predstavlja trajen razmejitveni pas (gorivno preseko) med naselji, kmetijskimi 
površinami in požarno ogroženimi gozdovi ob hkratnem zagotavljanju vseh ostalih funkcij. 
Pri tem je potrebno ustvariti pogoje, da se bodo ljudje odločali za tovrsten način 
kmetovanja. Na temo proizvodne sposobnosti ruše in živali je bilo na drevesno-pašni rabi 
že veliko narejenega. V prihodnje bi bilo smiselno ovrednotiti ne le ekološki, temveč tudi 
proizvodni potencial dreves na pašniku, pri čemer lahko gozdarji v sodelovanju s kmetijci 
odigramo pomembno vlogo. 
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Ekološki vidiki ter vpliv krčitev na gozd in njegove varovalne funkcije 
 

dr. Dušan ROŽENBERGAR1, Tihomir RUGANI1, Gal FIDEJ1, dr. Jurij DIACI1 
1Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
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Ključne besede: biotski in abiotski dejavniki, gozdni rob, zaščitna funkcija gozda 
 
Gozdni rob je stičišče različnih gozdnih združb, različnih razvojnih stopenj gozda ali 
stičišče z drugimi ekosistemi. Ko govorimo o krčitvah v gozdnem prostoru je gozdni rob 
stičišče gozda in ekosistema, ki je nastal zaradi krčitve. Tak gozdni rob običajno nastane 
nenadoma in je izrazito oster (Slika1, levo), saj praviloma ob krčitvah ne izvajamo nege 
gozdnega roba in ni ukrepanja v smeri čim manjših vplivov na ostanek sestoja. Nastanek 
tovrstnega gozdnega roba poveča vpliv škodljivih abiotskih dejavnikov, ki imajo več 
negativnih učinkov na ostanek sestoja. Zaradi direktnega sončnega sevanja pride do ožigov 
debel in pojavljanja poganjkov iz spečih brstov, ki se lahko razvijejo v debelejše veje. 
Zaradi enostranske rasti krošenj robnih dreves lahko ta postanejo mehansko nestabilna, še 
posebej ob pojavu mokrega snega ali večjih hitrosti vetra. Oster gozdni rob povečuje 
vrtinčenje in udarno moč vetra, hkrati pa vpliva na izsuševanje gozdnih tal in pospešuje 
erozijo, zlasti če ni varovalne plasti grmovnic in nižjih drevesnih vrst. Kljub temu, da so 
enomerni sestoji s sklenjenimi krošnjami manj obremenjeni z vetrom, se ob morebitnih 
poškodbah ali sečnji ustvarijo ostri robovi. Slednjih pri raznomernem gozdu zaradi 
neenakomerne strukture in mešanosti drevesnih vrst, ter bolj globoke krošnje in boljše 
zakoreninjenosti ni. Mehanska stabilnost je v tem primeru večja, poveča pa se tudi 
potencial za preživetje pri različnih hitrostih vetra. Oster gozdni rob nudi malo zavetja za 
številne organizme, ki naseljujejo mozaik gozdno-kmetijske krajine. Tudi estetsko oster 
gozdni rob ni najugodnejši, saj z ravnimi linijami kvari mehkobo naravnih struktur. Krčitve 
pogosto posredno, preko abiotskih, vplivajo tudi na neugodne biotske dejavnike, kot so 
divjad, glive in žuželke. Njihovo delovanje povzroča rane na skorji, ki omogočijo okužbe z 
glivami. Pogoste so glivne bolezni, ki so povezane s sušo, kot so rdeča sušica listavcev, 
sušenje najmlajših borovih poganjkov, pooglenitev bukve in hrastov. Spremenjene 
podnebne razmere ugodno vplivajo na razmnoževanje toploljubnih žuželk, npr. zeleni 
bukov krasnik in podlubniki na iglavcih in listavcih. Našteti učinki negativno vplivajo na 
rast dreves na gozdnem robu, kar privede do odmiranja robnih dreves in povečanja 
tveganja za propad sestoja. Verjetnost za poškodbe sestoja se povečujejo tudi s 
povečevanjem sestojne višine, starosti sestoja in deleža iglavcev, zlasti smreke. 
 
Primerno strukturirani in vzdrževani varovalni gozdovi ščitijo sebe, gozdna zemljišča in 
nižje ležeče infrastrukturne ter bivanjske objekte pred škodnimi učinki različnih naravnih 
nevarnosti. Krčitve v gorskem gozdu s poudarjenimi varovalnimi funkcijami lahko 
povečajo negativne učinke naravnih nevarnosti. Pred tovrstnimi posegi je potrebno 
ovrednotiti vpliv naravnih nevarnosti (jakost, pogostost) ter varovalni učinek gozda 
(zgradba, razvojna dinamika) in omejiti posege na območjih, kjer so erozijski procesi 
intenzivni. Posebno presojo zahtevajo hudourniška območja, kjer so lahko posledice večjih 
krčitev izrazito negativne, obenem pa je potrebno zagotoviti in vzdrževati nujno 
infrastrukturo za gospodarjenje z gozdom (odstranjevanje mrtve drevnine-plavja, čiščenje 
hudourniških strug in pregrad itn.). Ko se za krčitve v varovalnem gozdu odločimo, je 
potrebno zagotoviti trajnost zaščitne vloge višje ležečega gozda v procesu 
gozdnogojitvenega in gozdnogospodarskega načrtovanja ter strokovno izvedenih del 
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oziroma zagotoviti primerno tehnično varovanje ogroženih objektov. V gozdovih s 
poudarjeno varovalno vlogo (1. stopnja) večji posegi niso primerni, saj lahko ogrozijo 
stabilnost ekosistema, hkrati pa zahtevajo visoke stroške vzdrževanja samih objektov, 
zaradi katerih so bile krčitve izvedene. Edine krčitve, ki jih izvajamo so v obliki gradnje 
gozdnih cest, ki omogočajo nujno gospodarjenje z zaščitnimi gozdovi. V primeru izvedbe 
krčitve v varovalnem gozdu je potrebno veliko pozornosti posvetiti negi gozdnega roba, saj 
sta stabilnost sestoja in tal zaradi skrajnostne narave rastišča trajno ogroženi. 
 

  
 

Slika 1. Oster gozdni rob kot posledica nenadne krčitve pri gradnji infrastrukture (levo) in primerno 
oblikovan postopen gozdni rob (desno) (Foto: D. Roženbergar). 
 
Nastanek gozdnega roba na neki točki pomeni spremembo podnebnih razmer, zmanjšanje 
konkurence korenin in zaradi povečanja sončnega sevanja v nižjih plasteh sestoja 
aktiviranje gozdnih tal. Take razmere omogočajo razvoj zeliščne in grmovne plasti ter 
pomlajevanja, kar lahko izkoristimo pri oblikovanju bolj postopnega gozdnega roba. 
Pravilno oblikovan gozdni rob naj bo dovolj širok s pestro vrstno, vertikalno in 
horizontalno strukturo (Slika1 desno, Slika2 C). Tak gozdni rob zagotavlja kritje, zavetje 
in hrano različnim vrstam nevretenčarjev, dvoživk, plazilcev, ptic in sesalcev, katerih 
število in gostota v gozdnem robu naraste v primerjavi s sosednjimi ekosistemi. Če želimo, 
da gozdni rob opravlja ekološke (habitati, varovanje gozda) in estetske funkcije je z njim 
smotrno načrtno gospodariti predvsem v smislu zagotavljanja: i) razčlenjenosti v tlorisu in 
postopnosti v narisu, ii) goste plasti grmovnic, iii) dovolj velikega števila dreves z dolgo 
krošnjo, iv) dovolj velikega števila odmrlih dreves, in v) primerne zastopanosti 
plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst. Slednje lahko dosežemo z dovolj pogostimi 
sečnjami (5-15 let), ki zadržujejo sukcesijski razvoj gozdnega roba. To sicer pomeni 
določeno izgubo vrednostnega prirastka, ki jo lahko nadomestimo s pospeševanjem 
vrednejših toploljubnih in svetloljubnih vrst. Pri krčitvah, ki nenadoma posegajo v gozdni 
prostor je vse elemente pravilno oblikovanega gozdnega roba težko dosegati, kljub temu pa 
lahko z usmerjenim ukrepanjem na območju bodočega gozdnega roba zmanjšamo 
negativne učinke krčitve. Nekatere možnosti, ki jih pri tem imamo so: i) načrtno puščanje 
grmovne plasti in vseh podstojnih dreves na širšem področju gozdnega roba, ii) 
identifikacija in nega potencialnih semenskih dreves svetloljubnih, toploljubnih in 
plodonosnih drevesnih vrst, iii) površinsko strukturiranje gozdnega roba v smislu 
organskih oblik in jezikov v izkrčeni prostor, iv) sadnja svetloljubnih, toploljubnih in 
plodonosnih drevesnih vrst, z namenom pospeševanja biotske pestrosti, pa tudi proizvodnje 
vrednejšega lesa, v) pospeševanje stabilnih, dobro zakoreninjenih dreves z globokimi 
krošnjami in odstranjevanje mehansko nestabilnih dreves in vi) upoštevanje prehodnega 
območja (okvirno ena sestojna višina), kjer je smiselno izvajati prilagojeno nego gozdnega 
roba. 
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Slika 2. Z ukrepi (sadnja, puščanje grmovnic in podstojnih dreves) takoj po nastanku ostrega gozdnega roba 
(B) pospešimo njegov razvoj v primerno obliko (C) (Skica: T. A. Nagel). 
 
V primeru krčitev pomembnih naravovarstvenih območij so omilitveni in izravnalni ukrepi 
zakonsko določeni in lahko v določenih primerih pomenijo tudi zagotovitev nadomestnih 
habitatov. Krčitve v gozdnem prostoru zaradi ostrih gozdnih robov škodljivo vplivajo na 
razvoj okoliškega gozda, zato bi morali tudi pri takih posegih v prostor zagotoviti primerno 
oblikovanje gozdnega roba (Slika 2). Strukturiran gozdni rob bo omogočil zmanjšanje 
škod, normalen razvoj sestojev v okolici krčitve ter ugodne življenjske razmere za gozdne 
organizme. 
 
Coch T. 1995. Waldrandpflege: Grundlagen und Konzepte. Radebeul, Neumann: 250 str. 
 
Oliver C.D., Larson B.C. 1990. Forest stand dynamics. New York, John Wiley & Sons: 467 str. 
 
Papež J., Perušek M., Kos I. 1996. Biotska raznolikost gozdnate krajine z osnovami ekologije in delovanja 
ekosistema. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba: 
161 str. 
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Pomen prednostnih območij za sodelovanje gozdarstva v prostorskem 
načrtovanju 

 
Tina SIMONČIČ1, Andrej FICKO1, dr. Matija KLOPČIČ1, dr. Aleš POLJANEC1, Špela 

ŠČAP1, dr. Andrej BONČINA1 
1 Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana 

 
V Sloveniji je gozda relativno veliko. Pogosta so celo mnenja, da je gozda preveč in da 
ogroža kulturno krajino. Hkrati je opazno, da se apetiti po gozdnem prostoru stopnjujejo, 
še posebej na območjih, privlačnih za poselitev in gradnjo prometne infrastrukture. Na 
posvetovanju »Gozdni prostor: načrtovanje, raba, nasprotja« (Bončina in Matijašić, 2010) 
je bilo izpostavljeno vprašanje: ali sta obsežnost gozdne površine in njeno naraščanje 
vnaprejšnja argumenta za sprejemljivost krčitev? Gozdarji smo, kot pravi prof. Anko, 
advokati gozda, zato ga nikakor ne gre ponujati kot prazno menico. Ob naraščajoči 
gozdnatosti in pritiskih na gozdni prostor se od gozdarske stroke pričakuje, da bo vnaprej 
določila območja krčitev. S takšno zahtevo so povezana mnoga vprašanja in dileme, kot 
so: ali so takšna pričakovanja utemeljena? Ali je vnaprejšnje določanje območij za krčitve 
ustrezno? Ali imamo za to trdne teoretske podlage? Kaj pomeni »ponujanje« površin za 
krčitve za gozdarsko stroko na dolgi rok? Ali sploh lahko določimo »optimalno« 
gozdnatost nekega območja? 
 
Primerno je, da na gozdni prostor pogledamo širše, se ne omejimo le na krčitve gozdov, 
ampak se vprašamo tudi o tem, na katerih negozdnih površinah bi bilo smiselno ali 
potrebno gozdove osnovati – zaradi učinkov, ki bi jih okolici zagotovil na novo osnovan 
gozd (Preglednica 1). Preseči bi bilo treba tudi slabosti določanja namenske rabe zemljišč; 
ta namreč temelji bodisi na nekdanjih rabah zemljišč, ki s sedanjega vidika niso ustrezne, 
ali pa na zatečenem stanju v določenem obdobju, ki je bilo lahko odraz tedanjih potreb v 
prostoru. 
 
Odločanje o prihodnji rabi gozdnega prostora je močno odvisno od določitve namenske 
rabe zemljišč, ta pa je odvisna od vrednotenja zemljišč. Za gozdarsko stroko je zato 
pomembno, da ima izdelana lastna orodja za vrednotenje (pomena) gozdov, s katerimi se 
vključuje v prostorsko načrtovanje in tako vpliva na odločanje o sedanji in prihodnji rabi 
gozdnih zemljišč. Eno izmed preizkušenih orodij za usklajevanje interesov gozdarstva z 
drugimi interesi v prostoru so prednostna območja (Simončič in Bončina, 2012). To so 
območja, ki imajo v gozdnem prostoru zaradi naravnih danosti ali zahtev družbe relativno 
večji pomen kot gozdovi izven teh območij. V Sloveniji med prednostna območja 
prištevamo predvsem (1) območja s poudarjenimi funkcijami gozda in (2) »zavarovana 
območja gozdov«. Obe vrsti prednostnih območij sta pomembni strokovni podlagi za 
odločanje o sprejemljivosti posegov v gozdni prostor; zavarovana območja gozdov so 
pogosto tudi ključen argument za ohranitev gozdov na območjih, kjer so pritiski za krčenje 
gozdov veliki. 
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Preglednica 1. Pomen prednostnih območij za presojanje ustreznosti sprememb gozdne površine. 
 

 Stanje v 
naravi 

Namenska 
raba 

Problematika  Pomen prednostnih površin za presojo sprememb rabe. 

1 Gozd Gozd Problem neustreznih 
podlag za določanje 
namenske rabe. 

Kriterij za spremembo namenske rabe je lahko relativno 
manjši javni pomen gozdov. 

2 Gozd Negozd Problem neustreznih 
podlag za določanje 
namenske rabe. 

Kriteriji za spremembo namenske rabe so lahko npr. znatni 
varovalni učinki gozdov v bližini objektov, ki jih ogrožajo 
naravne nesreče. Negativni posledice krčitev so vidne šele, 
ko gozda in varovalnih učinkov ni več. 

3 Negozd Gozd Pomanjkljivo sodelovanje 
gozdarstva v prostorskem 
načrtovanju. 

Kriteriji za osnovanje gozdne površine so lahko (1) zahteve 
po rekreaciji v okolju, kjer primanjkuje gozdnih površin; 
(2) izboljšanje estetskega videza znatno spremenjene 
krajine (npr. ob večjih prometnicah); (3) osnovanje 
prehodov živali v spremenjeni krajini 

4 Negozd Negozd Lahko se zaraste in 
postane 2.  

Kriteriji za preprečitev zaraščanja so lahko negozdne 
površine v izrazito gozdnati krajini, pomembne za živalski 
svet, privlačnost pokrajine 

 
Pri dosedanjem vključevanju prednostnih območij v prostorsko načrtovanje so opazne 
nekatere pomanjkljivosti: 
- poudarjenost funkcij gozda naj bi vplivala na presojo posegov v gozdni prostor, 

vendar pogosto ni transparentnih kriterijev določanja teh območij in zato tudi ne 
argumentov za presojo posegov. 

- karta funkcij gozda je prepodrobna in ne daje jasnega pregleda nad pomenom gozdov 
in prioritetami pri načrtovanju rabe gozdnega prostora. 

- pri območnem načrtovanju je preveč podrobno opredeljenih vsebin, ki se podvajajo z 
vsebinami načrtov enot, premalo pa razvojnih rešitev načrtovanja rabe gozdnega in 
širšega prostora. 

- kriteriji za razglasitev zavarovanih območij gozdov so pomanjkljivi. Pogosto varujemo 
gozdove, ki so manj ogroženi, izgubljamo pa nekatere, ki bi jih veljalo ohraniti. 

 
Okvirna - območna raven gozdnogospodarskega načrtovanja omogoča pregled nad 
pomenom gozdov, primerna je tudi za sodelovanje gozdarstva pri izdelavi prostorskih 
aktov; to pomeni dogovarjanje, včasih tudi iskanje kompromisov med različnimi 
dejavnostmi v prostoru. Pri tem sodelovanju so lahko krčitve gozdov pomembno 
vprašanje; presoja se, ali so predlagane krčitve sploh ustrezne oziroma ali jih je mogoče 
preusmeriti na druga območja gozdov. Ni pa primerno, da bi v območnih načrtih vnaprej 
prikazovali območja možnih krčitev, ki bi jih prostorski načrti samo prevzeli. Z načrti bi 
lahko kvečjemu določili okvirna območja gozdov za potencialne krčitve, na podrobni ravni 
pa bi presojali, ali so krčitve na teh območjih sploh mogoče. Določitev takšnih območij bi 
bila uporabna tudi za odločitve glede gospodarjenja, saj bi potem vlaganja sredstev za 
ukrepanje omejili ali ukinili. 
 
Bolj kot potencialno možna območja krčitev je v (območnih) načrtih pomembno opredeliti, 
katera območja gozdov imajo večji pomen in jih zato želimo na vsak način zaščititi pred 
krčitvami. V anketi (Simončič, 2013) smo o prednostnih območjih gozdov, ki naj bi imela 
večji vpliv na prostorsko načrtovanje, povprašali gozdarske strokovnjake. V presojo smo 
predlagali navedena območja: 
- mestni gozdovi in primestni gozdovi, 
- gozdovi v okolici turističnih in športnih objektov, pomembnih na regionalni/državni 

ravni, 
- gozdni biotopi v krajini z majhno gozdnatostjo, 
- gozdovi ob večjih vodotokih, 
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- gozdovi redkih ali izjemnih gozdnih združb, 
- gozdovi v okolici manjšinskih ekosistemov, pomembnih na regionalni in državni ravni, 
- gozdovi znotraj nacionalnih, krajinskih in regijskih parkov, 
- gozdovi znotraj območij Nature 2000, 
- gozdovi, pomembni za zagotavljanje pitne vode večjemu številu prebivalstva, 
- gozdni rezervati/pragozdovi, 
- gozdovi, ki ščitijo objekte pred naravnimi nesrečami, 
- gozdovi na skrajnostnih rastiščih (npr. na ekstremnih strminah, zgornji gozdni meji), 
- gozdovi, ki so koridorji med habitatnimi območji velikih zveri in velike divjadi, 
- gozdovi v okolici večjih mest in prometnic, ki imajo uravnavajo klimo, čistijo zrak. 
 
Pri določitvi prednostnih območij bi bilo treba izdelati tehtne in pri širši javnosti sprejete 
kriterije, ki bi bili potem v veliko pomoč pri presoji posegov v prostor. Velikokrat so 
odločitve dejansko arbitrarne, prav zato je pomembno, da so kriteriji transparentni. Če so 
prednostna območja določena argumentirano z jasnimi cilji, potem bo tudi lažje suvereno 
nastopati v procesih prostorskega razvoja. Pri presojah posegov namreč žal ne zadošča 
zgolj dejstvo, da je načrtovalec na nekem območju zarisal območje s poudarjeno funkcijo 
gozda. Investitorji in javnost želijo jasne odgovore, zakaj je območje opredeljeno kot 
prednostno, in kaj pomeni takšna izguba, ali jo je mogoče nadomestiti. 
 
Bončina A., Matijašić D. (ur.). 2010. Gozdni prostor: načrtovanje, raba, nasprotja. Zbornik prispevkov. 
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 65 str. 
 
Simončič T. 2013. Anketa o prednostnih območjih pri večnamenskem gospodarjenju z gozdovi. 
 
Simončič T., Bončina A. 2012. Koncept prednostnih območij pri načrtovanju večnamenskega gospodarjenja 
z gozdovi. Gozdarski vestnik 70, 10: 415-429 
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Spremembe dejanske rabe gozdnih površin in primerjava s prostorskimi 

načrti 
 

Andrej STRNIŠA1, Rok HAVLIČEK2, Edo KOZOROG3, Mojmir PERDAN4 
1Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje 

2Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana 
3Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin 
4Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, C. Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj 

 
Ključne besede: gozdne površine, krčitve, prostorski načrti 
 
Po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije so »gozdovi najpomembnejša prvina naravne 
krajine«. Glede poselitve velja, da se »nova poselitev usmerja predvsem v poselitvena 
območja urbanih naselij ... naselja se načrtuje in ureja tako, da prebivalci in njihovo 
premoženje niso ogroženi in ni nevarnosti za povzročitev gospodarske škode« (Strategija 
…, 2004). 
 
Na Zavodu za gozdove Slovenije spremljamo in usmerjamo razvoj gozdnih površin in 
gozdnega prostora na podlagi javnega pooblastila, podanega v Zakonu o gozdovih (Ur. l. 
RS, št. 30/93 in nasl.). Med posameznimi ureditvenimi obdobji in znotraj obdobij 
ugotavljamo spremembe gozdnih površin v različne namene. 
 
Spremembe gozdnih površin 
Postopki ugotavljanja sprememb dejanske rabe vseh površin so v zadnjem desetletju zelo 
napredovali. V 90.-ih letih smo gozdni rob ugotavljali s terenskim snemanjem. Sedaj 
uporabljamo digitalne zarise iz baz, kot so Raba tal, GERK, pa tudi namenske planske rabe 
v občinskih prostorskih načrtih (OPN). Kakovost omenjenih baz je izboljšana v zadnjih 
nekaj letih (Kozorog in Leban, 2010). 

 
Ugotovljene spremembe dejanske rabe tal so povezane s tipom krajine. V kmetijski in 
primestni krajini4 je največ sprememb, v gozdni pa najmanj. Takšno stanje je razvidno iz 
prispevka Stanje in nadzor krčitev gozdov v kmetijske namene (Kozorog in Leban, 2010). 
Zaradi koncentracije prebivalstva v kmetijski in primestni krajini ter razvoja dejavnosti je 
večji delež teh sprememb pričakovan. Spremembe nastajajo v kmetijstvu z uveljavljanjem 
novih tehnologij obdelovanja tal in pridelovanja hrane. Drobno strukturirane kmetijske 
krajine v ravninskih predelih so preoblikovane v obsežne monokulturne kmetijske površine 
brez posameznih delitev (npr. obvodna zarast, drevesne in grmovne živice, …) (Mlakar, 
2011). K spremembi gozdnih površin prispevajo tudi nekmetijski posegi (infrastruktura, 
urbanizacija). 
 
Primeri posameznih ureditev v treh tipih krajin 
Spremembe gozdnih površin so glede na njihov pomen in vpliv na preostale gozdne 
površine različne po posameznih tipih krajine. Enotnih značilnosti za vse spremembe, ki 
jih povzroči poseg v krajini, ni možno podati. 
 

                                                 
4 Tipi krajin so določeni v Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (2. odstavek 24. 

člena) 
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V kmetijski in primestni krajini smo analizirali spremembe, nastale pri izgradnji 
infrastrukturnega objekta, potekajočega večinoma preko kmetijskih in urbanih površin. Z 
izgradnjo so prekinili koridor ob vodotoku. Predvidene nadomestne gozdne površine ter 
vzpostavitev gozdnega roba pri končni ureditvi niso bile izvedene. S tem so habitati trajno 
oslabljeni. 
 
V gozdnati krajini prikazujemo spremembe zaradi širitve smučišča. Sicer velja, da so 
krčitve v gozdnati krajini praviloma sprejemljivejše zaradi prepletanja različnih rab in 
večjega deleža gozdnih površin. Lokalno zmanjšanje površine gozda ne predstavlja večje 
motnje v širšem gozdnem ekosistemu. Matica gozda ostaja navadno relativno obsežna. 
Prikazana sprememba rabe za smučišče ne predstavlja trajne izgube zemljišča, saj so te 
površine praviloma namenjene kmetijskim rabam v času izven zimske sezone. Površine, ki 
so pod spremljajočimi objekti smučišča, so glede na celotno površino pogosto 
zanemarljivo majhne. Ob izvedbi takšnega posega je potrebno upoštevati vplive na 
gospodarjenje z gozdnimi površinami v širšem območju. Uskladiti je potrebno številne 
včasih tudi nasprotujoče si rabe (sečnja in rekreativci). 
 
V gozdni krajini se srečujemo navadno s precej razpršenimi spremembami. V tej krajini je 
vsaka umestitev negozdnih rab motnja v okolju, katere vidni in nevidni vplivi segajo na 
širše območje. Pri prikazanih posegih je potrebno izvesti več spremljajočih ureditev, kot so 
bile predvidene pri presoji vplivov posega v prostor (infrastrukturne ureditve,...). 
 
Analiza prostorskih načrtov posameznih lokalnih skupnosti 
S presojo prostorskih načrtov lokalnih skupnosti (OPN) smo zajeli štiri občine Celjskega 
gozdnogospodarskega območja. Analizirane parametre podajamo v Preglednici 1. 
 
Preglednica 1. Analiza prostorskih načrtov posameznih lokalnih skupnosti. 
 

 Žalec Prebold Dobrna Zreče 
površina OPN glede 
na tip krajine 38% kmetijska, 

62% gozdnata 
23% kmetijska, 
77% gozdnata 

100% gozdnata 
krajina 

4% kmetijska 
66% gozdnata 
30% gozdna 

obravnavana površina 
OPN (v ha) 11.714,76 4.054,52 3.166,69 6.702,33 

površina gozda v OPN 
(v ha) 4.826,00 2.535,46 1.433,11 4.283,87 

površina gozda po rabi 
tal (v ha) 5.084,50 2.480,48 1.917,13 4.218,65 

površina vseh stavbišč 
v načrtu (v ha) 680,37 202,95 98,41 359,67 

stavbišča v vplivnem 
območju gozda (v ha) 69,62 29,84 28,90 69,20 

stavbišča v območju 
dejanske rabe gozd (v 
ha) 

9,62 4,06 6,74 14,73 

največja/povprečna 
površina stavbišča v 
območju dejanske rabe 
gozd (v ha) 

0,46/0,03 0,26/0,02 2,22/0,05 5,05/0,05 

površina stavbišč v 
območju poudarjenih 
ekoloških funkcij 
gozda (v ha) 

0,57 0,57 2,38 11,16 

površina stavbišč v 
območju poudarjenih 
socialnih funkcij 
gozda (v ha) 

0,09 0,38 3,34 7,41 



XXX. Gozdarski študijski dnevi. Zbornik razširjenih povzetkov.  36 
»Pogledi gozdarstva na krčitve gozdov«, Ljubljana, 10. april 2013  
 
 

V analiziranih OPN ugotavljamo, da so večje površine gozda, v OPN določene kot 
stavbišče, koncentrirane v okolici večjih naselij ali rekreacijskih središč. Manjše površine 
so razpršene po celotnem območju posameznih OPN in so lahko tudi posledica zamikov 
digitaliziranih vsebin in zarisa dejanske rabe tal. 
 
Stavbišča v gozdu so navezana na obstoječa stavbna zemljišča zunaj gozda. V analizi smo 
upoštevali samo namensko rabo v OPN, ne pa načrtovanih novih sprememb. Pregledali 
smo potencialno ogroženost posameznih večjih stavbišč zaradi bližine gozda ter vplive 
stavbišč na gospodarjenje z gozdovi. Kot širše vplivno območje smo upoštevali 25 metrov 
širok vplivni pas gozda. Primerjava posameznih OPN kaže, da na delež stavbišč v 
neposredni bližini gozda izredno vpliva morfološka oblikovanost občine, kot tudi 
razmestitev naselij. 
 
Stavbišča v bližini gozdnih površin v gozdu povzročajo številne konfliktne situacije. 
Največkrat srečamo naslednje: 

- ogroženi objekti zaradi padajočega drevja ali delov krošenj; 
- težave pri dostopu do gozda; 
- vpliv divjih živali na stanovanjske površine ...  

Presojo območij namenske rabe gozd v ožjem območju OPN smo izvedli v obeh 
zdraviliških krajih. Največji vpliv na razpored gozdnih površin imajo v obeh primerih 
funkcije gozdov, razvoj delov naselja, manj pa morfologija terena. Funkcijam je podrejeno 
tudi gospodarjenje z gozdovi. 
 
Zaključki 
Zaradi omejenosti prostora je tudi v bodoče možno pričakovati manjšanje možnosti 
njegovega urejanja. Zmanjšane možnosti urejanja prostora in razvoj družbe pa pogosto 
privedeta do konfliktnih situacij (Mlakar, 2011). In te je možno reševati samo s 
premišljenim načrtovanjem prostorskega razvoja. 
Podatki o gozdovih so ena od pomembnih strokovnih podlag v OPN. V prostorskem 
načrtovanju uporabljamo poleg gozdnogospodarskih kart tudi karte fitocenoloških združb, 
vsebine s področja gozdarstva se povezujejo z vsebinami drugih varovanih območij 
(Pogačnik, 2006). Nova spoznanja kažejo, da je zbiranje podatkov in primerjava varovanih 
območij zgolj prvi del prostorskega načrtovanja. Za izboljšanje načrtovanja je potrebna še 
analiza ranljivosti prostora. Slednja v primerjavi s prikazom stanja prostora omogoča 
precej boljšo predstavo o občutljivih delih okolja ter o njegovih sestavinah (Mlakar, 2009). 
Glede na zahteve te analize s področja gozdarstva predlagamo naslednje dopolnitve: 

- v strokovne podlage bo potrebno poleg prikaza območij gozdov in funkcij gozdov 
več pozornosti posvetiti presoji primernosti posameznega gozdnega območja. Z 
razvojem prostora bo potrebno predvideti potencialne zahteve do gozda; 

- strokovne podlage bo potrebno bolj prilagoditi posamezni prostorski ureditvi; 
- gozdarstvo je potrebno vključiti v proces interdisciplinarnega načrtovanja. 

 
Mlakar A. Bomo ostali tudi brez kulturne krajine?: 3 str. 
www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/svo/53seja_Mlakar.pdf (12. februar 2013) 
 
Makar A. Pomen analize ranljivosti prostora in okoljskih izhodišč za celovito prostorsko načrtovanje. 
Geodetski vestnik, 53, 3: 509-542 
 
Pogačnik A. 2006. Kako izdelamo prostorske načrte. Učbenik. Maribor, Obzorja: 300 str. 
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Stabilnost gozdnih površin v Sloveniji kot kriterij krajinske pestrosti in 

obstojnosti 
 

dr. Janez PIRNAT1, dr. Andrej KOBLER2 
1 Univerza v Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 

83, 1000 Ljubljana 
2 Gozdarski Inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana 

 
Ključne besede: prvobitnost gozdov, Slovenija, spremembe pokrovnosti, stabilnost 
gozdov 
 
Ohranjanje večjih sklenjenih površin naravnih habitatov je eden izmed možnih kriterijev za 
ocenjevanje biotske pestrosti (Alvey, 2006). Biotsko pestrost zagotavljamo na genskem, 
vrstnem in ekosistemskem oziroma krajinskem nivoju. Na slednjem je pomembno, kako so 
razporejeni krajinski gradniki, ki so nosilci pestrosti, v matici. Če velja, da je v naših 
razmerah v gozdni in gozdnati krajini matica gozd, pa je v kmetijski krajini to kmetijska 
raba. V obeh primerih je potrebno raziskati, kakšna je obstojnost gozdne matice, zaplat pa 
tudi koridorjev v času in prostoru, kateri so tisti deli gozdne maske, ki so obstali na svojem 
mestu od časov, ko je prostor preoblikovalo kmetijstvo, ki ga je poganjala človeška in 
živalska energija, pa do najnovejših časov, ko ga oblikuje fosilna energija. 
 
Prvobitnost gozdov in stabilnost njihovega notranjega okolja sta torej pomembna kazalca 
biotske pestrosti in drugih okoljskih funkcij gozdov (Hladnik in Pirnat, 2011) na 
krajinskem nivoju. Stabilnost notranjega okolja je poleg nekaterih drugih kazalcev 
(zgradba, ohranjenost, negovanost, habitatna vloga) pomemben dejavnik, ko se odločamo o 
tem, ali bi določene gozdove lahko izkrčili z namenom, da prepustimo določene gozdne 
površine drugi dejavnosti (npr. kmetijstvu). Zaradi tega smo se odločili, da ocenimo 
stabilnost notranjega gozdnega okolja v Sloveniji med leti 1975 in 2012, saj razpolagamo s 
primerljivo dovolj natančnimi podatki o gozdni maski za teh 38 let. Daljše časovno 
obdobje smo lahko zasledovali za izbrano regionalno raven štirih notranjskih občin 
(Postojna, Cerknica, Divača, Pivka), kjer smo imeli na voljo podatke o maski gozda v letih 
1935, 1975 in 2012. Gozdno masko za leto 1935 smo pridobili iz topografske karte 
1:50.000 iz leta 1956 Vojno-geografskega zavoda, ki je uporabil gozdno masko iz 
italijanskih in jugoslovanskih vojaških kart izpred 2. svetovne vojne, domnevno iz let okoli 
1935. Gozdno masko za leto 1975 smo pridobili iz topografske karte 1:50.000 iz leta 1981. 
Gozdno masko za leto 2012 predstavlja razred 2000 iz baze kmetijske rabe tal MKGP iz 
10. septembra 2012. 
 
Štiri vrste sprememb pokrovnosti z gozdom (stabilni negozd, krčitve, zaraščanje in stabilni 
gozd) pojasnjujemo z empiričnim modelom (v obliki odločitvenega drevesa), ki upošteva 
naslednje ekološke in družbene vplivne dejavnike: nadmorska višina, naklon terena, talni 
tip, oddaljenost vsake celice na rastrski karti od gozdnega roba v izhodiščnem letu, 
oddaljenost vsake celice na rastrski karti od najbližjega naselja v izhodiščnem letu, 
oddaljenost vsake celice na rastrski karti od najbližje ceste v izhodiščnem letu. 
Pojasnjevalne modele smo zgradili po metodi strojnega učenja (Quinlan, 1986) z orodjem 
See5 (www.rulequest.com). Točnost modelov se je gibala med 74,6 in 75,3%, odvisno od 
izbire pojasnjevalnih spremenljivk. Enota vzorčenja je rastrska celica (piksel) velikosti 25 
m. Slučajnostno izbrani so vsi piksli znotraj meja države, vendar tako, da se vsi tipi 
spremembe po frekvenci v vzorcu izenačijo s frekvenco pikslov krčenja (ki ga je 
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površinsko najmanj). Stopnja vzorčenja znotraj tako izbranih pikslov je 10%, izpeljana 
spet slučajnostno. Ocena napake modela je izvedena na enako velikem neodvisnem 
slučajnostnem vzorcu. Analize so izdelane na ravni države (Preglednica 1) in na ravni 
štirih notranjskih občin (Preglednica 2). 
 
Preglednica 1. Statistika preseka stanj gozda v Sloveniji v letih 1975/2012. 
 

Procenti Negozd 1975 Gozd 1975 Skupaj 1975 
Negozd 2012 36,6 3,3 39,9 
Gozd 2012 10,4 49,8 60,1 
Skupaj 2012 47,0 53,0 100,0 

 
Preglednica 2. Površinski pregled stabilnosti gozdov v 4 občinah. 
 

Stabilen negozd 27,2% 
Gozd 1 obdobje: 2012 11,9% 
Gozd 2 obdobji: 1975 – 2012 17,1% 
Gozd 3 obdobja: 1935 – 1975 – 2012 43,8% 
Skupaj 100,0% 

 
V letu 2012 pokrivajo stabilni gozdovi, katerih površina se od leta 1975 ni spreminjala, 
53% Slovenije. Novi gozdovi, ki jih leta 1975 še nismo vključevali v gozdove, pokrivajo 
10,4% države, površine nekdanjih gozdov, ki so bili do leta 2012 izkrčeni, predstavljajo 
3,3% države. Zaraščanje se pojavlja predvsem v alpskem in v kraškem svetu, največji del 
krčitev najdemo v manjšem številu večjih površin. Nekatere spremembe rabe gredo na 
račun rahlega prostorskega zamika med kartama gozdov 1975 in 2012. Izmed vseh 
spremenljivk najbolje pojasnjujeta spremembo rabe začetna oddaljenost od gozdnega roba 
in deloma naklon terena. Oddaljenost od naselij in nadmorska višina nimata opaznega 
vpliva. Na podlagi modela ter današnjega stanja uporabljenih pojasnjevalnih spremenljivk 
bi bilo možno napovedati prihodnje spremembe rabe, seveda pri nerealistični predpostavki, 
da okoliščine sprememb ostajajo ves čas enaki. Model štirih spremenljivk na ravni cele 
države, s točnostjo 74,0% kaže, da naj bi čez 37 let kot stabilen gozd ostale vse gozdne 
površine, ki so zamaknjene bolj kot 56 m v notranjost gozda (seveda pri nespremenjenih 
okoliščinah, kot so veljale v obdobju 1975-2012). 
 
Menimo, da bi morali površine (maske) gozdov, ki izkazujejo trajno stabilnost v prostoru 
obravnavati kot dokončne in jih, razen v izjemnih situacijah, ne bi predlagali za 
spremembo namembnosti. 
 
Alvey A.A. 2006. Promoting and preserving biodiversity in the urban forest. Urban Forestry and Urban 
Greening, 5, 4: 195-201 
 
Hladnik D., Pirnat J. 2011. Urban forestry - linking naturalness and amenity = the case of Ljubljana, 
Slovenia. Urban Forestry and Urban Greening, 10, 2: 105-112 
 
Kobler A., Cunder T., Pirnat J. 2005. Modelling spontaneous afforestation in Postojna area, Slovenia. Journal 
for Nature Conservation, 13: 127-135 
 
Quinlan J. R. 1986. Induction of decision trees. Machine Learning, 1: 81-106 
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Možnosti za posodobitev kriterijev za presojo krčitev gozdov – uvod v 

razpravo 
 

Dejan FIRM1, Rok HAVLIČEK2, mag. Andrej KOTNIK3, dr. Janez PIRNAT1 
1 Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana 

2 Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana 
3 Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto 

 
Ključne besede: biotska raznovrstnost, gozdna zaplata, krajinski vzorec, povezanost 
 
Skupna površina gozdov v Sloveniji se je v preteklem stoletju znatno povečala, vendar 
povečevanje površine gozdov ni prisotno v vseh predelih države. Tako na območjih, ki so 
manj primerna za kmetijsko rabo in poselitev, poteka intenziven proces zaraščanja 
negozdnih površin, ravno nasprotno pa v primestnih območjih in območjih z intenzivnim 
kmetijstvom poteka proces fragmentacije, ki je posledica krčenja gozdnih ostankov za 
potrebe urbanizacije, kmetijstva in drugih dejavnosti. Proces zmanjševanja gozdnatosti in 
povečevanja razdrobljenosti gozdnih ostankov je najbolj izrazit v primestnih in kmetijskih 
krajinah, kjer se bo v prihodnosti najverjetneje pritisk na gozd in gozdni prostor še 
povečeval. Tako se postavlja vprašanje ali obstoječi koncept presoje krčitev gozdov, ki 
temelji na upoštevanju poudarjenosti funkcij gozda, in naše strokovne podlage (npr. GGN 
GGO, GGN GGE - prostorski del: določanje območij gozdov, pomembnih za ohranitev 
prostoživečih živali in za ohranitev biotske raznovrstnosti; območja gozdov, kjer je 
dopustno krčenje gozda) zadoščajo in ali bi bilo smiselno razširiti nabor kriterijev za 
odločanje o morebitnih krčitvah gozda. Ali bi bilo potrebno posamezne kriterije (smernice) 
bolj podrobno opredeliti tudi v področnih podzakonskih aktih, saj so nekateri strokovni 
kriteriji podani le v Priročniku za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov GGE (2008)? 
Nabor možnih posodobitev oz. razširitev obstoječih kriterijev za presojo izvedbe krčitev 
gozdov (nekateri se dejansko v procesu presoje že uporabljajo, čeprav niso formalno 
opredeljeni) vključuje: 
 
- ločevanje funkcij gozdov na premakljive in nepremakljive ter objektivnejše določanje 
posameznih funkcij (npr. klimatske f.), 
- večji poudarek na nekaterih socialnih funkcijah (npr. zaščitna f.) in opredelitev 
natančnejših kriterijev za izločanje površin s 1. stopnjo poudarjenosti, 
- relativno stabilnost gozdnih sestojev v času in prostoru, ugotovljeno na podlagi različnih 
virov (npr. upoštevanje pretekle namenske oz. planske rabe), 
- pretekla vlaganja (npr. za nego in sanacije) v gozdove, pri čemer bi bilo potrebno 
opredeliti pogoje za vrnitev sredstev v primeru spremembe namembnosti in 
- na območjih z izrazito spremenjeno drevesno sestavo (npr. Kraško GGO) bi lahko bil 
eden od kriterijev tudi ohranjenost gozda (pomen semenskih sestojev). 
 
Obenem je pregled problematike povezane s krčitvami gozdov nakazal, da bi bilo v 
prihodnosti smiselno na območjih z majhno gozdnatostjo (kmetijska in primestna krajina) 
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podrobneje opredeliti gozdne površine (vključno s tistimi, ki so zavarovane z Uredbo o 
varovalnih gozdovih…(2005) in katerih krčenje ni dovoljeno), ki so ključnega pomena za 
zagotavljanje posameznih funkcij gozdov (ekoloških ali socialnih) in stabilnosti gozdnih 
habitatov na določenem območju (npr. z vidika ohranjanja življenjskega prostora 
prostoživečih živali). Zato bi bilo pri presoji krčitve gozda potrebno poleg obstoječih 
kriterijev, ki so se v krajinah z nizko stopnjo gozdnatosti pogosto izkazali kot preveč 
ohlapni (npr. »krčenje praviloma ni dopustno v gozdovih, ki imajo funkcijo koridorske 
povezave in v manjših gozdnih predelih v kmetijski krajini, kjer je gozdnatost majhna, 
<10%«), opredeliti in uporabiti tudi dodatne kvantitativne kazalce kot so na primer 
minimalna površina gozdnih zaplat, prostorska razmestitev zaplat in njihova povezanost ter 
spodnjo stopnjo gozdnatosti in predvsem način določanja območja na katerem se ta 
ugotavlja. Ker je analize krajinskega vzorca za takšne potrebe smiselno opravljati na širših 
zaključenih območjih, bi lahko v kmetijskih in primestnih krajinah posameznih 
gozdnogospodarskih območij za določanje gozdnih površin (matic in zaplat) in koridorjev 
(npr. posamično gozdno drevje in skupine gozdnega drevja), katerih krčitve načeloma niso 
dopustne, uporabili že uveljavljene kazalce krajinske zgradbe in povezanosti posameznih 
habitatov. Na takšen način bi v povezavi s funkcijami gozdov dobili celovitejši pregled 
stanja v prostoru (določanje »strateško« pomembnih gozdnih površin na širši ravni, npr. 
GGO) in obenem bi bil to eden od korakov, da se gozdarska stroka s svojimi podlagami 
aktivneje oz. bolj neposredno vključi v prostorsko načrtovanje. 
 
Poseben problem pri načrtovanju usklajene rabe prostora in obenem priložnost za 
vključevanje stroke v postopek priprave občinskih prostorskih načrtov predstavljajo 
območja, na katerih se je gozdnatost v preteklih desetletjih izrazito povečala (npr. širše 
kraško območje, kjer se je nekoč kmetijska krajina zaradi zaraščanja spremenila v 
gozdnato). Obenem pa so bila prepoznana kot zelo pomembna z vidika ohranjanja biotske 
raznovrstnosti oz. varovanja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst in so vključena v 
ekološko omrežje Natura 2000. Omenjeno območje predstavlja primer, kjer je bil pretežni 
delež površin uvrščen oz. izločen kot posebno varstveno območje, večina ciljnih 
(klasifikacijskih) živalskih vrst pa je vezana na t.i. »odprto oz. kulturno krajino« (npr. na 
suhe kraške travnike in pašnike). Na takšnih območjih bo potrebno prostorsko določiti 
ključne gozdne površine (na podlagi poudarjenosti funkcij in drugih predlaganih kriterijev) 
in potem v naslednjem koraku v sodelovanju s strokovnjaki s področja varstva narave in 
kmetijstva pripraviti prioritetni seznam površin, na katerih je bodisi potrebno ohranjati 
obstoječe stanje, bodisi pa ponovno vzpostaviti ugodno stanje habitatov posameznih vrst 
(npr. krčitev gozda in spodbujanje kmetijske rabe), in na takšen način ohranjati pestro 
krajinsko zgradbo. Takšen pristop bi bil tudi v skladu z usmeritvami, ki jih je naša stroka 
zapisala v Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu (2007). 
 
Predstavljene dopolnitve še zdaleč ne predstavljajo končnih rešitev problemov, ki se 
pojavljajo v okviru presoje izvedbe krčitev gozdov, temveč je njihov temeljni namen 
spodbuditev razprave, ki bo doprinesla k izpopolnitvi dosedanjega koncepta dela na tem 
področju. 
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