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POVZETEK 
Kraško gozdnogospodarsko obmo�je (dalje Kraško GGO) zajema skrajni JZ del Slovenije 
in v celoti meri 152.463,48 ha. Geografsko zajema štiri širše krajinske enote: Kras, Brkine 
z dolino Reke, kraško krajino omejeno s �i�arijo, Podgorskim Krasom in Podgrajskim 
podoljem ter Koprska (Šavrinska) Brda z obalnim pasom. Površina gozdov znaša 
86.462,82 ha, kar predstavlja 56,7 % gozdnatost. Gozdnatost se še vedno pove�uje in je 
že skoraj dosegla slovensko povpre�je 58,5 % (ZGS, 2009). Gozdna površina se je v 
primerjavi s prejšnjim desetletjem mo�no pove�ala, in sicer za 7.135,30 ha ali za 9 % in to 
predvsem zaradi procesov opuš�anja in zaraš�anja kmetijskih zemljiš�. V prihodnje 
pri�akujemo postopno upo�asnitev pove�evanja gozdne površine. 

Gozdovi Kraškega GGO v celoti zajemajo submediteransko fitogeografsko obmo�je. 
Naravne gozdne združbe so izklju�no listnati gozdovi, predvsem toploljubni hrastovi 
gozdovi ter termofilni in mezofilni bukovi gozdovi. Zgodnja poselitev kraškega in obalnega 
obmo�ja ter intenzivna izraba prostora v kmetijske namene je povzro�ila devastacijo 
prvotne gozdne vegetacije. Ponovna ogozditev Krasa z �rnim borom ter proces 
zaraš�anja, ki je v drugi polovici 20. stoletja zajel celotno GGO, pa sta oblikovala gozdne 
sestoje, ki se precej razlikujejo od naravne podobe. Za današnje stanje gozdov je 
zna�ilen predvsem ve�ji delež iglavcev, zlasti bora, ki na kar 21 % površine povsem 
prevladuje. Stanje gozdov in tople klimatske razmere so vzrok, da je kar 70 % gozdov 
celotnega Kraškega GGO požarno ogroženih. 

Preglednica 1: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (v ha) 

Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Gozdovi 
lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 72.327,54 9.478,27 4.657,01 86.462,82 
Delež (%) 83,7 11,0 5,3 100,0 

Glede lastništva prevladujejo zasebni gozdovi. Njihov delež se je v zadnjih dveh 
desetletjih mo�no pove�al, saj so s procesom denacionalizacije nekdanji družbeni gozdovi 
prešli med zasebne gozdove, kjer so danes lastniki ve�inoma organizirani v obliki 
agrarnih skupnosti. Dolo�ene agrarne skupnosti niso bile ustanovljene in niso zahtevale 
vrnitve njihovega premoženja, tako da so te površine prešle v last lokalnih skupnosti. 
Denacionalizacijski procesi niso še povsem zaklju�eni, tako da bodo na podro�ju 
lastništva v prihodnje še manjše spremembe. Spremembe bodo predvsem pri lastništvu 
državnih in ob�inskih gozdov, saj celoten prenos državnih parcel v last ob�in ali v 
upravljanje Sklada kmetijskih zemljiš� in gozdov še ni zaklju�en.  

Povpre�na lesna zaloga znaša 153,4 m3/ha od katere 35 % predstavljajo iglavci, 65 % pa 
listavci. Lesna zaloga je še vedno v porastu, povpre�na vrednost se je v zadnjem 
desetletju pove�ala za 30 %. Razlog za tako pove�anje je v izboljšani metodi ocenjevanja 
lesne zaloge, ki temelji na stalnih vzor�nih ploskvah in je pokazala na okularno 
podcenjeno lesno zalogo v prejšnjem ureditvenem obdobju. Vzroki za pove�anje lesne 
zaloge so tudi v korekciji tarif, zelo visokem deležu mlajših in srednjedobnih gozdov ter 
relativno nizki realizaciji možnega poseka. 

Gozdovi v GGO imajo poudarjene predvsem ekološke funkcije. Po površini najve�ji del 
zavzemata funkciji varovanja gozdnih zemljiš� in sestojev ter hidrološka funkcija. Tudi 
socialne funkcije so precej zastopane, vendar so skoncentrirane predvsem na obmo�jih 
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naravnih in kulturnih vrednot (Regijski park Škocjanske jame, Kobilarna Lipica,…) ter v 
obrobju ve�jih mest (Sežana, Ilirska Bistrica in obalna mesta). Prvo stopnjo 
lesnoproizvodne funkcije ima 33,2 % vseh gozdov. 

V GGO prevladujejo ve�namenski gozdovi s 97,3 % površine, sledijo varovalni gozdovi z 
1,7 %, gozdovi s posebnim namenom z na�rtovanim posekom 0,8 % in gozdovi s 
posebnim pomenom brez na�rtovanega poseka 0,2 %.  

Prevladujo�i delež zasebnih gozdov, mala in razdrobljena gozdna posest so glavni vzroki 
za nizko intenziteto gospodarjenja z gozdovi. Povpre�na gozdna posest znaša 2,18 ha, 
povpre�na gozdna parcela pa 0,27 ha. V povezavi z majhno gozdno posestjo, slabšo 
odprtostjo gozdov, revnejšimi rastiš�i in posledi�no majhnim dohodkom iz gozda je 
zanimanje lastnikov gozdov za se�njo, gojitvena dela in vlaganja v gozdove precej 
majhno. V zadnjih letih, ko so cene energentov, predvsem fosilnih goriv za kurjavo, 
visoke, se je precej pove�alo tudi izkoriš�anje gozdov, vendar ne dosega želenih ravni 
oziroma potencialov. 

Glavni cilj gospodarjenja z gozdovi na Kraškem GGO je zagotoviti lastnikom gozda 
dohodek iz gozda oziroma oskrba z lesom za doma�e potrebe, ob hkratnem varstvu 
narave ter zagotavljanju vseh ostalih vlog gozda. Lastnike gozdov želimo tudi spodbujati k 
se�nji, izvajanju gojitvenih del, vlaganju v gozdove, izobraževanju za varno delo v gozdu 
in njihovemu medsebojnemu povezovanju.  

Preglednica 2: KG - Gozdni fondi po kategorijah gozdov 

Lastništvo Površina Lesna zaloga Prirastek Možni posek 
   Kategorije gozdov  m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na
 ha igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 
Skupaj GGO 
   Ve�namenski gozdovi 84.108,56 53,6 100,8 154,4 1,5 3,2 4,7 26,7 19,2 21,8 71,5
   GPN z na�rtovanim posekom 718,14 57,8 81,9 139,6 1,3 2,2 3,5 27,8 16,9 21,4 85,1
   GPN brez na�rtovanega  
   poseka 

194,77 46,0 144,5 190,5 1,1 3,8 4,9

   Varovalni gozdovi 1.441,35 30,0 67,0 97,0 0,7 1,5 2,1 15,2 9,0 10,9 49,5
   Skupaj vsi gozdovi 86.462,82 53,2 100,2 153,4 1,5 3,2 4,7 26,6 19,0 21,6 71,2
Zasebni gozdovi 
   Ve�namenski gozdovi 70.834,13 50,5 106,2 156,7 1,4 3,4 4,8 26,7 19,4 21,7 70,5
   GPN z na�rtovanim posekom 400,79 49,1 94,1 143,2 1,0 2,6 3,6 23,8 18,7 20,5 80,4
   GPN brez na�rtovanega  
   poseka 

7,03 93,3 69,7 163,0 2,3 2,3 4,6

   Varovalni gozdovi 1.085,59 28,6 66,9 95,5 0,6 1,5 2,2 14,7 9,2 10,9 48,0
   Skupaj vsi gozdovi 72.327,54 50,2 105,6 155,7 1,4 3,4 4,8 26,6 19,3 21,6 70,4
Državni gozdovi 
   Ve�namenski gozdovi 8.837,41 69,0 78,2 147,2 2,0 2,3 4,4 27,3 17,6 22,2 74,7
   GPN z na�rtovanim posekom 228,29 69,1 60,7 129,8 1,7 1,5 3,2 34,1 11,5 23,5 95,8
   GPN brez na�rtovanega  
   poseka 

160,90 27,6 167,6 195,2 0,5 4,4 5,0

   Varovalni gozdovi 251,67 39,1 61,1 100,2 0,8 1,3 2,1 15,4 8,9 11,4 54,6
   Skupaj vsi gozdovi 9.478,27 67,5 78,9 146,3 2,0 2,3 4,3 27,1 16,7 21,5 73,3
Gozdovi lokalnih skupnosti 
   Ve�namenski gozdovi 4.437,02 72,9 58,3 131,2 1,7 1,7 3,4 25,9 18,2 22,5 86,5
   GPN z na�rtovanim posekom 89,06 67,5 81,4 148,9 1,5 2,3 3,8 24,7 17,7 20,8 82,0
   GPN brez na�rtovanega  
   poseka 

26,84 144,0 25,7 169,7 3,9 0,8 4,7

   Varovalni gozdovi 104,09 23,4 81,5 104,9 0,5 1,5 2,1 20,2 7,7 10,5 53,0
   Skupaj vsi gozdovi 4.657,01 72,1 59,1 131,2 1,7 1,7 3,4 25,5 17,9 22,1 85,3
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V ureditvenem obdobju 2011-2020 je na Kraškem GGO možno posekati 2.868.687 m3

lesa, kar predstavlja 21,6 % lesne zaloge in 71,2 % prirastka. Višja jakost poseka je 
predvidena pri iglavcih, saj imajo ti debelejšo debelinsko strukturo in so v povpre�ju že 
dosegli optimalno lesno zalogo oziroma se�no zrelost. 
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0 UVOD 

Na�rtno delo z gozdom ima na Krasu in v slovenski Istri bogato zgodovino. V tem predelu 
so se uveljavili prvi pionirji gozdarske stroke, ki so poskušali prav s ponovnim vra�anjem 
gozda v devastirano krajino izboljšati življenjske razmere. Bili so gonilna sila napredne 
ekološke misli, v okolju in �asu, kjer se je bilo s takšnimi idejami veliko težje uveljaviti. 

Gozdnogospodarski na�rt za Kraško GGO kot temeljni strokovni pripomo�ek za 
sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdom nastaja v povsem 
druga�nih razmerah. Temelji predvsem na spoznanjih in usmeritvah zadnjih šestdeset let, 
ko se je že pri�elo razmišljati o usmerjanju razvoja sestojev in ne ve� o pove�evanju 
površine gozda. 

Prva podrobna analiza stanja gozdov in osnovne usmeritve za gospodarjenje so bile 
podane v gozdnomelioracijskem projektu za kras Slovenskega Primorja. Projekt je bil 
izdelan v letu 1963 za celotni kraški svet, ki danes sega tudi v Tolminsko in Postojnsko 
gozdnogospodarsko obmo�je. Glede na obsežnost in podrobnost analiz gozda in 
gozdarstva je imel za ta prostor vlogo obmo�nega na�rta. Prvi obmo�ni na�rt za obdobje 
1971-1980 je bil v veliki meri povzetek tega projekta. 

Tudi drugi obmo�ni na�rt za obdobje 1981-1990 ni prinesel novih usmeritev za delo v 
gozdovih Kraškega gozdnogospodarskega obmo�ja. Njegova uporabna vrednost pri 
izdelavi na�rtov gozdnogospodarskih enot je bila zelo majhna. Izdelan je bil šele leta 
1984, popravljen in potrjen pa šele junija 1986 leta. Razlogi za to so bili v pomanjkljivih 
podatkih o gozdovih v obmo�ju, strokovni neusklajenosti navodil, pomanjkanju 
inženirskega kadra in prezaposlenosti s sanacijo po žledu poškodovanih gozdov v Brkinih. 
V tem obdobju se je pri�elo izdelovati tudi gozdnogospodarske na�rte enot. 

Šele obmo�ni na�rt za obdobje 1991-2000 je postavil osnovna izhodiš�a pri obravnavi 
ciljev in ukrepov za gospodarjenje z gozdom. Podatki so bili prvi� pridobljeni na enak 
na�in za celotno površino, kar je omogo�alo enakovredno obravnavo celotnega prostora. 
Združuje analizo, cilje in usmeritve za delo v gozdu in gozdarstvu. Zaradi bistvenih 
družbenih sprememb, ki so se zgodile v prejšnjem desetletju, se nekateri cilji pri 
gospodarjenju niso uresni�ili. 

Obmo�ni gozdnogospodarski na�rt za obdobje 2001-2010 je na podlagi novih podatkov o 
stanju gozdov v primerjavi s prejšnjimi obmo�nimi gozdnogospodarskimi na�rti naredil 
bistven premik na podro�ju na�rtovanja ukrepov ob hkratnem ohranjanju in krepitvi vseh 
funkcij gozda. Tako je bil za navedeno obdobje na�rtovani možni posek približno 1,5 
milijona m3, kar je trikrat ve� v primerjavi z predhodnim obdobjem. Realizacija je bila zgolj 
polovi�na, ampak še vedno dvakrat višja v primerjavi s predhodnim obdobjem. 

Obmo�ni gozdnogospodarski na�rt za obdobje 2011-2020 je v smislu na�rtovanih 
ukrepov nadaljevanje predhodnega obmo�nega na�rta in njegova nadgradnja ter je 
narejen po usmeritvah Resolucije o nacionalnem gozdnem programu (Ur. l. RS, št. 
111/2007) ter na podlagi sprememb Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/1993, 13/1998, 
24/1999, 67/2002, 112/2006, 115/2006, 110/2007, 106/2010) in Pravilnika o na�rtih za 
gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 91/2010). 
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Gozdnogospodarski na�rt je oblikovno in vsebinsko izdelan v skladu s Predlogo za 
izdelavo gozdarskega dela ON, izdelane na Oddelku za gozdnogospodarsko na�rtovanje 
ZGS, januarja 2011. V primerjavi s predhodnimi daje ve�jo težo funkcijam gozda in 
povezuje tudi druge uporabnike prostora. Tako se po novem združuje tudi z lovsko 
upravljavskim na�rtom Primorskega lovsko upravljavskega obmo�ja.   

V na�rtu poskušamo s celovito presojo vseh dejavnikov, ki vplivajo na gospodarjenje, 
podati osnovne usmeritve za razvoj gozdov v prihodnje, pri tem pa dosledno upoštevati 
spoznanja ekologije gozdov in drugih ekosistemov, racionalnost izvedbe vseh del in 
sprejemljivost ukrepov za širšo družbo.  

Na�rt obravnava vse gozdove ne glede na lastništvo. Obsega splošni opis GGO, opis 
funkcij gozdov, opis stanja gozdov, analizo preteklega gospodarjenja, na�rtovane cilje, 
usmeritve in ukrepe, ekonomsko presojo ter dinamiko obnove gozdnogospodarskih 
na�rtov gozdnogospodarskih enot. Vsebuje tudi stanje, cilje, usmeritve in ukrepe po 
obmo�nih rastiš�nogojitvenih razredih.  

V obmo�nem na�rtu Kraškega gozdnogospodarskega obmo�ja bomo uporabljali 
naslednje okrajšave, in sicer: 

MKO (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje), 
ZGS (Zavod za gozdove Slovenije), 
OE (Obmo�na enota Sežana), 
GGO (gozdnogospodarsko obmo�je), 
GGE (gozdnogospodarska enota), 
GGN (gozdnogospodarski na�rt), 
LZ (lesna zaloga), 
PR (prirastek), 
RGR (obmo�ni rastiš�nogojitveni razred), 
SVP (stalne vzor�ne ploskve), 
Pravilnik (Pravilnik o na�rtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo)  
Priro�nik (Priro�nik za izdelavo gozdnogospodarskih na�rtov gozdnogospodarskih 

enot), 
k.o. (katastrska ob�ina), 
LUO (Primorsko lovsko upravljavsko obmo�je), 
LD (lovska družina), 
NV (naravna vrednota), 
SKZGRS (Sklad kmetijskih zemljiš� in gozdov Republike Slovenije), 
ZRSVN (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), 
ZVKDS (Zavod za varstvo kulturne dediš�ine Slovenije). 
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1 OPIS GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMO�JA 

1.1 Lega obmo�ja 

Kraško GGO zavzema JZ del Slovenije. Na vzhodu meji s Postojnskim GGO, na severu 
in severovzhodu z GGO Tolmin, na zahodu poteka meja po državni meji z Republiko 
Italijo, na jugu pa po meji z Republiko Hrvaško. 

Celotna površina GGO znaša 152.463,48 ha (podatek je pridobljen na podlagi 
digitalizacije mej obmo�ja na ažurne podatke digitalnega katastrskega na�rta). Po 
veljavnih GGN GGE pa znaša površina Kraškega GGO 152.472,99 ha. 

V obmo�ju je dvanajst ob�in. Obmo�je vklju�uje naslednje ob�ine v slede�ih deležih: 
Diva�a (100 %), Hrpelje-Kozina (100 %), Ilirska Bistrica (65 %), Izola (100 %), Komen 
(100 %), MO Koper (100 %), Miren-Kostanjevica (93 %), MO Nova Gorica (8 %), Piran 
(100 %), Pivka (37 %), Ren�e-Vogrsko (54 %) in Sežana (100 %).  

Primorsko LUO je v primerjavi s Kraškim GGO manjše in meri 140.535,35 ha. Meji med 
obmo�jema se ne ujemata. Najve�ja razhajanja so na vzhodnem delu, kjer je iz 
Primorskega LUO izlo�ena celotna GGE Trnovo in vzhodna polovica revirja Bukovica. Na 
severu pa Primorsko LUO posega tudi na Tolminsko GGO, in sicer na južni del GGE 
Ajdovš�ina. Na preostalem obmo�ju pa se meji dokaj dobro ujemata. Primorsko LUO 
obsega slede�e ob�ine: Ajdovš�ina (12 %), Diva�a (98 %), Hrpelje-Kozina (100 %), Ilirska 
Bistrica (31 %), Izola (100 %), Komen (100 %), MO Koper (100 %), Miren-Kostanjevica 
(92 %), MO Nova Gorica (11 %), Piran (100 %), Pivka (31 %), Ren�e-Vogrsko (54 %), 
Sežana (100 %) in Vipava (1 %). 
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1.2 Opis naravnih razmer 

1.2.1 Orografske zna�ilnosti GGO 

Glede osnovnih orografskih zna�ilnosti lahko Kraško GGO razdelimo na dva dela: 
– flišno obmo�je slovenske Istre, Vipavskih brd in Brkinov z reko Reko z zna�ilnimi 

mehko zaobljenimi oblikami, ki so praviloma terasasto obdelane,  
– planotast kraški svet.  

Velika obalna raz�lenjenost, kjer se prepletajo nižji in izravnani deli dolin ter ve�ji flišni 
hrbti, ki se kot strme stene kon�ajo ob sami obali (klifi), so glavne zna�ilnosti ožjega 
priobalnega pasu. Osrednji del slovenske Istre oblikujejo Šavrinska brda, kjer je 
hidrografska mreža izredno gosta, tako da je celotno flišno obmo�je gosto razrezano. 
Voda je osnovni dejavnik, ki je nekdanji planotast svet izredno spremenila (Melik 1960). 
Podoben relief imajo tudi Brkini, ki v geološkem smislu predstavljajo eocensko sinklinalo 
Dinarske smeri, njena glavna zna�ilnost pa je, da jo ostro prereže najve�ji vodotok tega 
predela – reka Reka. Celotno obmo�je je sestavljeno iz bolj ali manj kopastega hribovja, 
na zahodnem delu precej bolj enotnega, proti jugovzhodu pa se hribovje zlagoma znižuje 
in je bolj raz�lenjeno z mrežo vodotokov. Na obmo�ju Vipavskih brd pa gre ve�inoma za 
osojne in severne lege, ki se s Kraške planote spuš�ajo v Vipavsko dolino. Pri prehodu iz 
apnen�aste na flišno mati�no podlago se pojavijo številni manjši izviri, ki so v preteklosti 
kot manjši potoki pokrajino mo�no preoblikovali v obliki številnih grebenov in dolin.  

Kras se razteza kot valovita kraška planota nad Vipavsko dolino prek Vremš�ice do 
Brkinov in Slavnika. Nagnjena je v glavnem proti jugozahodu. Kraško obliko reliefa 
najdemo tudi v mo�no razgibanem gorskem svetu �i�arije s Slavnikom ter Podgorskem 
krasu in Podgrajskim podoljem, ki na svojem celotnem severovzhodnem robu meji na 
Brkine. Oblikovanost kraškega sveta lahko opišemo s prepletom številnih vrta�, jam, 
udornic, suhih dolin, škrapelj in škavnic.  

Kulturna krajina sredozemskega sveta je med najstarejšimi v Sloveniji. Pri opisu reliefa, ki 
ga ve�inoma pojasnjujemo z vplivom naravnih dejavnikov, pa v tem predelu ne smemo 
zanemariti antropogenega vpliva. V flišnem predelu so na velikih površinah opazne in 
razpoznavne »kulturne terase«, ki so se za potrebe kmetijstva oblikovale v stoletjih. 
Mo�an antropogen vpliv je prisoten tudi na delu, ki ga danes imenujemo »delani kras«. 
Vplivi so razvidni predvsem v zmanjšani površinski kamnitosti dolo�enih predelov, še 
posebej po številnih preoblikovanih vrta�ah, ki imajo umetno izravnano dno in naneseno 
plodno zemljo. 

Osrednja vrhova v obmo�ju sta 1028 metrov visoki Slavnik in le meter nižja Vremš�ica. 
Najvišje nadmorske višine so na skrajnem vzhodnem delu GGO (GGE Trnovo), kjer GGO 
že zajema del zahodnega pobo�ja snežniškega masiva. 

Karta 1: Pregledna karta gozdnogospodarskega obmo�ja (v prilogi) 
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1.2.2 Zna�ilnosti podnebja 

Za celotno GGO veljajo podnebne zna�ilnosti, ki jih lahko opišemo kot submediteransko 
ali zmerno sredozemsko podnebje. Pojavljajo se podnebni elementi, pogojeni na eni 
strani z modificiranim mediteranskim tipom klime, na drugi strani pa s subalpskim oz. 
alpskim klimatskim tipom. Pestre reliefne zna�ilnosti povzro�ajo tudi znatne lokalne vplive 
na podnebje. 

Temperatura: Zna�ilno je mo�no nihanje srednje in absolutne temperature od obale v 
notranjost. Od morske obale proti notranjosti se svet hitro dviguje in temperatura naglo 
znižuje. Srednja letna temperatura skoraj povsod presega 10°C, najvišja je ob morju 
(14°C), najhladnejša pa so višje leže�a hribovita obmo�ja Brkinov in �i�arije. Vrh Brkinov 
ima srednjo letno temperaturo 8°C, vrh �i�arije pa le 6°C. Osrednji plato Krasa doseže 
11°C.  

V nekaterih zaprtih kotlinah, kraških poljih in v dolinah, so zlasti v hladni polovici leta 
mo�ni temperaturni odkloni. Tu nastajajo jezera hladnega zraka, ki so posledica 
temperaturne inverzije. Bolj kakor zimski mrazovi je važno poletno obsevanje, ki sovpada 
z dolgotrajno poletno sušo. Te razmere, ki trajajo povpre�no od konca junija do za�etka 
septembra, so za Kraško GGO najzna�ilnejše in so lahko usodne za vegetacijo. Suha in 
vro�a poletna vro�ina mo�no stopnjuje sušo, ki jo suhi severni vetrovi, ki zapihajo �ez 
poletje, še okrepijo. Tudi zimski mrazovi imajo na ve�jem delu Krasa negativen vpliv na 
vegetacijo. Tla, ki so ve�inoma brez snega, zamrznejo v hudem mrazu, zlasti pod vplivom 
ledene burje. Kadar pa se ob zimskem deževju pojavi mo�na burja, za�ne padavinska 
voda po drevju ter grmovju zmrzovati in pojavi se žled. Jedro žlednega pasu se nahaja 
prav v Brkinih. 

Padavine: Padavinski režim v Kraškem GGO ni preve� ugoden. Padavin je sicer dovolj 
(od 1.000 mm ob Jadranskem morju do 2.000 mm), vendar je njihova sezonska 
razporeditev neugodna. Koli�ina padavin se stopnjuje od morja do gornjega roba Krasa. 
Padavine mo�no naraš�ajo tudi v smeri od Tržaškega proti Reškemu zalivu in so po 
vrhovih �i�arije in pod snežniškim masivom najobilnejše, tudi �ez 2.000 mm. Najve�
padavin je jeseni in spomladi, v poletnih mesecih, ko sta vro�ina in suša najve�ji, pa 
padavin skoraj ni.  

Vetrovi: Zna�ilna vetrova sta severovzhodni veter, imenovan burja in jugozahodni veter. 
Pihata ob vsakem letnem �asu, vendar je burja poleti redkejša. Njeno pojavljanje 
napovedujejo visoki, vodoravno leže�i oblaki, kot kape pokrivajo� visoke gorske grebene 
in vrhove, ki delijo celinsko Slovenijo od Primorske. Jugozahodni veter prinaša obi�ajno 
dež, ki spomladi in jeseni traja tudi daljše obdobje. Neugoden vpliv vetrov na vegetacijo je 
predvsem mehanski (lomljenje in podiranje drevja, ukrivljena rast, vetrna erozija) in 
fiziološki (izsuševanje tal in vegetacije). 

1.2.3 Hidrološke in hidrogeološke razmere 

V Kraškem GGO se hidrološke razmere spreminjajo glede na vrsto mati�ne podlage. Za 
kraški svet obmo�ja je zna�ilno, da nima površinskih vod. Hidrografska mreža je razvita 
pod zemeljskim površjem, na površini lahko najdemo le številne kale in lokve. 
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Na flišnem delu obmo�ja in re�nih naplavinah je razvit površinski vodni odtok. Prisotnih je 
veliko potokov s stalnimi in ob�asnimi teko�imi vodami, nekateri imajo zna�aj 
hudournikov. Flišna mati�na podlaga je v povezavi z ve�jimi nakloni terena mo�no 
dovzetna za erozijske procese in zemeljske plazove, kar je potrebno upoštevati pri 
izvajanju posegov v prostor. Celotno flišno obmo�je pripada jadranskemu povodju. 

Glavni vodotoki v obmo�ju so reke: Reka, Dragonja, Rokava, Rižana, Badaševica, 
Vipava, Branica, Raša in Glinš�ica. Vodnatost ve�jih vodotokov je precej stalna, ker so 
izviri praviloma povezani s kraško podzemno vodo. Izdatnost manjših vodotokov pa je 
izklju�no vezana na obilnost padavin. 

1.2.4 Geološke in pedološke zna�ilnosti GGO 

Geologija 

Mati�ne podlage Kraškega GGO delimo na dve veliki skupini, ki sta se razvili v mlajših 
zemeljskih dobah: ve�jo tvorijo apnenci in dolomiti (v glavnem kredni in terciarni), nekoliko 
manjšo pa fliš, ki je nastal v eocenu ali oligocenu. Majhen delež tvorijo tudi kraška 
jerovica (terra rossa) in aluvialni nanosi. 

Terciarni in kredni apnenci sestavljajo osrednji plato Krasa, masiv Vremš�ice, kraške 
predele okrog Ilirske Bistrice, �i�arijo z masivom Slavnika in ves njegov podaljšek do 
Trstenika, Kojnik in vso široko gorsko planoto, ki se nadaljuje proti U�ki. Kljub navidezni 
monotonosti celotnega apnenega obmo�ja pa natan�nejše razvrš�anje kamnin razkrije 
številne razlike, ki jih uvrš�amo v razli�ne geološke enote – formacije. 

Eocenski in oligocenski peš�enjaki in fliš tvori Brkine z Reško dolino, v Istri pa je razširjen 
od Tržaškega, Koprskega in Piranskega zaliva �ez vso srednjo Istro v jugovzhodni smeri, 
predvsem pa tvori predele okrog �rnega Kala, Mostiš�a, Kubeda, Ospa, Movraža, 
So�erge in ve�ji del obalnega pasu. Flišna mati�na podlaga se nahaja tudi na pobo�jih in 
gri�evjih, ki se iz Krasa spuš�ajo v Vipavsko dolino. Marsikje se apnen�asta in flišna 
mati�na podlaga prepletata. 

Kraška ilovica (terra rossa) je raztresena v ve�jih in manjših otokih po osrednjem Krasu, 
posebno okrog Kostanjevice, Komna, Avberja, Dutovelj in Tomaja. Njen nastanek še ni 
popolnoma razjasnjen, saj velik delež glinenih mineralov nakazuje, da je rezultat nanosov 
v kredni dobi in ne preperevanja v vrta�ah. 

Aluvialni nanosi se pojavljajo ob vodnih tokovih rek Vipave in Reke, v koprski nižini, 
Strunjanu ter pore�ju Dragonje in Drnice. 

Tla 

Tla na apnencu in dolomitu so:
− rendzine, 
− rjava pokarbonatna tla, 
− jerovica. 

Rendzine so najbolj razširjen talni tip. To so plitva skeletna tla, za katere je zna�ilen le 
humusni horizont na kamnini. Po svojih lastnostih so rahle in ve�inoma dobro propustne 
za vodo in zrak. Prisotne so po vseh vrhovih, ki jih poraš�ajo gozdovi puhavca in �rnega 
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gabra z ojstrico. Rjave rendzine so prisotne na apneni podlagi na prisojnih pobo�jih in 
suhih planotah. Tla so zaradi vro�e klime in pomanjkanja organskih snovi osiromašena s 
humusom. Prisotni železovi oksidi dajejo tlom zna�ilno rumenorjavo barvo. Rjava 
rendzina na mnogih mestih prehaja v erodirano jerovico. Proizvodna sposobnost rastiš� je 
zaradi plitvosti tal izredno nizka in je povezana s hitrim izsuševanjem ter slabšo 
bioaktivnostjo tal. Humusne rjave rendzine so prisotne v manjšem deležu. Na njih se 
pojavljajo monokulture �rnega in rde�ega bora, in to predvsem tam, kjer so klimatske 
razmere ugodne za razgradnjo organske snovi ter se ne tvori surovi humus.  

Rjava pokarbonatna tla se od rendzine razlikujejo po tem, da so globlja in za njih je 
zna�ilen mineralen kambi�ni horizont. Rjava pokarbonatna tla se pojavljajo na trdih, zelo 
�istih apnencih in dolomitih, ki dajejo manj kot 1 % netopnega ostanka, iz katerega 
nastane kambi�ni horizont pretežno rumeno rjave do rde�kastorjave barve. Kambi�ni 
horizont je ve�inoma debel med 15 do 60 cm, ponekod, npr. v vrta�ah, v razpokah 
zakrasele mati�ne podlage in ob vznožjih pobo�ij, pa so tla lahko zelo globoka. Na 
rastiš�ih s plitvejšimi tlemi se prepletajo predvsem z raznimi vrstami rendzin, na globljih 
tleh pa predvsem z izpranimi pokarbonatnimi tlemi. Rjava pokarbonatna tla so ve�inoma 
dobre do visoke rodovitnosti. Na teh tleh so zna�ilni predvsem klimaksni gozdovi na 
apnencu in dolomitu, kot so nižinski gozdovi gradna in belega gabra ter podgorski bukovi 
gozdovi (Seslerio-Fagetum).  

Jerovica se pojavlja v dveh oblikah. Na sivih apnencih iz spodnje in zgornje krede je 
nastala ilovka, na apnencih, ki vsebujejo roženec pa kremenica. Ilovka vsebuje veliko 
gline, manj pa je v njej peš�enih delcev, nasprotno je pri kremenici. Dokaj zna�ilna 
lastnost jerovice je njena rde�a do rde�e rjava barva. Tla poraš�a združba gradna z 
jesensko vilovino in sicer na ilovki varianta z belim gabrom, gradnom in s spomladansko 
reso, na kremenici pa hrast in doma�i kostanj s kislimi košenicami in vresjem. 

Tla na flišu in laporju so:
− evtri�na rjava tla, 
− distri�na rjava tla. 

Evtri�na rjava tla imajo z bazami visoko nasi�en kambi�ni horizont in nastanejo na z 
bazi�nimi kationi bogatih mati�nih podlagah (laporji, karbonatni fliš). Navedena tla se 
nahajajo na pobo�jih, ki se spuš�ajo v Vipavsko dolino, na grebenskih legah Brkinov in na 
obmo�ju slovenske Istre. Tu v nižinah prevladujejo rastiš�a gozdov gradna in belega 
gabra, v predgorskem vegetacijskem pasu pa bukovi gozdovi. Zaradi dobre rodovitnosti 
so tla v precejšnji meri antropogeno spremenjena, zaradi �esar prevladujejo sestoji 
toploljubnih listavcev (�rni gaber, mali jesen, cer, puhavec, robinija). 

Distri�na rjava tla imajo z bazami nizko nasi�en kambi�ni horizont in nastanejo na 
nekarbonatnih, oziroma z bazi�nimi kationi revnih mati�nih podlagah (s karbonati 
osiromašen fliš). Pri nas se navedena tla nahajajo v ve�jem delu Brkinov. Poraš�ajo jih 
ve�inoma gradnovi gozdovi in bukovja.  

Reliefno pogojena tla so:
− kamniš�e, 
− surova tla, 
− obre�na tla.  

Kamniš�e so zelo plitva in nerazvita tla. Praviloma so sestavljena pretežno iz 
razdrobljenega skeleta, ki nastane pretežno s fizikalnim preperevanjem trde mati�ne 
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podlage in v manjši meri iz organske snovi v razli�nih stopnjah razkroja. Omenjena 
kamniš�a se nahajajo predvsem na ekstremnih legah, kot je kraški rob in so ve�inoma 
vklju�ena v varovalne gozdove.  

Surova tla spadajo tudi med nerazvita tla, vendar se za razliko od kamniš�a razvijejo 
predvsem na mehkejših karbonatih (laporjih), ki ob preperevanju dajejo regolit drobnejše 
sestave. Pri nas se pojavljajo predvsem v obmo�ju slovenske Istre in so ve�inoma 
vklju�ena v varovalne gozdove. 

Obre�na tla so nastala na nanosih rek in drugih manjših vodotokov in morja. Te usedline 
lahko vsebujejo nanešeno glino, melj, pesek ali prod, lahko pa so sestavljene iz razli�nih 
kombinacij teh sestavin. Ve�ji del teh tal je pod vplivi ob�asnih poplav in visoke podtalnice 
in ima zato izražene znake prekomernega navlaženja. Nerazvita obre�na tla vzdolž 
vodnih tokov poraš�ajo vrbovja in �rni topol, razvitejša obre�na tla, v kolikor niso v 
kmetijski rabi, poraš�ajo gozdovi �rne jelše, doba in belega gabra. Pri nas se pojavljajo ob 
ve�jih vodotokih (Vipava, Reka, Dragonja). 

1.2.5 Vegetacijski oris obmo�ja 

Kraško GGO v celoti zajema submediteransko fitogeografsko obmo�je. V geografskem 
smislu pa obsega celotno paleto spreminjajo�ih se naravnih razmer od morja do 
kontinentalnega dela Krasa in Brkinov ter združuje dve osnovni mati�ni podlagi, apnenec 
na 60 % in fliš na 40 % GGO, ki se pogosto tudi medsebojno prepletata. Mo�an vpliv na 
pojavljanje in vrsto vegetacije ima tudi orografija, predvsem na obmo�ju fliša. Ve�
tiso�letij je mo�an vpliv intenzivne izrabe prostora v kmetijske namene, zlasti paša, 
povzro�il tudi velike spremembe glede ohranjenosti rastiš�. Ponovna ogozditev Krasa z 
borom ter proces zaraš�anja, ki je v drugi polovici 19. stoletja zajel celotno obmo�je, sta 
oblikovala gozdne sestoje, ki se precej razlikujejo od naravne podobe. Uvrš�anje teh 
rastiš� v naravne gozdne združbe pa je zelo oteženo. Na obmo�ju Kraškega GGO je bilo 
do sedaj opravljenih malo analiz gozdnih združb. Te so bile do sedaj opravljene na delu 
Brkinov, Vremš�ice ter na posameznih lokacijah v Isti in na Krasu. Ve�ina GGO pa 
fitocenološko ni prou�ena, tako da so v preteklosti gozdarji sami in za lastne potrebe 
dolo�ili gozdne združbe. Trenutno se kaže, da so gozdne združbe marsikje napa�no 
dolo�ene in bo to potrebno pri naslednjih obnovah GGN v �im ve�ji meri popraviti. 
Nedvomno ve� je namre� bukovih rastiš� in manj rastiš� toploljubnih listavcev. Kljub temu 
pa v tem GGN navajamo površine gozdnih združb, ki so povzete po veljavnih GGN GGE. 

Preglednica 3: D–GZ – Površina in delež gozdnih združb 

Skupina gozdnih združb oz. rastiš� Površina Delež 

GOZDNA ZDRUŽBA (Veseli�, Dakskobler in Kutnar, 2011 ) ha % 

1. gradnova-belogabrovja na karbonatnih in mešanih kamninah 1.834,30 2,12
PRIMORSKO BELOGABROVJE IN GRADNOVJE 1.834,30 2,12

2. podgorska bukovja na silikatnih kamninah 20.022,94 23,16
KISLOLJUBNO GRADNOVO BUKOVJE 20.022,94 23,16

3. gorska, zgornjegorska in subalpinska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah 307,47 0,36
PRIMORSKO GORSKO BUKOVJE 307,47 0,36

4. toploljubna bukovja 7.370,00 8,52
PRIMORSKO BUKOVJE 7.370,00 8,52

5. gozdovi in grmiš�a toploljubnih listavcev 56.928,11 65,85
PRIMORSKO GRADNOVJE Z JESENSKO VILOVINO 7.777,70 8,99
PRIMORSKO HRASTOVJE NA FLIŠU IN KISLEJŠI JEROVICI 6.629,53 7,67
PRIMORSKO HRASTOVJE IN �RNOGABROVJE NA APNENCU 42.520,88 49,18
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Gozdne združbe, ki jih navajamo v preglednici št. 3, so povzete iz gradiva �lenitev 
gozdov Slovenije po podobnosti rastlinskih združb za potrebe usmerjanja razvoja gozdov: 
revizija šifranta združb in njihova vsebinska uskladitev (Veseli�, Dakskobler in Kutnar, 
2011). V preteklem ureditvenem obdobju so bila poimenovanja gozdnih združb, ki so bila 
poimenovana zgolj z latinskimi imeni, nekoliko druga�na od sedanjih in jih podrobneje 
prikazujemo v prilogi. Glavnino sprememb latinskega poimenovanja smo napravili zgolj pri 
treh gozdnih združbah, in sicer: 

− združba Melampyro vulgati – Quercetum (Puncer et. Zupan�i� 1987) je bila 
preoblikovana v združbo Castaneo-Fagetum silvaticae (Marin�ek et Zupan�i� 1979); 

− združba Seslerio autumnalis – Ostryetum (Horvat et. all 1974) je bila preoblikovana 
v združbo Ostryo-Quercetum pubescentis (Horvat 1959);  

− združba Orno-Quercetum petraeae – pubescenti (Puncer et. Zupan�i� 1985) pa je 
bila preimenovana v združbo Seslerio autumnalis-Quercetum pubescentis 
(Zupan�i� 1991). 

V Kraškem GGO imamo slede�e skupine gozdnih združb: 

1. Primorsko belogabrovje in gradnovje (Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum betuli, 
Marin�ek 1994) se fragmentirano pojavlja na karbonatni in flišni mati�ni podlagi, na 
spodnjem delu gri�evnatega sveta, v dolinah, jarkih, ob robovih kraških polj, zaravnicah in 
blago nagnjenih pobo�jih na globokih in svežih rjavih kislih tleh, na psevdoglejnih flišnih 
rjavih tleh in na psevdoglejnih, obre�nih rjavih tleh in tleh s koluvijem (kvartarni aluvialni 
nanosi). Le v manjšem obsegu se pojavlja tudi na karbonatnih kamninah oziroma na 
pokarbonatnih tleh. Zaradi ugodnih rastiš�nih razmer je �lovek v preteklosti pretežni del 
teh gozdov skr�il v kmetijske površine, zato pogosto najdemo razli�ne degradacijske 
stadije, najpogostejši so panjevci in stadiji z grmiš�i, kjer je prisoten ve�ji delež mehkih 
listavcev. Pogosti degradacijski stadiji pa so tudi sestoji s cerom.  

2. Kisloljubno gradnovo bukovje (Castaneo-Fagetum silvaticae, Marin�ek et Zupan�i�
1979) je prisotno predvsem v Brkinih ter na osojnih pobo�jih, ki se spuš�ajo v Vipavsko 
dolino. Združba je vezana na flišno mati�no podlago in se razlikuje glede na lego. V 
hladnejših legah (osojne lege, jarki) prevladujejo bukovi sestoji, na toplejših legah 
(prisojne lege, grebeni, platoji) pa hrastovi sestoji. Zaradi antropogenega vpliva se 
pojavljajo tudi degradirane oblike sestojev, predvsem s cerom in �rno jelšo, ki so bile v 
preteklem GGN ve�inoma uvrš�ene pod sekundarno gozdno združbo Melampyro vulgati 
– Quercetum.  

3. Primorsko gorsko bukovje (Lamio orvalae Fagetum var.geogr. Sesleria autumnalis, 
Accetto 1990) poraš�a podgorski pas pod Vremš�ico na višini 500 m – 700 m. Mati�na 
podlaga so kredni apnenci. Razvila so se srednje globoka do globoka rjava tla ter rjave 
rendzine. Zna�ilen je razgiban vrta�ast svet razli�nih ekspozicij. Površinska kamenitost je 
precejšnja in doseže tudi 70 %. V preteklosti je na te bukove gozdove mo�no vplival 
�lovek, predvsem s pašo in oglarjenjem. Glavna graditeljica teh sestojev je bukev s 
primesjo drugih listavcev in smreke. Bukev je dobre kvalitete.  

4. Primorsko bukovje (Seslerio autumnalis-Fagetum, M.Wraber ex Borhidi 1963) se 
pojavlja v nadmorskih višinah od 200-1.100 m, ve�inoma na karbonatni mati�ni podlagi na 
prisojnih legah. Skalovitost in skeletnost tal je zaradi kraškega sveta precejšnja. Na 
apnencih so se razvila srednje globoka rjava tla, ki so avtohtonega in alohtonega porekla, 
rjave rendzine in tudi globoka koluvialna tla. Tudi ta tip gozda je marsikje pod vplivom 
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�loveka spremenjen in degradiran ter ga poraš�a sekundarna združba Seslerio 
autumnalis-Ostryetum. Osnovna graditeljica sestojev je bukev, ki so ji posami�no ali v 
skupinah primešani predvsem trdi listavci (cer, �rni gaber). Na teh rastiš�ih se oblika 
zmesi mo�no spreminja zaradi naravnih in antropogenih dejavnikov. Najve�je površine se 
nahajajo na obmo�ju GGE �i�arije, v južnem delu GGE Brkini II in v GGE Vrhe.  

5. Primorsko gradnovje z jesensko vilovino (Seslerio autumnalis - Quercetum petraeae, 
Poldini 1964) zavzema ve�je površine na flišu Vipavskih brd od Vrhov do Mirna, manjše 
površine v Brkinih ter hladnejše severne lege na flišu slovenske Istre. Tla so rjava 
pokarbonatna in deloma tudi kisla, pogosto bogato prekrita z jesensko vilovino. V nižjih 
obmo�jih prevladujeta graden in cer, v neposredni bližini obširnejših kmetijskih površin pa 
tudi sestoji robinije.  

6. Primorsko hrastovje na flišu in kislejši jerovici (Seslerio autumnalis-Quercetum 
pubescentis, Zupan�i� 1991) zajema ve�inoma osojne lege gri�evnatega sveta na nižjih 
nadmorskih višinah in prisojne lege gri�evnatega sveta na nadmorskih višinah med 300 in 
500 m. Ve�inoma se nahaja na flišni mati�ni podlagi v slovenski Istri, saj je vezana na 
submediteransko klimo. Glavna drevesna vrsta je puhasti hrast. Gospodarski pomen teh 
gozdov je majhen, imajo pa ti gozdovi pomembno varovalno vlogo, saj varujejo tla pred 
erozijo. Združba Molinio litoralis-Quercetum pubescentis (Šugar 1981) pa je sekundarna 
združba združbe Seslerio autumnalis-Quercetum pubescentis. Ta združba zavzema 
južne, strme, tople in suhe ekspozicije pretežno na flišu v slovenski Istri. Prevladuje hrast 
puhavec z gradnom in cerom, skupinsko pa se pojavlja še �rni gaber. Na celotnem 
obmo�ju obstaja nevarnost erozijskih pojavov. Tudi ta združba se pojavlja v razli�nih 
stadijih, ki so praviloma rezultat vpliva �loveka. Rastiš�e ima zaradi ekstremnih ekoloških 
razmer nizko proizvodno zmogljivost, na ve�jih strminah ima vegetacija predvsem 
varovalni zna�aj. V to gozdno združbo naj bi bile vklju�ene tudi površine na kislejši 
jerovici, vendar s tem podatkom trenutno še ne razpolagamo, ga pa nameravamo 
pridobiti v postopku obnov GGN GGE, tako da se ta gozda združba nanaša izklju�no na 
gozdove toplejših in sušnejših predelov slovenske Istre na flišni mati�ni podlagi. 

7. Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu (Ostryo-Quercetum pubescentis, 

Horvat 1959). Združba poraš�a najekstremnejše dele karbonatnega sveta. Progresija na 
rastiš�u te združbe poteka najpo�asneje. Zavzema pretežno planotast, rahlo valovit, 
vrta�ast kraški svet, z bolj ali manj izrazito površinsko skalovitostjo (predvsem ob robovih 
vrta� in na vrhovih ter grebenih). Na apnencih so se razvile pretežno rendzine, mestoma 
pa slabše razvita pokarbonatna tla (žepasto). V preteklosti so to bile skoraj v celoti 
pašniške površine, ki so bile pogozdene ali se zarasle s �rnim borom, tako da je ta 
združba med najbolj spremenjenimi. Je najmo�neje zastopana združba v GGO. Verjetno 
pa tej združbi pripisujemo tudi obmo�ja, ki bi sicer sodila v gradnova ali bukova rastiš�a, 
vendar zaradi dolgotrajnih antropozoogenih vplivov in s tem sproženih degradacijskih 
procesov, težje opredelimo potencialno naravno gozdno vegetacijo. 

Karta 2: Pregledna karta gozdnih združb (v prilogi)

1.2.6 Zna�ilnosti prostožive�ih živalskih vrst in njihovih habitatov 

Kraško GGO v vsej svoji pestrosti predstavlja idealne habitate najrazli�nejši divjadi in 
ostalim živalskim vrstam. Ugodne prehranske in podnebne razmere omogo�ajo veliko 
živalsko pestrost. Zaokroževanje ve�jih gozdnih kompleksov, ve�ji delež gozda in v njem 



OPIS GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMO�JA 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT KRAŠKEGA GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMO�JA 2011 - 2020 19

odraslega drevja omogo�a spreminjanje vrstne sestave divjadi. Zmanjšuje se števil�nost 
male, poljske divjadi, pove�uje pa se števil�nost visoke divjadi in z njo velikih zveri. 

Srna
Srnjad ostaja najpomembnejša lovna vrsta divjadi v Kraškem GGO in je prisotna na 
njenem celotnem obmo�ju. Njena števil�nost je še vedno visoka, vendar je v nekaterih 
predelih že mo� �utiti ve�ji padec števil�nosti (ve�ji gozdni kompleksi, prisotnost volka, 
vpliv divjega praši�a in jelenjadi). Škode od srnjadi so prisotne, vendar na kmetijskih 
površinah ne predstavljajo velikega problema. Bolj problemati�ne so v gozdovih, kjer 
otežujejo pomlajevanje gospodarsko bolj zanimivih drevesnih vrst, ki ni dovolj uspešno 
tudi zaradi majhnega deleža mladovij znotraj razvojnih faz gozda. Kljub majhnemu deležu 
mladovja, pa gozdni rob in podrast v gozdovih nudijo srnjadi obilo hrane, kar je za 
vzdrževanje števil�ne stabilnosti vrste pomemben pogoj. Ocenjujemo, da se v prihodnje 
življenjski pogoji ne bodo slabšali. Ob usklajenih medvrstnih odnosih s plenilci in divjim 
praši�em pa bomo skušali zadrževati sedanjo števil�nost vrste.  

Navadni jelen
Jelenjad se v GGO mo�neje pojavlja v vzhodnem delu, v Brkinih in �i�ariji. Vedno ve� je 
je na Krasu (Vrhe, �ebulovica). V zadnjih letih se vse pogosteje pojavljajo skupinice 
jelenjadi tudi v ostalem delu Krasa in v Istri, v predelu med Movraškim dvorom in 
Šavrinskimi brdi. Števil�nost se pove�uje v celotnem GGO. Avtocesta je ustvarila umetno 
pregrado, ki predstavlja veliko oviro pri migracijah jelenjadi znotraj GGO, zato je 
števil�nost jelenjadi v posameznih delih odvisna tudi od ukrepov v populacijah jelenjadi 
sosednjih LUO ter Republike Hrvaške. Mile zime, ugodni prehranske razmere (zelena 
paša skoraj preko cele zime), ve�ji gozdni kompleksi nudijo jelenjadi idealne razmere, 
zato pri�akujemo še nadaljnjo rast števil�nosti. 

Divji praši�
Poleg srnjadi je najštevil�nejša in najpomembnejša lovno gospodarska vrsta. Razširjen je 
po celotnem GGO dokaj enakomerno, nekoliko manj ga je le v priobalnih loviš�ih 
(Strunjan, Izola, Koper), vendar tudi v njih postaja praši� števil�nejši in se tudi prostorsko 
širi. Za obdobje zadnjih let je mogo�e splošno trditi, da je njegova števil�nost v velikem 
porastu. Prehrambene, bivalne, predvsem pa klimatske razmere so zanj zelo ugodne. 
Števil�nost praši�a je v posameznih delih GGO razli�na, v glavnem visoka. Ob meji z 
Republiko Italijo se telesne mase praši�ev razlikujejo od mas praši�ev osrednjega 
obmo�ja in so bistveno nižje od povpre�ja v GGO.   

Števil�nost praši�a je zelo odvisna tudi od upravljanja s to vrsto divjadi v sosednjih 
državah. Velik del loviš� meji z Republiko Italijo in Hrvaško, kjer z divjim praši�em 
upravljajo druga�e. 

Jelen damjak
V obmo�ju se jelen damjak pojavlja v predelu, ki je prostorsko precej izoliran in omejen 
med obe glavni avtocesti – širše obmo�je Lipice. Števil�nost je dokaj visoka, vendar 
velikih škod ne povzro�a, saj poseljuje prostor, ki je skoraj brez kmetijskih površin. V 
ve�ini gre za gozdove toploljubnih listavcev, pretežno panjevskega nastanka ter 
zaraš�ajo�e površine. 

Gams
Posamezni gamsi in manjše skupine gamsov se v GGO pojavljajo že nekaj let. Opažajo 
se na štirih mestih: ob meji z Republiko Hrvaško; mestoma v loviš�ih Vrhe, Vrab�e, 
Senože�e, kot manjše skupinice ali posamezni osebki, ki v ta loviš�a pridejo iz Nanosa; 
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mestoma v loviš�u Tabor Dornberk kot manjše skupinice ali posamezni osebki, ki v to 
loviš�e pridejo iz �avna; na obmo�ju Brestovice na Krasu, kot posamezni osebki ali 
manjše skupine dela kolonije v Republiki Italiji izpuš�enih gamsov. Tekom let se 
števil�nost ne spreminja, pojavljajo se zlasti posamezni osebki. Števil�nost bi lahko bila 
nekoliko ve�ja le v primeru dolge zime z visoko snežno odejo, ko bi se gamsi iz nanoške 
planote spuš�ali v dolino. Ocenjujemo, da kolonija v Italiji števil�no ne naraš�a, s tem se 
tudi števil�nost pri nas ne pove�uje. 

Zveri
Dotok velikih zveri v Kraško GGO je vezan na zaledje snežniško-javorniškega masiva. Iz 
leta v leto se pove�uje števil�nost medveda, ki postaja v obmo�ju stalen. Medvedov je ve�
v jesenskem �asu, ko v Brkinih dozori sadje. Podobno kot pri vseh vrstah divjadi so 
klimatske in prehranske razmere Kraškega GGO tudi za velike zveri ugodne. 

V zadnjih letih so na Kraško GGO prišli volkovi. Ocenjujemo, da sta trenutno prisotna 
najmanj dva tropa, ki prostorsko obvladujeta obmo�ji Vremš�ice in Slavnika. Njihov vpliv 
se širi tudi na obmo�je Notranjske in Republike Hrvaške. Že nekaj let zapored so v GGO 
evidentirana tudi legla volkov, kar nakazuje na širjenje tako števil�nosti vrste kot tudi 
njenega obmo�ja prisotnosti. Širjenje vpliva volkov je možno le v Istro in na Kras.  

Prisotnost risa v GGO je izrazito majhna, se pa v zadnjem obdobju zaznava ponovno 
nekoliko pove�ana števil�nost šakala. Omenjene vrste je najve� v slovenski Istri (tu je v 
preteklosti bilo nekaj osebkov tudi že uplenjenih), nekajkrat pa je bil opažen na Krasu.  

Škode od velikih zveri (medved, ris, volk), zlasti na drobnici, so v Kraškem GGO visoke. 
Prav tako je v dolo�enih predelih zaznan vpliv volka na lovne vrste divjadi (zlasti srnjad). 

Od malih zveri je najštevil�nejša lisica, katere števil�nost po zatonu stekline ponovno 
raste. Lisica naseljuje celotno GGO dokaj enakomerno. Stanje kun je stabilno, le kuna 
zlatica na celotnem GGO ostaja redka. Populacija jazbeca je zdrava, stabilna in vitalna, 
njena števil�nost ponovno naraš�a. Zastopanost vrste je enakomerna na celotnem GGO. 
Od ostalih vrst zveri so v GGO prisotne še: mala in velika podlasica, dihur ter divja 
ma�ka. Rakunasti pes je bil ustreljen v letu 1986 – v loviš�u Gaberk Diva�a, sicer pa 
njegove prisotnosti ne zaznavamo. 

Mala divjad
Zajec  
Nekdaj ena najštevil�nejših in lovno gospodarsko pomembnejših vrst divjadi je postala 
bolj redka. Njegova števil�nost se je od konca 90-ih let izrazito zmanjšala. Vzroke za tako 
stanje v populaciji gre lahko iskati v spremenjenih življenjskih razmerah, boleznih, 
mo�nejših negativnih posegih kmetijske proizvodnje, vse ve�ji uporabi pesticidov in drugih 
kemi�nih pripravkov, vse ve�jemu zaraš�anju površin in nenazadnje pove�anemu številu 
potepuških psov, ma�k, ujed ter ostalih plenilcev. Stanje se je v zadnjih letih nekoliko 
spremenilo in kaže nekoliko boljšo sliko, tudi s tem, ko odvzem ponovno nekoliko 
naraš�a. Rast števil�nosti se nakazuje izraziteje v Istri in na Krasu. Pove�anje števil�nosti 
v glavnem pripisujemo padcu števil�nosti lisice ter zatonu bolezni (kuge in bruceloze). 
Glede na pozitivno stanje zadnjih let pa še ni mo� govoriti o znatnem pove�anju 
števil�nosti. Uspeh gre iskati tudi v uporabi okolju prijaznejših škropiv. 

Raca mlakarica  
Razširjena je po celotnem GGO v povezavi s habitati, vezanimi na vodo. Po pomoru v 
Škocjanskem zatoku se je števil�no opomogla, njena števil�nost se po letu 1999 zopet 
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pove�uje. V GGO ima nekaj zelo ugodnih predelov za razvoj – Škocjanski zatok, 
Se�oveljske soline, reki Reka in Rižana, jezeri Mola in Klivnik. S pove�anjem del za 
izboljšanje življenjskih razmer in ob pravilnem odstrelu tudi plenilskih vrst (lisica, kune) 
upravi�eno pri�akujemo postopno naraš�anje njene števil�nosti.  

Fazan  
Kot vsa mala divjad je tudi fazan izredno ranljiva vrsta v celotnem GGO. Spremembe v 
kmetijstvu in kmetijskem okolju, pove�evanje števil�nosti ujed in drugih plenilskih vrst 
(predvsem kun in lisic) so povzro�ili, da je nekdaj zelo števil�na vrsta v teh krajih 
mestoma celo izginila. Velika vlaganja umetno vzrejenih fazanov se glede pove�anja 
števil�nosti niso obrestovala. Nekaj primerov fazana, ki je sposoben preživeti in se 
razvijati prosto v naravi, je le v istrskem delu LUO. Brez ustrezne priprave habitatov 
ponovna revitalizacija vrste ne bo uspela. 

Jerebica  
Poljska jerebica je prisotna le v nekaterih loviš�ih. Število živali je zelo odvisno od vlaganj 
živali iz umetne vzreje. Trenutni na�in vlaganj z namenom revitalizacije vrste ni u�inkovit. 
Vlaganja so namenjena bolj lovu, ki bi moral biti sekundarnega namena. 

Gozdne kure  
Od gozdnih kur je v GGO prisoten le gozdni jereb. Po prepovedi lova na to vrsto divjadi 
smo izgubili tudi podatke o njegovi prisotnosti, ki postaja le splet sre�nih okoliš�in. 
Življenjsko okolje gozdnega jereba je vezano na manjše površine, v katerih je obilo 
plodonosnega rastlinja (borovnic, jagod, jerebik, �rnega bezga). Za uspevanje teh vrst pa 
bi morali skrbeti s svetlimi gozdnimi jasami, tudi ve�jimi poseki. Stanje ni ugodno, saj v 
GGO primanjkuje plodonosnega rastlinja.  

Ujede 
Števil�nost vrst ujed je na Kraškem GGO zelo velika. Registrirana so gnezdiš�a 
planinskega orla, sokola selca, orla ka�arja. Od ostalih vrst so prisotni: kanja, kragulj, 
navadni skobec, navadna postovka. Vse vrste so zaš�itene, njihov obstoj je odvisen tudi 
od uporabe strupov za škodljivce, ki jih uporabljamo v kmetijstvu. Števil�nost ujed je 
stabilna in tudi v prihodnje želimo tak trend zadržati. 

Sove 
Od sov so prisotne številne vrste, ki se pojavljajo po celotnem GGO. Tako v posameznih 
predelih lahko najdemo: veliko in malo uharico, velikega in malega skovika, lesno sovo, 
sovo koza�o, navadnega �uka. Podobno kot pri ujedah so tudi vse sove zaš�itene in 
odvisne od uporabe strupov. Gnezdijo v duplih in skalnih razpokah, zato na njihovo 
števil�nost vpliva tudi delež gozdov z odraslim, starim drevjem. Drevesa z dupli v naravi 
puš�amo. Njihova števil�nost je stabilna in tako želimo zadržati tudi vnaprej. 

Pti�i pevci 
Celotno Kraško GGO je po vrstni sestavi ptic zelo pestro. Prisotne so vrste iz ve� rodov: 
pevci, golobi, kukavice, vpijati, plezalci ipd. Števil�nost ptic se po posameznih vrstah in 
predelih precej spreminja. Sonaravnost in trajnost gozdov bo ohranjalo to pestrost, ki jo 
želimo zadržati tudi prek ukrepov v življenjskih okoljih divjadi. 

Ostale vrste ptic 
V GGO je veliko galebov, ki se poleg obale stalno zadržujejo na obmo�ju odlagališ�
odpadkov v notranjosti Istre in na Krasu. Srake so zelo pogoste v naseljih in njihovo 
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število naraš�a, medtem ko se sive vrane v glavnem pojavljajo na kmetijskih površinah v 
bližini naselij. Iz rodu vran se v GGO vedno bolj širi (tako prostorsko kot števil�no) krokar. 

Preglednica 4: Zna�ilnosti prostožive�ih živalskih vrst in njihovih habitatov 

 POPULACIJA ŽIVLJENJSKO OKOLJE 

VRSTA 
Prisotnost 

vrste 
Trend Ocena Opomba1

DIVJAD
SRNA pogosta padajo� ugodno  
NAVADNI JELEN pogosta naraš�ajo� ugodno  
DAMJAK redka stabilen ugodno  
GAMS redka stabilen ugodno  
ALPSKI KOZOROG ni prisotna    
MUFLON ni prisotna    
DIVJI PRAŠI� pogosta naraš�ajo� ugodno  
LISICA pogosta naraš�ajo� ugodno  
JAZBEC pogosta stabilen ugodno  
KUNA ZLATICA redka stabilen ugodno  
KUNA BELICA pogosta stabilen ugodno  
ALPSKI SVIZEC ni prisotna    
PIŽMOVKA ni prisotna    

POLJSKI ZAJEC pogosta stabilen pomanjkljivo 
velika zaraš�enost, premalo kmetijskih 
površin – ve�jih obdelanih polj 

NUTRIJA redka stabilen ugodno  
NAVADNI POLH pogosta stabilen ugodno  
RAKUNASTI PES ni prisotna    

FAZAN redka padajo� pomanjkljivo 
velika zaraš�enost, premalo kmetijskih 
površin – ve�jih obdelanih polj 

POLJSKA JEREBICA redka padajo� pomanjkljivo 
velika zaraš�enost, premalo kmetijskih 
površin – ve�jih obdelanih polj 

RACA MLAKARICA redka stabilen ugodno  
SRAKA pogosta stabilen ugodno  
SIVA VRANA pogosta stabilen ugodno mo�no pove�ana števil�nost krokarja 
ŠOJA pogosta naraš�ajo� ugodno  

ZAVAROVANE VRSTE
UJEDE pogosta stabilen ugodno  
SOVE pogosta stabilen ugodno  

GOZDNE KURE redka padajo� neugodno 
velika zaraš�enost, premalo starega in 
podrtega drevja,  premalo son�nih jas v 
gozdovih 

VELIKE ZVERI pogosta naraš�ajo� ugodno  

1.3 Družbeno-ekonomske razmere 

1.3.1 Opis demografskih in socialnih razmer 

Sredozemsko obmo�je je verjetno najstarejša kulturna krajina v Sloveniji. Najzgodnejše 
najdbe prisotnosti ljudi segajo že v paleolitik, v vseh kasnejših obdobjih pa lahko 
zasledujemo precej gosto poseljenost celotnega prostora. Izraba prostora v kmetijske 
namene, zlasti pašništva, je zahtevala vedno ve�je kr�itve prvobitne gozdne vegetacije. 
Zaradi podnebnih in talnih razmer, ki se odražajo v nizki produktivnosti zemljiš�, 
namenjenih kmetijstvu, je bila dolga stoletja prisotna težnja po pridobivanju novih 
izkr�enih površin. Zaradi nenehnih kr�itev je prišlo do agrarne preobremenjenosti 
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prostora, ki je na Kraškem GGO dosegla višek v drugi polovici 19. stoletja. Po tem 
obdobju je prišlo do bistvenih sprememb v družbeno gospodarskih razmerah, ki so ob 
pogozdovanjih, predvsem pa v sproženem procesu zaraš�anja, povzro�ile popolno 
spremembo kulturne krajine. Kraško GGO prakti�no že dosega povpre�no gozdnatost 
Slovenije. 

Števil�nost prebivalstva je z za�etkom 20. stoletja za�ela upadati. Najbolj intenzivno 
izseljevanje je zna�ilno za bolj odro�ne kraje z najslabšimi razmerami za kmetijstvo, še 
posebej pa je zna�ilno za Brkine, �i�arijo in odro�ne dele Šavrinskih brd ter Krasa. V tem 
prvem obdobju so se selitveni tokovi usmerili predvsem v Trst in Gorico, ki sta imela 
razvito industrijo. Drugo ve�je izseljevanje iz podeželja pa se je pri�elo po drugi svetovni 
vojni. Števil�nost prebivalstva se je ve�ala le v ve�jih naseljih z razvijajo�o se industrijo, 
še zlasti pa se je števil�nost pove�ala v obalnih mestih. 

Rahlo pove�evanje števila prebivalstva se še vedno nadaljuje, h �emur so pripomogle 
izboljšane cestne povezave, predvsem avtocesta od Kopra do Ljubljane, ki je bila v celoti 
kon�ana v letu 2004.  

Pri upoštevanju dejanskega vpliva prebivalstva na prostor pa je potrebno upoštevati še 
eno posebnost Kraškega GGO oziroma predvsem obalnega pasu - poletni turizem. 
Celoletni turizem v obalnih ob�inah Koper, Izola in Piran z okrog 500.000 letnimi turisti in 
s približno 2 milijona letnih no�itev predstavlja pomembno gospodarsko panogo in hkrati 
tudi mo�no obremenjuje okolje in s tem tudi gozd. 

Od šestdesetih let prejšnjega stoletja je opazen trend naraš�anja števila prebivalcev. Leta 
2002 je v Kraškem GGO živelo 124.311 ljudi. Gostota poselitve je tako znašala 81 ljudi na 
km2, kar pomeni najve�jo gostoto poselitve tega prostora v zgodovini.    

Graf 1: Gostota prebivalstva na Kraškem GGO in primerjava s povpre�jem v Sloveniji v obdobju 
1869-2002 
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Kraško GGO Slovenija

Gostota poselitve v slovenski Istri je leta 2002 znašala 205 ljudi na km2 in je bila šest krat 
višja kot v Brkinih (34 ljudi na km2) in štiri krat višja kot na Krasu (46 ljudi na km2). 
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Graf 2: Gibanje števila prebivalstva v razli�nih predelih Kraškega GGO v obdobju 1869-2002 

Delež kme�kega prebivalstva je še leta 1961 znašal 33 %, v letu 1991 pa le še 5 %. 
Delež aktivnega kme�kega prebivalstva v letu 2002 je znašal 0,7 %. V mestu Koper je 
leta 2002 živelo 23.726 ljudi, sledi mu Izola z 10.381, Sežana s 4.876, Ilirska Bistrica s 
4.869, Piran s 4.143 in Diva�a s 1.333 prebivalci. V Kraškem GGO je 391 krajev; ve� kot 
polovica izmed njih ima manj kot 100 prebivalcev. Le približno desetina ima ve� kot 
500 prebivalcev, v njih pa živi ve� kot 2/3 prebivalstva. Takšne demografske razmere ter 
izredno razdrobljena gozdna posest vplivajo na nizko odvisnost lastnikov od gozda in s 
tem povezano nizko zainteresiranost za izvajanje del v gozdu, tudi se�nje. 

Pomemben del donosa iz gozda še vedno ostaja les za kurjavo. V zadnjih letih je opazno 
izrazitejše pove�anje interesa za se�njo. Trend seveda sovpada z rastjo cen ostalih goriv. 
Tudi v prihodnje se bo poraba lesa za kurjavo gibala v odvisnosti od cen goriv, pa tudi od 
konkretne uveljavitve programa uporabe biomase kot vira energije v gospodinjstvih in 
industriji. Prav pri izrabi biomase kot energije ima Kraško GGO izredne potenciale, 
zavedati pa se moramo, da tudi pridobivanje biomase iz gozda zahteva upoštevanje 
na�rtovanih gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih usmeritev ter na�ela ekonomi�nosti.  

Gozd na Kraškem GGO s spremembo demografskih razmer, poleg ekoloških, pridobiva 
tudi na socialnih funkcijah. Okrog ve�jih naselij ima gozd poleg poudarjene klimatske 
funkcije pogosto poudarjeno rekreacijsko, higiensko-zdravstveno in estetsko funkcijo, kar 
v posameznih primerih povzro�a konfliktne situacije pri gospodarjenju (se�nji), predvsem 
pa pri usmerjanju posegov v gozd in gozdni prostor.

1.3.2 Lastništvo gozdov 

V Kraškem GGO prevladujejo zasebni gozdovi. Delež teh gozdov se je v primerjavi z 
letom 2001 pove�al iz 78,8 % na 83,6 %. Pove�anje je skoraj izklju�no rezultat procesov 
denacionalizacije. V prihodnje ne predvidevamo ve� pove�evanja deleža zasebnih 
gozdov, saj so se skoraj vsi postopki vra�anja gozdnih zemljiš� že zaklju�ili. V zadnjem 
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desetletju se je ob�utno pove�al delež ob�inskih gozdov, in sicer iz 0,3 % leta 2001 na 
5,4 % leta 2011. Pove�anje deleža ob�inskih gozdov gre zgolj na ra�un denacionalizacije, 
pri kateri premoženje dolo�enim agrarnim skupnostim, ki se niso ustanovile, ni bilo 
vrnjeno in so ta zemljiš�a prešla v last ob�in. V prihodnje pri�akujemo še rahlo pove�anje 
tega deleža, saj za dolo�ena zemljiš�a še ni bil izveden prenos zemljiš� in države na 
lokalne skupnosti. Skladno s pove�anjem deleža zasebnih in ob�inskih gozdov, se je 
delež državnih gozdov ob�utno zmanjšal, in sicer z 20,8 % leta 2001 na 11,0 % leta 2011. 
V prihodnje pri�akujemo še rahlo zmanjšanje deleža državnih gozdov, predvsem na ra�un 
pove�anja deleža ob�inskih gozdov.  

Preglednica 5: LP - Površina gozdov GGO po kategorijah lastništva 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi 
Gozdovi lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Površina gozda 72.327,54 9.478,27 4.657,01 86.462,82 

Delež (%) 83,6 11,0 5,4 100,0 

Preglednica 6: Posestna sestava zasebnih gozdov  

Sestava v % 

Po številu posestnikov Po gozdni površini 
Velikost gozdne 

posesti 
% v razredu kumulativa (%) % v razredu kumulativa (%) 

do 1 ha 61,8 61,8 8,1 8,1 

1 do 5 ha 27,6 89,4 29,7 37,8 

5 do 10 ha 7,1 96,5 22,7 60,5 

10 do 30 ha 3,1 99,6 20,0 80,5 

30 do 100 ha 0,2 99,8 6,0 86,5 

nad 100 ha 0,2 100,0 13,5 100,0 

Zasebna gozdna posest je zelo razdrobljena, z velikim številom parcel in lastnikov. 
Povpre�na gozdna posest znaša le 2,18 ha in se je v primerjavi s preteklim ureditvenim 
obdobjem podvojila, predvsem na ra�un denacionalizacije, v okviru katere so veliki gozdni 
kompleksi državnih gozdov prešli med zasebne gozdove, vendar v solastniški obliki 
(agrarne skupnosti). Povpre�na velikost gozdne parcele znaša skromnih 0,27 ha. Skupno 
število gozdnih parcel je 320.109 in na njih gospodari 53.050 lastnikov in solastnikov 
gozdov. Izredna razdrobljenost zasebne gozdne posesti je tudi glavni omejujo� faktor pri 
intenziviranju gospodarjenja z gozdovi. Tudi za državne gozdove velja, da niso strnjeni v 
ve�je gozdne komplekse, ampak so v obliki manjših parcel razdrobljeni po celotnem 
GGO, najve� jih je v GGE Istra. Najugodnejšo posestno sestavo imajo ob�inski gozdovi, 
ki so praviloma strnjeni v ve�jih gozdnih kompleksih.  

1.3.3 Gozdarstvo in druge dejavnosti v prostoru 

Gozdarstvo 
Skoraj 84 % gozdov v GGO je v zasebni lasti. Zaradi velikega števila parcel so gozdovi 
posestno zelo razdrobljeni, razdrobljenost posesti je med ve�jimi v Sloveniji. Zaradi 
velikega števila lastnikov gozdov je povpre�na velikost gozdne posesti zelo majhna in je 
le nekaj nad 2 ha. Posestnikov z 10 in ve� hektarjev veliko gozdno posestjo je le nekaj 
odstotkov. Dodatne težave pri gospodarjenju z gozdom predstavlja velik delež parcel, ki 
so v solastništvu. Ocenjujemo, da je takih parcel okrog 25 %. Posebnost so nekdanje 
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parcele družbene lastnine v ve�jih kompleksih, ki so bile agrarnega porekla in so z 
vrnitvijo agrarnim skupnostim postale zasebna last z velikim številom lastnikov. 

Pretežni ve�ini lastnikov gozdov v obmo�ju pomeni gozd le ob�asni vir zaslužka. Glavni 
prihodek oziroma nadomestilo za fosilna goriva jim pomenijo drva za kurjavo.  

Lovstvo 

Kraško GGO skoraj v celoti pokriva Primorsko lovsko upravljavsko obmo�je (LUO) s 
površino 135.519 ha ali 88,9 %, njegov vzhodni del pokriva Notranjsko LUO (majhen del 
tudi LPN Jelen Snežnik) s površino 16.617 ha ali 10,9 % ter zelo majhen koš�ek Zahodno 
visoko kraško LUO s površino 331 ha ali 0,2 %.  

Kraško GGO je zelo razgibano, ve�inoma gri�evnato, tu so površine tik ob morju, kakor 
tudi posamezni vrhovi nad 1000 m. Gozd pokriva ve� kot polovico GGO in se sklepa v 
ve�je gozdne komplekse, ki ob pestrosti gozdnega roba in grmi�evja nudi zelo ugodne 
prehrambene ter bivalne razmere za divjad in ostale prostožive�e živali.  

Vrstna sestava in števil�nost divjadi sta zelo odvisni od preskrbe z vodo, tako da lahko 
GGO razdelimo na dva dela: apneni Kras in �i�arijo, kjer ni teko�ih voda (problem lovci 
rešujejo z izdelovanjem in vzdrževanjem kalov in vodnih korit) ter flišne Brkine in 
slovensko Istro, kjer je precej teko�ih voda, veliko izvirov in hudourniških potokov. Zelo 
pomembno vlogo za divjad imajo mokriš�a, kot so Škocjanski zatok, Strunjanske in 
Se�oveljske soline, jezeri Mola in Klivnik, kjer živijo, gnezdijo ali prezimujejo najrazli�nejše 
vrste ptic. 

Po katastru je v GGO lovnih površin 94 %. Med nelovno površino se štejejo vse ograjene 
kmetijske površine, avtocesta, železnice, naselja, parki in igriš�a, industrijske cone, 
naravni rezervati,... V zavarovanih obmo�jih se režim lova ureja po dogovoru z Zavodom 
za varstvo narave. Realno je lovne površine manj, po naših ocenah okrog 80 % obmo�ja 
ali 125.800 ha. 
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Kmetijstvo 

Kmetijstvo je bilo še v nedavni preteklosti ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti 
na celotnem Kraškem GGO. Prilagajalo se je naravnim danostim, tako da GGO po 
pretežnem na�inu kmetovanja razdelimo na izrazito poljedelsko-vinogradniško usmerjene 
nižje predele Šavrinskih brd in ožjega obalnega pasu ter del Vipavske doline, sadjarsko-
živinorejsko usmerjene Brkine, ter vinogradniško-živinorejski predel celotnega Krasa, kjer 
ima paša pomemben delež. �eprav je bil v preteklosti skoraj celoten prostor namenjen 
kmetijski dejavnosti, pa je pretežen del kmetijske proizvodnje vedno bil namenjen 
samooskrbi. Danes razvoj kmetijstva, kot izrazito gospodarske dejavnosti zavira majhnost 
in razdrobljenost posesti. S priklju�itvijo Slovenije Evropski uniji in pove�anim prilivom 
evropskih sredstev za kmetijstvo v obliki subvencij se je pove�alo zanimanje za kmetijsko 
dejavnost, predvsem za živinorejo in drobnico, in to na velikih površinah, ki so bodisi v 
državni, ob�inski ali agrarni lasti. S temi ukrepi se je za�asno zmanjšalo hitrost zaraš�anja 
kmetijskih površin. Pri drobnici povzro�ajo velike težave velike zveri, ki konstantno in 
množi�no pobijajo drobnico in zmanjšujejo njihovo števil�nost. Kot ekonomsko bolj 
donosne se kažejo intenzivnejše panoge, kot sta vinogradništvo in oljkarstvo, saj se 
površine, predvsem olj�nikov v slovenski Istri intenzivno pove�ujejo. Tudi poljedelstvo in 
sadjarstvo predstavljata pomemben delež kmetijske pridelave v obmo�ju, vendar je 
prodaja pridelkov bolj prepuš�ena kmetijam samim, saj ni organizirana mreža njihovega 
odkupa.  

Stanje na podro�ju kmetijstva se je v primerjavi s preteklimi leti nekoliko izboljšalo, k 
�emur so prispevale predvsem evropske subvencije in v zadnjih letih tudi zaostren 
ekonomski položaj gospodinjstev zaradi svetovne finan�ne in gospodarske krize. Še 
vedno pa ostajajo glavni zaviralci nadaljnjega razvoja kmetijstva razdrobljena posest z 
velikim deležem solastnikov ter pomanjkanje delovne sile oziroma naslednikov na 
kmetijah. 

Infrastruktura 

GGO preseka ve� pomembnih prometnih koridorjev, elektri�nih daljnovodov in drugih 
infrastrukturnih objektov: 

Avtoceste: Ljubljana - Koper, odcep Sežana (Italija) in odcep Škofije (Italija) 

Ostale pomembne cestne povezave: Ljubljana - Trst, Ljubljana - Koper, Trst - Reka, 
Koper - Trst,  Diva�a - Nova Gorica, �rni kal – So�erga. Zlasti avtocestne povezave, ki 
vodijo �ez Kraško GGO, so v prejšnjem desetletju pomenile najve�ji poseg v gozd in 
gozdni prostor.  

V tem desetletju pa se pri�akuje še izgradnjo hitre ceste Koper-Izola in hitre ceste Koper-
Dragonja. Predvsem slednja bo pomenila ve�ji poseg v gozd in gozdni prostor. Obstajajo 
tudi idejne variante za avtocesto Postojna/Diva�a-Jelšane, vendar izgradnje tega odseka 
še ni zanesljiva. 

Železnica: dvotirna železniška proga Ljubljana - Diva�a - Sežana, enotirne železniške 
proge Sežana - Gorica, Diva�a - Pula, Diva�a - Koper, Pivka - Ilirska Bistrica - Reka.  

V tem desetletju se predvideva izgradnja drugega tira od Diva�e do Kopra. Predvidena 
trasa je zaradi zahtevanih elementov proge oziroma doseganja višjih hitrosti v precejšnji 
meri projektirana v predoru, vendar bo del proge posegel tudi v gozd. Ob izgradnji te 
proge bodo ve�ji poseg v prostor pomenile tudi dovozne poti do predorov in drugih 
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gradbiš� vzdolž proge. Negativni vpliv železniškega omrežja pa se kaže predvsem v 
pogostih požarih ob železniških progah in povozih divjadi.  

Elektri�ni daljnovodi: središ�e visokonapetostnega elektrodistribucijskega sistema je 
Diva�a, kjer je razdelilna transformatorska postaja za daljnovode: DV 400 kV Diva�a - 
Redipuglia, Diva�a - Beri�evo, Diva�a - Melina, DV 220 kV Diva�a - Pehlin, Diva�a - 
Padri�e, Diva�a - Kle�e, DV 2x110 kV Diva�a - Koper, Diva�a - Ajdovš�ina, Koper - Izola - 
Piran, DV 110 kV Diva�a - Koper, Ilirska Bistrica - Matulji, Pivka - Ilirska Bistrica, Diva�a - 
Vrtojba, Diva�a - Sežana, Koper - Buje, Diva�a - Pivka. 

Tudi trase visokonapetostnih daljnovodov zavzemajo pomemben delež gozdnega prostora. 
Vzdrževanje daljnovodov zahteva nenehno �iš�enje tras in posege v gozdni rob. 

Vodovodno omrežje: je tudi dobro razvito, saj je potrebno vsa gospodinjstva oskrbeti s 
pitno vodo. Za razliko od ostalih infrastrukturnih objektov pomenijo vodovodna omrežja 
manjši poseg v prostor, saj so njihove trase ožje in pogosto potekajo vzporedno s cestami 
ali pa so kar vgrajene v cestno telo. Z vodovodnim omrežjem upravljajo Kraški vodovod 
Sežana, Rižanski vodovod Koper in Vodovod Ilirska Bistrica. 

Plinovod: V tem desetletju je predvidena izgradnja plinovoda od Ajdovš�ine do Lucije, ki 
bo s svojim koridorjem pomembno posegla v gozd in gozdni prostor.  

Turizem 

Turisti�no najbolj razvit predel GGO je slovenska Istra, kjer turizem predstavlja 
pomemben del gospodarstva. Turisti�na dejavnost je povzro�ila izredno zgostitev 
razli�nih dejavnosti v ozkem obalnem pasu, kjer prihaja do razli�nih prostorskih konfliktov, 
ki vedno pogosteje zadevajo tudi gozd in gozdni prostor. Pomembna turisti�na objekta v 
širšem prostoru sta tudi Regijski park Škocjanske jame in Kulturni spomenik Lipica.  

1.3.4 Stanje in organiziranost gozdarske dejavnosti v prostoru 

Organizacija in kadrovska zasedba javne gozdarske službe 
Leta 1993 so se s sprejetjem novega Zakona o gozdovih pri�ele organizacijske in 
kadrovske spremembe v gozdarstvu. Ena bistvenih sprememb, ki jo je prinesel novi 
Zakon, je bila lo�itev gospodarskih pridobitvenih nalog, ki so jih prevzela gozdarska 
izvajalska podjetja (nekdanja gozdna gospodarstva), od nalog javne gozdarske službe, ki 
jih je prevzel pretežno Zavod za gozdove Slovenije. Maja leta 1994 so bili ustvarjeni 
pogoji za za�etek delovanja Zavoda za gozdove Slovenije, do konca leta 1995 pa so bili 
sprejeti vsi potrebni interni akti in opravljeni organizacijski ter tehni�ni pogoji za operativno 
delo Zavoda kot celote. 

Opravljanje nalog, ki jih nalaga Zakon o gozdovih, je organizirano po vsebinskih 
podro�jih, za katere so na ravni Centralne enote Zavoda zadolženi posamezni oddelki 
(osem), na ravni obmo�nih enot pa posamezni odseki (štirje). 

Glede na razli�no število revirjev v posameznih KE je tudi površina gozda po krajevnih 
enotah zelo razli�na. Površini KE z najmanjšo površino gozda in KE z najve�jo površino 
sta v razmerju 1 : 2. 
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OE je razdeljena na dvajset revirjev s povpre�no površino gozda 4.323 ha. Po veljavni 
sistemizaciji je dolo�enih sedemnajst revirnih gozdarjev, ki opravljajo delo in naloge v 
vseh revirjih, zato znaša povpre�na površina gozda na enega revirnega gozdarja 5.086 
ha. Najve�ja povpre�na površina gozda na enega revirnega gozdarja je v KE Koper in 
znaša 7.089 ha, najmanjša pa v KE Kozina s površino 4.413 ha. Razli�na površina gozda 
po revirjih in krajevnih enotah je odraz intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi, 
produktivnosti rastiš�, stanja sestojev, na�rtovane višine možnega poseka ter gojitvenih in 
varstvenih del. 

S predvidenim pove�anjem možnega poseka in realizacijo le tega, se bo posledi�no 
pove�ala tudi potreba po zagotovitvi gojitvenih in varstvenih delih, kar bo vse skupaj 
pove�alo tudi obseg dela javne gozdarske službe. 

ZGS poleg nalog javne gozdarske službe, dolo�enih v Zakonu o gozdovih, opravlja tudi 
javne naloge, ki izhajajo iz Zakona o divjadi in lovu. V zadnjih letih je najobsežnejše delo 
ocenjevanje škod od zavarovanih vrst prostožive�ih živali ter škod, ki jih divjad povzro�i 
na nelovnih površinah. Za opravljanje te zahtevne naloge je na OE Sežana imenovanih 
devet pooblaš�encev. 

Na OE Sežana delo na podro�ju lovstva opravlja Odsek za gozdne živali in lovstvo. 

Ve�ja gozdarska proizvodna podjetja v obmo�ju 
Do leta 1993 je z vsemi gozdovi v obmo�ju gospodaril Zavod za pogozdovanje in 
melioracijo Krasa. Z lo�itvijo javnih in poslovnih dejavnosti v gozdarstvu so se za�ele 
organizacijske spremembe. 

Na podlagi predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij in po razdelitvi premoženja se 
je Zavod za pogozdovanje in melioracijo Krasa preoblikoval v družbo z omejeno 
odgovornostjo. Leta 1997 je spremenil ime v Gozdarstvo Kras d.o.o., leta 2001 pa se je 
pripojil Gozdnemu gospodarstvu Postojna d.o.o. (Vojkova 9, 6230 Postojna) kot poslovna 
enota. 

Gozdno gospodarstvo Postojna d.o.o., PE Gozdarstvo Kras, poleg del v državnih 
gozdovih izvaja tudi dela v zasebnih gozdovih, predvsem odkup in prodajo lesa, nekoliko 
manjši pa je njihov delež pri izvajanju gojitvenih in varstvenih del. V obmo�ju je ve�
posameznih samostojnih podjetnikov, ki v zasebnih gozdovih izvajajo se�njo in spravilo 
lesa, v manjšem obsegu pa gojitvena in varstvena dela. Ob ve�jih koli�inah snega 
gozdarska izvajalska podjetja in manjši izvajalci iz sosednjih obmo�ij Tolminskega in 
Postojnskega preselijo svoje kapacitete za se�njo in spravilo na Kraško GGO. 

Organiziranost, opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov v obmo�ju na 
podro�ju gozdarstva 
Lastniki gozdov so na celotnem GGO ve�inoma neorganizirani, z izjemo posameznih 
agrarnih skupnosti, ki v svojih gozdovih aktivno gospodarijo, in Društva lastnikov gozdov 
Vrhe-Vremš�ica. Pred zadnjimi spremembami organiziranosti gozdarstva so bili lastniki 
gozdov zaradi skupnega gospodarjenja poslovno navezani na gozdna gospodarstva. Po 
nastalih spremembah so se v ve�jem številu pojavili samostojni podjetniki, ki za lastnike 
gozdov izvajajo se�njo in odkup oz. prodajo lesa, v manjšem obsegu pa tudi gojitvena in 
varstvena dela. �eprav so lastniki gozdov v organizacijskem in poslovnem smislu 
popolnoma samostojni, se od njih še ne zazna ve�jih pobud za organizirano povezovanje.  
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Tudi agrarne skupnosti, ki so bile ustanovljene zaradi vra�ila zemljiš� nekdanjim 
upravi�encem, niso še povsem zaživele v smislu posebnega zadružništva, saj povezujejo 
le lastnike - �lane skupnosti. Veliko agrarnih skupnosti zaradi notranjih sporov in 
nesoglasij relativno slabo gospodari s svojim premoženjem oziroma gozdovi. 

Opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu je odraz navedenih 
ugotovitev. Za preglednejšo predstavitev lastnikov gozdov v GGO smo jih, glede na njihov 
družbeni položaj, velikost gozdne posesti, proizvodne možnosti in tradicijo pri 
gospodarjenju, razdelili na prevladujo�e zna�ilnosti. 

Na obmo�ju GGE Kras II, Vrhe, Vremš�ica, Trnovo, Brkini I, Brkini II in �i�arija so glavne 
prevladujo�e zna�ilnosti lastnikov gozdov: 

− gozdovi predstavljajo v celotni posesti lastnika pomemben delež, 
− tu so najve�ji rastiš�ni in proizvodni potenciali, 
− tu je na�rtovana glavnina se�nje in gojitvenih del, 
− prevladujejo lastniki, ki jim je dohodek iz gozdov le dodatni vir zaslužka. 

Opremljenost te skupine lastnikov za delo v gozdu je dobra, vendar je tehnološko že 
zastarela. Na ve�ini kmetij prevladujejo traktorji, ki so namenjeni za delo v kmetijstvu in so 
razli�nih tipov in mo�i. Za delo v gozdu uporabljajo lastniki trito�kovne enobobenske vitle. 
Popolno opremljenih traktorjev za delo v gozdu je zelo malo. Nekoliko boljša je 
opremljenost lastnikov z motornimi žagami. Tudi tu prevladujejo razli�ni tipi, zna�ilno pa 
je, da so relativno stare. Najbolje opremljene za delo v gozdu so mešane kmetije in �iste 
kmetije. Del lastnikov, ki imajo ve�jo gozdno posest, je zainteresiranih za usposabljanje 
za delo v gozdu, predvsem za izvajanje se�nje in enostavnejših gojitvenih del. Z 
ustreznim svetovanjem lastnikom gozda in spodbujanjem za delo v gozdu ter s tem 
pove�anjem možnosti zaslužka, bi lahko spremenili njihov interes in odnos do gozda. 

Na obmo�ju GGE Goriško, Kras I in Istra so prevladujo�e zna�ilnosti lastnikov gozdov 
naslednje: 

− velika posestna razdrobljenost in manjše gozdne posesti, 
− rastiš�ni in proizvodni potenciali gospodarjenja z gozdovi so skromni, 
− lastniki niso vezani na gozdove, ni tradicije pri gospodarjenju z gozdovi, 
− pri gospodarjenju so ve�je omejitve zaradi poudarjenih funkcij gozdov, 
− odvisnost od dohodka iz gozdov je zelo majhna. 

Opremljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu je slabša. �eprav so ta obmo�ja s 
perspektivno kmetijsko dejavnostjo (vinogradništvo) in zadovoljivim številom kmetijskih 
traktorjev, slednjih za delo v gozdu ve�inoma ne uporabljajo. Prav tako je opremljenost z 
vitli in motornimi žagami slaba. Nekoliko boljša  opremljenost je le pri mešanih kmetijah z 
ve�jo gozdno posestjo, vendar jih je v tej skupini zelo malo. Usposobljenost lastnikov za 
delo v gozdu je slaba, prav tako tudi njihova pripravljenost za usposabljanje. 

Na splošno so lastniki gozdov za delo v gozdu zadovoljivo opremljeni, predvsem v smislu 
kvantitete in manj v smislu kakovosti. Na celotnem obmo�ju je najbolj zaznavna njihova 
nepovezanost in neorganiziranost glede ustanavljanja strojnih skupnosti, opremljanju z 
opremo za zahtevna dela v gozdu in njihovem usposabljanju. 
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1.4 Razmere za gospodarjenje z gozdovi 

1.4.1 Raba prostora, površina gozdov in gozdnatost 

Dejanska raba prostora, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje kaže, da je 
gozdnatost Kraškega GGO 60,1 %, kar je znatno ve� kot je po veljavnih GGN GGE, po 
katerih je ta 56,7 %. Del razlike med gozdnima površinama prihaja zaradi �asovnega 
neskladja zajemanja podatkov, saj so podatki iz gozdnogospodarskih na�rtov v povpre�ju 
starejši (5 let), v primerjavi z dejansko rabo, ki je izdelana na podlagi najnovejših DOF-ov 
(2 leti). Del razlike pa je metodološke narave, ki se odraža predvsem na gozdnem robu, 
saj maska gozda MKO ve�inoma ni terensko preverjena in pogosto v gozd vklju�uje 
površine, ki po Zakonu o gozdovih še ne ustrezajo gozdu, saj nimajo predpisane zastrtosti 
z gozdnim drevjem in 20 let nekmetijske rabe. Se pa stanje na tem podro�ju od objave 
Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljiš� (Ur.l. RS, št. 122/08, 
4/10, 110/10) izboljšuje, saj prihaja do medsebojnega usklajevanja gozdnih površin.�Je pa 
podatek dejanske rabe prostora dober pokazatelj, kakšno gozdnatost lahko pri�akujemo v 
prihodnjem desetletju. �e 60,1 % gozdnatosti prištejemo še 2,6 % površin v zaraš�anju, 
se predvidena gozdnatost leta 2020 povzpe na 63 %. Gozdni rabi sorodne vrste dejanske 
rabe sta še kmetijsko zemljiš�e poraslo z gozdnim drevjem ter drevesa in grmi�evje, ki 
skupaj pokrivata približno 4,5 % površine GGO. Med kmetijskimi vrstami dejanske rabe 
prevladujejo trajni travniki, sledijo vinogradi, njive in olj�niki. Na Kraškem GGO je 
najintenzivnejša kmetijska raba v priobalnem pasu, kjer je tudi najve�je število 
prebivalcev. 

Preglednica 7: Dejanska raba prostora 

Vrsta dejanske rabe Površina (ha) % 

Njiva 3.060,83 2,0 
Trajne rastline na njivskih površinah 15,83 0,0 
Rastlinjak 13,63 0,0 
Vinograd 3.503,71 2,3 
Intenzivni sadovnjak 424,86 0,3 
Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 1.237,40 0,8 
Olj�nik 1.743,17 1,1 
Ostali trajni nasadi 0,31 0,0 
Trajni travnik 30.150,90 19,8 
Barjanski travnik 6,55 0,0 
Kmetijsko zemljiš�e v zaraš�anju 4.012,14 2,6 
Plantaže gozdnega drevja 1,18 0,0 
Drevesa in grmi�evje 2.494,86 1,6 
Neobdelano kmetijsko zemljiš�e 440,60 0,3 
Kmetijsko zemljiš�e, poraslo z gozdnim drevjem 4.480,37 2,9 
Gozd 91.682,94 60,1 
Pozidano in sorodno zemljiš�e 8.317,11 5,5 
Trsti�je 10,23 0,0 
Ostalo zamo�virjeno zemljiš�e 141,25 0,1 
Suho, odprto zemljiš�e s posebnim rastlinskim pokrovom 253,27 0,2 
Odprto zemljiš�e brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom 50,85 0,0 
Voda 418,49 0,3 
Neopredeljeno 3,00 0,0 
Skupaj 152.463,48 100,0 
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Pravilnik o na�rtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo ima za potrebe 
gozdnogospodarskega na�rtovanja kriterije za oblikovanje krajin, ki temeljijo na 
podobnosti deleža in tudi razporeditve gozdov.  

Gozdna krajina, kjer je absolutno prevladujo�i ekosistem gozd, delež drugih rab prostora 
pa je zanemarljiv, se v našem GGO nahaja na dveh lokacijah. Prva je severno od 
Vremš�ice in meji s Postojnskim GGO, druga pa se nahaja med Matarskim podoljem 
Slavnikom ter mejo z Republiko Hrvaško. �eprav ta tip krajine zavzema manjši površinski 
delež, pa je prav na Kraškem GGO izrednega pomena. Primerjava s podatki zemljiških 
kultur iz 19. stoletja pokaže, da je prav na teh predelih ve�ji delež gozdne površine 
prisoten vsaj dve stoletji, predvideva pa se lahko, da je to obdobje še daljše. �asovni 
razvoj gozdne vegetacije na ve�ji površini je tukaj najdaljši, kar nam lahko služi za 
primerjavo poteka razvoja s sorodnimi podro�ji oziroma rastiš�i mlajših gozdnih sestojev, 
ki na Kraškem GGO prevladujejo. Z nadaljnjim procesom zaraš�anja kmetijskih površin 
bo potrebno meje med krajinami v prihodnje spremeniti, predvsem na ra�un pove�anja 
gozdne krajine. 

V obmo�ju prevladuje gozdnata krajina (80 %), kjer je gozd še vedno glavna sestavina v 
prostoru, je pa veliko bolj raz�lenjen in gozdne zaplate so dovolj blizu, da delujejo kot 
koridorji. Prepleta se z negozdnimi rabami zemljiš�, predvsem s kmetijsko rabo. V 
preteklosti je bilo to obmo�je skoraj izklju�no kmetijsko, s pretežnim deležem pašnikov.  

V kmetijski in primestni krajini se gozd pojavlja le v obliki zaplat, koridorjev, posameznih 
dreves do skupin dreves. Nahaja se predvsem na ve�jih kraških poljih in dolinah, kjer je 
delež kmetijske rabe prostora še vedno prevladujo�, zlasti pa v priobalnem pasu v GGE 
Istra, v severnem predelu GGE Goriško ob reki Vipavi in zaklju�ku Pivške kotline v GGE 
Vremš�ica. Zaradi ekološke in estetske vloge je gozd v taki krajini zelo pomemben in 
zahteva posebno pozornost za njegovo ohranjanje. 

Preglednica 8: Krajinski tipi, njihova površina,delež in gozdnatost  

Krajinski tip Površina (ha) % Površina gozda (ha) gozdnatost (%) 

Gorska gozdnata krajina 0,00 0,0 0,00 0,0 

Gozdna krajina 13.901,54 9,1 12.021,49 86,5 

Gozdnata krajina 122.211,87 80,2 71.166,36 58,2 

Kmetijska in primestna krajina 16.350,07 10,7 3.274,97 20,0 

Skupaj 152.463,48 100,0 86.462,82 56,7 

Na Kraškem GGO je poleg 86.462,82 ha gozda, še 624,3 ha drugih gozdnih zemljiš�, od 
katerih predstavljajo obore za rejo divjadi 34,73 ha, površine pod daljnovodi pa 589,57 ha. 

Karta 3: Pregledna karta krajinskih tipov (v prilogi)

1.4.2 Gospodarske kategorije gozdov 

V strukturi kategorij gozdov mo�no prevladujejo ve�namenski gozdovi in to v vseh oblikah 
lastništva. Med gozdove s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi 
dovoljeni, smo uvrstili tiste odseke, v katerih prevladujejo obmo�ja, ki so zavarovana po 
predpisih s podro�ja ohranjanja narave (gozd Cirje, RP Škocjanske jame, KP Glinš�ica, 
Naravni rezervat Strunjan, Brezoviška slepa dolina in Odolina). V gozd s posebnim 
namenom, kjer so ukrepi dovoljeni smo uvrstili tudi Kulturni spomenik Lipica ter vojaško 



OPIS GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMO�JA 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT KRAŠKEGA GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMO�JA 2011 - 2020 33

streliš�e Ba�. V teh gozdovih sta na�rtovana možni posek ter gojitvena in varstvena dela, 
intenzivnost ukrepov pa je prilagojena posameznim zahtevam in obvezam, ki izhajajo iz 
režima upravljanja ter stopnje varovanja. 

Gozdove s posebnim namenom, kjer ukrepi niso dovoljeni, predstavljajo razglašeni 
gozdni rezervati po Uredbi o spremembi Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s 
posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 91/2010). Po tej uredbi je na Kraškem GGO 6 gozdnih 
rezervatov, in sicer: Nad Braniškim gradom, �uk, Volnik, Plešivski gozd, Kojnik in 
Krkavška komunela. 

Preglednica 9: D-KL - Kategorije gozdov in njihova struktura po kategorijah lastništva  

Kategorije gozdov 
Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Gozdovi 
lokalnih 

skupnosti 
Skupaj 

Ve�namenski gozdovi 70.834,13 8.837,41 4.437,02 84.108,56 

GPN z na�rtovanim posekom 400,79 228,29 89,06 718,14 

GPN brez na�rtovanega poseka 7,03 160,90 26,84 194,77 

Varovalni gozdovi 1.085,59 251,67 104,09 1.441,35 

Skupaj vsi gozdovi 72.327,54 9.478,27 4.657,01 86.462,82 

Površina varovalnih gozdov se nanaša le na površino razglašenih varovalnih gozdov po 
Uredbi o spremembi Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, po 
kateri je na Kraškem GGO 52 varovalnih gozdov s skupno površino 1.441,35 ha.  

V primerjavi s preteklim ureditvenim obdobjem se je površina gozdov s posebnim 
namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, pove�ala iz 406,92 ha na 
718,14 ha, površina gozdnih rezervatov se je iz 310,15 ha zmanjšala na 194,77 ha, 
površina varovalnih gozdov pa se je pove�ala iz 259,20 ha na 1.441,35 ha. V prihodnje 
pri�akujemo nadaljevanje pove�evanja gozdov s posebnim namenom, v katerih so 
gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, saj bomo posameznim zavarovanim obmo�jem 
prilagodili meje odsekov, pa tudi zaradi teženj po dodatnem zavarovanju posameznih 
naravnih obmo�ij.  

1.4.3 Ureditvena �lenitev gozdnogospodarskega obmo�ja 

Prvotna meja Kraškega GGO je bila dolo�ena leta 1965 v Odloku o dolo�itvi 
gozdnogospodarskih obmo�ij v SR Sloveniji in je bila kasneje sporazumno spremenjena v 
skladu s 5. to�ko Odloka. Prvotno dolo�eno Kraško GGO se je na meji s Tolminskim in 
Postojnskim GGO zmanjšalo. 

V letu 2000 je bila sporazumno popravljena meja med GGO Tolmin in Kraškim GGO v 
smislu zaokrožitve obmo�ij po katastrskih ob�inah. Katastrska ob�ina Lozice, ki je bila 
deljena med obema GGO, je v celoti pripadla Tolminskemu GGO. 

Kraško GGO je bilo šele pred izdelavo obmo�nega na�rta za obdobje 1981-1990 
razdeljeno na GGE. Izlo�enih je bilo devet GGE, ki pa do izdelave prvih na�rtov za GGE 
še niso bile razdeljene na oddelke in odseke. 

Enaka razdelitev na GGE je ostala tudi po izdelavi GGN GGO 1991-2000. Zaradi 
enakomernejšega obsega del pri obnovi GGN za GGE, je bila v letu 1997 sprejeta 



OPIS GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMO�JA 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 34

sprememba GGN GGO. S to spremembo je bila najve�ja GGE Kras razdeljena na dve 
manjši GGE, in sicer Kras I in Kras II. 

Preglednica 10: D-GGE - Pregled gospodarskih enot v GGO 

Zap. št. Gozdnogospodarska enota Površina gozdov (ha)
1 GORIŠKO 6.063,57 
2 KRAS I 10.864,17 
3 VRHE 6.772,93 
4 VREMŠ�ICA 5.011,83 
5 TRNOVO 5.306,18 
6 BRKINI II 12.227,85 
7 BRKINI I 6.251,31 
8 �I�ARIJA 11.401,56 
9 ISTRA 14.187,59 

10 KRAS II 8.375,83 
 Skupaj vsi gozdovi 86.462,82 

Sprememb meja GGE v preteklem desetletju ni bilo in jih tudi v prihodnje ne na�rtujemo. 
Sedanja razdelitev obmo�ja na deset GGE se je pokazala kot dobra in racionalna 
razdelitev, ki pa jo je potrebno zaradi enakomernejše porazdelitve dela še nekoliko 
�asovno uskladiti s spremembo obdobij veljavnosti posameznih GGN.  

V ureditvenem obdobju 2011 do 2020 nameravamo preveriti ustreznost izlo�itve odsekov 
na ravni vseh GGE. Spremenjeno stanje gozdov, posebna zavarovana obmo�ja, 
spremenjene lastniške razmere in nova spoznanja o rastiš�ih terjajo preveritev in 
prilagoditev posameznih mej odsekov. Meje oddelkov ostajajo nespremenjene.  

Karta 4: Pregledna karta gozdnogospodarskih enot (v prilogi)

1.4.4 Odprtost gozdov in razmere za pridobivanje lesa  

Preglednica 11: Odprtost gozdov GGO s cestami  

Dolžine kamionskih cest (km)  

Državni 
gozdovi 

Zasebni 
gozdovi 

Gozdovi 
lokalnih 

skupnosti
Skupaj 

A Gozdne ceste (GC) 18,45 437,86 0,95 457,26 

B Protipožarne preseke 1 (PP1) 51,18 287,00 55,50 393,68 

C Produktivne dolžine GC 17,52 401,79 0,95 420,26 

D Produktivne dolžine PP1 51,18 287,00 55,50 393,68 

E Skupne dolžine GC in PP1 69,63 724,86 56,45 849,78 

F Skupne produktivne dolžine GC in PP1 68,70 688,79 56,45 813,94 

G Dolžine javnih cest, primernih za gozdno proizvodnjo 33,03 546,78 47,02 626,83 

H Dolžine vseh cest (E+G) 102,66 1.271,64 103,47 1.476,7 

I Skupaj produktivne dolžine (F+G) 101,73 1.235,57 103,47 1.440,7 

J Gostota produktivnih GC in PP1 v m/ha (F/pov) 7,24 9,52 12,12 9,41 

K Gostota vseh produktivnih cest v m/ha (I/pov) 10,73 17,08 22,22 16,66 

L Gostota vseh gozdnih cest in PP1 v m/ha (E/pov) 7,34 10,02 12,12 9,82 

M Gostota vseh cest v m/ha (H/pov) 10,83 17,58 22,22 17,07 
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Dolžina gozdnih cest je povzeta iz digitalizirane karte Evidence gozdnih cest, ki jo ZGS 
vodi in usklajuje z lokalnimi skupnostmi. Prese�no stanje je na dan 31. 12. 2010. V njem 
so vse ceste, ki imajo elemente gozdne ceste, pretežno gozdarski zna�aj in niso druga�e 
kategorizirane.  

Uspešno gospodarjenje z gozdom pogojuje ustrezna odprtost s kamionskimi cestami. Iz 
preglednice je razvidno, da v Kraškem GGO gozdove poleg gozdnih cest, odpirajo še  
protipožarne preseke I. reda in v veliki meri tudi javne ceste. Protipožarne preseke 
odpirajo prostor v obmo�jih z zelo veliko in veliko požarno ogroženostjo. Kljub temu, da 
kot preventivni ukrep služijo za varstvo gozdov pred požari, v veliki meri tudi omogo�ajo 
gospodarjenje v njih.  

Po Uredbi o vzdrževanju gozdnih cest je v Kraškem GGO še 10.598,63 ha gozdov, ki bi 
jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami. Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih 
cest (Uradni list RS, št. 38/94 in spr.) dolo�a, da so s cestami neodprti gozdovi tisti, ki 
predstavljajo kompleks vsaj 100 ha in kjer je spravilna razdalja ve�ja od 1.200 m za 
traktor, oziroma za ži�nico ve�ja od 800 m. Ti gozdovi so zaprti v smislu gozdne 
proizvodnje in zato se od njih ne pla�uje pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. 

Evidenca protipožarnih presek ne lo�uje presek glede na zna�aj produktivne ali zvezne. 
Zato so v preglednici št. 11 navedene kot produktivne celotne dolžine protipožarnih 
presek. Protipožarno vlogo v prostoru opravljajo vse prometnice, ki omogo�ajo neposreden 
vstop v naravno okolje. Za dopolnitev javne in gozdne cestne mreže se na obmo�jih z zelo 
veliko in veliko požarno ogroženostjo, kjer je cestno omrežje z vidika protipožarnega varstva 
preredko, gradijo protipožarne preseke. To so praviloma prometnice z elementi gozdnih 
cest (širina v premi 3 m, urejen sistem odvodnjavanja), ki so lahko tudi brez zgornjega 
ustroja. Na prometnicah mora biti �im ve� izogibališ� in obra�ališ� ter vstopnih ploš�adi. 
Maksimalna razdalja med izogibališ�i 200 m in obra�ališ�i 400 m.  

Razvejana mreža javnih prometnic, primernih za gozdno proizvodnjo, prispeva velik delež 
(42 %) k odprtosti vseh gozdov na Kraškem GGO. Kljub visokemu deležu javnih 
prometnic primernih za gozdno proizvodnjo, pa v nekaterih primerih lokalne skupnosti ne 
dovolijo uporabo teh prometnic za gozdno proizvodnjo, ovira je predvsem tonaža, ki 
onemogo�a uporabo težjih kamionov. Javne prometnice v ve�ini primerov niso 
opremljene za gozdarsko proizvodnjo, pomanjkanje rampnih prostorov, skladiš�, 
izogibališ�. V primerjavi s preteklim GGN GGO je pove�anje dolžin gozdnih cest rezultat 
uskladitve z ob�inami (dolo�itev spojev med javnimi in gozdnimi cestami) in ureditve 
evidence gozdnih cest, ne pa rezultat novogradenj gozdnih cest. 

Preglednica 12: SPR – Spravilne razmere 

Na�in  Površina Spravilna razdalja (m) - v % 
spravila ha % do 200 200-400 400-600 600-800 800-1200 nad 1200

S traktorjem 54.020,85 90,2 13,1 35,4 24,1 13,1 10,4 3,9 

Z ži�nico 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ro�no 133,14 0,2 91,9 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kombinirano I 8.301,15 9,6 2,6 10,0 29,3 29,7 22,1 6,3 

Kombinirano II 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zaprto 23.812,91 

Skupaj 86.268,05 100,0 8,6 50,7 17,9 11,0 8,7 3,1 
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V obmo�ju prevladujejo površine za klasi�no traktorsko spravilo, saj je teh površin 
90,2 %. Za spravilo se uporablja adaptirane kmetijske traktorje z dvokolesnim oziroma 
pretežno s štirikolesnim pogonom ter specialne gozdarske traktorje in zgibnike. 

Kombinirano spravilo I (zbiranje ro�no ali s konjem in vla�enje s traktorjem) je predvideno 
na 9,6 % površine. Konjsko spravilo je tako predvideno v glavnem kot spravilo na zelo 
skalovitih delih, brez vlak, s krajšimi razdaljami in v gozdovih z mo�neje poudarjenimi 
ostalimi funkcijami.  

Spravilne razmere glede na lastništvo gozdov kažejo, da povsod prevladuje traktor kot 
glavno spravilno sredstvo. Površin traktorskega spravila s spravilno razdaljo nad 800 m 
znaša 14,3 %. Te površine so v glavnem vklju�ene tudi v zaprta obmo�ja po omenjeni 
uredbi. V te predele je prednostno usmerjena gradnja tako cest kot vlak.  

V obmo�ju je še okrog 23.812 ha gozdov, ki so z vlakami zaprti. To so izjemoma celi 
odseki, ve�inoma pa le deli odsekov, kjer še ni izdelanih vlak ali pa so te popolnoma 
neprimerne. Ti predeli so na najtežjih terenih, na strmih hribovitih pobo�jih, predvsem v 
Istri, Vrhov in Krasu. Na teh površinah trenutno ni mogo�e racionalno spravilo lesa. V 
Brkinih so potrebe po rekonstrukciji vlak zgrajenih v obdobju sanacije žledoloma v 
osemdesetih leti. 

V pretežno državnih gozdovih so vlake pripravljene in zgrajene v skladu z elaborati vlak in 
tehnološkimi deli gozdnogojitvenih na�rtov. Njihova dolžina in kakovost sta ustrezni.  

V zasebnih gozdovih kakovost in gostota mreže vlak nista povsod primerni. V zasebnih 
gozdovih je starih poti, kolovozov in konjskih vlak sicer precej, vendar je s spreminjanjem 
tehnologije dela potrebno rekonstruirati tudi sistem poti in vlak. Zaradi mehkega in slabše 
nosilnega terena, manjše koncentracije se�enj in tehnološke opremljenosti lastnikov 
oziroma izvajalcev gozdnih del, so se lokacije vlak premikale po terenu. Spremenjene 
razmere pa zahtevajo ureditev, utrditev in vzdrževanje sistema vlak, poti in rampnih 
prostorov ob cestah. Posebej pomanjkljiv je sistem vlak na težjih terenih, pobo�jih in tudi 
zaraš�ajo�ih površinah. Odprtje teh je pogoj za realizacijo predvidenega možnega 
poseka. 
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2 OPIS STANJA IN RAZVOJA GOZDOV 

2.1 Lesna zaloga gozdov  

Lesna zaloga, podobno kot površina gozdov, kaže v celotnem štiridesetletnem obdobju 
njenega spremljanja na izrazit trend pove�evanja. Trenutno znaša 153,4 m3/ha od katere 
35 % predstavljajo iglavci in 65 % listavci. Lesna zaloga je na celotnem obmo�ju z izjemo 
varovalnih gozdov, gozdnih rezervatov in posameznih RGR, kjer je bila ta ocenjena, 
ugotovljena na stalnih vzor�nih ploskvah. Ocena lesne zaloge na dan 31.12.2010 za 
Kraško GGO znaša 175 m3/ha, od tega 60 m3/ha predstavljajo iglavci, 115 m3/ha pa 
listavci (Gozdnogospodarski in lovskoupravljavski na�rti obmo�ij za obdobje 2011-2020, 
2011). 

Sestava lesne zaloge po drevesnih vrstah kaže na precejšnjo pestrost gozdov. V meritvah 
in ocenah lesne zaloge je bilo evidentiranih 49 drevesnih vrst, štirinajst jih v deležu 
doseže ve� kot 1 %, skupaj sestavljajo ve� kot 90 % celotne lesne zaloge. Med 
drevesnimi vrstami ima še vedno najve�ji delež �rni bor (25,1 %), med listavci pa bukev 
(16,9 %). Prevladujo�e drevesne vrsta listnatih gozdov so še graden, cer, �rni gaber, �rna 
jelša in puhasti hrast. 

Preglednica 13: D-LZ1/P - Lesna zaloga gozdov GGO in njena sestava po debelinskih 
razredih  

Debelinski razredi (v % od LZ) Skupaj 
10-19 cm 20-29 cm 30-39 cm 40-49 cm 50 cm in ve� m3/ha % 

Smreka 13.4 26.5 30.4 18.8 10.9 4.1 2.7 

Jelka 6.1 21.4 35.8 26.5 10.2 0.2 0.1 

Bori 13.8 33.2 31.0 16.8 5.1 45.4 29.6 

Macesen 18.3 30.2 28.2 15.5 7.8 1.2 0.8 

Ostali iglavci 20.0 32.9 20.5 13.8 12.8 2.3 1.5 

Bukev 25.3 36.9 22.0 10.1 5.6 25.9 16.9 

Hrast 22.4 32.6 23.1 12.8 9.0 21.2 13.8 

Plemeniti list. 29.3 33.8 19.9 10.3 6.7 2.8 1.8 

Ostali trdi list 34.4 34.4 17.7 7.8 5.7 43.6 28.4 

Mehki list. 30.8 38.7 18.4 7.5 4.6 6.7 4.4 

Iglavci 14.1 32.6 30.5 16.8 6.0 53.2 34.7 

Listavci 29.1 34.9 20.1 9.5 6.3 100.2 65.3 

Skupaj 23.9 34.1 23.7 12.1 6.2 153.4 100.0 

Med strukturo lesne zaloge po drevesnih vrstah v gozdovih z na�rtovanimi ukrepi 
(ve�namenski gozdovi in GPN z dovoljenimi ukrepi) in gozdovih, kjer gozdnogospodarski 
ukrepi niso na�rtovani ali ti le v manjši meri (varovalni gozdovi in GPN z nedovoljenimi 
ukrepi), ni bistvene razlike. V varovalnih gozdovih in GPN, kjer ukrepi niso dovoljeni 
(gozdni rezervati), je vrstna pestrost manjša, saj ti gozdovi praviloma zajemajo 
ekstremnejša rastiš�a s prevladujo�im deležem �rnega gabra, malega jesena, puhastega 
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hrasta in �rnega bora. Iz istega razloga je v teh gozdovih lesna zaloga za 22 % nižja od 
povpre�ja za Kraško GGO, višji je tudi delež lesne zaloge v debelinskem razredu 10-
29 cm, ki zanaša kar 84 %. 

Podatki o lesni zalogi po lastniških kategorijah kažejo na precejšne razlike v lesni zalogi in 
drevesni sestavi. Tako imajo najvišjo lesno zalogo zasebni gozdovi, najmanjšo pa gozdovi 
lokalnih skupnosti. Delež iglavcev pa je najmanjši v zasebnih gozdovih, medtem ko je ta 
najvišji v gozdovih lokalnih skupnosti in znaša 55 %. Razlog za takšno razliko je v tem, da 
zasebni gozdovi prevladujejo na boljših rastiš�ih, medtem ko so gozdovi lokalnih 
skupnosti na slabših rastiš�ih in so ve�inoma agrarnega porekla. Zemljiš�a nekdanjih 
agrarnih skupnosti so bila ve�inoma pašniki na revnih rastiš�ih, ki so se v preteklih 
desetletjih zarasli predvsem z �rnim borom. Posamezne agrarne skupnosti po družbenih 
spremembah niso bile ustanovljene, zaradi �esar je njihovo nekdanje premoženje prešlo v 
last lokalnih skupnosti.  

Preglednica 14: D-LZL - Lesna zaloga gozdov po kategorijah lastništva 

Oblike lastništva (m3/ha) 
Zasebni gozd Državni gozd Gozdovi l. skupnosti

Skupaj 

Iglavci 50,2 67,5 72,1 53,2 

Listavci 105,6 78,9 59,1 100,2 

Skupaj 155,8 146,4 131,2 153,4 

Graf 3: Sprememba lesne zaloge gozdov v obdobju 1970-2010 
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Lesna zaloga se v celotnem meritvenem obdobju pove�uje. Povpre�na vrednost se je v 
zadnjem desetletju mo�no pove�ala, in sicer za 30 % (pri iglavcih 50 %, pri listavcih 
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22 %). Na pove�anje lesne zaloge v preteklem desetletju in na splošno v celotnem 
obdobju so poleg nizke realizacije možnega poseka pomembno vplivale metode 
ugotavljanja lesne zaloge. V zadnjem desetletju smo v skoraj vseh gospodarskih 
gozdovih oceno lesne zaloge pridobili iz SVP, kar je mo�no izboljšalo kvaliteto podatkov 
in pokazalo se je, da so bile lesne zaloge v preteklosti v povpre�ju podcenjene. K 
pove�anju lesne zaloge je prispevala tudi korekcija tarif v posameznih RGR GGE.  

Preglednica 15: Spremembe debelinske strukture gozdov v obdobju 1990-2010 

Lesna zaloga – v % 
Iglavci Listavci Skupaj Leto 

A B C A B C A B C 
1990 73,97 25,47 0,56 89,11 10,45 0,44 84,47 15,06 0,47
2000 68,64 30,04 1,31 83,96 14,61 1,43 79,35 19,25 1,39
2010 46,70 47,30 6,00 64,00 29,60 6,30 58,00 35,80 6,20

Zaradi grobih ocen lesne zaloge v prvih GGN GGO ni mogo�e opraviti primerjave razvoja 
gozdov v pogledu debelinske strukture drevja z letoma 1970 in 1980. Od leta 1990 pa se 
kaže konstantno izboljševanje debelinske strukture, kar pa ni zgolj posledica priraš�anja 
in rasti dreves, ampak tudi zanesljivejših meritev na podlagi SVP. Iglavci so v povpre�ju 
debelejši, kar se tudi odraža pri postavljanju gozdnogojitvenih ciljev in ukrepov. 

Preglednica 16: D-GFR2 – Spremembe drevesne sestave gozdov v obdobju 1970-2010 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen
Drugi 

igl. 
Bukev Hrast 

Plem. 
list. 

Dr. tr. list
Meh. 
list 

1970 19,32 80,68 

1980 27,00 73,00 

1990 1,33 0,12 28,09 0,48 0,62 18,74 14,99 0,69 30,88 4,05

2000 1,74 0,14 26,66 0,59 0,94 18,08 12,51 1,11 34,37 3,86

2010 2,69 0,15 29,57 0,80 1,49 16,86 13,83 1,83 28,40 4,38

Sestava lesne zaloge po drevesnih vrstah v zadnjem desetletju nakazuje nadaljnje 
pove�evanje deleža iglavcev, vendar je to predvsem posledica sodobnejših meritev na 
SVP. Dejansko pa se delež iglavcev v lesni zalogi najverjetneje zmanjšuje, saj so iglavci 
pod ve�jim pritiskom se�nje, njihovo pomlajevanje pa je sorazmerno majhno. V prihodnje 
tako pri�akujemo ob�utnejše zmanjšanje njihovega deleža v lesni zalogi.  

Gozdovi v Kraškem GGO so relativno ohranjeni (67 %). Ocena ohranjenosti gozdov se 
nanaša na ugotavljanje deleža drevesne vrste v sestojih, ki je rastiš�u tuja. V primeru 
Kraškega GGO to praviloma velja za vse iglavce, ki na do sedaj opredeljenih rastiš�ih 
niso avtohtoni, ter robinijo. Dopuš�amo pa tudi možnost, da del hrastovih gozdov in 
gozdov mehkih listavcev tvori sekundarne gozdne združbe na bukovih rastiš�ih, kar 
pomeni, da te gozdove ne moremo šteti med povsem ohranjene. Gozdne združbe bo 
potrebno v prihodnje natan�neje dolo�iti in na podlagi njih tudi natan�neje ovrednotiti 
ohranjenost gozdov. 

Najbolj ohranjeni so bukovi in hrastovi gozdovi. Njihova ohranjenost je v povpre�ju nad 
80 %. Najmanj ohranjeni so borovi gozdovi na silikatih (2 %), borovi gozdovi na 
karbonatih (4 %), gozdovi robinije (5 %) in nasadi iglavcev na silikatih (6 %). Kljub dokaj 
spremenjeni drevesni sestavi, se je ta v primerjavi s preteklim GGN izboljšala, saj je 
takratni skupni delež ohranjenih gozdov znašal 61 %.  
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Graf 4: Ohranjenost drevesne sestave po RGR  
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2.2 Prirastek 

Letni prirastek vseh gozdov v Kraškem GGO znaša 4,65 m3/ha. Glede na lesno zalogo ga 
lahko ocenimo kot sorazmerno visokega, kar je najverjetneje posledica nekoliko 
precenjenih prirastkov na obmo�ju Brkinov. V prihodnjem desetletju se bo izkazalo, ali je 
bila dosedanja metoda ocene prirastkov na podlagi drevesnih izvrtkov zanesljiva. 
Prera�unana ocena prirastka na dan 31.12.2010 za Kraško GGO znaša 5,4 m3/ha, od 
tega 1,7 m3/ha predstavljajo iglavci, 3,7 m3/ha pa listavci (Gozdnogospodarski in 
lovskoupravljavski na�rti obmo�ij za obdobje 2011-2020, 2011). 

Preglednica 17: D-PR1/P - Letni prirastek gozdov in njegova sestava po debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi (v % od LZ) Skupaj 

10-19 cm 20-29 cm 30-39 cm 40-49 cm
50 cm in 

ve�
m3/ha % 

Iglavci 0,49 0,50 0,32 0,14 0,05 1,49 32,0 

Listavci 1,55 1,03 0,40 0,12 0,06 3,16 68,0 

Skupaj 2,04 1,53 0,72 0,27 0,11 4,65 100,0 

Najve�ji prirastek imajo zasebni gozdovi, najnižjega pa gozdovi lokalnih skupnosti. Slednji 
poraš�ajo v povpre�ju najslabša rastiš�a, kjer so lesne zaloge nižje in kjer prevladujejo 
gozdovi �rnega bora. Kot posledica tega imajo gozdovi lokalnih skupnosti najnižji skupni 
prirastek.  
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Preglednica 18: D-PL - Letni prirastek gozdov po kategorijah lastništva 

Oblike lastništva (m3/ha) 

Zasebni gozd Državni gozd 
Gozdovi l. 
skupnosti 

Skupaj 

Iglavci 1,42 1,96 1,67 1,49 

Listavci 3,36 2,33 1,73 3,16 

Skupaj 4,78 4,29 3,40 4,65 

Na podlagi spodnjega grafikona lahko ugotovimo, da je bila v preteklih desetletjih ocena 
prirastka zelo razli�na, od skrajno nizke v letu 1970 do nekoliko precenjene v sedanjem 
obdobju (ocena). Domnevamo, da je realna ocena prirastka za Kraško GGO okrog 
4 m3/ha/leto. V zadnjem desetletju prirastnih nizov nismo pomembneje spreminjali, zaradi 
�esar je sedanji ugotovljeni prirastek podoben tistemu iz leta 2000.  

Graf 5: Spremembe prirastka v obdobju 1970-2010 
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2.3 Sestojni tipi 

Na Kraškem GGO prevladujejo drogovnjaki s 64,3 % površine, sledijo debeljaki z 18,1 % 
in panjevci s 13,6 % površine. Ostale razvojne faze zajemajo manjše deleže. Zaskrbljujo�
je predvsem majhen delež mladovij in sestojev v obnovi, skupaj le 3,9 %, ki ne zagotavlja 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Nizek delež slednjih dveh razvojnih faz je 
posledica predvsem nizke intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi. Povpre�na velikost 
sestoja znaša 3,46 ha in je najve�ja v razvojni fazi grmi�evega gozda, najmanjša pa v 
razvojni fazi mladovja. V prihodnje predvidevamo in na�rtujemo pove�evanje deleža 
debeljakov, sestojev v obnovi in mladovja ter zmanjšanje deleža panjevcev, pionirskega 
gozda z grmiš�i in grmi�evega gozda. Predvideno zmanjšanje deleža panjevcev je 
predvsem posledica zmanjševanja panjevcev �rnega gabra, ki so zaradi nizke intenzitete 
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gospodarjenja na Krasu in predvsem zaradi bolezni sušenja �rnega gabra 
(Botryosphaeria dothidea) slabo vitalni in pospešeno propadajo. Panjevce �rnega gabra 
obi�ajno nadomeš�ajo drogovnjaki hrastov. Za površine drogovnjakov predvidevamo, da 
bodo te, zaradi še vedno intenzivnih procesov zaraš�anja (površine v zaraš�anju preidejo 
v gozd obi�ajno v razvojni fazi drogovnjaka), v prihodnjem desetletju ostale najverjetneje 
nespremenjene. 

Preglednica 19: Sestojni tipi 

Sestojni tip Površina (ha) Delež (%) 
Povp. velikost 

sestoja (ha) 

Mladovje 1.416,83 1,6 1,52 

Drogovnjak  55.550,01 64,3 3,64 

Debeljak  15.658,67 18,1 2,88 

Sestoj v obnovi 1.988,70 2,3 2,31 

Panjevec 11.743,82 13,6 4,83 

Grmi�av gozd 69,14 0,1 9,88 

Pionirski gozd z grmiš�i 35,65 0,0 8,91 

Skupaj 86.462,82 100,0 3,46 

Pogled na graf sestojnih zgradb v obdobju 1990-2010 kaže na velikanske spremembe v 
razvojnih fazah v preteklih dveh desetletjih. Razlike v naravi seveda niso tolikšne, zlasti 
pa ne tako hitre, ampak so odraz združevanja posameznih razvojnih faz in predvsem 
razumevanja posameznih razvojnih faz v razli�nih na�rtovalnih obdobjih. Predvsem je to 
opazno pri panjevcih, saj se je njihov delež od leta 1990 do leta 2000 zmanjšal kar za 40 
%. V preteklosti se je k panjevcem uvrš�alo vse, kar je panjevskega nastanka, danes pa 
k panjevcem uvrš�amo zgolj tiste sestoje, pri katerih se na�rtuje panjevsko 
gospodarjenje, to pa je predvsem v sestojih robinije in �rnega gabra. Pri drogovnjakih pa 
se je v preteklem desetletju vse raznomerne in raznodobne gozdove, ki so na ravni 
posameznih GGE bili izlo�eni tudi v Kraškem GGO, uvrstilo med drogovnjake. Graf tako 
prikazuje trend pove�evanja deleža debeljakov in sestojev v obnovi, medtem ko se deleža 
mladovij in panjevcev zmanjšujeta. Trendi pove�evanja deleža starejših razvojnih faz so 
rezultat hitre akumulacije lesne zaloge kot posledica relativno nizke se�nje. V prihodnje 
predvidevamo in na�rtujemo pove�anje deleža debeljakov, sestojev v obnovi in mladovja 
ter zmanjšanje deleža panjevcev, pionirskega gozda z grmiš�i in grmi�evega gozda. 
Površina drogovnjakov bo v prihodnjem desetletju ostala najverjetneje nespremenjena. 
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Graf 6: Spremembe sestojnih zgradb v obdobju 1990-2010. 
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2.4 Zasnova in negovanost gozdnih sestojev 

Zasnova gozdnih sestojev je v povpre�ju dobra do pomanjkljiva. Mladovje ima v povpre�ju 
nekoliko slabšo zasnovo, ki pa se nato v razvojni fazi drogovnjaka zaradi izvajanja 
posameznih red�enj nekoliko izboljša. Zasnova podmladka je podobna zasnovi mladovja. 
Zasnova gozdnih sestojev se je v primerjavi s predhodnim ureditvenim obdobjem 
poslabšala in ta negativni trend se bo najverjetneje nadaljeval tudi v prihodnje, saj je 
realizacija gojitvenih del zaradi pomanjkanja finan�nih sredstev, neugodne dav�ne 
zakonodaje in nezainteresiranosti lastnikov zelo skromna. Državni gozdovi imajo slabšo 
zasnovo, saj prevladujejo na slabših rastiš�ih. 

Preglednica 20: Zasnova gozdnih sestojev 

Površina Državni gozdovi 
Zasebni in drugi 

gozdovi 
Skupaj 

Razvojna faza 

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 1.416,83 4 19 29 48 12 39 25 25 10 35 26 29

Drogovnjak  55.550,01 3 30 43 24 4 42 41 13 4 41 41 14

Podmladek 5.881,73 7 37 29 28 8 35 29 28 8 36 29 28
     Šifre za zasnovo so: 1-bogata, 2-dobra, 3-pomanjkljiva, 4-slaba 

Sestoji v Kraškem GGO so ve�inoma nenegovani do pomanjkljivo negovani. Negovanost 
sestojev se pove�uje s pove�evanjem debeline lesa oziroma dohodka iz gozda. Pri tem 
imajo najve�jo negovanost sestoji v obnovi. Nekoliko ve�ja je tudi negovanost mladovij, 
vendar to predvsem na ra�un sanacije požariš�. Podobno kot pri zasnovi je negovanost 
najslabša v državnih gozdovih, kjer prevladujejo slabša rastiš�a. Tudi negovanost gozdnih 
sestojev se je v primerjavi s preteklim ureditvenim obdobjem poslabšala. 
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Preglednica 21: Negovanost gozdnih sestojev 

Površina Državni gozdovi 
Zasebni in drugi 

gozdovi 
Skupaj 

Razvojna faza 

ha 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 1.417,12 7 18 75 0 30 24 43 2 26 23 49 2

Drogovnjak  55.548,87 6 32 61 1 4 46 49 1 4 44 50 1

Debeljak  15.658,13 19 59 22 0 12 60 28 0 13 60 27 0

Sestoj v obnovi 1.988,21 45 30 23 1 29 35 34 2 32 34 32 2
   Šifre za negovanost so: 1-negovan, 2-pomanjkljivo negovan, 3-nenegovan, 4-ogrožen sestoj     

2.5 Kakovost gozdnega drevja 

Podatki o kakovosti dreves so bili ugotovljeni na vzorcu 13.019 dreves, ki so bila 
izmerjena na 3.633 SVP. Iz tega lahko ugotovimo, da je na posamezni SVP, ki meri 5 
arov, raslo v povpre�ju 3,6 dreves debelejših od 29 cm, kar je zelo malo. To tudi pomeni, 
da je delež debelega drevja majhen in je vezan na boljša rastiš�a, kjer drevje lahko 
doseže razvojno fazo debeljaka. Precejšen del rastiš� namre� ne omogo�a rasti debelega 
drevja in drevesa na teh rastiš�ih niso zajeta v oceni kakovosti, kar pomeni, da je 
dejanska kakovost dreves na celotnem GGO nekoliko slabša, kot jo prikazuje spodnja 
preglednica. Poleg tega je ocena kakovosti gozdnega drevja precej subjektivna ocena, ki 
temelji zgolj na zunanjih znakih debla, brez upoštevanja notranjosti, ki pa lahko precej 
razvrednoti kakovost lesa. Po drugi strani pa se kakovost pri listavcih dolo�a po �etrtinah 
debla, pri iglavcih pa po tretjinah, brez upoštevanja optimalnega krojenja lesnih 
sortimentov, s katerim lahko precej dvignemo vrednost posameznemu gozdnemu 
lesnemu sortimentu. 

Preglednica 22: K -Struktura drevja po kakovostnih razredih v deležih (%) od lesne zaloge 
dreves nad 29 cm. 

Delež dreves po kakovostnih razredih 
Drevesna vrsta 

Odli�na Prav dobra Dobra Zadovoljiva Slaba 

Smreka 3 16 55 25 1 

Jelka 0 25 50 25 0 

Bor 2 11 34 42 12 

Macesen 2 17 55 24 2 

Drugi iglavci 1 1 37 59 1 

Bukev 3 13 37 38 10 

Hrast 1 7 38 44 10 

Plemeniti listavci 2 6 30 44 18 

Drugi trdi listavci 1 4 27 46 22 

Mehki listavci 2 6 32 47 13 

Iglavci 2 11 36 40 10 

Listavci 2 8 34 42 14 

Skupaj 2 10 35 41 12 

Po dolo�eni metodologiji ugotavljanja kakovosti lesa na SVP je v Kraškem GGO v 
splošnem boljša kakovost pri iglavcih, predvsem pri smreki, ki je tudi bila sajena na boljša 
rastiš�a. Med listavci pa ima najboljšo kakovost bukev, najslabšo pa drugi trdi listavci, ki v 
povpre�ju poraš�ajo najslabša rastiš�a. Po kakovostnih razredih prevladuje zadovoljiva 
kakovost z 41 %, sledi dobra kakovost s 35 % in slaba kakovost z 12 %. Delež 
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najkakovostnejših oziroma odli�nih dreves znaša zgolj 2 %, medtem ko je dreves prav 
dobre kakovosti 10 %. 

Neposredna primerjava sedanje strukture drevja po kakovostnih razredih v primerjavi s 
preteklim ureditvenim obdobjem ni smiselna, saj je takratna temeljila zgolj na 462 SVP, ki 
niso bile enakomerno razporejene po celotnem GGO, ampak zgolj na njenem manjšem 
delu, kjer so prevladovala boljša rastiš�a.    

2.6 Poškodovanost drevja in zdravstveno stanje gozdov 

Podatki o poškodovanosti dreves so bili ugotovljeni na SVP in zajemajo vzorec 57.967 
dreves. Po teh podatkih je poškodovanost dreves 8,2 % in prevladuje pri iglavcih z 
10,6 %, medtem ko je ta pri listavcih 7,4 %. Pri iglavcih prevladuje kot glavna poškodba 
osutost (5,6 %), medtem ko je pri listavcih glavni vzrok poškodovanosti poškodba vej 
(2,5 %). Najbolj poškodovana skupina drevesnih vrst so bori z 11,7 % poškodovanostjo.  

Podatke o poškodovanosti dreves in gozdov spremlja tudi Gozdarski inštitut Slovenije 
(dalje GIS), ki je leta 2007 izvedel popis poškodovanosti dreves na ravni celotne 
Slovenije. Po podatkih GIS je poškodovanost dreves zaradi osutosti (osutost dreves nad 
25 %) na Kraškem GGO 73,68 %. Ocena osutosti GIS, ki je bila ugotovljena na 52 
ploskvah (1.314 dreves), je precej ve�ja od osutosti iz SVP, saj so za osutost bili 
uporabljeni precej strožji, morda tudi preve� strogi kriteriji.  

Preglednica 23: Poškodovanost gozdnega drevja po skupinah drevesnih vrst. 
Poškodovanost ZGS (%)  

Drevesna vrsta 
deblo veje osutost oslabelo skupaj 

Poškodovanost 
GIS (%) 

Smreka 2,8 1,4 1,2 0,3 5,6 93,3 

Jelka 7,6 1,5 0,0 0,0 9,1 - 

Bor 2,2 2,1 6,6 0,8 11,7 85,4 

Macesen 0,7 1,3 0,5 0,0 2,5 50,0 

Drugi iglavci 2,1 2,0 0,9 0,0 5,0 61,1 

Bukev 2,0 2,3 1,2 0,1 5,6 43,7 

Hrast 1,4 3,7 2,2 0,7 7,9 77,5 

Plemeniti listavci 2,6 2,8 1,1 0,2 6,7 38,3 

Drugi trdi listavci 2,2 2,2 3,2 0,7 8,3 72,5 

Mehki listavci 1,8 2,8 0,3 1,1 6,0 71,1 

Iglavci 2,2 2,0 5,6 0,7 10,6 84,0 

Listavci 2,0 2,5 2,3 0,6 7,4 64,5 

Skupaj 2,1 2,4 3,1 0,6 8,2 73,7 

Podatki o izrednih dogodkih na podro�ju varstva gozdov v preteklem desetletju so povzeti 
po letnih Poro�ilih o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu. Kot 
izredni dogodek je opredeljen pojav, ki je letno presegel 50 ha. 

V preteklem desetletju so se v ve�jem obsegu pojavljale bolezni, ki smo jih poznali že 
pred tem, npr. kostanjev rak, obe sušici na borih, pepelovka. Tem se je pridružilo nekaj 
novih bolezni, ki so se v glavnem razširile z juga, domnevno zaradi splošnega ogrevanja 
Zemlje, npr. sušenje �. gabra, obe biskonjoji. V prvem delu desetletja je bilo z boleznimi 
ve� problemov in prevladovale so bolezni, ki se razvijejo ob sušnem stresu za rastline ali 
povišanih temperaturah – obe sušici na borih, južna biskonjoja, sušenje �. gabra. 
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Najtoplejše in najbolj sušno je bilo vsekakor leto 2003. V drugi polovici desetletja so bila 
predvsem poletja bolj vlažna in hladnejša, kar nakazujeta obe listni pegavosti. 

Z vidika razvoja gozdov so problemati�ne predvsem tri bolezni, ki so sposobne 
popolnoma razgraditi sestoje: 

− Sušica najmlajših borovih poganjkov, ki je prisotna stalno in na celotnem GGO, 
ve�inoma na �rnem boru. V ve�jem obsegu prizadene sestoje vseh razvojnih faz, 
cikli�no, brez prave vzro�ne zveze lo�eno po delih GGO. 

− Južna biskonjoja, ki prizadene odrasle sestoje cera v letu po sušnih stresih. 
− Sušenje �rnega gabra, ki ob visokih temperaturah nad 30 ali 35 stopinj Celzija 

prizadene sestoje vseh starosti. Povzro�i sušenje celih dreves ali le posameznih vej 
v isti sezoni ali ob slabših razmerah za razvoj bolezni povzro�a rakaste rane, ki jim 
del rastline nad rano podleže v nekaj letih. 

Od drugih bolezni je sestojem nevaren še kostanjev rak, predvsem v kombinaciji s 
kostanjevo šiškarico, ostale prizadenejo le rastnost sestojev. Ob spremenjeni klimi se 
bodo bolezni morda druga�e obnašale. 

Gozdovi so ogroženi tudi od drugih organizmov, ki jih v Sloveniji še nismo zasledili, se pa 
širijo po svetu in Evropi, npr. borova ogor�ica. V primeru napada borove ogor�ice bodo 
ukrepi, glede na današnje znanje, res drasti�ni. 
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Preglednica 24: Pregled izrednih dogodkov v obdobju 2001 – 2010 (bolezni) 

Škodljivi 
dejavnik

Poškodovana dr. 
vrsta oz. skupina  
dr. vrst oz. sestoj

�as 
pojava 
(leto) 

Kraj 
pojava 
(GGE) 

Površina 
(koli�ina) 

pojava
(v ha oz. m3) 

Intenziteta
Izvedeni 
ukrepi / 
opomba

Cryphonectria 
parasitica
(kostanjev rak) 

Castanea sativa 
(kostanj) 

2001, 
2003, 
2005, 
2010 

01, 02, 
03, 04, 
06, 07, 
08, 09 

247,03 ha 2 

Posekanih 
1.098,82 m3. 

Cenangium 
ferruginosum
(sušica borovih 
vej) 

Pinus nigra (�rni 
bor), P. halepensis 
(alepski bor) 

2001, 
2002 

01, 02, 
04, 07, 
08, 09, 
10 

1.341,20 ha 2 

Diplodia pinea
(sušica najmlajših 
borovih 
poganjkov) 

Pinus nigra (�rni 
bor), P. halepensis 
(alepski bor), P. 
sylvestris (rde�i bor) 

2001, 
2002, 
2003, 
2004, 
2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009 

01, 02, 
03, 04, 
05, 06, 
07, 08, 
09, 10.  4.779,1 ha 2 

Posekanih 
31.552,84 m3. 

Biscogniauxia 
mediterranea
(južna biskonjoja) 

Quercus cerris (cer) 2004, 
2005 

02, 03, 
07, 08, 
09 

1.590,3 ha 4 
Posekanih 
236,95 m3

Biscogniauxia 
nummularia
(nov�i�asta 
biskonjoja) 

Fagus sylvatica
(bukev) 

2010 06 

96 ha 2 

Posekanih 
179,49 m3. 

Botryosphaeria 
dothidea (sušenje 
�rnega gabra) 

Ostrya carpinifolia 
(�rni gaber) 

2003, 
2004, 
2005, 
2006, 
2007 

01, 02, 
07, 08, 
09, 10 8.355,6 ha 3 

Posekanih 
229,5 m3. 

Microsphaera 
alphitoides
(pepelovka) 

Quercus pubescens 
(puhasti hrast), Q. 
petraea (graden) 

2001, 
2002, 
2004, 
2006 

04, 09 

5.570,5 ha 2 / 

Blumeriella jaapii
(�ešnjeva listna 
pegavost) 

Prunus avium 
(�ešnja) 

2008 03 
1.000 ha 4 

Posekanih 
83,85 m3. 

Tubakia dryina
(hrastova listna 
pegavost) 

Quercus pubescens 
(puhasti hrast), Q. 
cerris (cer) 

2008 02, 03, 
10 1.306 ha 2 

Posekanih 
199,49 m3. 

Intenziteta: 1 - do10%, 2 - do 30%, 3 - do 50%, 4 - nad 50%, 5 - mrtev sestoj 

Ob stalno prisotnih vrstah, npr. pinijevemu sprevodnemu prelcu, ki so brez resnega vpliva 
prisotni le estetsko, smo bili v prejšnjem desetletju pri�a gradaciji defoliatorjev na hrastih 
in drugih listavcih. Zelo redko se namre� na Krasu prenamnoži gobar, razen v Istri tudi 
zeleni hrastov zavija� in oba pedica. 

V letu 2008 smo prvi� našli kostanjevo šiškarico v GGE Goriško, ki je k nam prišla iz 
Tolminskega GGO ali Italije. Škodljiva žuželka se po�asi in vztrajno širi po Krasu na 
vzhod in jug. Sama žuželka povzro�a deformirano rast kostanjev, redukcijo asimilacijske 
površine in zmanjšano tvorbo plodov, skupaj s kostanjevim rakom pa tudi razgradnjo 
sestojev. 

Bukov ril�kar skaka� in kobilice se pojavljajo ob�asno, brez pravega reda in zaradi njih ni 
ve�jih težav. Prav tako ni problemov s podlubniki glede na majhen delež smreke in 
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splošno usmeritev, da se mora ta delež še zmanjšati. S smrekovimi podlubniki so 
ob�asno težave na zelenem boru, kjer so usmeritve enake kot pri smreki, borovi 
podlubniki pa se v zadnjem desetletju niso prenamnožili. 

Preglednica 25: Pregled izrednih dogodkov v obdobju 2001 – 2010 (žuželke) 

Škodljivi 
dejavnik

Poškodovana dr. 
vrsta oz. skupina  
dr. vrst oz. sestoj

�as 
pojava 
(leto) 

Kraj 
pojava 
(GGE) 

Površina 
(koli�ina) 

pojava 
(v ha oz. m3) 

Intenziteta 
Izvedeni 
ukrepi / 
opomba 

Lymantria dispar 
(gobar) 

Quercus petraea 
(graden),  
Q. pubescens 
(puhasti hrast),  
Q. cerris (cer), 
Ostrya carpinifolia 
(�rni gaber) 

2004, 
2005 

01, 02, 
08, 09, 
10 

9.551 ha 3 / 

Thaumatopoea 
pityocampa 
(pinijev sprevodni 
prelec) 

Pinus nigra (�rni bor) 2001, 
2002, 
2003, 
2004, 
2005, 
2006, 
2008, 
2009, 
2010 

01, 02, 
03, 04, 
05, 06, 
07, 08, 
09, 10 3.671 ha 1 / 

Tortrix viridana 
(zeleni hrastov 
zavija�) 

2001, 
2002, 
2003, 
2004, 
2005, 
2006, 
2007, 
2008, 
2009, 
2010 

01, 02, 
03, 08, 
09 

24.334 ha 2 / 

Cheimatobia 
brumata (mali 
zmrzlikar) 

2001 09 
300 ha 3 / 

Erannis defoliaria 
(veliki zmrzlikar) 

Quercus pubescens 
(puhasti hrast), 
Fraxinus ornus (mali 
jesen) 

2001, 
2007 

09 
5.800 ha 1 / 

Rhynchaenus fagi 
(bukov ril�kar 
skaka�) 

Fagus sylvatica 
(bukev) 

2007, 
2008, 
2009, 
2010 

08 

620 ha 2 / 

Barbitistes
(kobilice) 

Ostrya carpinifolia 
(�rni gaber), Fagus 
sylvatica (bukev) 

2002, 
2006 

08, 09 
210 ha 3 / 

Intenziteta: 1 - do10%, 2 - do 30%, 3 - do 50%, 4 - nad 50%, 5 - mrtev sestoj 

Najve�ji obseg med abiotskimi dejavniki zavzema suša, ki sama navadno le oslabi 
gozdno drevje. Na oslabljena drevesa se naselijo razne bolezni in škodljive žuželke, ki so 
sposobne premagati gostitelje. Podoben vpliv imata tudi pozeba in to�a. Na drugi strani 
so vetrolomi, žledolomi in redkeje snegolomi, ki sami po sebi povzro�ajo uni�enje 
sestojev. Obsežnejši vetrolom je bil leta 2008 v Istri, žledoloma pa v zaporednih letih 2009 
in 2010 na vrhu Brkinov v GGE Brkini I. 
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Preglednica 26: Pregled izrednih dogodkov v obdobju 2001 – 2010 (dejavniki nežive 
narave) 

Škodljivi 
dejavnik

Poškodovana dr. 
vrsta oz. skupina  
dr. vrst oz. sestoj

�as 
pojava 
(leto) 

Kraj 
pojava 
(GGE) 

Površina 
(koli�ina) 

pojava 
(v ha oz. m3) 

Intenziteta
Izvedeni 
ukrepi / 
opomba 

Žled  2009, 
2010 

03, 07, 
08, 10 

1.985 ha 2 
Posekanih 
1.375,85 m3. 

Veter  2002, 
2003, 
2004, 
2005, 
2008, 
2010 

01, 02, 
03, 04, 
05, 06, 
07, 08, 
09, 10 

5.111 m3 4 

Posekanih 
11.470,59 m3.

Suša  2001, 
2003, 
2006, 
2007, 
2009 

01, 02, 
03, 08, 
09, 10 27.149 ha 3 

/ 

Pozeba Fagus sylvatica 
(bukev), Fraxinus 
ornus (mali jesen) 

2003 08 
120 ha 2 

/ 

Sneg Pinus sylvestris
(rde�i bor) 

2004 08 
100 ha 1 

Posekanih 
16,42 m3. 

To�a  2008, 
2009 

06, 08, 
09 

892 ha 1 
/ 

Intenziteta: 1 - do10%, 2 - do 30%, 3 - do 50%, 4 - nad 50%, 5 - mrtev sestoj 

Sušenje hrastov je stalno prisotno, vzroki so kompleksni. Primarni povzro�itelji naj bi bile 
žuželke, predvsem krasniki, ki jim pomagajo razne bolezni, npr. fitoftore in mraznice, 
seveda tudi v kombinaciji z abiotskimi dejavniki. 

Preglednica 27: Pregled izrednih dogodkov v obdobju 2001 – 2010 (neznani dejavniki) 

Škodljivi 
dejavnik

Poškodovana dr. 
vrsta oz. skupina  
dr. vrst oz. sestoj

�as 
pojava 
(leto) 

Kraj 
pojava 
(GGE) 

Površina 
(koli�ina) 

pojava 
(v ha oz. m3) 

Intenziteta
Izvedeni 
ukrepi / 
opomba 

Sušenje hrastov Quercus petraea
(graden), Q. 
pubescens (puhasti 
hrast) 

2003, 
2004, 
2005, 
2006, 
2010 

01, 02, 
04, 06, 
09, 10 7.263 ha 3 

Posekanih 
1.110,25 m3

Intenziteta: 1 - do10%, 2 - do 30%, 3 - do 50%, 4 - nad 50%, 5 - mrtev sestoj 

2.7 Požarna ogroženost 

Požarna ogroženost naravnega okolja je na Kraškem GGO v slovenskem merilu posebej 
izražena. Osnova za takšno stanje je suha in topla submediteranska klima v kombinaciji z 
degradiranimi rastiš�i in obojemu prilagojenim rastjem. Požarno ogroženost dodatno 
pove�ujejo prometni koridorji skozi obmo�je, predvsem železnica. 
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Preglednica 28: Število in površina gozdnih požarov v obdobju 2001-2010 

Leto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Skupaj 
Število 50 29 144 46 59 72 78 34 91 31 634 
Površina (ha) 327 125 1557 135 142 1316 77 36 148 78 3.941 

Povpre�ni požar obsega okrog 6 ha, kar kaže na zadovoljivo stanje protipožarnega 
varstva. Popre�no površino pove�ujeta požara Sela na Krasu in Šumka, ki sta skupaj 
obsegala skoraj 1.900 ha površine. Brez teh dveh je povpre�na površina požara le nekaj 
nad 3 ha. Pred desetimi leti je ta kazalec uspešnosti protipožarnega varstva znašal dobrih 
10 ha.  

Preglednica 29: Število gozdnih požarov po vzrokih 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Skupaj 
Število 50 29 144 46 59 72 78 34 91 31 634 

Namerni požig 4 1 17 4 7 7 2 1 12 4 59 

Nepazljivost 18 11 30 27 27 30 25 19 42 18 247 
- kmetijstvo  2 6 4 9 1 6 3 13 1 45 
- gozdarstvo           0 
- industrija           0 
- komunikacije 18 9 24 22 14 28 19 16 25 17 192 
- obiskovalci    1 4 1   2  8 
- drugo         2  2 

Naravni vzroki 1  17 4 2 7 2  6 1 40 

Neznano 27 17 80 11 23 28 49 14 31 8 288 

Povzro�itelja požarov v naravi je težko odkriti in zato je slabih 50 % povzro�iteljev požarov 
neznanih. Povzro�itelj je navadno �lovek s svojo dejavnostjo in nanj lahko vplivamo z 
osveš�anjem. Škodo v naravnem okolju pa lahko zmanjšamo tudi z uspešnejšim 
gašenjem, k �emur pripomore ustrezno organizirana gasilska služba, služba javljanja in 
alarmiranja in vsi preventivni ukrepi v naravnem okolju, ki so predstavljeni v poglavju 
5.3.8.  

Med znanimi povzro�itelji si posebno pozornost zaslužijo namerni požigalci, ki zaraš�anje 
zapuš�enih kmetijskih površin ali krajine rešujejo s požiganjem gozda. Problem izhaja iz 
premajhne osveš�enosti krajanov, ki jo je mogo�e odpraviti z vzgojo od mladih let, z 
objavami oziroma nastopanjem v medijih in tudi z opozorilnimi tablami na požarno 
ogroženih obmo�jih. Podobno velja za kmetijstvo in nepazljivost pohodnikov in drugih 
turistov. 

Najve�ji znani povzro�itelj požarov v naravi je železnica (komunikacije). Od vlakov med 
dolgotrajnejšim zaviranjem odpadajo žare�i deli zavor, ki v požarno ogroženem naravnem 
okolju povzro�ijo požar. Najbolj obremenjen je odsek proge �rnoti�e – Rižana, le nekoliko 
manj pa odseka Pivka – Rodik in Štanjel – Branik. Dva požara so povzro�ili elektrovodi ob 
posebnih vremenskih razmerah. 

Med naravnimi vzroki je edini povzro�itelj strela. Na njeno pojavljanje ne moremo vplivati, 
zato morajo biti vsi napori usmerjeni v zmanjševanje obsegov požarov. Strela najve�
požarov povzro�i na vrhovih hribov, dale� od komunikacij, zato so škode navadno ve�je. 
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Pri zmanjševanju škode je zelo pomembno odpiranje prostora s cestami in protipožarnimi 
presekami ter ustrezno organizirana opazovalna služba. 

Preglednica 30: Požarna ogroženost po GGE 

Stopnja požarne ogroženosti (ha) 
GGE 

1 2 3 
Skupaj (ha) 

01 – Goriško 3.348 1.400 1.315 6.064 
02 – Kras I 8.864 2.000  0 10.864 
03 – Vrhe 1.025 2.739 3.009 6.773 
04 – Vremš�ica 1.079 1.317 2.616 5.012 
05 – Trnovo 2.604 1.439 1.263 5.306 
06 – Brkini II 1.285 2.468 8.474 12.228 
07 – Brkini I 682 725 4.844 6.251 
08 – �i�arija 2.486 6.102 2.814 11.402 
09 – Istra 10.175 4.012  0 14.188 
10 – Kras II 6.266 2.110  0 8.376 
Skupaj 37.816 24.313 24.334 86.463 
Šifre za požarno ogroženost so: 1-zelo velika požarna ogroženost,  2-velika požarna ogroženost, 3-srednja požarna 

ogroženost  

Požarno najbolj ogrožene so GGE Kras I, Kras II in Istra, najmanj pa Brkini I in II, glede 
na rastiš�a po GGE. Požarno zelo ogroženi sta deloma tudi GGE Goriško in �i�arija. 

Požarna ogroženost je predvsem odvisna od rastiš� oziroma potencialnih rastlinskih 
združb, manj je odvisna od realne vegetacije. Bolj kot so rastiš�a degradirana, ve�ja je 
tudi požarna ogroženost. Vsak požar degradira rastiš�e in pove�a požarno ogroženost; 
krog je sklenjen v negativno smer. Ob ponavljajo�ih požarih na isti površini smo pri�a 
spirali, ki jo je vse težje prekiniti. Takšen primer je Kraški rob, ki ustreza kriterijem za 
uvrstitev med razvrednotene, poškodovane ali opustošene gozdove oziroma krajine. 

Preglednica 31: Požarna ogroženost po obmo�nih gospodarskih razredih 

Stopnja požarne ogroženosti (ha) RGR 
(skrajšani nazivi) 1 2 3 

Skupaj (ha) 

Podgorska bukovja na silikatih 10001 23 879 5.135 6.036 
Bukovja na karbonatih 10002 222 702 5.624 6.548 
Hrastovja na silikatih 10003 2.476 5.266 6.021 13.762 
Hrastovja na karbonatih 10004 1.160 3.451 129 4.741
Gozdovi toploljubnih listavcev na karbonatih 10005 12.102 9.970 1.084 23.156 
Pionirski gozdovi listavcev na silikatih 10006 9 1.654 4.224 5.887 
Nasadi iglavcev na silikatih 10007 144 340 975 1.458 
Borovi gozdovi na karbonatih 10008 15.532 963 97 16.592 
Toploljubni borovi gozdovi na silikatih 10009 1.437 31  0 1.468 
Gozdovi robinije na silikatih 10010  0 84 933 1.017
Toploljubna hrastovja na silikatih 10011 3.721 439  0 4.161 
Varovalni gozdovi 10012 972 396 73 1.441 
Gozdni rezervati 10013 17 137 40 195 

Skupaj 37.816 24.313 24.334 86.463 
Šifre za požarno ogroženost so: 1-zelo velika požarna ogroženost,  2-velika požarna ogroženost, 3-srednja požarna 
ogroženost 

Od štirih stopenj požarne ogroženosti so za gozdove na Kraškem gozdnogospodarskem 
obmo�ju izra�unane le prve tri. Prva stopnja (zelo velika požarna ogroženost) zavzema 
ve�ino toplih rastiš� na apnencu (pretežno Ostryo-Quercetum pubescentis) in nižje leže�a 
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topla rastiš�a fliša (npr. Seslerio autumnalis-Quercetum pubescentis) na skupni površini 
37.816 hektarov gozdov.  

Druga stopnja (velika požarna ogroženost) zavzema boljša rastiš�a na apnencu do 
nekako 500 m.n.v ter na flišu v slovenski Istri in na Goriškem, pa tudi druge tople lege 
oziroma razna hrastova rastiš�a na flišu s skupno površino 24.313 hektarov gozdov.  

Tretja stopnja (srednja požarna ogroženost) je zna�ilna za ohranjena rastiš�a in sestoje 
na flišu pa tudi za pretežni del bukovih rastiš� na apnencu na nadmorskih višinah preko 
500 m (pretežno Seslerio autumnalis-Fagetum) s skupno površino 24.334 ha. 

Površina gozdov se je glede na prejšnji GGN v prvi stopnji pove�ala za dobrih 1.399 ha, v 
drugi stopnji za 7.769 ha, v tretji pa se je zmanjšala za 2.032 ha. Površina se je pove�ala 
le zaradi novih gozdnih površin in zmanjšala zaradi kr�itev. Hitreje se pove�uje površina 
gozdov na najrevnejših rastiš�ih v primerjavi z boljšimi. 

Preglednica 32: Odprtost požarno ogroženega prostora GGO z javnimi, gozdnimi cestami 
in protipožarnimi presekami po gozdnogospodarskih enotah 

Javne in 
gozdne 
ceste 

Površina 
GGE 

Odprtost 
GGE s 

cestami 

Proti 
požarne 
preseke 

Požarno 
ogrožen 
prostor 

Odprtost s 
PP 

presekami 

Odprtost 
pož. ogr. 
prostora 

GGE 

(km) (ha) (m/ha) (km) (ha) (m/ha) (m/ha) 
01 – Goriško 135,68 9.568,42 14,18 52,78 7.167,73 7,36 21,54 
02 – Kras I 275,61 19.976,80 13,80 86,52 19.976,90 4,33 18,13 
03 – Vrhe 143,44 9.989,06 14,36 17,20 6.069,92 2,83 17,19 
04 – Vremš�ica 114,76 7.430,75 15,44 15,80 3.557,67 4,44 19,88 
05 – Trnovo 155,93 12.416,91 12,56 38,62 10.183,07 3,79 16,35 
06 – Brkini II 251,02 18.629,41 13,47 33,83 6.379,75 5,30 18,77 
07 – Brkini I 131,50 8.702,54 15,11 35,75 2.482,74 14,40 29,51 
08 – �i�arija 204,82 17.618,35 11,63 122,35 14.037,61 8,72 20,35 
09 – Istra 799,97 34.339,96 23,30 141,16 34.340,04 4,11 27,41 
10 – Kras II 261,96 13.800,79 18,98 49,23 13.798,36 3,57 22,55 
Skupaj 2.474,69 152.472,99 16,23 593,24 117.993,79 5,03 21,26 

Protipožarno varstvo naravnega okolja ne more biti omejeno le na gozd, ampak na 
celotno okolje. Zato je v izra�unu upoštevana celotna površina. Ve�ina požarov v naravi 
se za�ne izven gozda, povzro�itelj je navadno �lovek s svojimi dejavnostmi. 

Protipožarno vlogo v prostoru opravljajo vse prometnice, ki omogo�ajo neposreden vstop v 
naravno okolje. Upoštevane so bile vse javne ceste razen avtocest, ki predstavljajo zgolj 
oviro za širjenje požarov. Za dopolnitev javne in gozdne cestne mreže se na obmo�jih z zelo 
veliko in veliko požarno ogroženostjo, kjer je cestno omrežje z vidika protipožarnega varstva 
preredko, gradijo protipožarne preseke. To so praviloma prometnice z elementi gozdnih 
cest, ki omogo�ajo vožnjo z gasilskimi terenskimi vozili. Lahko so tudi brez zgornjega 
ustroja. 

Dolžine protipožarnih presek so po GGE odvisne od velikosti GGE, njihove protipožarne 
ogroženosti in odprtosti z javnimi in gozdnimi cestami. Najmanj protipožarnih presek je v 
GGE Vrhe in Vremš�ica zaradi nizke požarne ogroženosti, najve� pa v enotah Istra in 
�i�arija zaradi njene zelo velike požarne ogroženosti ter same velikosti GGE Istra 
oziroma neodprtosti GGE �i�arija. 
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2.8 Odmrlo drevje 

Odmrlo drevje je pomemben biotop vsakega gozdnega ekosistema. Odmrla lesna masa 
pa je še posebnega pomena prav v razmerah razvijajo�ega se gozda, kjer se procesi 
preoblikovanja gozdnih tal šele za�enjajo.  
Pravilnik o varstvu gozdov predpisuje na�rtno puš�anje biomase v obsegu vsaj 3 % od lesne 
zaloge, medtem ko drugi avtorji za potrebe ptic »Izhodiš�a primernosti habitatov nekaterih 
kvalifikacijskih vrst ptic v gozdovih« (Perušek, M., Gozdarski vestnik, 64 (3): 160-167), kot 
zadostno koli�ino stoje�ega odmrlega drevja ocenjujejo koli�ino od 0,5 % do 3 % glede na 
lesno zalogo dolo�enega gozda. V Kraškem GGO je ta koli�ina mo�no presežena in celotna 
koli�ina odmrlega drevja znaša kar 7,4 % lesne zaloge, kar nakazuje drug problem, in sicer 
nizko intenziteto gospodarjenja. �e koli�ino odmrlega drevja na hektar prera�unamo na 
celotno površino GGO, ugotovimo, da je odmrle lesne mase kar 978.759 m3, kar predstavlja 
dobro tretjino na�rtovanega možnega poseka v tem GGN. Tako velika koli�ina odmrlega lesa 
je ve�inoma posledica nezanimanja lastnikov gozdov za gospodarjenje z gozdom in deloma 
zaradi zaprtosti gozdov. Tako je precejšen del gozdov prepuš�en naravnemu razvoju. V 
preteklih letih so na pove�anje odmrle lesne mase prispevale tudi novi bolezni, kot sta sušenje 
�rnega gabra in južna biskonjoja (prizadene predvsem cer), kar se tudi odraža v ve�ji koli�ini 
odmrlega lesa listavcev v primerjavi z iglavci, in to kljub dejstvu, da so po podatkih 
poškodovanosti iglavci bolj poškodovani (osutost). Na koli�ino odmrlega drevja vplivajo tudi 
naravne ujme, med katerimi pri nas najbolj vplivajo gozdni požari. Med vrstami odmrle 
biomase prevladuje leže�a biomasa s 55 % v primerjavi s stoje�o. Po razširjenih debelinskih 
razredih mo�no prevladuje odmrlo drevje v prvem razširjenem debelinskem razredu. Med 
lastniškimi kategorijami ni ve�jih razlik v koli�ini odmrlega drevja z izjemo gozdov lokalnih 
skupnosti. Pri teh izstopa predvsem nizka koli�ina stoje�ega odmrlega drevja in odsotnost 
odmrlega drevja v tretjem razširjenem debelinskem razredu. Najverjetnejši vzrok temu je ta, 
da so ti gozdovi predvsem mlajši gozdovi iglavcev, ki so nastali z zaraš�anjem nekdanjih 
kmetijskih površin. Njihov sklep je manj tesen kot v ostalih gozdovih, kar se odraža tudi v nižji 
lesni zalogi teh gozdov. Posledica rahlejšega sklepa je manjša konkurenca med osebki in 
posledi�no je manj odmrlega stoje�ega drevja. 

Preglednica 1: OD - Odmrlo drevje  

Stoje�e drevje Leže�e drevje Skupaj Lastništvo 
Razš. 
deb. r. igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. m3/ha

A 7,3 9,5 16,8 9,9 11,3 21,2 17,2 20,9 38,0 8,7

B 1,1 0,4 1,5 0,6 0,6 1,2 1,7 1,0 2,7 2,7

C 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9
Državni gozdovi 

Skupaj 8,4 10,2 18,6 10,5 12,0 22,5 18,9 22,2 41,1 12,2

A 3,7 12,8 16,5 6,1 14,0 20,1 9,8 26,8 36,6 8,1

B 0,6 0,5 1,2 0,5 0,8 1,3 1,2 1,3 2,4 2,5

C 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,9
Zasebni gozdovi

Skupaj 4,4 13,4 17,8 6,8 14,9 21,7 11,2 28,3 39,5 11,5

A 2,5 5,1 7,6 8,5 8,3 16,7 11,0 13,3 24,3 5,5
B 0,3 0,1 0,5 0,5 0,8 1,2 0,8 0,9 1,7 1,7
C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gozdovi lokalnih 
skupnosti 

Skupaj 2,8 5,2 8,0 8,9 9,0 18,0 11,8 14,2 26,0 7,2

A 3,9 12,2 16,1 6,6 13,5 20,0 10,5 25,6 36,1 8,0
B 0,7 0,5 1,1 0,5 0,7 1,3 1,2 1,2 2,4 2,4
C 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,9

SKUPAJ 

Skupaj 4,7 12,7 17,4 7,2 14,4 21,6 11,9 27,1 39,0 11,3
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2.9 Uspešnost pomlajevanja in preraš�anja gozdnega mladja 

Na samo uspešnost pomlajevanja in v nadaljevanju preraš�anja gozdnega mladja v 
goš�o, letvenjak in drogovnjak vplivajo številni dejavniki. Na sam vznik mladja imajo 
najve�ji vpliv talne razmere, semenenje ter na�in gospodarjenja (panjevska obnova). Po 
vzniku pa so glavni dejavniki razvoja mladovja rastlinojeda divjad, konkuren�na 
sposobnost posamezne drevesne vrste ter na�in in intenziteta gospodarjenja 
(pospeševanje želenih drevesnih vrst, pomlajevanje pod zastorom).  

Popis mladja v okviru opisovanja sestojev nam da sliko zastopanosti drevesnih vrst v 
naravnem pomladku. Mladovje in pomlajene površine v drogovnjakih in debeljakih skupaj 
znašajo 7.038 ha. V celotnem Kraškem GGO obnova gozdov temelji na naravnem 
pomlajevanju. V preglednici so prikazane vrste, ki se v pomladku površinsko pojavljajo 
nad 1%. 

Preglednica 33: Delež drevesnih vrst na pomlajenih površinah in v lesni zalogi z deležem 
 nad 1 % 

Drevesna vrsta Poml. površine (v %) Lesna zaloga (v %)  

Smreka 3 3 
Rde�i bor <1 4 
�rni bor 5 26 
Zeleni bor <1 1 
Macesen 1 <1 
Bukev 12 17 
Graden 8 14 
Kostanj 1 1 
Robinija 3 3 
Gorski javor 3 <1 
Veliki jesen 1 <1 
Ostali trdi listavci 2 <1 
Beli gaber 3 <1 
�rni gaber 13 5 
Mali jesen 29 2 
Puhasti hrast 4 5 
Cer 6 10 
�rna jelša 1 3 

SKUPAJ 95 94 

Delež iglavcev v sestojih se postopno zmanjšuje. Smreka se pomlajuje v zasmre�enih 
sestojih, kjer bomo v bodo�e imeli mešane gozdove. �rni bor kot pionirska vrsta osvaja 
nove površine in tako sodeluje v zaraš�anju in melioraciji predvsem najrevnejših rastiš�. 
Pri listavcih prevladuje mali jesen, ki s �rnim gabrom sodeluje v sukcesiji na degradiranih 
oziroma zaradi prekomerne kmetijske rabe opustošenih rastiš�ih Krasa in Slovenske 
Istre. Nosilni vrsti v tem procesu sta vsekakor cer in puhasti hrast. Najverjetnejši vzrok za 
njun relativno majhen delež, ki je mestoma majhen tudi pri gradnu, je v prenizki intenziteti 
gospodarjenja v kombinaciji z objedanjem gozdnega mladja. Hrasti potrebujejo za 
uspešno pomlajevanje veliko svetlobe, ki pa jo lahko dosežemo le z oblikovanjem ve�jih 
pomladitvenih jeder, kar pa je pri majhni gozdni posesti težavnejše. Poleg tega je nizka 
intenziteta gospodarjenja povezana z majhnim deležem mladovja, ki je tako pod ve�jim 
pritiskom divjadi. Zadovoljivo se pomlajujejo bukev, graden na flišu in plemeniti listavci. 
Vseh vrst, ki se naravno pomlajujejo na Kraškem GGO, je preko šestdeset. 
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Uspešnost pomlajevanja in preraš�anja smo analizirali na ravni celotnega GGO in na 
ravni popisnih enot, na katerih smo popisovali objedenost gozdnega mladja. Analizo smo 
opravili na podlagi opisa objedenosti gozdnega mladja, površin mladovja in pomladka, 
pridobljenih iz opisov sestojev ter deleža drevesnih vrst tretje debelinske stopnje iz SVP. 
Podatki o vrasti za naše GGO niso zanesljivi, saj temeljijo na premajhnem številu SVP s 
ponovljeno meritvijo. Poleg tega se podatki o drugi meritvi na SVP nanašajo zgolj na 
boljša rastiš�a ekoloških enot. Ob tem je potrebno opozoriti, da so podatki, pridobljeni s 
popisom objedenosti, zaradi manjšega števila popisnih ploskev (99 ploskev) predvsem za 
ekološko enoto Kras (48 ploskev) manj zanesljivi, kot so podatki, pridobljeni iz opisov 
sestojev ter meritev na stalnih vzor�nih ploskvah (3.633 ploskev). 

Z višinsko rastjo se število dreves na hektar po naravni poti zmanjšuje. Z vidika vpliva 
rastlinojede divjadi na pomlajevanje in preraš�anje je zato pomembno, da do višine (izven 
dosega gobca) preraste zadostno število osebkov posameznih drevesnih vrst, ki jih v 
nadaljevanju lahko z gojitvenimi deli usmerjamo k želeni drevesni sestavi starejših 
sestojev.  

Dejstvo je, da so nekatere drevesne vrste bolj podvržene objedanju (plemeniti listavci, 
hrasti, drugi trdi listavci) kot druge (bukev, bori, smreka). Izostanek nekaterih drevesnih 
vrst na posameznih ustreznih rastiš�ih lahko pomeni prevelik vpliv rastlinojedov na 
pomlajevanje.  

Najbolj kriti�no obmo�je vpliva rastlinojede divjadi na mladje se nahaja na višini 40-45 cm. 
Po tej višini pri�enja delež objedenosti rahlo upadati, bistveno pa se zmanjša po višini 
85 cm. S tega vidika so bili v okviru metodologije popisa objedenosti oblikovani štirje 
višinski razredi. Najvišji razred iz popisa objedenosti (100 do 150 cm), predstavlja osnovo 
posameznih drevesnih vrst za nadaljnji razvoj. 

V okviru popisa objedenosti je bilo na ravni Slovenije oblikovanih 35 popisnih enot, ki 
ustrezajo prostorski razširjenosti razli�nih populacij rastlinojede divjadi. Kraško GGO 
obsega tri popisne enote, in sicer Brkine, Kras in slovensko Istro, pri �emer se popisna 
enota Istra ni popisovala, saj se na podlagi mreže stalnih vzor�nih ploskev v tej enoti ne 
da izlo�iti 51 popisnih ploskev, na katerih je glavni kriterij razvojna faza - mladje ali sestoj 
v obnovi. Popis je izveden v popisni enoti Kras in Brkini, ki skupaj obsegata 66.969 ha ali 
77,5 % gozda v GGO. Omeniti velja tudi dejstvo, da v popisni enoti Kras ni bila dosežena 
zahteva 51 popisnih ploskev. Popisanih je le 48 ploskev, in to kljub temu, da smo razdaljo 
od mreže popisnih enot pove�ali iz 50 na 100 m. To dejstvo je treba upoštevati v skupni 
analizi objedenosti. 
  
Popisna enota Brkini obsega obmo�je štirih GGE (Vremš�ica, Brkini I in II, �i�arija) ter 
ve�ji del revirjev Senože�e in Diva�a. Popisna enota ustreza osrednjemu arealu 
razširjenosti jelenjadi na obmo�ju Primorskega LUO. Zaradi števil�no še vedno dokaj 
nizke populacije jelenjadi beležimo tu najnižjo objedenost na Kraškem GGO. Skupna 
objedenost znaša 27 %, od tega so listavci objedeni 27 %, iglavci pa 21 %. Klju�ne 
drevesne vrste, ki so zastopane v enoti, so drugi trdi listavci, hrast, bukev, plemeniti 
listavci in mehki listavci.  

Z najve�jim deležem na pomlajenih površinah so v popisni enoti Brkini zastopani drugi trdi 
listavci (�rni gaber, mali jesen in cer). Njihov delež v mladovju je 38,2 %, v 3. debelinski 
stopnji 47,6 %, v lesni zalogi pa z 23,9 %. Z 22,5 % je na pomlajenih površinah zastopana 
bukev, njen delež se v 3. debelinski stopnji ohranja na 22,4 %, v lesni zalogi pa je 
zastopana z deležem 27,2%. Hrasti so na pomlajenih površinah zastopani z 8,7 %, njihov 
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delež v 3. debelinski stopnji pade le na 6,7 %, v lesni zalogi pa na 11,8 %. S 
pomembnejšim deležem so zastopani tudi plemeniti listavci, in sicer na pomlajenih 
površinah z 9,3 %, v 3. debelinski stopnji s 3,9 %, v lesni zalogi pa s 3,6 %. Glede na 
objedenost mladja bi pri�akovali, da se bodo bistveno zmanjšali deleži v 3. debelinski 
stopnji pri tistih vrstah, katere divjad rada objeda. Podatki kažejo ravno obratno stanje. 
Delež plemenitih listavcev se v 3. debelinski stopnji v primerjavi z lesno zalogo pove�uje, 
kar je zelo ugodno. Druga�e je pri hrastu, kjer je ob relativno nizki objedenosti, delež 
hrastov v 3. debelinski stopnji v primerjavi z lesno zalogo precej nižji, kar ni ugodno. 
Verjetno so razlogi za nižje deleže hrasta v višjih višinskih razredih povezani z ukrepi 
gospodarjenja z gozdovi in nege. Glede na analizirane podatke ocenjujemo, da 
rastlinojeda divjad ni pomembneje vplivala na drevesno sestavo preraš�anja. V mlajše 
razvojne faze gozdov preraste zadosten delež rastiš�em primernih drevesnih vrst. Dejstvo 
pa je, da se je števil�nost rastlinojede divjadi (predvsem jelenjadi) v zadnjem obdobju na 
tem obmo�ju pove�ala, tako da je možno da se vpliv na preraš�anje nekaterih drevesnih 
vrst, zlasti hrastov, še ni odrazil.  

Popisna enota Kras obsega GGE Goriško in Kras I ter revirja Sežana in Štjak. V lesni 
zalogi znaša delež bora 42,4 %, delež hrasta 18,6 %, delež ostalih trdih listavcev 32,1 %, 
bukve 3,6 %, plemeniti listavci 2,4 %. Borovi gozdovi nudijo manjšo prehransko bazo 
divjadi, kar se lahko odrazi v ve�ji obremenjenosti ostalih sestojev. Podatki o lesni zalogi v 
3. debelinski stopnji kažejo najve�ji delež ostalih trdih listavcev (70,9 %), sledijo bori 
(17,1 %), hrasti (7,3 %), plemeniti listavci (2,5 %) in bukev (1,4 %).  

Podatki popisa objedenosti iz leta 2009 kažejo, da je skupna objedenost na Krasu 39 %, 
od tega pri iglavcih nimamo podatka (vzorec iglavcev na popisnih ploskvah je premajhen) 
pri listavcih pa je ta 39 %. Delež objedenosti je nedvomno zelo velik, vendar smo pri 
popisu objedenosti imeli zelo velike težave najti ustrezno število ploskev. Kljub pove�anju 
razdalje od mreže popisnih ploskev s 50 na 100 m, smo uspeli popisati le 48 ploskev od 
zahtevanih 51. To nakazuje na zelo majhno površino pomlajenih površin, ki pa so 
nedvomno pod ve�jim pritiskom divjadi. S pove�anjem poseka ra�unamo, da se bo ob 
enaki števil�nosti divjadi delež objedenosti zmanjšal. To bi se moralo odražati že pri 
naslednjem popisu objedenosti, saj se je posek v preteklih dveh letih mo�no pove�al. Za 
ve�ino popisne enote Kras velja, da je pomlajevanje pogojeno tudi z rastiš�nimi 
razmerami in mo�no zatravljenostjo, predvsem na rastiš�ih �rnega gabra in hrasta 
puhavca.  

Kljub relativno visoki stopnji objedenosti v ekološki enoti Kras pa ne moremo trditi, da je 
divjad odlo�ujo�i faktor pri uspešnosti pomlajevanja in vraš�anja drevesnih vrst. Podobno 
kot v ekološki enoti Brkini se tudi v ekološki enoti Kras nadvse uspešno vraš�ajo v tretjo 
debelinsko stopnjo plemeniti listavci, ki imajo približno enako objedenost kot hrasti, 
vendar se slednji precej slabše vraš�ajo v lesno zalogo (tretjo debelinsko stopnjo). Pri 
hrastih je v obeh ekoloških enotah opaziti drasti�en upad števil�nosti po višini 30 cm, kar 
je najverjetneje povezano s pomanjkanjem svetlobe. 

Za ve�ji del obmo�ja lahko trdimo, da pomlajevanje in v nadaljevanju preraš�anje 
avtohtonih drevesnih vrst ni problemati�no, z izjemo hrastov. Delež iglavcev v lesni zalogi, 
predvsem bora, se bo v prihodnje naglo zmanjševal in njegovo mesto bodo prevzeli 
predvsem trdi listavci. Ostale drevesne vrste, glede na delež v mladju in v 3. debelinski 
stopnji, nakazujejo, da se bodo v lesni zalogi ohranile v sedanjem deležu, z izjemo 
hrastov. Pri�akovali bi, da se bo delež plemenitih listavcev zaradi vpliva rastlinojede 
divjadi zmanjšal, vendar tega nismo ugotovili. Ocenjujemo, da divjad odlo�ilno ne vpliva 
na samo preraš�anje in drevesno pestrost.  



OPIS STANJA IN RAZVOJA GOZDOV 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT KRAŠKEGA GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMO�JA 2011 - 2020 57

Od ostalih negativnih vplivov divjadi zaznavamo v razvojnih fazah (goš�a, letvenjak) nekaj 
lokalno razporejenih poškodb zaradi drgnjenja rogovij tako srnjakov kot tudi jelenov. 
Obseg teh škod je še vedno relativno majhen.  

Trenutno stanje in trendi poškodovanosti zaradi objedanja so v GGO sprejemljivi. V cilju 
zadrževanja ugodnega stanja bo treba na celotnem obmo�ju nadaljevati s smelimi posegi 
v populacijo rastlinojede divjadi ob hkratnem pove�anju deleža mladovij. Skupni delež 
mladja v GGO znaša le 1,6 % in je bistveno prenizek. Prav tako bo potrebno v 
pomladitvenem procesu zagotoviti uspešnejše preraš�anje hrastov v lesno zalogo s 
pomo�jo primernih gozdnogojitvenih ukrepov. 
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3 PRESOJA GOSPODARJENJA IN OPREDELITEV 
TEMELJNIH PROBLEMOV 

3.1 Presoja realizacije na�rtovanih ukrepov v preteklem 
ureditvenem obdobju 

3.1.1 Posek  

V zadnjem desetletju sta na gospodarjenje z gozdovi nedvomno vplivala dva svetovna 
procesa, in sicer drasti�no pove�evanje cen nafte in svetovna gospodarska kriza, ki sta 
spodbudili veliko lastnikov gozdov h gospodarjenju z lastnim gozdom, bodisi za lastne 
potrebe (drva) ali pa za prodajo lesa. V tem obdobju se je tudi ve�ina denacionalizacijskih 
procesov zaklju�ila in ustanovljene agrarne skupnosti ter tudi posamezne ob�ine so 
za�ele gospodariti z gozdovi. V preteklem desetletju je Zavod naredil tudi velik napredek 
pri nadziranju se�nje oziroma popisovanju nedovoljenih se�enj ter posegov v gozd in 
gozdni prostor. Z obnovo GGN GGE smo v vseh gozdovih postavili ustrezno mrežo SVP, 
s �imer smo zelo izboljšali podatke o gozdovih za celotno Kraško GGO. Na približno 
tretjini obmo�ja smo z izmero ve�jega števila višin in premerov dreves na novo dolo�ili 
tudi tarife za izra�un prostornine lesa. Rezultati so pokazali, da so bile tarife pri listavcih 
mo�no podcenjene, medtem ko so bile te pri iglavcih dokaj dobro dolo�ene. Tudi v tem 
desetletju ni šlo brez naravnih katastrof. Te so bile predvsem v obliki gozdnih požarov. 
Tako je leta 2003 prizadel velik gozdni požar obmo�je Sel na Krasu (1.048 ha), leta 2006 
pa je pogorelo širše obmo�je Šumke (830 ha). Sušnim letom, ki jim je sledil padec 
vitalnosti dreves, je sledila rast sanitarnega poseka. Med boleznimi sta najve� škode 
povzro�ili predvsem sušica najmlajših borovih poganjkov in sušica borovih vej. Rezultat 
vseh omenjenih dogodkov in procesov je ta, da se je realiziran posek v preteklem 
desetletju v primerjavi z obdobjem 1991-2000 podvojil. Kljub temu pa je realizacija poseka 
v primerjavi z možnim posekom relativno nizka, vendar se izboljšuje. Glavni vzroki za 
nizko realizacijo poseka so zelo majhna in razdrobljena gozda posest ter nizka 
produktivnost rastiš� ve�ine GGO, kar ima za posledico nizko ekonomsko odvisnost 
lastnikov od gozda in njihovo pripravljenost za vlaganja v gozd (gozdne ceste in vlake). 
Ve�ja realizacija možnega poseka je tako prisotna predvsem na obmo�jih z boljšimi 
rastiš�i in ugodnejšo posestno strukturo kot so Brkini, �i�arija in obmo�je Vremš�ice, v 
primerjavi z obmo�ji z izjemno nizko realizacijo možnega poseka kamor sodita Kras in 
Istra. 

V preteklem ureditvenem obdobju je bilo tako posekanih 754.537 m3 lesa, kar predstavlja 
51 % realizacijo možnega poseka. Realizacija je znatno boljša pri iglavcih (68 %) kot pri 
listavcih (40 %), saj imajo iglavci debelejšo debelinsko strukturo in velik delež borovih 
gozdov se nahaja na ve�jih parcelah v lasti agrarnih skupnosti, kjer se z gozdovi 
ve�inoma aktivno gospodari. Realizacija poseka po lastniških kategorijah pa ne odraža 
realne intenzitete poseka, saj je bil pred desetletjem delež državnih in ob�inskih gozdov 
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povsem druga�en kot danes, ko je proces denacionalizacije ve�inoma zaklju�en in je 
znaten delež državnih gozdov prešel med zasebne in ob�inske gozdove. Kljub 
denacionalizacijskim procesom je težava realizacije poseka v državnih gozdovih ta, da se 
ti ve�inoma nahajajo v GGE Istra, kjer pa so državne parcele zelo majhne, precej 
razdrobljene in z nizko lesno zalogo. Zaradi navedenega in zaradi omejitve tonaže 
prevoza s kamioni po ve�ini istrskih vasi ni velikega zanimanja koncesionarja za se�njo v 
teh gozdovih. 

Preglednica 34: D-PGR – Primerjava poseka z na�rtovanim možnim posekom.  

Na�rtovani

posek* 

Realizirani 

posek 
Indeks

Realizir. 

posek 

Povpre�n

o drevo 

Delež poseka po 

razširjenih debelinskih 

razredih 
Lastništvo

m3 m3 % m3/ha m3 A B C 

Iglavci 186.065 47.250 25 0,55 0,34 47 47 6 

Listavci 112.411 24.508 22 0,28 0,17 69 25 5 Državni gozdovi 

Skupaj 298.476 71.758 24 0,83 0,25 55 40 6 

Iglavci 369.100 329.788 89 3,81 0,36 42 50 7 

Listavci 821.271 350.697 43 4,06 0,24 58 35 7 Zasebni gozdovi 

Skupaj 1.190.371 680.485 57 7,87 0,28 50 43 7 

Iglavci 236 1.586 672 0,02 0,21 73 27 0 

Listavci 760 706 93 0,01 0,08 89 4 7 Gozdovi lok. skupnosti 

Skupaj 996 2.293 230 0,03 0,14 78 20 2 

Iglavci 555.401 378.624 68 4,38 0,36 43 50 7 

Listavci 934.442 375.912 40 4,35 0,23 59 35 7 Skupaj 

Skupaj 1.489.843 754.537 51 8,73 0,28 51 42 7 

Dinamika poseka po letih prikazuje spodbuden trend pove�evanja poseka tako pri iglavcih 
kot pri listavcih. Ta je bil rekordno visok predvsem v letu 2010, ko smo izvedli popis 
nedovoljenih kr�itev in se�enj na podlagi DOF-ov iz leta 2009 ter terenskega preverjana. 
Ocenili smo, da je v preteklih letih, poleg do takrat ugotovljenih nedovoljenih se�enj in 
kr�itev, bilo brez dovoljenja posekanih dodatnih 29.474 m3 lesa. Brez navedene ocene, bi 
posek v letu 2010 znašal zgolj 83.823 m3 lesa. 
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Graf 7: Dinamika se�nje po letih  
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V celotnem preteklem desetletju je v strukturi vrste poseka prevladoval negovalni posek, 
med katerim izstopa predvsem red�enje, kar je razumljivo, saj še vedno prevladujejo 
mladi gozdovi. Kljub temu pa se tudi pomladitveni posek vztrajno pove�uje, kar nakazuje, 
da je že precejšen delež gozdov primeren za naravno obnovo. V primerjavi s preteklim 
ureditvenim obdobjem so se relativno pove�ale slede�e vrste poseka: nedovoljeni posek, 
posek za umetno obnovo, posek za kr�itve gozdov in posek za gozdno infrastrukturo; 
medtem ko se je zmanjšal delež naslednjih vrst poseka: sanitarni posek, posek za 
umetno obnovo in posek na panj.  

Preglednica 35: D-PVP - Posek po vrstah poseka in kategorijah lastništva  

Vrste poseka 

Negovalni posek 

Red�enje Pomlad. Preb. 

Posek 

na panj

Posek 

za 

umetno 

obnovo

Posek

oslab.

drevja

Sanit. 

posek 

Posek 

za gozd.

infrastr. 

in drugo

Kr�itve

Nedo- 

voljeni 

posek 

% 

od 

LZ

% 

od P

IGL m3 142.058 77.919 2.729 135 964 22.537 84.594 8.513 24.480 12.176 8 29

 % 37,8 20,7 0,7 0,0 0,3 6,0 22,5 2,3 6,5 3,2

LST m3 154.284 82.293 3.358 58.861 830 7.249 13.247 4.845 13.998 36.600 4 14

 % 41,1 21,9 0,9 15,7 0,2 1,9 3,5 1,3 3,7 9,8

SK. m3 296.342 160.213 6.087 58.995 1.794 29.786 97.840 13.357 38.478 48.776 6 19

 % 39,4 21,3 0,8 7,9 0,2 4,0 13,0 1,8 5,1 6,5
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3.1.2 Gojitvena, varstvena in druga dela  

Izvedena gojitvena in varstvena dela moramo presojati z ve� vidikov. V evidenco so 
zajeta le dela, za katere je bil speljan upravni postopek in izpla�ana subvencija, �e je 
predvidena z zakonodajo. V primeru, da je v posameznih letih primanjkovalo sredstev v 
prora�unu RS, se je lastnikom gozda svetovala njihova izvedba v naslednjem letu. 
Razlike med izvedbo posameznih ukrepov izhajajo tudi iz razli�ne lastnine in 
pripravljenosti za vlaganja v gozdove. 

Obnova gozdov vsebuje ukrepe za naravno obnovo, redno obnovo s sadnjo ali setvijo 
(umetna obnova) in sanacijo po ujmah poškodovanih gozdov. Ukrepi za naravno obnovo 
se izvedejo navadno pred se�njo ali v sklopu le te in se navadno ne prevzemajo posebej. 
Zato je realizacija nizka. Obnova s sadnjo oziroma setvijo je ukrep, ki ga lastniki najraje 
izvajajo. Izvaja se na boljših rastiš�ih v smislu izpopolnitve naravnega mladja in tudi v 
funkciji neposredne premene pionirskih in drugih sestojev, ki nimajo ustrezne zasnove. 
Izvedba je zadovoljiva. Sanacija požariš� in drugih ujm je v preteklem desetletju precej 
presegla na�rtovano. Ob »normalni« sanaciji požariš� in vetrolomov sta obseg izvedenih 
del prinesli sanaciji požariš� Sela na Krasu in Šumka, ki sta bili sanirani ve�inoma s 
setvijo lahkih semen. Za njuno sanacijo so bila zagotovljena dodatna sredstva. 

Nega mlajših razvojnih faz je skupina ukrepov, za katero je interes med manjšimi 
posestniki najmanjši. Na drugi strani so na tej postavki sredstva pokrivala najmanjši del 
na�rtovanih potreb. Mladja in goš�e so negovane predvsem na najboljših rastiš�ih in na 
saniranih površinah, drogovnjaki pa predvsem v borovih sestojih na apnencu. V državnih 
gozdovih je majhno realizacijo zakrivil proces denacionalizacije, ki je površino državnih 
gozdov precej skr�il. 

Varstvo se ve�inoma izvaja kot protipožarno varstvo v smislu vzdrževanja in novogradenj 
protipožarne infrastrukture. Realizacija je dobra in skoraj dosega na�rtovano. Prenos 
realizacije od zasebne in državne lastnine na lokalne skupnosti se je zgodil zgolj zaradi 
doslednega upoštevanja lastništva posameznih prometnic, ki je v precejšnji meri javno 
dobro. Realizacija je poleg sredstev odvisna tudi od postopkov, zakonodaja se na tem 
podro�ju stalno spreminja. Predvsem novogradnje so bile del obdobja ustavljene, ker so 
bili predpisi neusklajeni med seboj. Veliko površinsko varovanje prostora v smislu 
NATURE 2000 se zdi v tem primeru neutemeljeno in nesmiselno dodatno birokratiziranje, 
saj je gozdarstvo kot stroka in še posebej varstvo gozdov usmerjeno v varovanje oziroma 
stabilen razvoj zavarovanih in nezavarovanih gozdnih ekosistemov in ima varstvo narave 
vgrajeno povsod in v vsak posamezen ukrep. 

Nega habitatov za potrebe živalske komponente zavzema majhen obseg. Takšno stanje 
je logi�no glede na velike zaraš�ajo�e površine in svetle gozdove, ki nudijo že sami po 
sebi dobre razmere za rastlinojedo divjad. Nekoliko ve�ji poudarek je dan zagotavljanju 
vodnih virov v smislu ureditve kalov na površinah brez površinskih voda. 
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Preglednica 36: OGD - Opravljena gojitvena in varstvena dela v GGO 

Gojitvena dela Enota Na�rt Izvedeno Indeks 
Državni gozdovi 
  Obnova ha 191,00 250,95 1,31
  Nega ha 1.346,00 516,76 0,38
  Varstvo dni 7.483,00 5.578,85 0,75
  Nega habitatov dni 68,70 27,75 0,40
  Ostala dela dni 0,00 2,00 - 
Zasebni gozdovi 
  Obnova ha 613,00 1.124,55 1,83
  Nega ha 4.235,50 999,87 0,24
  Varstvo dni 15.360,00 12.504,71 0,81
  Nega habitatov dni 458,10 634,74 1,39
  Ostala dela dni 100,00 49,13 0,49
Gozdovi lokalnih skupnosti 
  Obnova ha 2,00 0,00 0,00
  Nega ha 0,00 5,00 - 
  Varstvo dni 0,00 3.666,81 - 
  Nega habitatov dni 15,60 0,00 0,00
  Ostala dela dni 0,00 0,00 0,00
Skupaj 
  Obnova ha 806,00 1.375,50 1,71
  Nega ha 5.581,50 1.521,63 0,27
  Varstvo 

- novogradnja protipožarnih presek 
- vzdrževanje in rekonstrukcija protipožarnih presek 

dni 
km 
km 

22.843,00
21.750,37

312,33
1.479,12

0,95

  Nega habitatov dni 542,40 662,49 1,22
  Ostala dela dni 100,00 51,13 0,51

3.1.3 Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic  

Primerjava realizacije gradnje gozdnih prometnic (vlake, gozdne ceste) z na�rtovano 
gradnjo gozdnih prometnic iz preteklega GGN pokaže na nedoseganje zastavljenih ciljev. 
Zlasti nizka je bila realizacija gradenj gozdnih cest. Nekoliko uspešnejši je pokazatelj 
rekonstrukcije gozdnih cest in vlak. Kot vzrok nedoseganja ciljev lahko navedemo 
naslednja dejstva: razdrobljena posest, nezainteresiranost lastnikov gozdov za vlaganje v 
gozdne prometnice, neodvisnost lastnikov gozdov od dohodka iz gozda, v požarno 
ogroženih gozdovih ugodnejši sistem financiranja izgradnje protipožarnih presek, uporaba 
ostalih prometnic za gospodarjenje z gozdom (gozdne poti, kolovozi). Tabela ne prikazuje 
rekonstrukcij ostalih prometnic, po katerih je možno spravilo lesa in ki znatno pripomorejo 
k odprtosti gozdov v Kraškem GGO (kolovozi, gozdne poti). Razlika med uspešno gradnjo 
protipožarnih presek in zanemarljivo dolžino gozdnih cest je poleg ugodnejšega 
financiranja izgradnje protipožarnih presek tudi sam postopek. V primeru protipožarnih 
presek vodi postopek ZGS od pridobitve vseh soglasij do izdaje odlo�be, pri gradnji 
gozdnih cest je nosilec lastnik ali investitor. Kljub svetovanju ZGS in pomo�i pri 
pridobivanju dokumentacije za izgradnjo gozdnih ceste, se lastnike predvsem zaradi 
višine finan�nih sredstev ne odlo�ajo za takšne korake. Kljub ugodnim subvencijam, ki jih 
omogo�a Program razvoja podeželja 2007-2013 se lastniki ne odlo�ijo za ukrep izgradnje 
gozdnih cest. Stanje je nekoliko boljše na podro�ju izgradnje vlak, kjer lahko lastnik z 
manjšimi finan�nimi sredstvi in enostavnejšo dokumentacije prejme subvencijo za 
izgradnjo vlak. 
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Zelo dobro realizacijo (108,15 %), glede na vse birokratske ovire, ima izgradnja 
protipožarnih presek, ki se v celoti sofinancirana s strani države. V skupini protipožarnih 
presek predstavljamo, zaradi primerljivosti z na�rtovanim, celotno dolžino zgrajenih 
protipožarnih presek, ki se sicer delijo na preseke prvega in drugega reda. Njihova 
kategorizacija se je izvedla na približno polovici preteklega ureditvenega obdobja, zaradi 
�esar neposredna primerjava z na�rtovano izgradnjo, ki je bila enotna, ni mogo�a. Same 
rekonstrukcije gozdnih presek se v preteklem ureditvenem obdobju ni na�rtovalo in tudi 
ne izvedlo. Manjši popravki so bili sicer izvedeni, ampak to v okviru rednega vzdrževanja. 
Ve� o protipožarnih presekah je predstavljeno v poglavju 3.1.2 Gojitvena, varstvena in 
druga dela. 

Preglednica 37: Priprava, gradnja in rekonstrukcija gozdnih prometnic – primerjava z 
na�rtovanim (podatki so v km) 

Vrsta del 
Državni 
gozdovi 

Zasebni 
gozdovi 

Gozdovi 
lokalnih 

skupnosti

Zasebni 
PRP 

Skupaj 
Plan 
2000 

Realizacija
% 

Priprava in gradnja 
gozdnih vlak 

15,39 39,36 0 0 54,75 310 17,60 

Rekonstrukcija gozdnih 
vlak 

19,76 46,69 0 0 66,45 0 0 

Gradnja PP 62,40 209,55 40,38 0 312,33 288,80 108,15

Rekonstrukcija PP 0 0 0 0 0 0 0 

Gradnja gozdnih cest 0 0,43 0 0 0,43 189,00 0,2

Rekonstrukcija gozdnih 
cest 

0 19,30 0 0 19,30 0 0 

Po obsegu sredstev so najpomembnejši finan�ni vir za vzdrževanje gozdnih cest 
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki so neposredni prispevek lastnikov gozdov, 
zato naj bi bila ta sredstva, kljub dejstvu, da so integralni del ob�inskih prora�unov, strogo 
namenska. Višina prora�unskih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest je okrog 30 % od 
celotnega zneska, namenjenega vzdrževanju gozdnih cest. Tretji, minimalen vir pri 
vzdrževanju gozdnih cest so še lastna sredstva lokalnih skupnosti. Navedena sredstva 
zadostujejo zgolj za teko�e vzdrževanje, investicijskega vzdrževanja ni. 

Finan�na sredstva, ki so namenjena vzdrževanju gozdnih cest, trenutno ne zagotavljajo 
optimalnega vzdrževanja gozdnih cest. Višina sredstev omogo�a le teko�e vzdrževanje in 
še to je velikokrat sanacija poškodovanih gozdnih cest po ujmah. Sredstva, s katerimi bi 
lahko izvajali periodi�no vzdrževanje, niso zagotovljena. Glede na visok delež uporabe 
gozdnih cest za druge dejavnosti (kmetijstvo, turizem, rekreacija) je potrebno zagotoviti 
dodatna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, ki pa ne bi obremenila lastnikov gozdov. 

Pri zagotavljanju vzdrževanja gozdnih cest se sre�ujemo z naslednjimi problemi: 
− zamuden je vsakoletni izbor izvajalcev del na vzdrževanju gozdnih cest, 
− vse zakasnitve pri izbiri izvajalca marsikje onemogo�ajo, da bi na gozdnih cestah prva 

dela izvedli v spomladanskem �asu, ko bi bilo na gozdnih cestah potrebno že marsikaj 
postoriti, 

− potrebna višina sredstev za zagotavljanje vzdrževanja gozdnih cest se zmanjšuje, kar 
se negativno odraža na kvaliteti vzdrževanja gozdnih cest, 

− lokalne skupnosti no�ejo pristopiti k ve�letnim pogodbam z izvajalci, ki izvajajo 
vzdrževanje gozdnih cest, 
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− nezainteresiranost lastnikov gozdov za ro�no vzdrževanje gozdnih cest, 
− neodgovoren odnos lastnikov gozdov in izvajalcev del v gozdu do uporabe gozdnih 

prometnic, 
− s sredstvi, ki so namenjena teko�emu vzdrževanju gozdnih cest, se izvaja le nujna 

sanacija gozdnih cest poškodovanih po neurjih, saj sistemskega vira za njihovo 
sanacijo po neurjih ni. 

Na makadamskih gozdnih cestah je najpogostejše opravilo pri vzdrževanju cest navoz 
nasipnega materiala in profiliranje voziš�a. Druga skupina opravil je namenjena 
izboljšanju odvodnjavanja, kar je za makadamske gozdne ceste odlo�ilnega pomena, ter 
�iš�enje in obsekovanje brežin gozdnih cest. 

Škode na gozdnih cestah
Škode na gozdnih cestah po ujmah ZGS oceni na podlagi stroškov za vzpostavitev 
gozdne ceste v prvotno stanje. Vsota teh ocen po posameznih cestah pa pomeni skupno 
oceno škod. Posebnega sklada za sanacijo škod na gozdnih cestah v Sloveniji nimamo. V 
ve�ini primerov se ceste sanirajo ob rednem vzdrževanju gozdnih cest, kar pomeni, da so 
lahko gozdne ceste po ve� mesecev neprevozne. Pri obravnavanju in razumevanju 
podatkov o škodah na gozdnih cestah in posledi�no sanacijah škod, je potrebno 
upoštevati razli�ne situacije oziroma na�ine ocenjevanja. V primeru, da so za oceno škod 
pozvane lokalne skupnosti s strani Uprave RS za zaš�ito in reševanje, ZGS v skladu z 
Uredbo o metodologiji za  ocenjevanje škod oceni škodo na gozdnih cestah. V primerih 
ko za oceno škod na gozdnih cestah lokalnih skupnosti niso pozvane s strani Uprave RS 
za zaš�ito in reševanje, ZGS škode oceni sam.  

Višina škod na gozdnih prometnicah je v letu 2010 znašala 164.000 €, leta 2009 
183.000 € in leta 2008 110.000 €. Od leta 2000 do leta 2010 ni bilo ve�jih škod na 
gozdnih prometnicah zaradi ujm. Vse poškodbe, nastale zaradi ujm, se postopoma 
sanirajo s sredstvi, ki so namenjena teko�emu vzdrževanju gozdnih cest. 

3.1.4 Tehnologija dela v gozdni proizvodnji  

V preteklem ureditvenem obdobju je na podro�ju tehnologije dela v gozdni proizvodnji 
prišlo do intenziviranja uporabe sprva imenovanih novih tehnologij, kasneje sodobnih 
tehnologij. Obseg izvedenih del z uporabo sodobnih tehnologij naraš�a s strojno se�njo in 
traktorskimi prikolicami, opremljenimi s hidravli�no nakladalno napravo. S tehnologijo za 
strojno se�njo je opremljen izvajalec, ki ima sedež zunaj Kraškega GGO, s traktorskimi 
prikolicami pa so opremljeni manjši izvajalci in predvsem ve�ji lastniki gozdov, ki svoje 
storitve s traktorskimi prikolicami ponujajo tudi drugim lastnikom gozdov. V ve�ji meri se 
pri delu v zasebnih gozdovih uporablja tradicionalna tehnologija se�nje in spravila z 
adaptiranim gozdarskim traktorjem in motorno žago. Tehnologija strojne se�nje se 
uporablja predvsem pri ukrepih sanacije požariš�, red�enja drogovnjakov in kr�itvah 
gozda v kmetijske namene. 

Usmeritev k izvozu lesa s traktorskimi prikolicami iz preteklega na�rta je prinesla pozitivne 
u�inke. Za izvoz s traktorskimi gozdarskimi prikolicami se poleg obstoje�ih vlak koristijo 
tudi vaške poti, kolovozi, protipožarne preseke. Traktorske gozdarske prikolice 
omogo�ajo tudi izvoz lesa iz predelov, kjer je omejen ali prepovedan promet z 
gozdarskimi kamioni po javnih prometnicah zaradi omejitve tonaže, ki prepre�uje 
poškodbe javnih prometnic. Z uvajanjem traktorskih gozdarskih prikolic smo za lastnike 
gozdov v sodelovanju Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna izvedli te�aj varnega 
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dela s traktorskimi gozdarskimi prikolicami. S pomo�jo javnega razpisa PRP 2007-2013 
sta se z gozdarskimi traktorskimi prikolicami opremila dva lastnika, ostali so za nabavo 
koristili lastna sredstva, imamo pa tudi primere, ko so traktorske gozdarske prikolice 
lastniki izdelali sami. 

Uvajanje strojne se�nje kot sodobne tehnologije, je pomenilo precej nejasnosti in strahu 
pred možnimi posledicami. Strojna se�nja se je do sedaj izkazala kot dobra tehnologija pri 
sanaciji požariš� in kr�itvah, slabša pa pri redni se�nji oziroma red�enjih drogovnjakov. 
Predvsem pri sanacijah se je strojna se�nja izkazala kot izredno varna, �asovno 
u�inkovita in finan�no ugodna za lastnike. Ve� vprašanj in negotovosti pri izvedbi se je 
izkazalo pri red�enjih drogovnjakov, predvsem zaradi pomanjkanja ustreznih strokovnih 
kriterijev, izkušenj ter slabe usposobljenosti delavcev ZGS in izvajalskih podjetij, 
(izvajanje del z neprimerno mehanizacijo - velikost strojev za se�njo). Pri odvzemu lesne 
mase iz gozda je potrebno poudariti, da nikakor ni zaželeno iz gozda jemati drevnino 
tanjšo od 5 cm ali celo mleti cela drevesa ali veje z iglicami oziroma listi. Drobne vejice, 
listi in iglice naj ostanejo v gozdu zaradi bogatenja tal z organsko snovjo. Tehnologija 
drevesne metode na Kraškem GGO ni zaželena. 

Z Društvom lastnikov gozdov Vrhe-Vremš�ica, edinim združenjem lastnikov gozdov na 
Kraškem GGO, smo uspešno promovirali uvajanje sodobnih tehnologij z obiski sejmov, 
demonstracij in izobraževanji. 

V Kraškem GGO so se lastniki gozdov s finan�no pomo�jo programa PRP 2007-2013 
opremili z osmimi traktorji kolesniki za delo v gozdu, dvema traktorskima gozdarskima 
prikolicama in dvema vitloma. Lastniki, ki niso uspeli na razpisu PRP 2007-2013, so novo 
gozdarsko mehanizacijo nabavili z lastnimi sredstvi.  

3.1.5 Lesna biomasa  

Pomen lesa kot obnovljivega naravnega vira v zadnjih letih konstantno naraš�a. 
Posledi�no naraš�a tudi pomen ZGS pri zagotavljanju podatkov o potencialih lesne 
biomase in svetovanju lastnikom gozdov za u�inkovito rabo lesa v energetske namene. 
Zanimanje za lesno biomaso se pove�uje v skladu s pove�evanjem cen drugih 
energentov. Hitra rast cen ostalih energentov je povzro�ila višji posek tudi na Kraškem 
GGO, kjer prevladuje drobna posest, drobni in manjkakovostni sortimenti, 
nezainteresiranost lastnikov, nedostopnost in visoki proizvodni stroški. Za�etne aktivnosti 
na podro�ju lesne biomase so bile usmerjene na izobraževanje zaposlenih ter 
individualno svetovanje lastnikom gozdov o u�inkoviti rabe lesa za energetske namene. 
Za�etno neznanje in strah pred novim je preraslo v situacijo, kjer se individualni lastniki 
števil�neje odlo�ajo za sodobne sisteme ogrevanja na lesno biomaso. 

Individualno svetovanje lastnikom gozdov je kasneje preraslo v svetovanje potencialnim 
ve�jim porabnikom lesne biomase, predvsem lokalnim skupnostim. S postavitvijo 
mikrosistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso bi lahko aktivirali dodatne 
potenciale lesne biomase za ogrevanje. Na�rtovanje mikrosistemov daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso je kompleksen in zahteven projekt, kjer je pomembno poznati 
potenciale lesne biomase na zaokroženem obmo�ju. 
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3.1.6 Posegi v gozd in gozdni prostor  

Posegi v gozd in gozdni prostor so pomemben dejavnik oblikovanja gozdne krajine. 
Kraško GGO je glede krajinskih elementov, razdrobljene lastniške strukture in zgodovine 
gospodarjenja z gozdovi svojevrstna posebnost v slovenskem prostoru. Posledica tega je 
druga�en odnos lastnikov do gozda in na splošno do gozdnih zemljiš�. Najve�ji pritiski na 
gozd so v Kraškem GGO predvsem v priobalnem pasu GGE Istra, kjer je vrednost 
zemljiš� najve�ja, lastniška struktura pa je najbolj razdrobljena. Kr�itve gozdov na tem 
obmo�ju so usmerjane predvsem v kmetijske namene za oblikovanje olj�nikov, 
vinogradov in njiv, ki jim pogosto sledi prilagojen enostaven ali nezahteven kmetijski 
objekt (vikend). Ve�ina kr�itev gozda v priobalnem pasu se izvede na zemljiš�ih v lasti 
Republike Slovenije, s katerimi upravlja Sklad kmetijskih zemljiš� in gozdov Republike 
Slovenije. Na kraškem svetu je posegov v gozd bistveno manj, so pa površinsko ve�ji. Tu 
so kr�itve gozda usmerjene predvsem v oblikovanje ve�jih pašnikov, katerih lastniki so 
lokalne skupnosti ali agrarne skupnosti. Na ravni celotnega Kraškega GGO je bilo v 
preteklem desetletju v kmetijske namene izkr�enih kar 851,06 ha gozda. Kr�itve gozda v 
kmetijske namene na�eloma podpiramo, saj želimo ohraniti obdelanost kmetijskih površin 
in ublažiti procese zaraš�anja. Kr�itve gozda smo usmerjali predvsem v gozdove slabše 
kakovosti, ki so nastali z zaraš�anjem nekdanjih kmetijskih površin in kjer ni poudarjenih 
socialnih in ekoloških funkcij gozda. Najve�je težave glede kr�itev gozda imamo v 
priobalnem pasu, kjer so pritiski na gozd najve�ji, gozda pa relativno malo. Na obmo�ju 
priobalnega pasu ter na splošno v celotnem Kraškem GGO so težava tudi nedovoljene 
kr�itve, predvsem v kmetijske namene, saj mnogo ljudi ni pou�enih o potrebnih 
dovoljenjih glede kr�enja gozda oziroma ni seznanjenih o uvrstitvi dolo�enih zaraš�ajo�ih 
površin v gozd. Stanje pa se postopno izboljšuje, saj so ljudje vedno bolj osveš�eni o 
potrebnih dovoljenjih, pa tudi delo gozdarske inšpekcije prispeva svoj delež. Posledica 
boljšega osveš�anja ljudi o potrebnih dovoljenjih za posege v gozd in gozdni prostor je ta, 
da imamo na OE Sežana iz leta v leto ve�je število vlog za posege v gozd in gozdni 
prostor, kar nam na odseku za gozdnogospodarsko na�rtovanje vzame znaten oziroma 
že prevelik del �asa in ovira izdelavo GGN GGE. Za primerjavo: v letu 2001 smo prejeli 
109 vlog za posege v gozd in gozdni prostor, leta 2010 pa že 331. V obdobju 1991-2000 
je bilo na celotnem Kraškem GGO izkr�enih 178,86 ha gozda, v obdobju 2001-2010 pa 
957,97 ha. 

Preglednica 38: Kr�itve gozdov v obdobju 2001-2010 po namenu 

Namen kr�itev v ha 

Urbanizacija Infrastruktura Kmetijstvo Rudarstvo Energetika Drugo 

Skupaj 
(ha) 

30,14 49,54 851,06 6,22 19,30 1,71 957,97 

Kljub temu, da predstavljajo kr�itve gozda v kmetijske namene glavnino kr�itev, pa so tudi 
ostale kategorije pomembne in so v absolutnem obsegu precejšnje, saj nekmetijske 
kr�itve obi�ajno pomenijo ve�jo motnjo v gozd in gozdni prostor, ki ima pogosto širši vpliv 
na gozdni ekosistem kot sama površina izkr�enega gozda.  

3.1.7 Ukrepi za izboljšanje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi 

Niz ukrepov, ki so bili izvedeni za boljše gospodarjenje v zasebnih gozdovih, je aktiviral le 
manjši delež lastnikov Kraškega GGO. Ukrepi so bili usmerjeni v izobraževanje in 
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informiranje lastnikov gozdov za dela v gozdu. Lastniki gozdov so se najbolje odzvali na 
te�aje varnega dela z motorno žago, slabši so obiski predavanj o subvencijah za dela v 
gozdovih. Letno je ZGS izvedel 10 te�ajev za varno delo v gozdu in v povpre�ju 2-3 
predavanja o razli�nih temah iz gozdarstva. Ocenjujemo, da se je v zadnjih desetih letih 
razli�nih oblik izobraževanja, ki jih organizira ZGS, udeležilo v povpre�ju 350 lastnikov. V 
primeru sanacij poškodovanih gozdov zaradi požarov so bili izpeljani sestanki z lastniki 
gozdov, potencialnimi izvajalci del in ZGS. Tu so lastniki gozdov prejeli ve�ino informacij o 
sanaciji poškodovanih gozdov. Informacije o sofinanciranju sadnje, setve, izgradnje ali 
priprave vlak, izgradnje protipožarnih presek, gojitvenih del. Od razli�nih izvajalcev del v 
gozdu so prejeli informacije o možnostih poseka in informativnih ocenah posekanega 
lesa. Takšne oblike skupnih sestankov so se izkazale kot zelo uspešen na�in izmenjave 
informacij o poteku sanacij poškodovanih gozdov.  

�e želimo izboljšati gospodarjenje v zasebnih gozdovih, je poleg uporabe sodobnih 
tehnologij potrebno stalno izobraževanje lastnikov o varnem delu v gozdu, možnosti 
sofinanciranja razli�nih ukrepov za dela v gozdu, ogledov dobrih praks, sejmov, 
demonstracij. Ve�ina lokalnih skupnosti iz Kraškega GGO je v preteklem ureditvenem 
obdobju financirala ali sofinancirala izobraževanja lastnikov gozdov s podro�ja varnega 
dela v gozdu. Rezultat tega je množi�en odziv lastnikov na takšna izobraževanja. Ukrepi 
skupnih sestankov med lastniki, izvajalci del in ZGS je gotovo priložnost za izboljšanje 
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v Kraškem GGO, predvsem za lastnike gozdov ki ne 
bodo sami izvajali dela v svojem gozdu. 

Pri prenosu informacij do lastnikov gozdov na Kraškem GGO je veliko prispevalo prvo 
ustanovljeno gozdarsko društvo Društvo lastnikov gozdov Vrhe-Vremš�ica. 

3.2 Presoja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi 

3.2.1 Spremembe gozdnih površin 

V Kraškem GGO se površina gozdov po letu 1970 nenehno pove�uje. Po letu 1970 je 
delež pove�anja gozdne površine zaradi pogozdovanj skoraj zanemarljiv. Intenziven 
proces zaraš�anja prinaša edino pove�anje gozdne površine. Površina gozdov se je v 
desetletjih od leta 1970 do 1990 pove�evala v povpre�ju za 15 %, zadnji dve desetletji pa 
se je intenzivnost pove�evanja gozda zmanjšala, ampak še vedno znaša visokih 8 % na 
desetletje. Upo�asnitev zaraš�anja kmetijskih površin je deloma posledica kmetijskih 
subvencij, ki veliko kmetov spodbujajo k vzdrževanju kmetijskih površin, ter dejstva, da je 
gozdnatost na posameznih obmo�jih že tako visoka, da se gozd nima prakti�no ve� kam 
širiti. V prihodnje, ob nespremenjeni kmetijski politiki glede subvencij, še vedno 
pri�akujemo rahlo pove�evanje gozdnih površin, vendar se bo ta proces postopno 
zmanjševal in neko� tudi ustavil, ko bo dosežena kriti�na površina gozda. Da se tej 
površini po�asi približujemo, nakazujejo tudi številni posegi v gozd v obliki kr�itev gozda 
za kmetijske namene, kjer ljudje želijo ponovno kmetijsko rabo na nekdanjih kmetijskih 
površinah. Najve�je pove�anje gozdnih površin beležimo na Krasu in v Brkinih, medtem 
ko se na ožjem obalnem pasu površina gozda zmanjšuje, kar ni ugodno. Tudi pretirano 
pove�evanje gozdnih površin v okolici naselij ni ugodno, saj precej vpliva na konflikte med 
ljudmi in prostožive�imi živalmi, poleg tega pa predvsem na požarno ogroženih obmo�jih 
vpliva na izpostavljenost objektov do požarov. 
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3.2.2 Presoja razmerja razvojnih faz in debelinske strukture 

Primerjava med modelnim in dejanskim stanjem pokaže na ve�je neskladje v deležih 
posameznih razvojnih faz, zlasti drogovnjakov. Delež drogovnjakov je visok zaradi 
sorazmerno mladih gozdov in stalnega pove�evanja gozdnih površin, ki so v gozd 
uvrš�ene ve�inoma, ko dosežejo razvojno fazo drogovnjaka. V dejanskem stanju 
primanjkujejo predvsem mladovja, ki so odraz nizke se�nje v preteklosti. V primerjavi s 
preteklim ureditvenim obdobjem pa je opaziti pozitivni premik h krepitvi deleža debeljakov 
in sestojev v obnovi. V prihodnje pri�akujemo nadaljnje pove�evanje deleža starejših 
razvojnih faz ter po opravljenih kon�nih posekih tudi deleža mladovij. Delež panjevcev, ki 
je prisoten predvsem na slabših rastiš�ih in v okolici vinorodnih obmo�ij, se bo postopno 
zmanjševal, saj se bo predvsem zaradi nege panjevca ali po naravni poti (brez ukrepanja 
in zaradi sušenja �rnega gabra) postopno preoblikoval v drogovnjake. V spodnjem 
grafikonu je prikazano dejansko in modelno razmerje razvojnih faz za gospodarske 
gozdove, iz katerih pa so v modelu izlo�eni gozdovi robinije na silikatih, s katerimi 
gospodarimo ve�inoma panjevsko. 

Graf 8: Primerjava dejanske in modelne strukture gozdov po razvojnih fazah  
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3.2.3 Ocena sestojnih kazalnikov  

Sestojni kazalniki so zelo razli�ni po RGR. Najve�ja pomanjkljivost, ki je prisotna skoraj 
pri vseh RGR, je neustrezno razmerje razvojnih faz, kot posledica nizke intenzitete 
gospodarjenja z gozdovi. Sestoji iglavcev imajo neugodno drevesno sestavo, ki se 
posledi�no kaže pri ve�ji poškodovanosti gozdov (osutost). Neugodne sestojne kazalnike 
poškodovanosti imajo tudi gozdovi na ekstremnejših rastiš�ih z ve�jim deležem �rnega 
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gabra in cera, ki so jih v zadnjih letih mo�neje prizadele bolezni. Ti gozdovi imajo tudi 
slabšo kakovost. V gozdovih iglavcev je nekoliko težavnejše pomlajevanje oziroma 
obi�ajno poteka preko sukcesije in ne neposredno do ciljnih drevesnih vrst. Gozdovi 
iglavcev pa za razliko od avtohtonih gozdov listavcev bolje izkoriš�ajo proizvodno 
sposobnost rastiš�a (lesna zaloga in prirastek) in imajo v povpre�ju tudi boljšo kakovost. 
Najslabše sestojne kazalnike ima RGR gozdovi robinije na rastiš�ih hrastovij na silikatih, 
ki ima mo�no spremenjeno drevesno sestavo, neugodno zgradbo, pomlajevanje 
avtohtonih drevesnih vrst, razmerje razvojnih faz, negovanost in kakovost gozdnega 
drevja. Kljub vsem negativnim sestojnim kazalnikom gozdov robinije, pa je ta drevesna 
vrsta pri lastnikih gozdov in �ebelarjih zelo cenjena. Pri slednjih zaradi medu, pri lastnikih 
gozdov pa zaradi precejšnjega dohodka iz gozda (vinogradniško kolje) v kratkem 
�asovnem obdobju (20 let) in to brez potrebnih stroškov nege. Precejšen del gozdov 
listavcev ima zaradi sukcesijskih procesov neugodno drevesno sestavo in zaradi 
preteklega panjevskega gospodarjenja tudi pomanjkljivo zgradbo. Neugodna oziroma 
pomanjkljiva je negovanost skoraj vseh RGR, kar je posebej zaskrbljujo�e, saj odraža 
pri�akovanja in odnos lastnikov do gozda. Še najboljšo povpre�no negovanost imajo 
borovi gozdovi na apnencu, še zlasti tisti, ki so bili osnovani s sadnjo.  

Preglednica 39: Ocena zagotavljanja trajnosti izbranih sestojnih kazalnikov 

Obmo�ni rastiš�nogojitveni razred Sestojni kazalnik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Drevesna sestava + + + 0 0 − − − − − 0 0 0 

Sestojna zgradba  + 0 + 0 0 0 0 0 − − 0 0 −

Poškodovanost drevja + + + 0 − − 0 − − 0 + + + 

Pomlajevanje + + + 0 0 0 0 − − − 0 0 0 

Razmerje razvojnih faz − − − − − − − 0 − − − − −

Sestojne zasnove 0 0 0 0 − 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negovanost 0 0 0 0 − 0 0 0 + − − − −

Lesna zaloga 0 0 + + 0 0 + + + − 0 0 + 

Prirastek in izkoriš�enost 
PSR 

+ + + 0 0 + + + + + 0 0 + 

Kakovost gozdnega drevja 0 0 0 0 − − 0 + + − − − 0 
Pomen oznak je slede�: + ugodno, 0 pomanjkljivo, − neugodno 
Oznake RGR: 1-Podgorska bukovja na silikatih; 2-Toploljubna bukovja na karbonatih; 3-Toploljubna hrastovja na silikatih; 
4-Toploljubna hrastovja na karbonatih, 5-Gozdovi toploljubnih listavcev na karbonatih; 6-Pionirski gozdovi listavcev na 
silikatih; 7-Nasadi iglavcev na rastiš�u podgorskega bukovja na silikatih; 8-Borovi gozdovi na rastiš�ih toploljubnih listavcev 
na karbonatih; 9-Borovi gozdovi na rastiš�ih toploljubnih listavcev na  silikatih; 10-Gozdovi robinije na rastiš�ih hrastovij na 
silikatih; 11-Gozdovi toploljubnih listavcev na silikatih; 12-Varovalni gozdovi; 13-Gozdni rezervati 

3.2.4 Presoja ohranjenosti biotske raznovrstnosti  

Biotska raznovrstnost je pomemben element ohranjanja stabilnosti in odpornosti gozdnih 
ekosistemov na razli�ne naravne dejavnike, kot so vremenski ekstremi in gradacije 
posameznih vrst žuželk. Krepitev biotske raznovrstnosti se kaže v naših preteklih in 
sedanjih usmeritvah ter ukrepih v spremenjenih gozdovih, s katerimi borove monokulture 
postopno spremenimo k bolj naravni in rastiš�u prilagojeni drevesni sestavi. Z 
gozdnogojitvenimi ukrepi usmerjamo tudi preoblikovanje pionirskih gozdov listavcev, kot 
posledica zaraš�anja nekdanjih kmetijskih površin k rastiš�u prilagojenim gozdovom s 
klimaksnimi drevesnimi vrstami. V ilirskih bukovih gozdovih uspešno usmerjamo razvoj 
bukovih gozdov panjevskega nastanka v bukove gozdove semenskega nastanka.  
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Skladno s spreminjanjem gozdnih ekosistemov oziroma habitatov se spreminja tudi 
prisotnost in števil�nost posameznih živalskih vrst. Tako se v obmo�ju pove�uje 
predvsem število jelenjadi in velikih zveri, kot sta volk in medved.  

Biomeliorativna dela, kot so košnja lazov, vzdrževanje grmiš� in vodnih virov, pozitivno 
vplivajo na biotsko raznovrstnost, predvsem živalskih vrst (dvoživke, ptice, divjad). V 
gozdovih je zaradi nizke intenzitete gospodarjenja prisotna zelo velika koli�ina odmrle 
biomase, ki ugodno vpliva na številne živalske vrste, predvsem ptice (sršenar, ka�ar, 
velika uharica) in hroš�e (bukov kozli�ek, hrastov kozli�ek). 

Najve�ja grožnja Natura obmo�jem in habitatnim tipom, predvsem na Krasu in v Istri, so 
veliki gozdni požari, ki na veliki površini v zelo kratkem �asu popolnoma spremenijo 
vegetacijo, krajino in živalski svet. Gozdni požari sicer nasilno pospešijo biotsko pestrost, 
vendar obi�ajno ne v želeni smeri (npr. izginotje klimaksnih in pojav pionirskih drevesnih 
vrst). Postopki sanacije požariš� so tudi dolgotrajni in precej dragi, zaradi �esar si je 
potrebno prizadevati za njihovo maksimalno zmanjšanje. V preteklem desetletju je na 
protipožarnemu varstvu bilo storjenega veliko, saj je v požarno ogroženih gozdovih, ki so 
ve�inoma tudi v Natura obmo�jih, bilo zgrajenih 312 km protipožarnih presek. Dodatno pa 
se je vzdrževalo 1.479 km protipožarnih presek. 

3.2.5 Razvrednoteni in poškodovani gozdovi 

Med razvrednotene in poškodovane gozdove smo uvrstili gozdove in gozdni prostor, ki so 
zaradi ujm in drugih motenj tako poškodovani, da je naravni razvoj v smeri pozitivne 
sukcesije upo�asnjen, zaustavljen ali celo obrnjen v negativno smer. Kriteriju negativnega 
razvoja ustrezajo gozdovi na obmo�ju kraškega roba v GGE Istra in GGE �i�arija, ki so v 
vplivnem obmo�ju železniške proge. Prizadeti gozdovi se pretežno nahajajo na obmo�ju 
k.o. �rnoti�e, Podpe�, Zazid, Loka in Hrastovlje. Nenehno povzro�anje požarov v 
naravnem okolju s strani železnice ima za posledico vsakoletno ponavljajo�o se 
pogorelost istih površin. Vsak požar povzro�i degradacijo rastiš�a, ki je požarno tembolj 
ogroženo, �imbolj degradirano je. Bolj kot je rastiš�e oddaljeno od uravnoteženega 
klimaksnega stanja, hujše so posledice pri motnjah, kot so požari. Pri stalnih motnjah, kot 
se dogajajo na omenjenem obmo�ju, je degradacija okolja oziroma rastiš�a tako huda, da 
je narava sama ne bo popravila oziroma bi to zelo dolgo trajalo. Na celotnem 
obravnavanem obmo�ju je s kakršnimikoli gozdnogospodarskimi ukrepi nemogo�e 
obnoviti propadlo vegetacijsko odejo, na ve� mestih se pojavljajo odprti erozijski procesi, 
ki ogrožajo tudi povzro�itelja, železniško progo. 

Kriterijem za stalno motnjo, ki onemogo�a pozitiven razvoj naravnih ekosistemov, ustreza 
tudi poligon slovenske vojske Ba�, kjer so prav tako problemati�ni ponavljajo�i se požari 
na istih površinah. Najboljši dokaz za trditev, da trajna prekomerna obremenitev povzro�i 
trajno degradacijo okolja, ki potrebuje za naravno sanacijo ve� desetletij, je površina 
nekdanjega tankovskega poligona nad Šembijami na pobo�ju Milanje, v zadnjem �asu 
popularno poimenovana Volovja reber. Poligon je bil aktiven do leta 1991 in nekaj 
desetletij pogosto požgan ob vojaških vajah. Sedaj predstavlja referen�no površino 
oziroma odli�en u�ni objekt o naravni sukcesiji poškodovanih površin. Ironija je le v tem, 
da je Volovja reber uvrš�ena v evropsko bazo ohranjenih naravnih habitatov ogroženih 
vrst. Na Volovji rebri ni poškodovanih gozdov, ker sukcesija še ni privedla do gozdov. 

Med razvrednotene in poškodovane gozdove uvrš�amo tudi štiri najve�ja pogoriš�a (nad 
100 ha), ki so se pripetila v zadnjem desetletju: Sela na Krasu, Staje pri Diva�i, Debela 
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griža pri Hrpeljah in Šumka pri Komnu. V slednjem je ponovno pogorela površina 
pogoriš�a pri Komnu, ki bi tudi ustrezala prej omenjenim kriterijem. Na teh pogoriš�ih s 
skupno površino okrog 2.000 ha je bil pozitiven razvoj vegetacije spodbujen z umetno 
obnovo. Predstavljajo namre� tako velike rane v prostoru, da bi naravna pot zelo dolgo 
trajala in bi morda v za�etnem obdobju šla tudi v negativno smer. 

Preglednica 40: Razvrednoteni in poškodovani gozdovi 

Obmo�je Površina gozda (ha) Celotna površina (ha) 
Kraški rob 848 1.597 
Streliš�e Ba� 126 585 
Veliki požari 1.481 1.994 

Razvrednoteni in poškodovani gozdovi na obmo�ju Kraškega roba so v približno enakem 
obsegu že ve� desetletij, streliš�e Ba� in veliki požari pa so dodani na novo. 
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3.3 Presoja doseganja ciljev in u�inkovitosti gospodarjenja 

3.3.1 Ocena doseganja ekonomskih u�inkov 

Stanje gozdov ne omogo�a optimalnega uresni�evanja ekonomskih ciljev. Tu imamo v 
mislih predvsem nezadovoljivo odprtost gozdov z gozdnimi cestami in vlakami, ki ponekod 
onemogo�ajo gospodarjenje (zaprti gozdovi) oziroma mo�no pove�ujejo stroške 
gospodarjenja (dolge spravilne razdalje). Na slabši ekonomski u�inek vpliva tudi stanje 
gozdov, ki deloma ne izkoriš�a proizvodne sposobnosti rastiš�a tako po koli�ini kot po 
kakovosti. To so predvsem nenegovani pionirski gozdovi, ki so nastali z zaraš�anjem 
nekdanjih kmetijskih površin. Kot pomemben dejavnik za zmanjšanje ekonomskih u�inkov 
lahko opredelimo tudi majhno gozdno posest. Na majhni gozdni posesti lastniki gozdov 
gospodarijo malopovršinsko in upravljajo z majhnimi koli�inami lesa in so kot taki 
nekonkuren�ni. Poleg tega manjši lastniki gozdov posamezne odli�ne gozdne sortimente 
raje razsekajo v drva, kot da bi za te majhne koli�ine iskali ustreznega kupca.  

3.3.2 Ocena zagotavljanja socialnih in ekoloških funkcij gozdov 

Površina gozdov s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami se je v primerjavi s 
preteklim ureditvenim obdobjem precej pove�ala. Zasluge gre pripisati predvsem 
izboljšani metodologiji ovrednotenja in kartiranja funkcij, novim strokovnim podlagam ter 
dejansko ve�jim potrebam ljudi po dolo�enih funkcijah gozda, kot je na primer rekreacija. 
Gozdovi na splošno dokaj dobro zagotavljajo socialne in ekološke funkcije gozda in 
njihova vloga se še krepi, kajti pove�uje se lesna zaloga skupaj z deležem debeljakov 
(pomembno predvsem za socialne funkcije gozda), po drugi strani pa se izboljšuje tudi 
drevesna sestava z zmanjševanjem deleža iglavcev. Kljub zadovoljivemu stanju na 
podro�ju funkcij gozdov, pa se mestoma pojavljajo konfliktna obmo�ja in to na mestih, 
kjer gozd opravlja ve� funkcij, ki pa so si po svoji vlogi nasprotujo�e, kot na primer 
rekreacijska funkcija in funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti. V takih primerih 
skušamo interese uskladiti in jih usmerjati. Pri gospodarjenju z gozdom dajemo prednost 
funkcijam, ki jih ta gozd opravlja, še zlasti pri posegih v gozd in gozdni prostor. Posebej 
neugodni so primeri, ko ljudje nezakonito opravijo posege na obmo�jih z izjemno 
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami. Ti posegi so dokaj številni in v teh 
primerih ZGS prepusti zadevo v reševanje gozdarski inšpekciji.  

Pomembno vlogo pri zagotavljanju socialnih in ekoloških funkcij gozda opravlja varstvo 
gozdov, na Kraškem GGO predvsem protipožarno varstvo. Gozdni požari, predvsem 
vršni, mo�no prizadenejo vse funkcije gozda. Z izboljšanjem požarnega varstva v obliki 
izgradnje in vzdrževanja protipožarnih objektov smo veliko prispevali h ohranitvi vseh 
funkcij gozda na požarno ogroženih obmo�jih. 

3.3.3 Presoja u�inkovitosti izvedenih ukrepov 

Izvedeni ukrepi preteklega GGN so nedvomno pozitivno vplivali na razvoj gozdov, pri 
�emer je potrebno posebej izpostaviti gradnjo in vzdrževanje protipožarnih prometnic ter 
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zmanjševanje deleža iglavcev na ra�un krepitve bolj naravne drevesne sestave. Slednje 
se kaže v realizaciji možnega poseka, ki je bil pri iglavcih 68 %, pri listavcih pa le 40 %. 
Uspešno izvajanje ukrepov, predvsem gojitvenih in varstvenih del, se kaže pri uspešni 
sanaciji požariš� in pove�anju protipožarnega varstva. Na veliko drugih kazalnikov razvoja 
gozdov je bolj od izvedenih ukrepov vplivala boljša gozdna inventura, gospodarske 
razmere in zainteresiranost lastnikov gozdov za gospodarjenje v lastnem gozdu. V 
preteklem desetletju je bila skoraj na celotnem GGO postavljena mreža SVP. Postavitev 
mreže je pomembno vplivala na kakovost pridobljenih podatkov o lesni zalogi in drevesni 
sestavi gozdov. Podatki iz SVP so pokazali, da so bile na slabših rastiš�ih lesne zaloge v 
preteklosti precenjene, na boljših pa podcenjene. Tako se je posledi�no spremenila tudi 
debelinska struktura ter nekoliko tudi drevesna sestava, v kateri se je pove�al delež 
iglavcev (predvsem bora), zmanjšal pa delež vseh listavcev. Naravni razvoj gozdov in 
relativno nizka zainteresiranost lastnikov gozdov za izkoriš�anje gozdov sta tudi 
pripomogla k pove�anju lesnih zalog in deleža starejših razvojnih faz. 

3.4 Presoja ustreznosti prejšnjega na�rta 

Cilji in usmeritve opredeljeni v preteklem GGN so bili nekoliko preve� ohlapno in 
nekonkretno zapisani. Posamezna poglavja, kot na primer usmeritve za odpiranje gozdov 
z gozdnimi prometnicami, so bila nekoliko pomanjkljivo zapisana. Ukrepi, dolo�eni v 
preteklem GGN, so bili na ravni GGO in RGR glede na kakovost razpoložljivih podatkov 
ustrezno na�rtovani. Težava preteklega GGN je ta, da je bilo takratno ugotovljeno stanje 
gozdov, glede na sedanje podatke, neto�no, kar je posledi�no privedlo do neoptimalno 
postavljenih gozdnogojitvenih ciljev in usmeritev na ravni RGR. Pomanjkljivosti pri 
postavljenih ciljih predvsem na ravni RGR so izvirale tudi iz nepoznavanja dejanskih 
rastiš� na Kraškem GGO, saj razen manjših površin, rastiš�a niso še bila fitocenološko 
preu�ena in so bila po ve�ini dolo�ena izkustveno. Z razvojem gozdov in na podlagi 
izkušenj pa spoznavamo, da so rastiš�a mnogo bolj raz�lenjena v prostoru, zaradi �esar 
bo potrebno cilje v bodo�e prilagoditi dejanskim rastiš�nim razmeram, kar bo privedlo tudi 
do dolo�ene prerazporeditve odsekov med RGR GGE. Tudi GGN Kraškega GGO 2010-
2020 temelji na pomanjkljivem podatku o prirastku in rastiš�ih, zaradi �esar dopuš�amo, 
da se bodo ukrepi postavljeni v tem GGN �ez 10 let izkazali za neoptimalne. 

3.5 Glavni problemi pri gospodarjenju z gozdovi 

Problemi pri gospodarjenju z gozdovi so številni in bi jih po pomembnosti razvrstili 
slede�e: 
1. Razdrobljena gozdna posest, katere posledica je ta, da so lastniki od gozda manj 

ekonomsko odvisni in manj pripravljeni za vlaganje v gozdove. Poleg majhne gozdne 
posesti je dodatna težava ta, da je veliko gozdnih posesti v solastništvu, med katerimi 
je veliko tujih državljanov (težave pri upravnih postopkih), ki so za gospodarjenje z 
gozdovi še manj zainteresirani. Najve�ja razdrobljenost gozdne posesti je na obmo�ju 
GGE Istra. 

2. Zaprti gozdovi, kot glavna posledica razdrobljene gozdne posesti. Razdrobljena 
oziroma majhna gozdna posest zmanjšuje zanimanje lastnikov gozdov za vlaganje v 
gozdno infrastrukturo. Možnost izgradnje pa dodatno zmanjšujejo potrebna soglasja 
vseh lastnikov in solastnikov parcel, prek katerih naj bi potekala prometnica.  

3. Velik delež pionirskih gozdov, ki se še vedno pove�uje z zaraš�anjem kmetijskih 
površin, in s tem povezana potreba po velikih vlaganjih v gozdove, predvsem za dvig 
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kakovosti na boljših rastiš�ih ter za zagotavljanje stojnosti in splošne stabilnosti 
pionirskih sestojev na degradiranih rastiš�ih. 

4. Velika požarna ogroženost ve� kot polovice gozdov celotnega GGO. Poleg 
neposredne škode, ki jo povzro�ajo vsakoletni požari in s tem povezane degradacije 
okolja, je potrebno še naprej dograjevati in vzdrževati protipožarno infrastrukturo ter 
dosledno izvajati vse oblike protipožarnega varstva, kar v gospodarjenje z gozdom 
prinaša dodatne stroške.  

5. Neavtohtona gozda vegetacija, med katero prevladujeta bor in robinija. Ti gozdovi 
zavzemajo približno 30 % gozdnih površin. Te drevesne vrste so ekonomsko 
zanimive, težave pa se pojavljajo pri njihovi obnovi, kjer se pri boru praviloma razvije 
bogat grmovni sloj z visokim deležem malega jesena in �rnega gabra, namesto 
gradna in cera, ki sta na teh rastiš�ih praviloma ciljni drevesni vrsti, robinija pa je zelo 
invazivna drevesna vrsta, ki se s panjevsko se�njo zelo širi in je njeno zatrtje zelo 
težavno. Robinija se je pokazala tudi kot zelo invazivna vrsta na požariš�ih. 

6. Pojavljanje bolezni in gradacije žuželk v vseh gozdovih. Z globalizacijo se vedno ve�
bolezni prenaša med državami in kontinenti. Tako je poleg že obstoje�ih žuželk in gliv 
v preteklih letih v Kraško GGO iz Italije (izvor Azija) prispela kostanjeva šiškarica 
(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), ki mo�no napada kostanje ter tako zmanjšuje 
njihovo vitalnost in semenenje. Med novejše in nevarne bolezni, ki mo�no prizadenejo 
sestoje GGO, uvrš�amo tudi pooglenitev hrastov (Biscogniauxia mediterranea), ki 
prizadene predvsem sestoje cera, in sušenje �. gabra (Botryosphaeria dothidea), ki 
povzro�a sušenje vej ali celotnih dreves �rnega gabra.

7. Panjevsko gospodarjenje kot tradicionalna oblika gospodarjenja je mo�no 
zakoreninjena pri lastnikih gozdov, kar povzro�a, da gozdovi predvsem na boljših 
rastiš�ih ne izkoristijo celotnega rastiš�nega potenciala in se namesto visokega gozda 
(semenovec), iz katerega je mogo�e pridelati hlodovino, razvija nizki gozd, katerega 
les gre v drva ali za vinogradniško kolje (robinija). 

8. Nepoznavanje gozdnih združb kot posledica tega, da do sedaj ve�ina GGO ni bila 
fitocenološko prou�ena. Velik del gozdnih združb je tako v preteklosti bil ugotovljen na 
podlagi takratnega stanja gozdov in takratnih izkušenj. Razvoj gozdov in pridobljeno 
znanje pa kažejo na ve�jo raznovrstnost gozdnih združb, ki bi jim bilo potrebno 
prilagoditi na�rtovanje in gospodarjenje z gozdovi.  

9. Posegi v gozd in gozdni prostor, ki lahko mo�no vplivajo na stanje gozdov in 
gospodarjenje z njimi. Tukaj so v ospredju predvsem veliki državni projekti, ki 
zmanjšajo površino gozda in pomenijo motnjo v gozdnem prostoru, po drugi strani pa 
v dolo�eni meri z izgradnjo pomožne infrastrukture prispevajo tudi k boljši odprtosti 
gozdov. Tudi manjši posegi, kot so kr�itve gozdov v kmetijske namene ter kr�itve za 
stanovanjsko gradnjo, pomenijo pomembno motnjo v prostoru. Kr�itve so obi�ajno 
majhne, vendar so številne in njihovo število je najve�je v priobalnem pasu, kjer je 
gozdnatost najmanjša.  

10. Nedovoljena se�nja in nedovoljeni posegi v gozd in gozdni prostor, ki so na Kraškem 
GGO številni, kot posledica neosveš�enosti lastnikov gozdov o dejanskem statusu 
zemljiš� (gozd) in potrebnih postopkih pri gospodarjenju z gozdovi. Veliko ljudi ima tudi 
napa�no predstavo o gozdu in gozdove na Krasu in Istri ne šteje med gozdove. Tako 
imamo na Kraškem GGO najve� prekrškov s tega podro�ja na obmo�jih malodonosnih 
in pionirskih gozdov, predvsem gozdov listavcev na Krasu in Istri. Mnogi pa zavestno 
izkr�ijo gozd in se le delajo nevedne. 
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4 VALORIZACIJA FUNKCIJ GOZDOV  

Dolo�itev, ovrednotenje in kartiranje funkcij gozdov je opravljeno na osnovi Pravilnika o 
na�rtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo ter internih navodil ZGS 
(Posodobitev obstoje�ih podatkov o funkcijah gozdov za potrebe obnove GGN GGO  
2011-2020, razli�ica 5.5). Funkcije gozda se v skladu s Pravilnikom ovrednoti s štirimi 
stopnjami poudarjenosti, in sicer: 

0. stopnja: gozdovi ne opravljajo proizvodne funkcije, 
1. stopnja: funkcija dolo�a na�in gospodarjenja z gozdom, 
2. stopnja: funkcija pomembno vpliva na na�in gospodarjenja z gozdom, 
3. stopnja: funkcija le deloma vpliva na na�in gospodarjenja z gozdom. 

Ovrednotenje funkcij in njihov razpored sta precej razli�na v primerjavi s preteklim GGN 
Kraškega GGO. Vzrokov za to je ve�. Kot prvi vzrok bi lahko opredelili posodobljene in 
digitalne podatke drugih inštitucij, ki vodijo posamezne zbirke podatkov (register kulturne 
dediš�ine, kataster jam, ..). V to skupino bi lahko šteli tudi kvalitetnejše in digitalizirane 
podatke ZGS (lazi, kaluže, u�ne poti, ..). Drugi pomemben vzrok je hitro spreminjanje 
zakonodaje, ki se odraža predvsem v novih zavarovanih obmo�jih, tako s podro�ja 
ohranjanja narave (naravne vrednote, Natura 2000) kot s podro�ja varovanja virov pitne 
vode (vodovarstvena obmo�ja) in ne na zadnje tudi s podro�ja ohranjanja gozdov 
(varovalni gozdovi in gozdni rezervati). Tretji pomemben vzrok pa je posodobitev navodil z 
natan�nejšimi kriteriji za dolo�itev in kartiranje funkcij gozdov.  

Površine funkcijskih enot dolo�ajo gozdni prostor. Ta zajema gozd in tista negozdna 
zemljiš�a, ki so z njim funkcionalno povezana. Površina gozdnega prostora znaša v 
Kraškem GGO 91.928,99 ha. Površine stopenj poudarjenosti posameznih funkcij se, z 
izjemo lesnoproizvodne funkcije, nanašajo na gozdni prostor. Funkcije, ki se pojavljajo na 
manjši površini (pod 3 ha), smo pri ovrednotenju funkcij zajeli v obliki to�kovnih funkcijskih 
enot. Funkcije, ki se pojavljajo v obliki dolgih linij (poti, vodotoki) pa smo pri ovrednotenju 
funkcij zajeli v obliki linijskih funkcijskih enot.  

Gozdovi v Kraškem GGO imajo poudarjene predvsem ekološke funkcije. Na ve� kot 
polovici celotnega gozdnega prostora so na prvi in drugi stopnji poudarjene funkcije 
varovanja gozdnih zemljiš� in sestojev, hidrološka funkcija in funkcija ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, ki se na ve�jem delu GGO medsebojno prekrivajo. Ve�ja koncentracija 
poudarjenosti funkcij v prostoru se kaže v okolici naravnih in kulturnih vrednot ter v okolici 
ve�jih mest. Na teh obmo�jih prihaja tudi do ve�jega prekrivanja ekoloških in socialnih 
funkcij. Poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo ima na prvi stopnji 33,2 % vseh gozdov, na 
drugi 33,4 %, na tretji pa 33,4 %. Ni�elno stopnjo poudarjenosti lesnoproizvodne funkcije 
imajo gozdovi v gozdnih rezervatih (194,77 ha). 
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Preglednica 41: D-F Površine gozdnega prostora  s poudarjenimi funkcijami (v ha) 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja Skupaj 
Funkcija 

ha % ha % ha % ha 

Varovanje gozdnih zemljiš� in sestojev 7.385,52 8,0 71.092,45 77,3 13.451,02 14,6 91.928,99

Hidrološka  7.704,56 8,4 57.879,91 62,9 26.344,52 28,7 91.928,99

Ohranjanja biotske raznovrstnosti  1.594,52 1,7 58.473,04 63,5 31.861,43 34,7 91.928,99

Klimatska  1.737,91 1,9 8.671,70 9,4 81.519,38 88,7 91.928,99

Zaš�itna 668,02 81,3 153,8 18,7 821,82

Higiensko-zdravstvena  1.131,00 1,2 1.560,86 1,7 89.237,13 97,1 91.928,99

Rekreacijska 3.361,18 3,5 771,39 0,8 87.668,53 95,5 91.801,10

Turisti�na 2.906,67 3,1 875,86 0,9 88.018,57 95,9 91.801,10

Pou�na 199,46 0,2 0,00 0,0 91.601,64 99,8 91.801,10

Raziskovalna 194,77 100,0 194,77

F. varovanja naravnih vrednot 209,21 1,8 11.426,18 98,2 11.635,39

F. varovanja kulturne dediš�ine 0,00 0,0 3.400,58 100,0 3.400,58

Estetska 921,91 7,1 12.113,08 92,9 13.034,99

Obrambna 192,83 100,0 0,00 0,0 192,83

Lesnoproizvodna 28.660,28 33,2 28.832,52 33,4 28.775,25 33,4 86.268,05

F. pridobivanja drugih gozdnih dobrin 163,51 13,9 1.015,04 86,1 1.178,55

Lovnogospodarska 725,37 100,0 725,37

Pregled poudarjenosti funkcij po površini kaže, da je med ekološkimi funkcijami na prvi 
stopnji ovrednotene najve� hidrološke funkcije (8,4 % gozdnega prostora), sledijo ji 
funkcija varovanja gozdnih zemljiš� in sestojev (8,1 % gozdnega prostora), klimatska 
funkcija (1,9 % gozdnega prostora) in funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti (1,7 % 
gozdnega prostora.  

Med socialnimi funkcijami prevladuje na prvi stopnji rekreacijska (3,5 % gozdnega 
prostora), sledijo ji turisti�na (3,1 % gozdnega prostora) in higiensko zdravstvena funkcija 
(1,2 % gozdnega prostora). Ostale socialne funkcije zajemajo precej manjše površine na 
prvi stopnji oziroma funkcija varovanja kulturne dediš�ine je poudarjena zgolj na drugi 
stopnji.  

Med proizvodnimi funkcijami je lesnoproizvodna funkcija na prvi stopnji ovrednotena na 
28.660,28 ha gozdov, sledi ji lovnogospodarska funkcija na 725,37 ha gozdnega prostora 
ter funkcije pridobivanja drugih gozdnih dobrin na 163,51 ha gozdnega prostora. 

Konfliktna obmo�ja, kjer so na istem podro�ju navzo�e ekološke in okoljsko 
obremenjujo�e socialne funkcije (turisti�na, rekreacijska, pou�na in obrambna), so 
prisotna predvsem v najožjem obalnem pasu, v okolici ve�jih mest ter na posebej 
števil�no obiskanih turisti�nih obmo�jih, kot sta Park Škocjanske jame in Kulturni 
spomenik Lipica. Na teh obmo�jih je potrebno pri gospodarjenju z gozdom in še zlasti pri 
posegih v gozdni prostor, tehtno in strokovno ovrednotiti vpliv vseh ukrepov na funkcije 
gozdov ter njihovo medsebojno usklajenost.  
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4.1 Ekološke funkcije gozdov 

4.1.1 Funkcija varovanja gozdnih zemljiš� in sestojev 

Funkcijo varovanja gozdnih zemljiš� in sestojev opravljajo gozdovi, ki varujejo rastiš�a in 
njihovo okolico pred posledicami vseh vrst erozijskih procesov, zagotavljajo in ohranjajo 
odpornosti tal na erozijske pojave, ki jih povzro�ajo mraz, sneg, voda in veter; 
prepre�ujejo razvoj in pojavljanje zemeljskih in snežnih plazov, podorov in usadov; 
prepre�ujejo poglabljanja pobo�nih jarkov; prepre�ujejo premeš�anja naplavin; zadržujejo 
drobni plovni material ter ohranjajo rodovitnost gozdnih tal. Poudarjeno varovalno funkcijo 
imajo zlasti gozdovi na gornji gozdni meji, na erozijskih, plazljivih ali plazovitih obmo�jih, 
dolo�enih v skladu s predpisi o vodah ter gozdovi na zelo strmih pobo�jih, sušnih legah, 
plitvih skalovitih ali kamnitih tleh. 

Prvo stopnjo poudarjenosti varovanja gozdnih zemljiš� in sestojev imajo tisti gozdovi, ki 
ležijo na kompaktni mati�ni podlagi z naklonom nad 35° ali pa je kamnitost površja ve�ja 
od 70 % ter gozdovi na erodibilni ali pazljivi mati�ni podlagi z naklonom nad 25°. Prvo 
stopnjo tako opravljajo gozdovi na strmih pobo�jih, predvsem na flišni mati�ni podlagi v 
slovenski Istri, pobo�ja, ki se s Krasa spuš�ajo proti Vipavski dolini ter manjše površine v 
Brkinih). Z prvo stopnjo poudarjenosti varovalne funkcije smo ovrednotili tudi vse 
gozdove, ki so med varovalne uvrš�eni z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s 
posebnim namenom. 

Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi na erodibilni ali plazljivi mati�ni podlagi z 
naklonom med 15° in 25°. Sem uvrš�amo ve�ino preostanka gozdov na flišni mati�ni 
podlagi. Na karbonatni mati�ni podlagi je ta funkcija poudarjena v predelih, kjer je 
površinska kamnitost ali skalovitost med 50 in 70 % ter gozdovi na plitvih tleh (do 20 cm), 
kar zajema ve�ino gozdov na Krasu.  

Tretjo stopnjo poudarjenosti imajo vsi drugi gozdovi, ker vsi ohranjajo in izboljšujejo 
rodovitnost tal.  

4.1.2 Hidrološka funkcija 

Hidrološko funkcijo opravljajo gozdovi, ki ohranjajo �istost podtalnice oziroma vode, ki 
pronica v podzemni svet na krasu. Hidrološko funkcijo opravljajo tudi gozdovi ob stoje�ih 
in teko�ih vodah ter gozdovi, ki s sposobnostjo zadrževanja vode v tleh in v rastlinah 
uravnavajo vodni odtok na obmo�jih, ki so pomembna za oskrbo z vodo.  

Prvo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi na ožjih obmo�jih vodnih zajetij ter gozdovi na 
1. in 2. varstveni coni po odloku o zaš�iti virov pitne vode. To je predvsem vodonosnik za 
vodno telo Rižana, ki zajema ve�je komplekse v okolici Hrastovelj in ve�ji del revirja 
Odolina v Brkinih. Poleg tega so s prvo stopnjo te funkcije ovrednoteni tudi gozdovi nad 
poznanimi kraškimi jamami, brezni in podzemnimi vodnimi tokovi in v okolici izvirov pitne 
vode, kalov in lokalnih �rpališ�. 
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Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi na širšem vodozbirnem obmo�ju, na 
potencialnih vodovarstvenih obmo�jih in ob vodotokih ter manjših stoje�ih vodah v širini 
ene do dveh drevesnih višin na vsako stran vodotoka. Drugo stopnjo hidrološke funkcije 
opravljajo tudi gozdovi na karbonatnem delu kraškega sveta, ki pa zajema ve�ino 
Kraškega GGO. 

Tretjo stopnjo poudarjenosti imajo vsi drugi gozdovi, ker vsi prispevajo k 
enakomernejšemu odtoku vode. 

4.1.3 Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti 

Funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti opravljajo gozdovi in sorodni ekosistemi, ki 
zagotavljajo življenjski prostor rastlinskim in živalskim življenjskim združbam, zlasti tistim 
vrstam, katerih življenjski ciklus je pomembno povezan z gozdom, ter gozdovi, ki 
ohranjajo biotsko raznovrstnost in zagotavljajo naravno ravnovesje. Poudarjeno funkcijo 
ohranjanja biotske raznovrstnosti imajo zlasti gozdovi s habitati redkih ali ogroženih 
rastlinskih ali živalskih vrst, s habitati, pomembnimi za obstoj in ohranitev populacij divjadi, 
s habitati in habitatnimi tipi, ki se po predpisih o ohranjanju narave ohranjajo v ugodnem 
stanju, ter gozdovi, ki imajo status posebnega varstvenega obmo�ja, potencialnega 
posebnega ohranitvenega obmo�ja ali ekološko pomembnega obmo�ja. 

Prvo stopnjo poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti opravljajo gozdovi v 
kmetijski in primestni krajini, kjer je gozda manj kot 10 % ter manjšinski ekosistemi v 
gozdnem prostoru, kot so: ekocelice, lazi, kaluže, kraške jame in brezna ter kraški izviri. S 
prvo stopnjo poudarjenosti smo ovrednotili tudi redke gozdne ekosisteme in nahajališ�a 
redkih in ogroženih rastlinskih vrst. V Kraškem GGO so najve�ja obmo�ja s prvo stopnjo 
poudarjenosti funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti na ožjem priobalnem pasu ter v 
stenah kraškega roba v notranjosti slovenske Istre.  

Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi, pomembni za obstoj in ohranitev populacij 
razli�nih vrst prosto žive�ih živali (zimovališ�a, grmiš�a, mirne cone). S to stopnjo smo 
ovrednotili tudi gozdove na obmo�ju Nature 2000, ki zajemajo celotni Kras, �i�arijo, južni 
del slovenske Istre.   

Tretjo stopnjo poudarjenosti imajo vsi drugi gozdovi.  

4.1.4 Klimatska funkcija 

Klimatsko funkcijo opravljajo gozdovi, ki manjšajo hitrosti in spreminjanje smeri vetrov, 
vplivajo na temperaturo in vlažnost zraka ter na razmerje med plini v ozra�ju (proizvodnja 
kisika, skladiš�enje ogljika v lesu in tleh). Poudarjeno klimatsko funkcijo imajo zlasti 
gozdovi, ki pred škodljivimi u�inki vetra in mraza varujejo: naselja, rekreacijske in 
turisti�ne objekte, prometnice ter kmetijske kulture. Poudarjeno klimatsko funkcijo imajo 
tudi gozdovi, ki se nahajajo na obmo�jih stalnih ali pogostih mo�nih vetrov ter gozdovi, 
kjer stalna prisotnost vetrov povzro�a deformirano rast gozdnega drevja. 

S prvo stopnjo poudarjenosti te funkcije smo ovrednotili gozdove v okolici ve�jih strnjenih 
naselij (nad 100 ha) v oddaljenosti do 500 (odvisno od reliefa), ki s svojo prisotnostjo 
varujejo naselja pred vetrovi in v naseljih izboljšujejo podnebne razmere. To je predvsem 
okolica ve�jih strnjenih naselij, kot je Sežana, Ilirska Bistrica, Diva�a, Komen, Hrpelje, 
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Koper, Izola in Piran. S prvo stopnjo poudarjenosti te funkcije smo ovrednotili tudi 
protivetrne pasove, ki varujejo kmetijske površine pred vremenskimi ekstremi ter zaplate 
gozda v obmo�jih z burjo. Te površine so prisotne predvsem v kmetijski krajini. 

Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi ali pasovi gozdnega drevja, ki na krajevni 
ravni izboljšujejo podnebne razmere. V Kraškem GGO so to gozdovi v okolici srednje 
velikih naselij (10-100 ha) v oddaljenosti 100 – 500 m.  

Tretjo stopnjo poudarjenosti imajo zaradi splošnega blagodejnega vpliva na podnebje vsi 
drugi gozdovi. 

4.2 Socialne funkcije gozdov 

4.2.1 Zaš�itna funkcija 

Zaš�itno funkcijo opravljajo gozdovi, ki š�itijo prometnice, naselja in druge objekte pred 
naravnimi pojavi, kot so padanje kamenja in peska, snežni zameti, bo�ni vetrovi in zdrsi 
zemljiš�a ter zagotavljajo varnost bivanja in prometa. Poudarjeno zaš�itno funkcijo 
opravljajo zlasti gozdovi na strmih pobo�jih nad cesto ali železnico ter pod njo. 

Prvo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi na strmih brežinah ob železniški progi in javnih 
kategoriziranih cestah, gozdovi na strmih pobo�jih nad naselji ter nad posameznimi 
gospodarskimi in stanovanjskimi objekti. To funkcijo opravljajo predvsem gozdovi ob 
prometnejših cestah v Istri ter ob delih železniške proge Kozina-Koper in Kobdilj-
Dornberk. To funkcijo opravljajo tudi gozdovi na strmih pobo�jih nad posameznimi naselji 
v Istri, okolici Ilirske Bistrice in Senože�. 

Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi, ki š�itijo manj ogrožene objekte in vasi. Ti 
gozdovi so prostorsko podobno razmeš�eni kot gozdovi prve stopnje poudarjenosti. 
Drugo stopnjo ogroženosti smo ovrednotili tudi gozdovom na obmo�ju letališ�a Diva�a. 

Tretje stopnje poudarjenosti zaš�itne funkcije ne dolo�amo. 

4.2.2 Higiensko-zdravstvena funkcija 

Higiensko-zdravstveno funkcijo opravljajo gozdovi, ki izboljšujejo kakovost in ohranjajo 
zdravo življenjsko okolje ter blažijo škodljive vplive emisij z absorpcijo sestavin 
onesnaženega ozra�ja, intenzivnejšo termiko in turbulenco ter izolacijo pred hrupom.  

Poudarjeno higiensko-zdravstveno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi v neposredni bližini 
bolnic in zdraviliš�, ter gozdovi, ki se nahajajo v pasu med naselji oziroma bivalnimi 
objekti ter ve�jimi viri hrupa, smradu, sevanja in onesnaženja, kot so npr.: avtocesta, 
železnica, termoelektrarne, kamnolomi in peskokopi, kafilerije, intenzivna živinoreja, 
smetiš�a in sežigalnice odpadkov, kurilnice, športna in otroška igriš�a ipd. 

S prvo stopnjo poudarjenosti smo ovrednotili gozdove v 500 m pasu okrog ve�jih strnjenih 
naselij s površino nad 100 ha (odvisno od reliefa) ter v naseljih z nad 5.000 prebivalci 
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(Sežana, Hrpelje, Komen, Diva�a, Koper, Piran, Izola in Ilirska Bistrica). To funkcijo na 
prvi stopnji smo ovrednotili tudi v okolici kamnolomov in odlagališ�.  

Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi ob manjših strnjenih naseljih (pod 100 ha) in 
manjših emisijskih virih ter v neposredni bližini zdraviliš� (Debeli rti�)..  

Tretjo stopnjo poudarjenosti imajo vsi drugi gozdovi.  

4.2.3 Obrambna funkcija 

Obrambno funkcijo opravljajo gozdovi, ki se uporabljajo kot poligoni za urjenje policijskih 
in vojaških enot, ter gozdovi, ki varujejo �rpališ�a pitne vode, državne rezerve, policijske, 
vojaške in podobne objekte.  

S prvo stopnjo poudarjenosti smo ovrednotili gozdove na obmo�ju streliš�a Ba�, ki ga 
redno uporablja Slovenska vojska ter v okolici vojašnice Pivka in v okolici �rpališ� vode.  

Druge stopnje poudarjenosti nismo dolo�ali. 

Tretje stopnje poudarjenosti te funkcije se ne dolo�a. 

4.2.4 Rekreacijska funkcija 

Rekreacijsko funkcijo opravljajo gozdovi, kjer je pove�ana koncentracija obiskovalcev, 
rekreativcev ali pa so v ta namen postavljeni rekreacijski infrastrukturni objekti. 

Prvo stopnjo poudarjenosti rekreacijske funkcije imajo gozdovi ob rekreacijskih poteh, 
planinskih poteh, u�nih poteh ter gozdovi v neposredni okolici mest (Sežana, Ilirska 
Bistrica, Kozina) ter ve�jih, množi�no obiskanih naravnih in kulturnih znamenitosti 
(Regijski park Škocjanske jame, Kulturni spomenik Lipica, Vilenica, Štanjel,…) ter 
obmo�ja intenzivnega nabiranja gozdnih plodov.  

Drugo stopnjo poudarjenosti rekreacijske funkcije imajo gozdovi v neposredni bližini mest 
in ve�jih naselij mestnega zna�aja, skozi katere vodijo pešpoti do turisti�nih in 
rekreacijskih to�k, ki so manj pogosto cilj obiskovalcev. 

Tretjo stopnjo poudarjenosti imajo vsi drugi gozdovi, razen ograjenih gozdov in gozdnih 
rezervatov s strogim varstvenim režimom, kjer dostop ni dovoljen.  

4.2.5 Turisti�na funkcija 

Turisti�no funkcijo opravljajo gozdovi v okolici turisti�nih centrov, po�itniških naselij ali 
gozdovi ob bolj obiskanih turisti�nih poteh. Pogosto ta funkcija sovpada z rekreacijsko. 

Prvo stopnjo poudarjenosti turisti�ne funkcije imajo gozdovi v okolici turisti�nih centrov ob 
obali (Debeli rti�, Piran), v okolici ve�jih, množi�no obiskanih naravnih in kulturnih 
znamenitosti (Regijski park Škocjanske jame, Kulturni spomenik Lipica, Vilenica, 
Štanjel,…) in turisti�no obiskani gozdovi v okolici ve�jih mest.  
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Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi ob manj obiskanih izletniških to�kah in ob 
dostopih do njih.  

Tretjo stopnjo poudarjenosti imajo vsi drugi gozdovi, razen ograjenih gozdov in gozdnih 
rezervatov s strogim varstvenim režimom, kjer dostop ni dovoljen.  

4.2.6 Pou�na funkcija 

Pou�no funkcijo opravljajo gozdovi, ki so namenjeni seznanjanju javnosti z lastnostmi in 
zakonitostmi gozda ter pou�ujejo o njegovih funkcijah, ekosistemih, o gozdarski stroki in 
so opremljeni z u�nimi potmi, u�nimi objekti ali muzeji na prostem. 

Prvo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi ob gozdnih u�nih poteh (dalje GUP). ZGS OE 
Sežana je prevzela upravljanje nad GUP Tabor in GUP Resslov gaj, soupravljanje na 
GUP Djestence (Senože�e), GUP Podgora (Kuteževo), GUP Šator (Štorje) in GUP Na 
Goli�e (Jelšane). Med pomembnejšimi gozdnimi in naravoslovnimi u�nimi potmi so 
Krasoslovna naravoslovna u�na pot Divaški Kras in U�na pot Škocjanske jame. 

Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi, v katerih se ob�asno seznanja javnost, zlasti 
mladina, z lastnostmi in zakonitostmi gozda ter njegovimi funkcijami, pa niso posebej 
opremljeni za ta namen. S to stopnjo smo ovrednotili predvsem gozdove v okolici šol. 

Tretjo stopnjo poudarjenosti imajo vsi drugi gozdovi, razen ograjenih gozdov in gozdnih 
rezervatov s strogim varstvenim režimom, kjer dostop ni dovoljen.  

4.2.7 Raziskovalna funkcija 

Raziskovalno funkcijo opravljajo gozdovi, ki so vklju�eni v dolgoro�nejše raziskave ter 
gozdovi na raziskovalnih ploskvah in v okolici raziskovalnih objektov. 

S prvo stopnjo poudarjenosti smo opredelili gozdove, ki so razglašeni za gozdne 
rezervate in ploskev na kateri se izvaja intenzivni monitoring Gropajski bori. 

Druge in tretje stopnje poudarjenosti raziskovalne funkcije ne dolo�amo. 

4.2.8 Funkcija varovanja naravnih vrednot 

Funkcijo varovanja naravnih vrednot opravljajo gozdovi, ki varujejo redke, dragocene, 
znamenite ali druge naravne pojave. Poudarjeno funkcijo varovanja naravnih vrednot 
imajo gozdovi ali njihovi deli, ki imajo po predpisih o ohranjanju narave status naravne 
vrednote, obmo�ja pri�akovanih naravnih vrednot ter zavarovana obmo�ja. 

Prvo stopnjo poudarjenosti te funkcije imajo gozdovi na obmo�jih, kjer se smejo 
izkoriš�ati gozdne dobrine v skladu z varovanjem objekta naravne dediš�ine (pod 
posebnimi pogoji). V to skupino smo uvrstili Naravni rezervat Strunjan in naravni rezervat 
Orleška draga. S prvo stopnjo te funkcije smo ovrednotili tudi vse gozdne rezervate.  

Drugo stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja naravnih vrednot imajo gozdovi na 
obmo�jih in v okolici drugih objektov naravne dediš�ine ter drugih vrednot okolja, za 
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katere je dolo�en blažji varstveni režim, ki dopuš�a izkoriš�anje gozdnih dobrin. To so 
gozdovi v okolici zavarovanih obmo�ij in naravnih vrednot. Med ve�jimi zavarovanimi 
obmo�ji so Regijski park Škocjanske jame, Krajinski park Strunjan, Vremš�ica, Slavnik, 
soteska Glinš�ice z dolino Griže, Brezoviška slepa dolina, Jezerina, Odolina, Slivanske 
ponikve, gozd Cirje, gozd Draga in Obršljanski gozd.  

Tretje stopnje poudarjenosti funkcije varovanja naravnih vrednot ne dolo�amo. 

4.2.9 Funkcija varovanja kulturne dediš�ine 

To funkcijo opravljajo gozdovi, ki so v vplivni okolici objektov kulturne dediš�ine, jih 
preraš�ajo ali so njihov sestavni del ter ostanki tradicionalnih oblik gospodarjenja z 
gozdovi. 

Prvo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi na obmo�jih objektov kulturne dediš�ine, kjer se 
smejo izkoriš�ati gozdne dobrine v skladu z varovanjem objekta kulturne dediš�ine. V 
Kraškem GGO te funkcije v gozdnem prostoru nismo ovrednotili.  

Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi na obmo�jih in v okolici drugih objektov 
kulturne dediš�ine, za katere je dolo�en blažji varstveni režim. S to stopnjo poudarjenosti 
smo opredelili gozdni prostor na obmo�ju vseh registriranih objektov podzemne kulturne 
dediš�ine v GGO. Njihova najve�ja koncentracija je v GGE Istra.  

Z drugo stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja kulturne dediš�ine smo ovrednotili tudi 
panjevske gozdove v GGE Kras II, kjer se izvaja in ohranja tradicionalen panjevski na�in 
gospodarjenja  z gozdovi. 

Tretje stopnje poudarjenosti funkcije varovanja kulturne dediš�ine ne dolo�amo. 

4.2.10 Estetska funkcija 

Estetsko funkcijo opravljajo gozdovi in sorodni ekosistemi, v izjemnih krajinah in obmo�jih 
nacionalne prepoznavnosti, gozdovi ki ustvarjajo pietetno okolje v okolici objektov 
kulturne dediš�ine in zakrivajo estetsko mote�e objekte oz. degradacijske procese v 
naravi. 

S prvo stopnjo poudarjenosti estetske funkcije smo ovrednotili gozdni prostor v okolici 
naravnih in kulturnih znamenitosti (Regijski park Škocjanske jame, Regijski park Strunjan, 
Vilenica, Štanjel). S to stopnjo poudarjenosti smo ovrednotili tudi gozdove, ki zakrivajo 
vizualno mote�e objekte, kot so kamnolomi, ter gozdovi, ki najve� prispevajo k lepoti 
krajinske podobe (kraški rob, klifi, posamezni gozdni otoki). 

Z drugo stopnjo poudarjenosti te funkcije smo opredelili gozdni prostor na obmo�ju: 

− kulturnih in zgodovinskih krajin po predpisih o varstvu kulturne dediš�ine; 
− izrazite gozdne robove in gozdne otoke ter posamezna izjemna drevesa iz evidence 

naravnih vrednot; 
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− gozd oz. soroden ekosistem, ki predstavlja kuliso objektu nadzemne kulturne 
dediš�ine in soustvarja pietetno okolje; 

− gozdni prostor, ki zakriva vizualno manj mote�e elemente v krajini (vizualno manj 
izpostavljena okolica kamnolomov in odlagališ�).  

Tretje stopnje poudarjenosti estetske funkcije ne dolo�amo.  

Razglašenih mestnih oz. urbanih gozdov po naših evidencah na Kraškem GGO ni. 

4.3 Proizvodne funkcije gozdov 

4.3.1 Lesnoproizvodna funkcija 

Lesnoproizvodno funkcijo opravljajo gozdovi na rodovitnejših rastiš�ih, na katerih je 
mogo�e pridobivati ve�je koli�ine kakovostnega lesa. 

Ni�elno stopnjo poudarjenosti lesnoproizvodne funkcije imajo gozdovi v gozdnih 
rezervatih.  

Prvo stopnjo poudarjenosti lesnoproizvodne funkcije imajo gozdovi tistih RGR, kjer je 
možno dolgoro�no letno sekati ve� kot 5 m3 bruto lesne mase na hektar. To so RGR 
podgorska bukovja na silikatih, toploljubna bukova na karbonatih, pionirski gozdovi 
listavcev na silikatih, nasadi iglavcev na rastiš�u podgorskega bukovja na silikatih, 
gozdovi robinije na rastiš�ih hrastovij na silikatih in deloma toploljubna hrastovja na 
silikatih. 

Drugo stopnjo poudarjenosti lesnoproizvodne funkcije imajo gozdovi tistih RGR, kjer je 
možno dolgoro�no letno sekati od 2 do 5 m3 bruto lesne mase na hektar. To so RGR 
toploljubna hrastovja na karbonatih, borovi gozdovi na rastiš�ih toploljubnih listavcev na 
karbonatih, borovi gozdovi na rastiš�ih toploljubnih listavcev na silikatih in deloma gozdovi 
toploljubnih hrastovij na silikatih. 

Tretjo stopnjo poudarjenosti lesnoproizvodne funkcije imajo gozdovi tistih RGR, kjer je 
možno dolgoro�no letno sekati letno do 2 bruto lesne mase na hektar. To so RGR 
gozdovi toploljubnih listavcev na karbonatih, gozdovi toploljubnih listavcev na silikatih in 
varovalni gozdovi.  

4.3.2 Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin 

Funkcijo pridobivanja drugih gozdnih dobrin opravljajo gozdovi, ki omogo�ajo nabiranje 
oziroma pridobivanje ve�jih koli�in nelesnih gozdnih dobrin. 

Prvo stopnjo poudarjenosti te funkcije imajo semenski sestoji ter gozdovi, v katerih se 
pridobivajo gozdne dobrine v koli�inah, ki znatno presegajo povpre�je. V Kraškem GGO 
smo s to stopnjo opredelili semenske sestoje, ki so predstavljeni v poglavju 5.3.7.  



VALORIZACIJA FUNKCIJ GOZDOV 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 84

Z drugo stopnjo poudarjenosti funkcije pridobivanja drugih gozdnih dobrin smo ovrednotili 
gozdni prostor, ki pade v okolico (polmer 100 m) stojiš� za mobilne �ebelnjake in 
nepremi�ne �ebelnjake in sestoje, v katerih je delež kostanja v lesni zalogi ve�ji kot 25 %. 
Gozdov, ki se gojijo izklju�no zaradi plodov po naših evidencah v našem obmo�ju ni. 

Tretje stopnje poudarjenosti funkcije pridobivanja drugih gozdnih dobrin ne dolo�amo. 

4.3.3 Lovnogospodarska funkcija 

Lovnogospodarsko funkcijo opravljajo gozdovi in z njimi povezani ekosistemi v gozdnem 
prostoru, ki so pomembni za izboljšanje življenjskih razmer za divjad, oziroma ožja 
obmo�ja, ki so pomembna za njihovo gojitev. Življenjsko okolje divjadi izboljšamo z 
izboljšanjem prehranskih razmer in zagotavljanjem pitne vode in upoštevanjem potreb 
divjadi po miru in primernem življenjskem prostoru.

Prvo stopnjo poudarjenosti smo ovrednotili v 50 m pasu okrog lovskih objektov, na katerih 
se izvajajo biomeliorativni ukrepi, ki smo jih pridobili iz baze LZS Lisjak. 

Preglednica 42: Kategorizacija lovskih objektov 

Utemeljitev  Kategorizacija v bazi Lisjak 
Travna površina  pašnik, travnik 
Grmiš�a  gozdni rob, grmiš�e, remiza 
Stoje�a vodna površina  kaluža, vodni vir 
Obore za divjad  lovska obora 
Krmiš�e z okolico  krmiš�e, njiva, plodonosno drevje 

Med stoje�e vodne površine smo uvrstili tudi kale, ki se nahajajo v gozdnem prostoru in 
so bili popisani v okviru projekta 1001 kal. 

Podrobna analiza porazdelitve funkcijskih enot po GGE pokaže, da je najve�ji delež 
lovnogospodarske funkcije ovrednoten v GGE Kras I in Kras II, najmanjši pa v izrazito 
gozdnatih GGE Vrhe in Vremš�ica. 

V obmo�ju ni loviš� z intenzivnih lovskim turizmom. 

Druge in tretje stopnje poudarjenosti lovnogospodarske funkcije ne dolo�amo.
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5 CILJI, USMERITVE IN UKREPI

5.1 Cilji gospodarjenja z gozdovi 

Ob upoštevanju ve�namenske vloge gozdov, stopnje poudarjenosti posameznih funkcij 
gozdov, naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, splošnih gospodarskih razmer in 
posestne strukture teh gozdov, so gozdnogospodarski cilji v Kraškem GGO slede�i: 

Oskrba z lesom za doma�e potrebe 
Gozdovi Kraškega GGO so glede gozdne posesti med najbolj razdrobljenimi na ravni 
celotne Slovenije. Zasebnih gozdov je 84 % s povpre�no gozdno posestjo 2,18 ha in 
povpre�no površino gozdne parcele 0,27 ha. Zaradi majhne gozdne posesti in skromnih 
rastiš�, so prihodki iz gozda majhni in les se ve�inoma porabi za zadovoljevanje potreb po 
drveh za kurjavo, v vinogradniških obmo�jih pa za izdelavo vinogradniškega kolja. Tudi v 
primeru hlodovine, se ta v�asih razžaga v drva. Predvsem les iglavcev lastniki prodajo, 
vendar se tudi ta v ve�ini primerov uporabi za celulozo in druge oblike predelave, v manjši 
meri pa za hlodovino. V takih razmerah je glavna usmeritev povezovati in spodbujati 
lastnike gozdov k skupni se�nji in prodaji lesa in s tem zniževati stroške se�nje in spravila 
ter dosegati višje cene. 

Dohodek iz gozda
Pove�ati dohodek iz gozda predvsem na ve�jih posestvih, ki so v lasti države, ob�in in 
agrarnih skupnosti, saj je na ve�jih površinah in z ve�jo koli�ino lesa mogo�e dose�i 
boljše ekonomske u�inke. Prav tako je potrebno z namenom zniževanja stroškov se�nje 
in spravila ter doseganja višjih cen lesa, tudi druge lastnike gozdov povezovati in 
spodbujati k skupni se�nji in prodaji lesa. 

Varstvo narave 
Obmo�ja Krasa, �i�arije in dela Slovenske Istre so vklju�ena v obmo�je Nature 2000. 
Obsežna obmo�ja, ki pokrivajo približno 60 % gozdnega prostora, narekujejo ohranjanje 
in krepitev ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov v obmo�ju Nature 2000. 
Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi številnim drugim zavarovanim obmo�jem po 
predpisih o ohranjanju narave, med katerimi izstopa Regijski park Škocjanske jame. Tudi 
na teh obmo�jih je potrebno gospodarjenje z gozdom prilagoditi režimom varovanja 
zavarovanih obmo�ij.  

Varovalna vloga gozdov 
Funkcija varovanja gozdnih zemljiš� in sestojev je v GGO med najpomembnejšimi 
funkcijami. Ta je posebej poudarjena na flišni mati�ni podlagi, kjer gozdovi zaradi velikih 
naklonov terena prepre�ujejo vodno erozijo zelo erodibilne podlage. Zaradi plitvosti tal in 
izpostavljenosti vetrovom (burja), opravljajo tudi gozdovi na krasu pomembno vlogo 
varstva tal pred vodno in vetrno erozijo. V takšnih obmo�jih ima varovalna vloga prednost 
pred ostalimi rabami gozdov.   
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Hidrološka vloga gozdov 
Ve�ina Kraškega GGO leži na apnen�asti mati�ni podlagi, kar daje gozdovom pomembno 
hidrološko vlogo. Ta je še posebno poudarjena na vodovarstvenih obmo�jih I. in II. 
stopnje, ki zajemajo kar 8 % celotnega gozdnega prostora. Cilj pri gospodarjenju z 
gozdovi je oblikovati gozdove, ki bodo optimalno prispevali k dobremu stanju in kakovosti 
površinskih in podzemnih voda.  

Urejanje števil�nosti divjadi 

Cilj gospodarjenja z gozdom, kot življenjskim okoljem divjadi, in cilj upravljanja z 
rastlinojedo divjadjo je v ohranitvi števil�no usklajenih populacij z okoljem, ki bodo 
omogo�ale njihov trajni lov in nemoteno pomlajevanje drevesnih vrst. Cilji glede lovsko 
gospodarske vloge posamezne divjadi so podrobneje predstavljeni v lovsko 
upravljavskem na�rtu. 

5.2 Temeljne strateške usmeritev in prednostne naloge pri 
gospodarjenju z gozdovi  

V tem ureditvenem obdobju so splošne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi v Kraškem 
GGO naslednje: 

1. Razvoj gozdnih površin

− Oblikovanje strnjenih kompleksov gozda. To še posebej velja za obe obmo�ji gozdne 
krajine, na ostalih predelih pa le tam, kjer je površina za druge namene manj primerna, 
predvsem zaradi lege in varstva tal. Znotraj strnjenih obmo�ij gozdov se ohranja 
gozdne jase, kot pomembne habitate prostožive�ih divjih živali. 

− Poseben poudarek na ohranjanju gozdnatosti je v ožjem obalnem pasu, kjer bo 
potrebno dose�i omrežje gozda, ki mora v tem prostoru ostati. Te površine morajo 
imeti ustrezne opredelitve tudi v vseh prostorskih aktih na državni in lokalni ravni. 

2. Razvoj gozdov

− Uravnotežiti razmerje razvojnih faz s pove�anjem deleža mladovij in sestojev v obnovi 
ter zmanjšanjem deleža drogovnjakov in panjevskih sestojev. 

− Ve�ina gozdov Kraškega GGO je nastala s pogozditvami in z zaraš�anjem nekdanjih 
kmetijskih površin, ki so bila predhodno ve� stoletij in tiso�letij izkoriš�ena v kmetijske 
namene. Rezultat tega je degradacija znatnega dela površin ter posledi�no velike 
površine pionirskih gozdov skupaj s pojavom sekundarnih gozdnih združb. Osnovni cilj 
je tako izboljšanje rastiš�nih razmer ter proizvodni lesa, ki po koli�ini in kakovosti 
ustreza proizvodni sposobnosti posameznega rastiš�a. Gozdnogojitveni ukrepi morajo 
dolgoro�no zagotavljati zniževanje deleža iglavcev in drugih tujih vrst, ki niso prisotne v 
naravni sestavi gozdnih združb, prisotnih na Kraškem GGO. Vzporedno s potekom 
sukcesije gozdnih združb, je potrebno dopolnit vedenja o gozdnih združbah 
(posodabljanje karte gozdnih združb in rastiš�nogojitvenih razredov). 

− Gospodarjenje z gozdom naj poteka na podlagi sproš�ene tehnike gojenja gozdov, ki 
se najbolje prilagaja rastiš�ni in sestojni pestrosti ter upošteva mnogonamensko vlogo 
gozda. Prevladuje naj skupinsko postopni gozdnogojitveni sistem. Panjevsko 
gospodarjenje kot prevladujo�i gozdnogojitveni sistem naj prevladuje zgolj v gozdovih 
robinije (RGR 10010). 
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− V izmenjanih sestojih popestriti drevesno sestavo z avtohtonimi listavci in s tem 
prispevati k njihovi ve�ji ekološki in mehanski stabilnosti ter odpornosti. Nadaljnje 
zmanjševanje deleža iglavcev in drugih tujerodnih drevesnih vrst. 

− Naravna obnova z nasemenitvijo je osnovni na�in obnove gozda. Pomladitvene dobe 
so prilagojene ciljni drevesni vrsti (glej poglavje 5.3.1; gozdnogojitveni cilj po RGR). Ob 
neuspeli naravni obnovi izvajati obnovo s sadnjo in z rastiš�u primernimi drevesnimi 
vrstami, predvsem listavci ustrezne provenience.  

− Obnova borovih ter hrastovih gozdov naj poteka hitro, s pomladitveno dobo 5-10 let in 
na ve�jih površinah. Na bukovih rastiš�ih pa naj obnova poteka z daljšimi 
pomladitvenimi dobami (15-25 let) in na manjših površinah. Prednost pri obnovi imajo 
borovi sestoji na apnencu (RGR 10008), ki imajo v povpre�ju slabšo vitalnost in velik 
delež debeljakov, ter zastar�eni hrastovi sestoji (RGR 10004). 

− Na površinah v obnovi intenzivirati oz. pove�ati odstrel rastlinojede divjadi za dobo 
osnovanja letvenjaka. 

− Izvajati nego v mlajših razvojnih fazah, predvsem v goš�i in letvenjaku, pri kateri se 
pospešuje hrast, bukev in plemenite listavce. 

− V sestojih z bogato in dobro zasnovo na boljših rastiš�ih mora biti nega intenzivnejša. 
Višja kvaliteta lesa oziroma dohodek iz gozda je eden od glavnih vzvodov za 
pove�anje interesa lastnikov za gospodarjenje z gozdom. 

− Zaradi zagotavljanja stojnosti je potrebno izvajati red�enja v ve�ini drogovnjakov. Ve�ja 
intenziteta red�enj je v drogovnjakih z bogato zasnovo. Pri red�enju pospešujemo 
hrast, bukev in plemenite listavce. Za pove�anje kvalitete in stojnosti je potrebno z 
red�enji pri�eti pravo�asno, le ta so lahko ve�jih jakosti, doba vra�anja v sestoj pa je 
lahko daljša (odvisno od rastiš�a). 

3. Varstvo gozdov

− Velika ve�ina gozdov Kraškega GGO je požarno ogroženih, kar predstavlja pomemben 
dejavnik pri gospodarjenju z gozdovi in zagotavljanju požarnega varstva. Dopolniti in 
vzdrževati je potrebno obstoje�o protipožarno infrastrukturo, gozdnogojitvene ukrepe 
pa usmeriti v zmanjševanje požarne ogroženosti sestojev. 

− V vseh gozdovih spremljati zdravstveno stanje gozdov. V žariš�ih podlubnikov na 
smreki in zelenem boru naj bodo ukrepi sanacije z ve�jo jakostjo ali z odstranitvijo 
celotne napadene vrste v sestoju. 

− Zagotoviti monitoring gozdov kot preventiva varstva gozdov pred boleznimi in 
gradacijami žuželk, predvsem to velja za borovo ogor�ico. 

4. Sanacije poškodovanih gozdov

− V primeru naravnih ujm takoj pri�eti s sanacijo sestojev, kajti s tem prepre�imo 
prenamnožitev gozdu škodljivih organizmov ter maksimalno izkoristimo podrt in 
poškodovan les. Pri sanaciji ujm (predvsem pogoriš�) je potrebno poleg naravnega 
podmladka ter umetne obnove ra�unati tudi na mladovje panjevskega nastanka. V 
primeru ve�jih ujm je potrebno izdelati sanacijski na�rt. 

− Izkoristiti sanacije ve�jih površin za združevanje lastnikov. 

5. Varstvo narave in biotska raznovrstnost

− Ohraniti ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov v obmo�ju Natura 2000 
ter krepiti biotsko raznovrstnost. 
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− Ohranjanje ustreznega deleža odmrle in odmirajo�e biomase v gozdu v višini 0,5 do 3 
% lesne zaloge, ki ni nevarna za prenamnožitev gozdu škodljivih gliv ter rastlinskih in 
živalskih vrst. Ve�je koli�ine biomase je zaželeno puš�ati predvsem na najrevnejših 
rastiš�ih (RGR 10005, RGR 10006, RGR 10008, RGR 10009 in RGR 10011), z 
namenom njihovega trajnega izboljšanja.  

6. Odnos gozd – prostožive�e živali

− Zagotoviti ter vzdrževati ugodne prehranske razmere za divjad in ostale prosto žive�e 
živalske vrste (plodonosne drevesne vrste, grmiš�a) pa tudi osnovati in vzdrževati za 
divjad pomembne ekosisteme (kaluže, lazi), ki so natan�neje definirani v Lovsko 
upravljavskem na�rtu za V. Primorsko LUO 2011-2020 v poglavju Usmeritve za 
doseganje ciljnega stanja življenjskega okolja divjadi.  

− Ohraniti in krepiti stabilnost gozdnih ekosistemov z usklajenimi odnosi med rastlinsko 
in živalsko komponento ter nemotenim naravnim pomlajevanjem (pove�ati delež 
mladovij). Zmanjšanje števil�nosti rastlinojede divjadi na obmo�jih, kjer so ve�je 
pomlajene oziroma sanirane gozdne površine. 

7. Pridobivanje lesa

− Izboljšati odprtost gozdov z gozdnimi cestami in gozdnimi vlakami. Prednost imajo 
gozdovi na najboljših rastiš�ih, kjer so stroški izgradnje gozdnih prometnic ekonomsko 
najbolj upravi�eni. V gospodarjenje z gozdovi vklju�iti tudi druge obstoje�e poti in 
ceste. 

− Na obstoje�ih gozdnih prometnicah zagotavljati minimalne standarde prevoznosti. 

− Uveljaviti uporabo sodobnih tehnologij in organizacijskih oblik pod pogojem skladnosti 
s terenskimi in sestojnimi razmerami ter funkcijami gozdov. 

− Zmanjšati obseg poškodb drevja in tal zaradi dela v gozdu ter izvajati sprotne sanacije 
po zaklju�ku del. 

8. Izobraževanje lastnikov gozdov

− Lokalne skupnosti, ki so lastnice ve�jih kompleksov gozdov, je potrebno spodbuditi k 
intenzivnejšemu in strokovnemu gospodarjenju z njimi. 

− Osveš�ati in izobraževati lastnike gozdov o pravilnem, varnem in ekonomi�nem 
gospodarjenju z gozdom, jih seznanjati o možnostih financiranja in sofinanciranja 
gozdnih del ter nakupa gozdarske strojne mehanizacije. Poudarek naj bo na izvajanju 
izobraževalnih delavnic za varnejše delo z motorno žago, spravilo lesa s traktorjem in 
dela z gojitvenimi orodji. 

− Izobraževati lastnike gozdov za varno delo v gozdu ter pove�ati njihovo zanimanje za 
delo v gozdu. Pospeševati tudi združevanje lastnikov gozdov za doseganje boljših 
ekonomskih u�inkov. 

− Seznanjati lastnike gozdov o potrebnih dovoljenjih za posege v gozdni prostor in 
se�njo, z namenom zmanjšanja koli�ine nedovoljeno posekanega lesa in števila 
posegov v gozdni prostor. 
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5.3 Usmeritve po glavnih podro�jih gospodarjenja z gozdovi 

5.3.1 Razvoj gozdnih sestojev 

Za potrebe gozdnogospodarskega na�rta Kraškega GGO smo oblikovali 13 RGR. 
Rastiš�nogojitveni razredi so po vsebini enaki kot v prejšnjemu GGN, z izjemo hrastovih 
gozdov na flišu, pri katerih smo oblikovali dva samostojna RGR, in sicer na boljših in 
slabših rastiš�ih fliša. Slednji se nahaja zgolj v GGE Istra. Osnovno vodilo pri sestavi 
RGR je bilo rastiš�e pa tudi trenutna oblika in vrsta gozdnih sestojev. Utemeljenost 
oblikovanja RGR, kjer je pomemben parameter tudi dejansko stanje sestojev, se kaže 
predvsem v sestojih bora in ostalih iglavcev ter sestojih robinije. Osnovna usmeritev v teh 
RGR je opredeljena v smeri zniževanja deleža rastiš�u tujerodnih vrst, kar zahteva 
specifi�ne usmeritve in ukrepe.  

Preglednica 43: Pregled RGR in njihovih osnovnih parametrov 

Šifra 
RGR 

Ime RGR Površina 
LZ 

(m3/ha) 
Prirastek 
(m3/ha) 

10001 Podgorska bukovja na silikatih 6.036,27 233,0 8,91

10002 Toploljubna bukovja na karbonatih 6.548,35 195,5 6,88

10003 Toploljubna hrastovja na silikatih 13.762,08 153,1 4,28

10004 Toploljubna hrastovja na karbonatih 4.740,53 146,6 3,2

10005 Gozdovi toploljubnih listavcev na karbonatih 23.156,02 80,1 1,78

10006 Pionirski gozdovi listavcev na silikatih 5.886,69 177,0 6,38

10007 
Nasadi iglavcev na rastiš�u podgorskega bukovja na 
silikatih 

1.458,43 238,5 12,87

10008 
Borovi gozdovi na rastiš�ih toploljubnih listavcev na 
karbonatih 

16.592,05 197,1 5,09

10009 
Borovi gozdovi na rastiš�ih toploljubnih listavcev na  
silikatih 

1.468,3 136,7 3,27

10010 Gozdovi robinije na rastiš�ih hrastovij na silikatih 1.017,40 241,1 6,92

10011 Gozdovi toploljubnih  listavcev na silikatih 4.153,35 80,7 2,10

10012 Varovalni gozdovi 1.453,57 97,0 2,15

10013 Gozdni rezervati 194,77 190,5 4,91

Pri oblikovanju RGR nam precejšnje težave povzro�a pomanjkanje podatkov o prostorski 
razporeditvi gozdnih združb, saj je Kraško GGO fitocenološko precej slabo raziskano in 
razli�ni sukcesijski stadiji antropogeno preoblikovanih površin skupaj s sekundarnimi 
gozdnimi združbami, ki otežujejo prepoznavanje primarnih gozdnih združb. 
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5.3.1.1 Rastiš�nogojitveni razred Podgorska bukovja na silikatih 10001 

Površinsko prevladujejo bukovi gozdovi na rastiš�ih kisloljubnega gradnovja. Zavzemajo 
pretežno hladne lege, severne in severovzhodne ekspozicije ter spodnje dele pobo�ij na 
flišni mati�ni podlagi. Zaradi na�ina gospodarjenja v preteklosti so ti gozdovi še vedno 
pretežno panjevskega nastanka, v starejših razvojnih fazah pa ta izgled ni ve� izrazito 
viden. Za te gozdove je zna�ilno, da so oddaljeni od naselij, zato so bili v preteklosti 
ve�inoma zaprti. To je vplivalo na intenzivnost gospodarjenja z njimi in zato niso bili 
prekomerno izkoriš�eni. V preteklosti so se izvajale tudi ob�asne se�nje na golo na ve�jih 
površinah, predvsem zaradi pridobivanja oglja. Stanje gozdov se izboljšuje in ti gozdovi so 
glede gozdnih fondov najkakovostnejši v celotnem GGO. Zavzemajo površino 6.036 ha ali 
7 % površine gozdov Kraškega GGO. 

Gozdovi tega RGR dosegajo najvišjo povpre�no lesno zalogo in prirastek. V lesni zalogi 
prevladuje bukev, pomemben delež pa imajo še graden (14,4 %) in drugi trdi listavci 
(10,7 %), med katerimi prevladuje cer. Posami�no sta sestojem primešana še �ešnja in 
javor, na predelih ob vodotokih ter na obmo�jih intenzivnejšega zaraš�anja pa tudi �rna 
jelša. Med iglavci prevladuje smreka, predvsem v obliki manjših nasadov. V skupinah ali 
sestojih se pojavljajo še �rni, rde�i in zeleni bor ter macesen. 

Gozdnogojitveni cilj:

Sestojno raznodoben in skupinsko mešan gozd bukve (59 %), s posami�no do skupinsko 
primesjo gradna (15 %), cera (8 %), drugih trdih listavcev (5 %), mehkih listavcev (4 %), 
plemenitih listavcev (2 %), smreke (3 %), bora (2 %), macesna (1 %) in ostalih iglavcev (1 %).  

� Kon�na lesna zaloga: 490 m3/ha. 
� Ciljni premer: bukev: 50 cm, hrast 55 cm. 

� Ciljna kakovost sortimentov: bukev  A1 (5 %), A2 in B (15 %), 
graden  A1 (2 %), B (10 %), 
iglavci    B (10 %), C (20 %).  

Pomladitveni cilj:

− bukev (70 %), graden (20 %), plemeniti listavci (5 %), ostali iglavci in listavci (5 %). 

Gozdnogojitvene usmeritve:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje. 
- Povpre�na proizvodna doba je 115-125 let (pri hrastu 125-135 let, pri bukvi 115-125 

let), povpre�na pomladitvena doba 10-20 let (15-25 let pri bukvi in 5-10 let pri 
hrastih in plemenitih listavcih).  

- Osnovni na�in obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo. Pri obnovi gozda 
upoštevamo semenska leta ciljne drevesne vrste. 

- Zaradi primanjkljaja mladovij in sestojev v obnovi je potrebno debeljake, ki so 
dosegli ciljni premer ali starost, pospešeno uvajati v obnovo.  

- V razvojni fazi mladja in goš�e je potrebno uravnavanje zmesi v korist hrasta, bukve 
in plemenitih listavcev. Pospešuje se osebke semenskega nastanka. 

- V letvenjaku je potrebno pravo�asno pri�eti s sproš�anjem krošnje izbrancev. 
- V drogovnjakih z bogato zasnovo in tesnim sklepom naj se izvajajo izbiralna 

red�enja zmerne jakosti (15-20 % na LZ), vendar s še eno ponovitvijo v razvojni fazi 
drogovnjaka. V drogovnjakih z normalnim sklepom in slabšo zasnovo pa naj bodo 
red�enja ve�je jakosti (23-27 % na LZ) in brez ponovitve. Izbiralna red�enja zmerne 
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jakosti naj bi se izvedla na 30 % površine (1.345 ha), mo�nejše jakosti na 49 % 
površine (2.203 ha), na 21 % površine (935 ha) pa ukrepi niso predvideni. Red�enja 
naj bodo usmerjena tudi h krepitvi mehanske stabilnosti sestojev. Pri negi 
drogovnjakov se še vedno pospešuje pestrost drevesnih vrst v korist bukve, hrasta 
in plemenitih listavcev.  

- V razvojni fazi drogovnjaka in debeljaka je potrebno za doseganje višje kakovosti 
ohranjati normalen sklep, da ne izzovemo rasti adventivnih poganjkov.  

- V drogovnjakih s pomanjkljivo zasnovo in drogovnjakih panjevskega nastanka 
izvajamo red�enja enkrat, vendar z ve�jo jakostjo, ki so usmerjena ve�inoma v 
zagotavljanje stojnosti sestojev.  

- Sestoje starejših drogovnjakov in mlajših debeljakov s slabimi sestojnimi zasnovami 
uvajamo pred�asno v obnovo. Še posebej je nujno pri�eti z obnovo ob že prisotnem 
mladju. 

- V debeljakih s tesnim sklepom je potrebno red�enje (15-20 % na LZ), v ostalih 
debeljakih brez ukrepanja. Red�enja so predvidena na 42 % površine (558 ha), brez 
ukrepanja na 28 % površine (361 ha), v obnovo pa je predvideno uvajanje 
debeljakov na 30 % površine (394 ha) z jakostjo 45 % na LZ. 

- V sestojih v obnovi z bujnim podmladkom naj se zaklju�i z obnovo (100 % LZ), v 
ostalih sestojih pa naj se pospešeno nadaljuje z obnovo (45-55 % na LZ). Zaklju�ek 
obnove je predviden na 50 % površine (62 ha), na preostalih 50 % površine (62 ha) 
pa je predvidena pospešena obnova. V povpre�ju obnovo hrastovih sestojev 
zaklju�imo v 10 letih, v bukovih sestojih pa v 20 letih.  

- V drogovnjakih in debeljakih je potrebno zaradi sanitarnih razlogov pospešeno 
zmanjševati delež iglavcev v lesni zalogi.  

Ukrepi:

Možni posek odraža postavljeni gozdnogojitveni cilj in gozdnogojitvene usmeritve. Iz 
možnega poseka je razbrati, da je ta usmerjen predvsem v zmanjševanje deleža iglavcev, 
saj je predvideni posek kar 33,5 % lesne zaloge iglavcev. Možni posek listavcev znaša 
18,6 % lesne zaloge. V strukturi možnega poseka po vrstah se�nje prevladujejo red�enja 
z 72,2 %, sledi pomladitveni posek s 25,4 %, posek oslabelega drevja z 2 % in panjevska 
obnova z 0,3 %. V tem RGR nimamo zanesljivih podatkov o prirastku (ni druge meritve 
SVP), ocenjujemo pa, da je ta nižji, kot izhaja iz veljavnih GGN GGE. Zaradi navedenega 
je zanesljivejši pokazatelj jakost na�rtovanega možnega delež možnega poseka glede na 
lesno zalogo.  

Preglednica 44: MP - Možni posek 

 m3 % na LZ % na PR 

Iglavci 36.923 33,5 70,3 

Listavci 241.091 18,6 49,8 

Skupaj 278.014 19,8 51,8 

Glede na to, da ta RGR zajema najboljša rastiš�a v GGO, je med gojitvenimi deli najve�ji 
poudarek na negi. Najve� nege na�rtujemo v drogovnjakih, in sicer 300 ha, v ostalih 
razvojnih fazah, pa je zaradi pomanjkanja mladovij, na�rtovane nege nekoliko manj. V 
skladu s pospešenim uvajanjem sestojev v obnovo je predviden tudi ukrep priprave 
sestojev za naravno nasemenitev na površini 50 ha, ostalo pa je namenjeno umetni 
obnovi. Varstvena dela v tem RGR so predvidena minimalno. 
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Preglednica 45: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 75,10 75,10 

Nega ha 549,94 624,97 

Varstvo dni 0,51 0,51 

Nega habitatov dni 7,86 68,10 

Ostala dela dni 0,00 0,00 

5.3.1.2 Rastiš�nogojitveni razred Toploljubna bukovja na karbonatih 10002 

Ta RGR se nahaja na dveh ve�jih lokacijah, in sicer na severnih pobo�jih Slavniškega 
pogorja in na obmo�ju med Vremš�ico, Vol�ami in Lažami. RGR zelo dobro sovpada z 
gozdno krajino, kjer je gozdnatost zelo velika. Glede drevesne sestave so ti gozdovi zelo 
ohranjeni, saj v njih prevladuje bukev, so pa ti gozdovi v preteklosti bili prekomerno 
sekani. Izvajale so intenzivne panjevske se�nje, v zaprtih, težje dostopnih predelih, pa so 
se tudi zaradi oglarjenja izvajale ve�je površinske se�nje na golo. Danes prevladujejo 
drogovnjaki panjevskega nastanka enomerne zgradbe. Zaradi izvajanja zmernih red�enj v 
zadnjih desetletjih, se je struktura lesne zaloge in kvaliteta teh gozdov zelo izboljšala in 
trenutno predstavljajo kvalitetnejše in donosnejše gozdove v Kraškem GGO s skupno 
površino 6.548,35 ha ali 7,6 %. 

V RGR prevladujejo zasebni gozdovi, skoraj izklju�no na rastiš�u primorskega bukovja. 
Bukev je osnovna graditeljica teh gozdov, ostale drevesne vrste so primešane le 
posamezno. Še najve�ji delež dosežejo trdi listavci s 14,2 % ter bor s 3,4 %. Ve�ji delež 
trdih listavcev in bora se pojavlja le na najbolj ekstremnih delih rastiš�a in na površinah, ki 
so se z gozdom zarasla v preteklih desetletjih.  

Gozdnogojitveni cilj:

Raznodobni sestoji bukve (79 %) s skupinsko primesjo cera (6 %), drugih trdih listavcev 
(6 %) ter posami�no primesjo smreke (2,5 %), bora (2,5 %), plemenitih listavcev (2 %) in 
hrasta (1 %). 

� Kon�na lesna zaloga: 450 m3/ha. 
� Ciljni premer: bukev: 45 cm. 

� Ciljna kakovost sortimentov: listavci  A1 (2 %), A2 in B (15 %), 
iglavci  B (10 %), C (20 %).  

Pomladitveni cilj:

− bukev (85 %), plemeniti listavci (5 %), ostali iglavci in listavci (10 %). 

Gozdnogojitvene usmeritve:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje. 
- Proizvodna doba je 130-140 let, pomladitvena doba 15-25 let.  
- Osnovni na�in obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo. 
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- Zaradi primanjkljaja mladovij in sestojev v obnovi je potrebno debeljake, ki so 
dosegli ciljni premer ali starost, pospešeno uvajati v obnovo.  

- V razvojni fazi mladja in goš�e je potrebno uravnavanje zmesi v korist bukve 
semenskega nastanka in plemenitih listavcev. Nego mladja se v dolo�eni meri lahko 
izvaja tudi že pod zastorom. 

- V letvenjaku je potrebno pravo�asno pri�eti s sproš�anjem krošnje izbrancev. 
- V drogovnjakih z bogato zasnovo in tesnim sklepom naj se izvajajo izbiralna 

red�enja zmerne jakosti (15-20 % na LZ), vendar s še eno ponovitvijo v razvojni fazi 
drogovnjaka. V drogovnjakih z normalnim sklepom pa naj bodo red�enja ve�je 
jakosti (23-27 % na LZ) in brez ponovitve. Izbiralna red�enja zmerne jakosti naj bi 
se izvedla na 20 % površine (1.030 ha), mo�nejše jakosti na 62 % površine (3194 
ha), na 18 % površine (935 ha) pa brez ukrepanja. Red�enja naj bodo usmerjena 
tudi h krepitvi mehanske stabilnosti sestojev.  

- V razvojni fazi drogovnjaka in debeljaka je potrebno za doseganje višje kakovosti 
ohranjati normalen sklep, da ne izzovemo rasti adventivnih poganjkov.  

- V drogovnjakih s pomanjkljivo zasnovo in drogovnjakih panjevskega nastanka 
izvajamo red�enja enkrat, vendar z ve�jo jakostjo, ki so usmerjena zgolj v 
zagotavljanje stojnosti sestojev.  

- Sestoje starejših drogovnjakov in mlajših debeljakov s slabimi sestojnimi zasnovami 
uvajamo pred�asno v obnovo. Še posebej je nujno pri�eti z obnovo ob že prisotnem 
mladju. 

- V panjevcih �rnega gabra z ve�jim deležem ciljnih drevesnih vrst naj se z red�enji 
(15–40 % na LZ) pospešuje bukev, cer in plemenite listavce ne glede na zasnovo. V 
sestojih, kjer izklju�no prevladujejo termofilni listavci panjevskega izvora je mogo�e 
nadaljevati z malopovršinsko obnovo panjevca z obhodnjami na 20 do 30 let. Tudi v 
teh sestojih puš�amo osebke ciljnih drevesnih vrst in tudi drevesa semenskega 
izvora (gospodarjenje s prihranjenci). Nega panjevca je predvidena na 20 % 
površine (49 ha), panjevska obnova na 41 % površine (99 ha), na 39 % površine 
(94 ha) pa v tem ureditvenem obdobju niso predvideni ukrepi. 

- V debeljakih s tesnim sklepom je potrebno red�enje (15–20 % na LZ), v ostalih 
debeljakih brez ukrepanja. Red�enja so predvidena na 38 % površine (366 ha), brez 
ukrepanja na 22 % površine (214 ha), v obnovo pa je predvideno uvajanje 
debeljakov na 40 % površine (390 ha) z jakostjo 25-35 % na LZ. 

- V sestojih v obnovi z bujnim podmladkom naj se zaklju�i z obnovo (100 % LZ), v 
ostalih sestojih pa naj se pospešeno nadaljuje z obnovo (45-55 % na LZ). Zaklju�ek 
obnove je predviden na 50 % površine (65 ha), na preostalih 50 % površine (65 ha) 
pa je predvidena pospešena obnova.  

- Pri težavah s pomlajevanjem je potrebno sestoje obnoviti s sadnjo bukve in 
plemenitih listavcev.  

- V sestojih v obnovi je potrebno postopno širiti pomladitvena jedra, z obnovo 
zaklju�iti, ko je bukov pomladek v razvojni fazi goš�e.  

Ukrepi:

Možni posek odraža postavljeni gozdnogojitveni cilj in gozdnogojitvene usmeritve ter 
znaša skupaj 267.285 m3. Jakost poseka je visoka predvsem pri iglavcih, saj želimo 
njihov delež pospešeno zmanjšati, saj je ve�ina sestojev iglavcev v razvojni fazi debeljaka 
z doseženo se�no zrelostjo. Možni posek je nekoliko višji tudi pri listavcih, saj želimo 
gozdove, ve�inoma panjevskega nastanka, intenzivneje negovati in preoblikovati v 
semenovce. Kljub temu je velik poudarek še vedno namenjen akumulaciji lesne zaloge, 
predvsem listavcev. V strukturi možnega poseka po vrstah se�nje prevladujejo red�enja s 
73,1 %, sledi pomladitveni posek z 18,9 %, panjevska obnova s 6 % in posek oslabelega 
drevja z 2 %.  
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Preglednica 46: MP - Možni posek 

 m3 % na LZ % na PR 
Iglavci 26.707 33,9 92,0 
Listavci 240.578 20,0 57,3 
Skupaj 267.285 20,8 59,5 

Glavni poudarek na�rtovanih gojitvenih del je v tem RGR namenjen negi, predvsem negi 
drogovnjaka, ki je na�rtovana na kar 250 ha površin. Nega drogovnjaka, kot glavni 
gojitveni ukrep, je namenjena predvsem pospešenemu preoblikovanju gozdov delnega 
panjevskega in semenskega nastanka v gozdove semenovcev. V tem RGR imamo v 
odsekih na nižji nadmorski višini in na izpostavljenih legah ve�ji poudarek tudi na 
varstvenih delih v obliki vzdrževanja protipožarnih presek. Relativno velik poudarek je 
namenjen tudi negi habitatov, saj se ti gozdovi nahajajo ve�inoma v gozdni krajini, kjer je 
pomanjkanje travnih površin, grmiš� in kaluž, ki pa so velikega pomena za divjad.  

Preglednica 47: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

dejanska s ponovitvami 
Obnova ha 29,98 29,98 
Nega ha 316,83 337,99 
Varstvo dni 295,86 632,66 
Nega habitatov dni 37,42 143,70 
Ostala dela dni 0,00 0,00 

5.3.1.3 Rastiš�nogojitveni razred Toploljubna hrastovja na silikatih 10003 

Rastiš�a teh gozdov so zelo razpršena po celotnem obmo�ju in obsegajo razli�ne 
združbe, ve�inoma sekundarne, ki so nastale pod mo�nim antropogenim vplivom. Tako ti 
gozdovi zavzemajo osojne in zaledne lege istrskega gri�evja (Seslerio autumnalis-
Quercetum pubescentis), prisojne in grebenske lege Brkinov (Melampyro vulgati-
Quercetum petraeae), osojne ter grebenske lege, ki se s Krasa spuš�ajo v Vipavsko 
dolino (Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae) in posamezna vlažnejša rastiš�a 
(Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum betuli). Zaradi razli�nih rastiš�nih razmer je tudi stanje 
gozdov precej heterogeno, z nekoliko specifi�nimi cilji in usmeritvami, ki se odražajo 
predvsem na ravni GGE. Velik del teh gozdov so bivši steljniki, ki so bili zaradi bližine 
naselij in lažje dostopnosti stalno pod mo�nim �lovekovim vplivom (paša živine, košnja 
podrasti in steljarjenje). Izvajale so se panjevske se�nje, ker so iz teh gozdov lastniki 
zagotavljali lastne potrebe po drveh in tudi za pokrivanje potreb na trgu. Danes še vedno 
prevladujejo mlajši gozdovi, veliko jih je tudi panjevskega nastanka. Skupna površina teh 
gozdov je 13.762,08 ha ali 15,9 % GGO. Glavni gradniki teh gozdov so hrasti, med 
katerimi prevladuje graden, precejšen delež pa zavzema še cer (16 %). Precejšen je tudi 
delež iglavcev, ki pa so v obliki nasadov bili osnovani predvsem v Brkinih.  

Gozdnogojitveni cilj:

Raznodobni sestoji gradna (40 %) in cera (17 %), s skupinsko primesjo bukve (8 %), 
puhavca (5 %), robinije (4 %), smreke (3 %), bora (5 %), macesna (1 %), drugih iglavcev 
(2 %) in mehkih listavcev (4 %) ter posami�no primesjo belega gabra (3 %), kostanja (3 
%), plemenitih listavcev (2 %) in drugih trdih listavcev (3 %). 

� Kon�na lesna zaloga: 350 m3/ha. 
� Ciljni premer: hrast: 50 cm, bukev 45 cm. 
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� Ciljna kakovost sortimentov: graden  A1 (5 %), B (10 %), C (15 %), 
bukev  A1 (2 %), A2 in B (10 %), 
dr. trdi listavci drva, piloti, 
iglavci  B (10 %), C (30 %). 

Pomladitveni cilj:

− graden (50 %), cer (10 %), bukev (20 %), plemeniti listavci (5 %), iglavci in ostali 
listavci (15 %). 

Gozdnogojitvene usmeritve:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje. 
- Proizvodna doba je 125-135 let, pomladitvena doba 5-10 let.  
- Osnovni na�in obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo. 
- Zaradi primanjkljaja mladovij in sestojev v obnovi je potrebno debeljake, ki so 

dosegli ciljno lesno zalogo ali starost, pospešeno uvajati v obnovo.  
- V razvojni fazi mladja in goš�e je potrebno pospeševati drevesno sestavo, ki je 

zna�ilna za primarne gozdne združbe. Glavni gradniki naj bodo bukev, graden in 
cer.  

- V letvenjaku je potrebno pravo�asno pri�eti s sproš�anjem krošnje izbrancev. 
Pospešujemo predvsem osebke semenskega nastanka. 

- V drogovnjakih z bogato zasnovo in tesnim sklepom naj se izvajajo izbiralna 
red�enja mo�nejše jakosti (25-30 % na LZ), v drogovnjakih z normalnim sklepom pa 
naj bodo red�enja zmerne jakosti (15-20 % na LZ). Izbiralna red�enja mo�nejše 
jakosti naj bi se izvedla na 20 % površine (2.003 ha), zmerne jakosti na 47 % 
površine (4.715 ha), na 33 % površine (3.298 ha) pa brez ukrepanja. Red�enja v 
bukovih drogovnjakih naj bodo z nižjo jakostjo, vendar z eno ponovitvijo. Red�enja 
naj bodo usmerjena tudi h krepitvi mehanske stabilnosti sestojev. 

- V razvojni fazi drogovnjaka in debeljaka je potrebno za doseganje višje kakovosti 
ohranjati normalen sklep, da ne izzovemo rasti adventivnih poganjkov.  

- Na najslabših delih rastiš�a, predvsem izpostavljenih sušnih južnih in grebenskih 
legah, kjer je tudi gostota in višina dreves obi�ajno manjša, izvajati minimalno nego, 
ki naj bo usmerjena v zagotavljanje stojnosti. Red�enja naj bodo v krajših razmikih 
in z nižjo jakostjo. Zaradi nevarnosti erozije ukrepati malopovršinsko. Ohranjamo 
tudi osebke panjevskega nastanka 

- Sestoje starejših drogovnjakov in mlajših debeljakov s slabimi sestojnimi zasnovami 
na dobrih rastiš�ih uvajamo pred�asno v obnovo. Še posebej je nujno pri�eti z 
obnovo ob že prisotnem mladju. Ocenjena površina drogovnjakov potrebnih obnove 
je 5 % (501 ha), ki jih v obnovo uvajamo z jakostjo 25-35 % na LZ. 

- Prepre�iti širjenje panjevcev robinije oziroma zmanjšati njihov delež. 
- V panjevcih robinije naj se že v razvojni fazi letvenjaka izvaja nego z namenom 

pospeševanja gradna in plemenitih listavcev ne glede na zasnovo. Ob pridobljenem 
dolo�enem številu izbrancev je potrebno te ponovno sproš�ati po približno 10 letih, 
dokler robinija še intenzivno priraš�a. Kasnejša red�enja so manjše jakosti in lahko 
na daljše �asovno razdobje. V sestojih, kjer izklju�no prevladuje robinija 
panjevskega izvora je mogo�e nadaljevati z malopovršinsko obnovo panjevca z 
obhodnjami na 20 do 30 let. Tudi v teh sestojih puš�amo osebke ciljnih drevesnih 
vrst in tudi drevesa semenskega izvora (gospodarjenje s prihranjenci). Nega 
panjevca z jakostjo 25-30 % na LZ je predvidena na 20 % površine (125 ha), 
panjevska obnova na 24 % površine (151 ha), na 56 % površine (349 ha) pa v tem 
ureditvenem obdobju ne bi ukrepali. 
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- V debeljakih s tesnim sklepom je potrebno red�enje (15–20 % na LZ), v ostalih 
debeljakih brez ukrepanja. Red�enja so predvidena na 35 % površine (950 ha), brez 
ukrepanja na 25 % površine (663 ha), v obnovo pa je predvideno uvajanje 
debeljakov na 40 % površine (1.076 ha) z jakostjo 35-45 % na LZ. 

- Debeljake uvajamo v obnovo z mo�nejšim pomladitvenim posekom (40-60 % na LZ) 
in z oblikovanjem ve�jih pomladitvenih jeder za uspešno nasemenitev hrastov.  

- V sestojih v obnovi z bujnim podmladkom naj se zaklju�i z obnovo (100 % LZ), v 
ostalih sestojih naj se pospešeno nadaljuje z obnovo (45-55 % na LZ). Zaklju�ek 
obnove je predviden na 50 % površine (125 ha), na preostalih 50 % površine (125 
ha) pa je predvidena pospešena obnova. V sestojih s prisotnim bukovim 
pomladkom je potrebno bolj zadržano nadaljevati z obnovo. 

- V drogovnjakih in debeljakih je potrebno zaradi sanitarnih razlogov pospešeno 
zmanjševati delež iglavcev v lesni zalogi.  

Ukrepi:

Možni posek odraža postavljeni gozdnogojitveni cilj in gozdnogojitvene usmeritve ter 
znaša skupaj 460.371 m3. Jakost poseka je visoka predvsem pri iglavcih, saj želimo 
njihov delež pospešeno zmanjšati. Možni posek je nekoliko višji tudi pri listavcih, saj 
predvidevamo nekoliko višje intenzitete poseka pri obnovi hrastovih sestojev. Pospešena 
obnova gozdov je predvidena predvsem v Brkinih, medtem ko so hrastovi gozdovi v Istri 
namenjeni še ve�inoma akumulaciji lesne zaloge. V strukturi možnega poseka po vrstah 
se�nje prevladujejo red�enja s 56,1 %, sledi pomladitveni posek s 37,5 %, panjevska 
obnova s 4,4 % in posek oslabelega drevja z 2 %. 

Preglednica 48: MP - Možni posek 

 m3 % na LZ % na PR 
Iglavci 97.746 32,0 91,3 
Listavci 362.625 17,2 63,4 
Skupaj 460.371 19,1 67,8 

Rastiš�na pestrost tega RGR se odraža tudi v na�rtovanih gojitvenih in varstvenih delih. 
Nega gozdov je tako predvidena predvsem na najboljših rastiš�ih v predelu Brkinov in 
Vrhov, medtem ko je protipožarno varstvo, predvsem v obliki novogradenj, predvideno na 
obmo�ju GGE Istra, kjer so gozdovi najbolj požarno ogroženi. 

Preglednica 49: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

dejanska s ponovitvami 
Obnova ha 85,04 85,04 
Nega ha 506,20 530,08 
Varstvo dni 2.787,87 3.269,09 
Nega habitatov dni 39,62 281,20 
Ostala dela dni 0,00 0,00 
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5.3.1.4 Rastiš�nogojitveni razred Toploljubna hrastovja na karbonatih 10004 

Gozdovi tega RGR se fragmentarno pojavljajo po celotnem GGO z apneno mati�no 
podlago, prevladujejo pa na obmo�ju ožjega Krasa, kjer niso prisotni v ve�jem 
kompleksu. Njihova pojavnost je vezana na dolo�en relief in globino tal. Poraš�ajo 
vznožja pobo�ij, zaravnice, dna in pobo�ja vrta� ter uval. Ti gozdovi so prisotni predvsem 
na jerovici in obsegajo površino 4.740,53 ali 5,5 % gozdov GGO. Kjer so tla globlja, so 
pogosto površinsko zakisana in v gozdovih se pojavlja ve�ji delež kostanja. Sicer pa so 
glavni graditelji teh gozdov hrasti, med katerimi pa prevladuje cer. Graden zavzema 
hladnejše lege in pobo�ja in dna vrta�, puhasti hrast pa toplejše lege in robe vrta�. V tem 
RGR je najve�ji delež debeljakov in veliko sestojev je zastar�enih in potrebnih obnove. 
Prebivalci Krasa so te hrastove gozdove od nekdaj varovali zaradi zgodovinskih, kulturnih, 
socialnih in estetskih razlogov. Postopno pa prihajajo do spoznanja, da je potrebno tudi 
hrastove gozdove, ki so zaradi starosti marsikje že slabo vitalni, obnavljati. Naravna 
obnova z nasemenitvijo pa je marsikje otežena zaradi bujne zeliš�ne plasti ojstrice. Ti 
gozdovi so se pogosto uporabljali kot steljniki ali pa so bili sestavni del pašnikov, zaradi 
�esar imajo tudi rahlejši sklep. Znotraj tega RGR je 11 % iglavcev (�rni bor), ki so se 
ve�inoma nasemenili na obrobju hrastovih sestojev na opuš�enih kmetijskih površinah, ki 
so kasneje prešle v gozd.  

Gozdnogojitveni cilj:

Raznodobni sestoji cera (38 %) in gradna (28 %) s skupinsko primesjo bora (9 %), 
puhavca (5 %), robinije (4 %), bukve (2 %), kostanja (2 %), smreke (1 %) in drugih trdih 
listavcev (9 %) ter posami�no primesjo plemenitih listavcev (2 %).  

� Kon�na lesna zaloga: 260 m3/ha. 
� Ciljni premer: hrast: 40 cm, bor 40 cm. 

� Ciljna kakovost sortimentov: graden  B (5 %), C (10 %), 
 dr. trdi listavci drva, piloti, 

iglavci  B (5 %), C (25 %).  

Pomladitveni cilj:

− graden (40 %), cer (30 %), puhavec (10 %), ostali iglavci in listavci (10 %). 

Gozdnogojitvene usmeritve:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje. 
- Proizvodna doba za hraste je 135-145 let, za bor 95-105 let, pomladitvena doba 5-

10 let.  
- Osnovni na�in obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo. Pri težavah s 

pomlajevanjem se lahko izvaja sadnja ali setev.  
- Zaradi primanjkljaja mladovij in sestojev v obnovi ter dejstva, da je precejšen delež 

debeljakov zastar�enih je potrebno te pospešeno uvajati v obnovo.  
- V razvojni fazi mladja in goš�e je potrebno pospeševati hraste, predvsem graden. 
- V letvenjaku je potrebno pravo�asno pri�eti s sproš�anjem krošnje izbrancev. 

Pospešujemo predvsem osebke semenskega nastanka. 
- V drogovnjakih red�iti redkeje ve�inoma le enkrat in z ve�jo jakostjo (25-35 % na 

LZ). Red�enja drogovnjakov so predvidena na 40 % površini (1.000 ha), na 55 % 
površine (1.385 ha) pa brez ukrepanja. Ocenjena površina drogovnjakov potrebnih 
obnove je 5 % (126 ha), ki jih v obnovo uvajamo z jakostjo 30-40 % na LZ. 
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- V debeljakih s tesnim sklepom je potrebno šibko red�enje (10-15 % na LZ), zgolj v 
pomo� najkvalitetnejšim izbrancem. V ostalih debeljakih brez ukrepanja. Red�enja 
so predvidena na 25 % površine (453 ha), brez ukrepanja na 25 % površine (453 
ha), v obnovo pa je predvideno uvesti debeljake na 50 % površine (900 ha) z 
jakostjo 40-60 % na LZ. 

- Debeljake uvajamo v obnovo z mo�nejšim pomladitvenim posekom (40-60 % na LZ) 
z oblikovanjem ve�jih pomladitvenih jeder za uspešno nasemenitev hrastov.  

- V sestojih v obnovi z bujnim podmladkom naj se zaklju�i z obnovo (100 % LZ), v 
ostalih sestojih pa naj se pospešeno nadaljuje z obnovo (45-55 % na LZ). Zaklju�ek 
obnove je predviden na 80 % površine (58 ha), na preostalih 20 % površine (15 ha) 
pa je predvidena pospešena obnova. 

- V panjevcih z ve�jim deležem ciljnih drevesnih vrst naj se z red�enji (15–40 % na 
LZ) pospešuje hraste ne glede na zasnovo. V sestojih, kjer izklju�no prevladujejo 
�rni gaber in mali jesen je mogo�e nadaljevati z malopovršinsko obnovo panjevca z 
obhodnjami dolžine 30 let. Tudi v teh sestojih puš�amo osebke ciljnih drevesnih vrst 
in tudi drevesa semenskega izvora (gospodarjenje s prihranjenci). Nega panjevca je 
predvidena na 30 % površine (104 ha), panjevska obnova na 21 % površine (73 
ha), na 49 % površine (169 ha) pa v tem ureditvenem obdobju niso predvideni 
ukrepi. 

- V drogovnjakih in debeljakih je potrebno zaradi sanitarnih razlogov pospešeno 
zmanjševati delež iglavcev v lesni zalogi.  

Ukrepi:

V tem RGR znaša delež debeljakov kar 38 %, tako da je glavnina na�rtovanega možnega 
poseka predvidena z obnovo. V strukturi možnega poseka po vrstah se�nje prevladuje 
pomladitveni posek s 63,7 %, sledijo red�enja s 30,7 %, panjevska obnova s 3,4 % in 
posek oslabelega drevja z 2 %. V tem RGR na�rtujemo tudi znižanje lesne zaloge 
iglavcev, saj dopuš�amo njihov posek na ravni 111 % prirastka. 

Preglednica 50: MP - Možni posek 

 m3 % na LZ % na PR 
Iglavci 25.999 32,8 111,2 
Listavci 129.332 21,0 82,8 
Skupaj 155.331 22,3 86,5 

Zaradi relativno velikega deleža zastar�enih hrastovih sestojev, je glavni poudarek 
gojitvenih del namenjen obnovi gozdov, pri kateri pa naj bi ta ve�inoma potekala po 
naravni poti. Na manjši površini, kjer naravna obnova ne bi uspela, pa na�rtujemo obnovo 
s sadnjo in setvijo. Glede na dejstvo, da so ti gozdovi požarno ogroženi, je glavnina 
varstva namenjena vzdrževanju in dopolnitvi mreže protipožarnih presek. 

Preglednica 51: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

dejanska s ponovitvami 
Obnova ha 129,92 129,92 
Nega ha 103,70 117,06 
Varstvo dni 695,10 1.394,14 
Nega habitatov dni 19,52 87,20 
Ostala dela dni 0,00 0,00 
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5.3.1.5 Rastiš�nogojitveni razred Gozdovi toploljubnih listavcev na karbonatih 10005 

Ta RGR je najobsežnejši na Kraškem GGO, saj obsega kar 23.156,02 ha gozda ali 27 % 
celotne površine. Zavzema ekstremna in nizkoproduktivna rastiš�a na karbonatni mati�ni 
podlagi. V lesni zalogi prevladujejo drugi trdi listavci, med katerimi zajema hrast puhavec 
13 %, �rni gaber 14 %, cer 15 % in mali jesen 5 %. Delež gradna je 14 % in je vezan 
predvsem na vlažnejša rastiš�a v vrta�ah. Kakovost lesa je slaba in je ve�inoma 
namenjen za kurjavo ter celulozo. Veliko je podmerskega lesa. Gozd opravlja predvsem 
ekološke funkcije.  

Predvsem na višjih nadmorskih višinah v bolj kontinentalnem delu obmo�ja so rastiš�a 
boljša (vlažnejša), vendar so zaradi antropogenega delovanja mo�no spremenjena in na 
njih prevladujejo toploljubni listavci. Prevladujejo mlajši gozdovi, ki so nastali z 
zaraš�anjem opuš�enih kraških gmajn. Iz velikopovršinskih zapuš�enih ekstenzivnih 
pašnikov so se ti prek razli�nih sukcesij v nekaj desetletjih razvili v gozdove toploljubnih 
listavcev z znatnim deležem �rnega bora (25 %). Površina RGR bo v prihodnje ostala 
ve�inoma nespremenjena, vendar se bo njegova razporeditev v prostoru spreminjala. Del 
teh gozdov bo v sukcesiji ter s primernim gospodarjenjem na najboljših rastiš�ih prešel 
med bukove ali gradnove gozdove, po drugi strani bo pa v ta RGR prešla ve�ina sedanjih 
borovih gozdov. 

Gozdnogojitveni cilj:

Raznodobni sestoji hrastov (cer 17 %, graden 16 %, puhavec 14 %) s skupinsko primesjo 
bora (21 %), bukve (8 %), �rnega gabra (12 %), malega jesena (5 %) ter posami�no 
primesjo plemenitih listavcev (3 %) in drugih trdih listavcev (4 %).  

� Kon�na lesna zaloga: 150 m3/ha. 
� Ciljni premer: hrast 30 cm, bor 35 cm. 

� Ciljna kakovost sortimentov: listavci (graden, bukev) C (10 %), 
dr. trdi listavci  drva, 
iglavci   B (5 %), C (15 %).  

Pomladitveni cilj:

− graden (30 %), cer (20 %), puhavec (20 %), �rni bor (10 %), bukev (10 %) drugi trdi 
listavci (10 %). 

Gozdnogojitvene usmeritve:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje z elementi 
panjevskega gospodarjenja. 

- Povpre�na proizvodna doba hrastov 100-140 let, bora 95-105 let, drugih trdih 
listavcev 30-40 let. Pomladitvena doba 5-10 let.  

- Osnovni na�in obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo in panjevska 
obnova.  

- Nego mladovja izvajamo zgolj na boljših rastiš�ih (vrta�e), kjer pospešujemo 
graden, bukev in plemenite listavce.  

- V drogovnjakih listavcev krepiti stojnost. Red�iti enkrat in z ve�jo jakostjo (25-30 % 
na LZ). Na površinah, kjer z red�enjem lahko izboljšamo kakovost izbrancev 
(vrta�e), red�imo z manjšo jakostjo (15-20 % na LZ), vendar z eno ponovitvijo. V 
drogovnjakih �rnega bora red�iti enkrat in nekoliko mo�neje (30 - 35 % na LZ). 
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Izbiralna red�enja listavcev so predvidena na 23 % površine (2.645 ha), izbiralna 
red�enja iglavcev pa na 10 % površine (1.156 ha), na 52 % površine (5.950 ha) pa 
brez ukrepanja. Ocenjena površina drogovnjakov potrebnih obnove je 15 % (1.719 
ha), ki jih v obnovo uvajamo z jakostjo 40-60 % na LZ. 

- V debeljakih listavcev šibko red�enje (10-15 % na LZ), zgolj v pomo�
najkvalitetnejšim izbrancem. V ostalih debeljakih listavcev brez ukrepanja. V 
debeljakih �rnega bora zmerno red�enje (13-17 % na LZ). Red�enja so predvidena 
na 22 % površine (566 ha), brez ukrepanja na 28 % površine (701 ha), v obnovo pa 
je predvideno uvajanje debeljakov na 50 % površine (1.267 ha). 

- Debeljake uvajamo v obnovo z mo�nejšim pomladitvenim posekom (40-60 % na LZ) 
z oblikovanjem ve�jih pomladitvenih jeder za uspešno nasemenitev hrastov.  

- Ve�ino gozdov obnavljamo v razvojni fazi drogovnjaka z mo�nejšim pomladitvenim 
posekom (40-60 % na LZ) z oblikovanjem ve�jih pomladitvenih jeder za uspešno 
nasemenitev hrastov. 

- V sestojih v obnovi z bujnim podmladkom naj se zaklju�i z obnovo (100 % LZ), v 
ostalih sestojih naj se pospešeno nadaljuje z obnovo (45-55 % na LZ). Zaklju�ek 
obnove je predviden na 80 % površine (242 ha), na preostalih 20 % površine (61 
ha) pa je predvidena pospešena obnova. 

- V panjevcih z ve�jim deležem ciljnih drevesnih vrst naj se izvede enkratno red�enje 
(15–40 % na LZ) s katerim pospešujemo hraste ne glede na zasnovo in nastanek, 
sledi obnova gozda ob doseženi ciljni starosti. V sestojih, kjer izklju�no prevladujejo 
�rni gaber in mali jesen je mogo�e nadaljevati z malopovršinsko obnovo panjevca z 
obhodnjami dolžine 40 let. Tudi v teh sestojih puš�amo osebke ciljnih drevesnih vrst 
in tudi drevesa semenskega izvora (gospodarjenje s prihranjenci). Nega panjevca je 
predvidena na 10 % površine (863 ha), panjevska obnova na 13 % površine (1.156 
ha), na 77 % površine (6.611 ha) pa v tem ureditvenem obdobju niso predvideni. 

- V drogovnjakih in debeljakih je potrebno zaradi sanitarnih razlogov zmanjševati 
delež iglavcev v lesni zalogi.  

- Zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja je potrebno izvajati preventivne 
ukrepe varstva pred požari. Poseben poudarek je na dograjevanju in vzdrževanju 
mreže protipožarnih presek. 

Ukrepi:

V tem RGR znaša delež iglavcev kar 26 %, kar mo�no vpliva na višino možnega poseka, 
kajti delež iglavcev želimo zaradi sanitarnih razlogov, se�ne zrelosti in požarne 
ogroženosti gozdov pospešeno zmanjševati. Možni posek tako znaša kar 71 % celotnega 
prirastka, saj je ve�ina možnega poseka predvidena z obnovo. Red�enja so predvidena 
ve�inoma na boljših rastiš�ih v vrta�ah in borovih drogovnjakih, kjer lahko izboljšamo 
kvaliteto ciljnih sortimentov. V strukturi možnega poseka po vrstah se�nje tako prevladuje 
pomladitveni posek z 48,5 %, sledijo red�enja s 26,1 %, panjevska obnova z 20,4 % in 
posek oslabelega drevja s 5 %. 

Preglednica 52: MP - Možni posek 

 m3 % na LZ % na PR 
Iglavci 102.607 21,6 96,2 
Listavci 269.183 19,5 64,3 
Skupaj 371.790 20,1 70,7 

Glede na nizko produktivnost rastiš� tega RGR je predviden precejšen obseg gojitvenih 
del, vendar so ta dela ve�inoma skoncentrirana na požariš�ih, kjer so bila vložena velika 
sredstva za umetno obnovo gozdov. Tako na teh požariš�ih na�rtujemo predvsem nego 
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najmlajših razvojnih faz, in sicer mladja in goš�e. Ti gozdovi so tudi požarno najbolj 
ogroženi na ravni celotnega GGO, zaradi �esar so velika sredstva namenjena njihovemu 
protipožarnemu varstvu, predvsem v obliki novogradenj protipožarnih presek. Zaradi 
sušnih rastiš� brez površinskih voda, je pri biomeliorativnih delih velik poudarek namenjen 
vzdrževanju vodnih površin. 

Preglednica 53: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

dejanska s ponovitvami 
Obnova ha 114,97 114,97 
Nega ha 550,95 590,02 
Varstvo dni 10.250,41 14.279,85 
Nega habitatov dni 158,71 803,60 
Ostala dela dni 0,00 0,00 

5.3.1.6 Rastiš�nogojitveni razred Pionirski gozdovi listavcev na silikatih 10006 

Prevladujejo gozdovi pionirskih listavcev na rastiš�ih kisloljubnega bukovja v Brkinih, ki so 
nastali z zaraš�anjem opuš�enih kmetijskih zemljiš� (strmi pašniki, ekstenzivni 
sadovnjaki). Ti gozdovi so glede drevesnih vrst v lesni zalogi zelo pestri. Glavna 
graditeljica sestojev na vlažnejših in hladnejših legah je �rna jelša. V teh sestojih je 
mo�no prisotna grmovna in zeliš�na podrast, od katere prevladuje robida. Toplejša in 
sušna pobo�ja poraš�ajo breza, trepetlika, cer in kostanj. V teh gozdovih so se v 
sedemdesetih letih izvajale premene s sadnjo iglavcev, kasneje pa tudi plemenitih 
listavcev. Iglavci se v teh gozdovih pojavljajo kot manjši sestoji, ki so bili premajhni za 
izlo�itev v samostojen odsek. Skupna površina teh gozdov znaša 5.886,69 ha ali 6,8 %. V 
prihodnje pri�akujemo s postopnim zmanjševanjem zaraš�anja kmetijskih površin tudi 
zmanjševanje površine tega RGR, saj bo del teh gozdov s sukcesijo in primernim 
gospodarjenjem prešel med bukove ali hrastove gozdove. 

Gozdnogojitveni cilj:

Raznodobni sestoji �rne jelše (27 %), cera (14 %) in gradna (12 %) s skupinsko primesjo 
bukve (10 %), smreke (5 %), bora (3 %), ostalih iglavcev (2 %), macesna (1 %) ter s 
skupinsko do posami�no primesjo plemenitih listavcev (10 %), drugih trdih (13 %) in 
mehkih (3 %) listavcev.  

� Kon�na lesna zaloga: 360 m3/ha. 
� Ciljni premer: hrast: 50 cm, bukev 50 cm, �rna jelša 40 cm. 

� Ciljna kakovost sortimentov: graden, pl. list. A1 (5 %), B (10 %), C (15 %), 
bukev   A1 (2 %), A2 in B (10 %), 
�rna jelša   B (10 %), C (20 %), 
dr. trdi listavci  drva, piloti, 
iglavci  B (10 %), C (20 %). 

Pomladitveni cilj:

− graden (20 %), bukev (30 %), plemeniti listavci (20 %), iglavci (10 %) ter drugi trdi 
(15 %) in mehki listavci (5 %).  
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Gozdnogojitvene usmeritve:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje, pri �rni jelši tudi 
panjevsko gospodarjenje. 

- Povpre�na proizvodna doba je 80 let, ki je pri mehkih listavcih (�rna jelša) 55-65 let, 
plemenitih listavcih 70-120 let, hrastih 120-130 let, bukvi 110-120 let. Pomladitvena 
doba 5-15 let.  

- Osnovni na�in obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo, deloma panjevska 
obnova in deloma obnova s sadnjo plemenitih listavcev (veliki jesen, javor, �ešnja).  

- Osnovna usmeritev pri dolo�itvi in izvajanju ukrepov je postopna premena 
(posredna in neposredna) v rastiš�u primernejše oblike gozda. Prednost ima 
posredna premena, kar pomeni, da v sestojih vseh razvojnih faz maksimalno 
izkoristimo dano zasnovo in drevesno sestavo ciljnih drevesnih vrst ter jo negujemo 
in krepimo. 

- V razvojni fazi mladja in goš�e je potrebno uravnavanje zmesi v korist hrasta, bukve 
in plemenitih listavcev. Kjer se pojavlja bujna zeliš�na plast izvajamo obžetev. 

- V letvenjaku je potrebno pravo�asno pri�eti s sproš�anjem krošnje izbrancev. 
- V drogovnjakih z bogato zasnovo in ve�jim deležem ciljnih drevesnih vrst naj se 

izvajajo izbiralna red�enja zmerne jakosti (15-20 % na LZ), vendar s še eno 
ponovitvijo v razvojni fazi drogovnjaka. V preostalih drogovnjakih pa naj bodo 
red�enja enkratna in ve�je jakosti (25-35 % na LZ). V drogovnjakih iglavcev izvajati 
red�enja ve�je jakosti. Red�enja naj bodo usmerjena tudi h krepitvi mehanske 
stabilnosti sestojev. Izbiralna red�enja zmerne jakosti naj bi se izvedla na 20 % 
površine (1.034 ha), mo�nejše jakosti na 60 % površine (3.104 ha), na 15 % 
površine (772 ha) pa brez ukrepanja. Obnova drogovnjakov je predvidena na 5 % 
površine (258 ha) z jakostjo 40-60 % na LZ. 

- V kvalitetnejših sestojih �rne jelše izvajamo red�enja, v preostalih pa �rno jelšo ob 
kulminaciji povpre�nega vrednostnega prirastka uvajamo v obnovo z 
malopovršinsko panjevsko se�no, pri kateri v sestoju ohranimo vse prisotne osebke 
ciljnih drevesnih vrst.  

- V debeljakih s tesnim sklepom in ciljnimi drevesnimi vrstami je potrebno red�enje 
(15-20 % na LZ), v ostalih debeljakih brez ukrepanja. Red�enja so predvidena na 
39 % površine (191 ha), brez ukrepanja na 11 % površine (52 ha), v obnovo pa je 
predvideno uvesti debeljake na 50 % površine (243 ha) z jakostjo 50-70 % na LZ. 

- V sestojih v obnovi z bujnim podmladkom naj se zaklju�i z obnovo (100 % LZ), v 
ostalih sestojih naj se pospešeno nadaljuje z obnovo (65-75 % na LZ). Zaklju�ek 
obnove je predviden na 80 % površine (80 ha), na preostalih 20 % površine (20 ha) 
pa je predvidena pospešena obnova. Obnovo hrastovih sestojev in sestojev 
plemenitih listavcev zaklju�imo v 10 letih, v bukovih sestojih pa v 20 letih. 

- V sestojih v obnovi, kjer se pomlajuje bukev, nadaljujemo z obnovo bolj zadržano, v 
preostalih sestojih, pa naj obnova poteka hitreje in naj se zaklju�i v 10 letih.  

- V drogovnjakih in debeljakih je potrebno zaradi sanitarnih razlogov pospešeno 
zmanjševati delež iglavcev v lesni zalogi.  

Ukrepi:

Možni posek odraža postavljeni gozdnogojitveni cilj in gozdnogojitvene usmeritve ter 
znaša skupaj 278.379 m3. Jakost poseka je visoka predvsem pri iglavcih, saj želimo 
njihov delež zaradi sanitarnih vzrokov pospešeno zmanjšati. Možni posek je nekoliko višji 
tudi pri listavcih, saj predvidevamo nekoliko višje jakosti poseka pri premenah in obnovi 
�rne jelše. V strukturi možnega poseka po vrstah se�nje prevladujejo red�enja z 69,4 %, 
pomladitveni posek s 26,6 % in posek oslabelega drevja s 4 %. 
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Preglednica 54: MP - Možni posek 

 m3 % na LZ % na PR 
Iglavci 65.486 46,0 99,9 
Listavci 212.893 23,7 68,7 
Skupaj 278.379 26,7 74,1 

Gojitvena dela so usmerjena predvsem v nego mlajših razvojnih faz, s katero želimo 
izboljšati drevesno sestavo v smeri rastiš�u primernejših drevesnih vrst (posredna 
premena). Pri obnovi gozdov je znaten delež te predviden s sadnjo (direktna premena).  

Preglednica 55: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

dejanska s ponovitvami 
Obnova ha 94,92 94,92 
Nega ha 295,42 399,97 
Varstvo dni 64,57 150,50 
Nega habitatov dni 4,89 34,90 
Ostala dela dni 0,00 0,00 

5.3.1.7 Rastiš�nogojitveni razred Nasadi iglavcev na rastiš�ih podgorskega bukovja 
na silikatih 10007 

Nasadi iglavcev so bili osnovani v Brkinih pretežno v obdobju 1965-1980, v manjšem 
obsegu pa so bili osnovani po prvi svetovni vojni. Približno na polovici površin so bili 
osnovani s sadnjo kot premena degradiranih sestojev bukve in gradna na boljših rastiš�ih, 
preostali del pa s premeno grmiš� pionirskih drevesnih vrst. Manjši del nasadov iglavcev, 
ki je bil osnovan z neprimernimi drevesnimi vrstami, so zaradi zastoja v višinski rasti 
prerasli avtohtoni listavci. Na boljših rastiš�ih je bila prisotna zelo bogata in vitalna 
zeliš�na in grmovna vegetacija, zelo intenzivna je bila tudi rast poganjkov iz panjev. Nega 
teh nasadov je bila zelo zahtevna in draga. Zaradi pomanjkanja sredstev se negovalna 
dela marsikje niso opravila pravo�asno ali pa so se opustila. V takih primerih so se 
oblikovali mešani sestoji iglavcev s primesjo avtohtonih listavcev. V sedanji lesni zalogi 
prevladujejo iglavci s 70 % lesne zaloge, med katerimi je delež zelenega bora (29 %), 
smreke (20 %), macesna (11 %) ter �rnega in rde�ega bora (9 %). Med listavci so 
najmo�neje zastopani drugi trdi listavci z 12 %. Površina teh gozdov znaša 1.458,43 ha 
ali 1,7 % površine vseh gozdov v GGO. Površina tega RGR se bo postopno zmanjševala 
in ve�ina teh gozdov bo najprej prešla med pionirske gozdove na silikatih, pozneje pa 
med bukove in hrastove. Visoka produktivnost rastiš�a omogo�a doseganje visokih lesnih 
zalog in tudi kakovosti vseh nasadov iglavcev, vendar je konkuren�na sposobnost 
naravnejše vegetacije listavcev tako velika, da brez pogostih negovalnih ukrepov te 
nasade listavci hitro prerastejo. Današnja podoba teh gozdov nam jasno kaže, da 
moramo tudi na izredno produktivnih rastiš�ih upoštevati naravni razvoj gozdne združbe, 
saj vsak radikalen ukrep (nasadi) zahteva visoka vlaganja. Zaradi sprememb, ki so se 
zgodile v organiziranosti gozdarstva, je celotno breme nege teh nasadov padlo na 
lastnike, ki pa tega ve�inoma ne izvajajo.  

Gozdnogojitveni cilj:

Sestojno raznodoben in skupinsko mešan gozd zelenega bora (28 %), smreke (20 %), 
rde�ega in �rnega bora (11 %) ter macesna (9 %) s posami�no do skupinsko primesjo 
bukve (7 %), gradna (5 %), belega gabra (4 %), cera (4 %), jelše (4 %), drugih trdih (4 
%), mehkih (2 %) in plemenitih listavcev (2 %).  
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� Kon�na lesna zaloga: 550 m3/ha. 
� Ciljni premer: smreka, macesen: 50 cm, bori 45 cm.

� Ciljna kakovost sortimentov: listavci B (5 %), C (10 %), 
smreka, macesen B (10 %), C (30 %), 
bori  B (10 %), C (35 %).  

Pomladitveni cilj:

− bukev (40 %), graden (20 %), plemeniti listavci (20 %), ostali igl. in listavci (20 %). 

Gozdnogojitvene usmeritve:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje. 
- Povpre�na proizvodna doba je 85 let ki je pri borovcih 65-75 let, pri smreki in 

macesnu 105-115 let. Pomladitvena doba je 5-15 let.  
- Osnovni na�in obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo. Pri težavah s 

pomlajevanjem se lahko izvaja sadnja ali setev.  
- Zaradi sanitarnih vzrokov in primanjkljaja mladovij in sestojev v obnovi je potrebno 

debeljake, ki so dosegli ciljni premer ali starost, pospešeno uvajati v obnovo.  
- V razvojni fazi mladja in goš�e je potrebno pospeševati drevesno sestavo, ki je 

zna�ilna za primarne gozdne združbe (hrast, bukev in plemeniti listavci). V mladje 
se v dolo�enem deležu vklju�i tudi že osnovani podmladek iglavcev, predvsem 
smreke.  

- V letvenjaku je potrebno pravo�asno pri�eti s sproš�anjem krošnje izbrancev. 
- V drogovnjakih z bogato zasnovo in tesnim sklepom naj se izvajajo izbiralna 

red�enja zmerne jakosti z eno ponovitvijo (15-25 % na LZ), v drogovnjakih s tesnim 
sklepom in slabšo zasnovo pa naj bodo red�enja ve�je jakosti (33-37 % na LZ) in 
brez ponovitve. Izbiralna red�enja zmerne jakosti naj bi se izvedla na 20 % površine 
(219 ha), mo�nejše jakosti na 75 % površine (824 ha), na 5 % površine (55 ha) pa 
brez ukrepanja. V sestojih iglavcev ohranjamo in pospešujemo listavce. Red�enja 
naj bodo usmerjena tudi h krepitvi mehanske stabilnosti sestojev.  

- V debeljakih s tesnim sklepom je potrebno red�enje (15–20 % na LZ) pri katerem 
dodatno sproš�amo listavce, za njihovo uspešno semenenje. V ostalih debeljakih 
brez ukrepanja. Red�enja so predvidena na 43 % površine (101 ha), brez ukrepanja 
na 7 % površine (16 ha), v obnovo pa je predvideno uvesti debeljake na 50 % 
površine (118 ha) z jakostjo 40-60 % na LZ. 

- V sestojih v obnovi z bujnim podmladkom naj se zaklju�i z obnovo (100 % LZ), v 
ostalih sestojih naj se pospešeno nadaljuje z obnovo (45-55 % na LZ). Zaklju�ek 
obnove je predviden na 80 % površine (18 ha), na preostalih 20 % površine (5 ha) 
pa je predvidena pospešena obnova. Obnovo v sestojih s svetloljubnimi drevesnimi 
vrstami zaklju�imo v 10 letih, v sestojih z bukovih podmladkom pa v 20 letih.  

- Stalno spremljati števil�no stanje podlubnikov. V žariš�ih podlubnikov na smreki in 
zelenem boru naj bodo ukrepi sanacije z ve�jo jakostjo ali z odstranitvijo celotne 
napadene vrste v sestoju. 

Ukrepi:

Možni posek znaša 110.933 m3 in je usmerjen predvsem v zmanjševanje deleža iglavcev. 
V tem RGR nimamo zanesljivih podatkov o prirastku (ni druge meritve SVP), ocenjujemo 
pa, da je ta nižji, kot izhaja iz veljavnih GGN GGE. Zaradi navedenega je zanesljivejši 
pokazatelj o jakosti na�rtovanega možnega poseka posek glede na lesno zalogo. Po tej 
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je možni posek iglavcev 38 % od lesne zaloge, listavcev pa 17 % od lesne zaloge. V 
strukturi možnega poseka po vrstah se�nje prevladujejo red�enja z 69 %, pomladitveni 
posek z 21 % in posek oslabelega drevja z 10 %. 

Preglednica 56: MP - Možni posek 

 m3 % na LZ % na PR 

Iglavci 93.100 38,33 66,41 

Listavci 17.833 16,99 37,52 

Skupaj 110.933 31,89 59,10 

Gojitvena dela so usmerjena v intenzivno nego, s katero želimo negovati površine, ki so v 
preteklosti bile umetno osnovane, poleg tega pa želimo s pravo�asnimi gojitvenimi ukrepi 
pove�ati delež listavcev v sestojih. Varstvo gozdov je v tem RGR usmerjeno zgolj v 
varstvo pred žuželkami. 

Preglednica 57: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

Dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 41,04 41,04 

Nega ha 328,29 375,00 

Varstvo dni 6,50 65,00 

Nega habitatov dni 1,04 6,90 

Ostala dela dni 0,00 0,00 

5.3.1.8 Rastiš�nogojitveni razred Borovi gozdovi na rastiš�ih toploljubnih listavcev 
na karbonatih 10008 

Rastiš�nogojitveni razred oblikujejo pretežno �isti gozdovi �rnega bora s prevladujo�im 
deležem srednjedobnih sestojev. Prvi sestoji so bili osnovani s sadnjo v drugi polovici 19. 
stoletja, v za�etku 20. stoletja pa je bilo z borom pogozdenih najve� goli�av. Ve� kot 
polovica teh gozdov je nastala z naravno nasemenitvijo mati�nih borovih nasadov. V vseh 
starejših borovih sestojih je mo�no prisotna podrast avtohtonih listavcev, prevladujeta �rni 
gaber in mali jesen. Mo�no je tudi prisotna podrast grmovnic, zeliš� in ojstrice. To je tudi 
razlog, da je ponekod otežena njihova naravna obnova. Bor je kot pionirska drevesna 
vrsta ustvaril pogoje za rast drugih drevesnih in grmovnih vrst. 

Ti gozdovi so zelo ogroženi zaradi požarov, zato je velik del protipožarnega varstva 
usmerjen v te gozdove. V zadnjih desetletjih je zaradi starosti sestojev, ekstremnejših 
vremenskih razmer, požarov in pojava novih bolezni in škodljivcev, vitalnost borovih 
sestojev mo�no upadla. V bližnji prihodnosti pa se napoveduje tudi prihod velikega 
škodljivca bora, ki je že prisoten v Evropi, in sicer borove ogor�ice. Zaradi navedenih 
razlogov in dejstva, da je precejšen delež borov dosegel in presegel optimalno lesno 
zalogo, je potrebno borove sestoje pospešeno uvajati v obnovo. Borovi gozdovi na 
rastiš�ih toploljubnih listavcev na karbonatih poraš�ajo 16.592,05 ha ali 19,2 % celotne 
površine. Pove�evanje površine tega RGR v prihodnje ne pri�akujemo ve�, ampak 
pri�akujemo naglo zmanjševanje površine borovih gozdov, saj je precejšen del teh 
gozdov pred kon�nim posekom. Po izvedbi le tega bodo ti gozdovi ve�inoma prešli med 
gozdove toploljubnih listavcev na karbonatih. Bor se ve�inoma ne pomlajuje in novi borovi 
sestoji nastajajo skoraj izklju�no na zaraš�ajo�ih kmetijskih površinah. Velik del teh 
gozdov se je osnoval na nekdaj velikih državnih parcelah, ki pa so v procesu 
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denacionalizacije prešle v last agrarnih in lokalnih skupnosti. Agrarne skupnosti želijo s 
temi gozdovi intenzivno gospodariti, kar bo dodatno pospešilo procese prehoda teh 
gozdov med listnate gozdove.   

Gozdnogojitveni cilj:

Sestojno enomeren, vendar raznodoben sestoj bora (84 %) s posami�no do skupinsko 
primesjo �rnega gabra (3 %), cera (3 %), puhavca (2 %), malega jesena (2 %), bukve 
(2 %), gradna (2 %), smreke (1 %) in plemenitih listavcev (1 %).  

� Kon�na lesna zaloga: 320 m3/ha. 
� Ciljni premer: bor 40 cm. 

� Ciljna kakovost sortimentov: listavci B (5 %), C (10 %), 
iglavci B (10 %), C (20 %).  

Pomladitveni cilj:

− graden (20 %), bukev (20 %), plemeniti listavci (10 %), �rni bor (20 %) in drugi trdi 
listavci (30 %). 

Gozdnogojitvene usmeritve:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje. 
- Proizvodna doba je 95-105 let, pomladitvena doba je 5-10 let.  
- Osnovni na�in obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo in panjevska 

obnova listavcev.  
- Zaradi sanitarnih vzrokov in primanjkljaja mladovij in sestojev v obnovi je potrebno 

debeljake, ki so dosegli ciljni premer ali starost, pospešeno uvajati v obnovo.  
- V mladovju je potrebno pospeševati drevesno sestavo, ki je zna�ilna za primarne 

gozdne združbe, po ve�ini so to hrasti, mestoma tudi bukev in plemeniti listavci. V 
mladju zgolj trdih listavcev (�rni gaber, mali jesen) panjevskega nastanka, brez 
ukrepanja ali pa spopolnitev s sadnjo ali setvijo. 

- V drogovnjakih z bogato zasnovo in tesnim sklepom naj se izvajajo izbiralna 
red�enja mo�nejše jakosti (25-35 % na LZ), v drogovnjakih z normalnim sklepom pa 
naj bodo red�enja zmerne jakosti (15-20 % na LZ). Izbiralna red�enja mo�nejše 
jakosti naj bi se izvedla na 30 % površine (2.862 ha), zmerne jakosti pa na 46 % 
površine (4.395 ha), na 24 % površine (2.283 ha) pa brez ukrepanja. V sestojih 
iglavcev ohranjamo in pospešujemo listavce. Red�enja naj bodo usmerjena tudi h 
krepitvi mehanske stabilnosti sestojev.  

- V �istih borovih debeljakih ve�inoma brez ukrepanja vse do uvajanja v obnovo, z 
izjemo manjših površin, kjer je tesen sklep in red�enja lahko doprinesejo k višji 
kakovosti sortimentov. V primeru ve�jega deleža listavcev le te dodatno sproš�amo 
za njihovo uspešno semenenje. Red�enja z jakostjo 13-17 % na LZ so tako 
predvidena le na 17 % površine (877 ha), brez ukrepanja na 33 % površine (1.689 
ha), v obnovo pa je predvideno uvesti debeljake na 50 % površine (2.566 ha). 

- Debeljake uvajamo v obnovo z mo�nejšim posekom (40-60 % na LZ). Kon�ni posek 
izvedemo po približno 5-10 letih. 

- Vse sestoje v obnovi, z izjemo tistih z ve�jim deležem bukve v podmladku, 
zaklju�imo s kon�nim posekom (100 % LZ). Zaklju�ek obnove je predviden na 99 % 
površine (939 ha), na preostalem 1 % površine (9 ha) pa je predvidena pospešena 
obnova. Obnovo v sestojih s svetloljubnimi drevesnimi vrstami zaklju�imo v 10 letih, 
v sestojih z bukovim podmladkom pa v 20 letih. 
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- Vse prisotne skupine listavcev, ki so pretežno panjevskega nastanka in se 
pojavljajo znotraj ve�jih kompleksov bora je potrebno ohranjati. 

- V panjevcih z ve�jim deležem ciljnih drevesnih vrst naj se izvede nego panjevca 
(15–40 % na LZ) s katerim pospešujemo hraste ne glede na zasnovo in nastanek, 
sledi obnova gozda ob doseženi ciljni starosti. V sestojih, kjer izklju�no prevladujeta 
�rni gaber in mali jesen, je mogo�e nadaljevati z malopovršinsko obnovo panjevca z 
obhodnjami 40 let. Tudi v teh sestojih puš�amo osebke ciljnih drevesnih vrst in tudi 
drevesa semenskega izvora (gospodarjenje s prihranjenci). Nega panjevca je 
predvidena na 10 % površine (63 ha), panjevska obnova na 18 % površine (112 
ha), na 72 % površine (454 ha) pa v tem ureditvenem obdobju ne bi ukrepali. 

- Izvajati preventivne ukrepe varstva pred požari. 

Ukrepi:

Možni posek znaša 796.988 m3 in je usmerjen predvsem v obnovo borovih sestojev. 
Skupni posek iglavcev znaša kar 103 % prirastka, medtem ko ta znaša pri listavcih zgolj 
50 % prirastka, saj želimo delež listavcev v lesni zalogi pove�ati oziroma na splošno 
izvesti posredno premeno borovih gozdov. V strukturi možnega poseka po vrstah se�nje 
prevladuje pomladitveni posek z 51,5 %, red�enja s 37,3 %, posek oslabelega drevja z 10 
% in panjevska obnova z 1,2 %. 

Preglednica 58: MP - Možni posek 

 m3 % na LZ % na PR 

Iglavci 724.548 25,1 103,3 

Listavci 72.440 19,0 49,7 

Skupaj 796.988 24,4 94,1 

Uspešno obnovo borovih sestojev želimo podkrepiti tudi z ustrezno višino na�rtovanih 
gojitvenih del, ki so v precejšnji meri usmerjena k naravni obnovi gozdov in k negi mlajših 
razvojnih faz, ki so deloma nastala s sanacijo požariš�. Precejšen poudarek je namenjen 
tudi negi drogovnjaka, ki se v tem RGR tradicionalno boljše izvaja, zaradi ugodnejše 
posestne strukture in uporabe strojne se�nje. Ti gozdovi so tudi med najbolj požarno 
ogroženimi na ravni celotnega GGO, zaradi �esar so velika sredstva namenjena 
njihovemu protipožarnemu varstvu, predvsem v obliki novogradenj in vzdrževanja mreže 
protipožarnih presek. 

Preglednica 59: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

dejanska s ponovitvami 
Obnova ha 354,98 354,98 
Nega ha 915,27 1.149,93 
Varstvo dni 15.589,82 18.860,73 
Nega habitatov dni 59,06 349,20 
Ostala dela dni 0,00 0,00 
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5.3.1.9 Rastiš�nogojitveni razred Borovi gozdovi na rastiš�ih toploljubnih listavcev 
na silikatih 10009 

Nasadi bora so bili osnovani v prvi polovici in deloma v sredini prejšnjega stoletja. 
Osnovni namen nasadov je bil prepre�evanje erozije, zato so bili ve�inoma osnovani na 
slabših rastiš�ih fliša na erodibilnih pobo�jih in jarkih. Manjši del sestojev je nastal kot 
posledica zaraš�anja kmetijskih površin v okolici nasadov. Delež avtohtonih listavcev je 
majhen, vendar so vitalni. Pretežni del sestojev se nahaja v razvojni fazi drogovnjaka, ki 
pa zaradi siromašnega rastiš�a po�asi priraš�a. Listavci so v sestojih primešani v šopih, 
ki zapolnjujejo sestojne vrzeli. Ti gozdovi so po stanju sorodni gozdovom na karbonatni 
mati�ni podlagi, s to razliko, da so mlajši in potrebni predvsem nege (red�enja) in manj 
obnove. 

Sestoji drogovnjakov so sicer enodobni, vendar je zaradi malopovršinskih sprememb v 
rastiš�ih rast drevja skupinsko raznomerna. Ve�je vrzeli, kjer so neko� bile kmetijske 
površine, danes preraš�ajo listavci. Površina RGR znaša 1.468,30 ha ali 1,7 % površine 
GGO. V lesni zalogi prevladujejo bori (81 %), med listavci pa skupina drugih trdih 
listavcev (17 %), znotraj katere predstavlja delež hrasta puhavca 10 %.  

Gozdnogojitveni cilj:

Sestojno enomeren in skupinsko mešan borov gozd (79 %) s skupinsko primesjo hrasta 
puhavca (12 %), �rnega gabra (4 %) in drugih trdih listavcev (4 %) ter posami�no 
primesjo gradna (0,5 %) in bukve (0,5 %). 

� Kon�na lesna zaloga: 280 m3/ha. 
� Ciljni premer: bor 35 cm. 

� Ciljna kakovost sortimentov:  iglavci  C (30 %), 
dr. trdi listavci prostorninski les. 

Pomladitveni cilj:

− �rni bor (30 %), alepski bor (5 %), puhavec (30 %), graden (3 %), bukev (2 %), in 
drugi trdi listavci (30 %). 

Gozdnogojitvene usmeritve:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje. 
- Proizvodna doba je 90-100 let, pomladitvena doba 5-10 let. 
- Osnovni na�in obnove gozda je naravna obnova z nasemenitvijo. Sestavni del 

mladovja so tudi prisotni panjevci.  
- Zaradi primanjkljaja mladovij in sestojev v obnovi je potrebno drogovnjake, ki so 

slabše vitalnosti in je prisoten ve�ji delež listavcev pospešeno uvajati v obnovo. 
- V razvojnih fazah mladja in goš�e iglavcev je potrebno uravnavanje zmesi v korist 

predvsem hrasta puhavca. 
- V letvenjaku je potrebno pri red�enju dodatno uravnavati zmes v korist listavcev. 
- V drogovnjakih naj se izvajajo enkratna izbiralna red�enja mo�nejše jakosti  

(25-35 % na LZ). Izbiralna red�enja mo�nejše jakosti naj bi se izvedla na 55 % 
površine (700 ha), na preostalih 45 % površine (563 ha) pa brez ukrepanja. Pri negi 
drogovnjakov naj se še vedno pospešuje pestrost drevesnih vrst v korist listavcev.  

- V panjevcih z ve�jim deležem hrastov in ostalih ciljnih drevesnih vrst naj se z 
red�enji (20-40 % na LZ) v panju izboljšuje sestojno zasnovo. V sestojih, kjer 
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prevladujejo termofilni listavci ali robinija panjevskega izvora se gospodari 
malopovršinsko panjevsko z obhodnjami do 30 let. Ohrani se ciljne drevesne vrste 
semenskega izvora. Nega panjevca je predvidena na 20 % površine (5 ha), 
panjevska obnova na 26 % površine (6 ha), na 54 % površine (12 ha) pa brez 
ukrepanja. 

- V debeljakih s tesnim sklepom in sorazmerno dobro kakovostjo je potrebno 
red�enje (13-17 % na LZ), v preostalih debeljakih brez ukrepanja. Debeljake s slabo 
kakovostjo pred�asno uvajati v obnovo. Red�enja so predvidena na 17 % površine 
(22 ha), brez ukrepanja na 33 % površine (44 ha), v obnovo je predvideno uvesti 
debeljake na 50 % površine (66 ha). 

- Debeljake uvajamo v obnovo z mo�nejšim posekom (40-60 % na LZ). Kon�ni posek 
izvedemo po približno 5-10 letih. Obnova sestojev iglavcev naj poteka v obliki robnih 
se�enj ali z oblikovanjem ve�jih vrzeli s ciljem pospeševanja razvoja svetloljubnih 
vrst. 

- V sestojih v obnovi z bujnim podmladkom izvesti kon�ne poseke (100 % LZ), v 
preostalih sestojih pospešeno nadaljevati z obnovo (45-55 % na LZ). Zaklju�ek 
obnove je predviden na 100 % površine (1,83 ha). 

- Vzdrževati in dograditi protipožarno infrastrukturo ter dosledno izvajati varstvene 
ukrepe. 

Ukrepi:

Zastavljen gozdnogojitveni cilj nameravamo dose�i z desetletnim možnim posekom 
36.766 m3, kar predstavlja jakost 18,3 % glede na lesno zalogo in 76,4 % glede na 
prirastek. Ve�ja jakost poseka je predvidena pri iglavcih, pri listavcih pa je poudarek na 
akumulaciji lesne zaloge. V strukturi možnega poseka po vrstah se�nje prevladujejo 
red�enja s 74,7 %, pomladitveni posek z 19,1 %, posek oslabelega drevja s 5 % in 
panjevska obnova z 1,2 %.  

Preglednica 60: MP - Možni posek 

 m3 % na LZ % na PR 

Iglavci 30.746 18,7 80,8 

Listavci 6.020 16,5 59,9 

Skupaj 36.766 18,3 76,4 

Glede na to, da v tem RGR mo�no prevladujejo drogovnjaki, so gojitvena dela usmerjena 
predvsem v njihovo nego z namenom, da se izboljša stojnost, drevesna sestava in 
kakovost sestojev. Z ozirom na veliko požarno ogroženost teh gozdov, so varstvena dela 
usmerjena predvsem v izgradnjo protipožarnih presek. 

Preglednica 61: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

dejanska s ponovitvami 

Obnova ha 7,99 7,99 

Nega ha 113,99 113,99 

Varstvo dni 1.728,56 2.002,80 

Nega habitatov dni 1,63 12,80 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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5.3.1.10 Rastiš�nogojitveni razred Gozdovi robinije na rastiš�ih hrastovij na 
silikatih 10010 

Ta RGR tvorijo panjevski sestoji robinije s skupinsko primesjo gradna in kostanja. Najve�ji 
delež teh gozdov je v GGE Goriško, kjer je robinija najdlje �asa prisotna, kot posledica 
potrebe po vinogradniškem kolju. V drugih GGE pa se pojavlja okrog železniških prog in 
naselij. Ostanki gradnovih gozdov sredi robinijevih sestojev imajo brez nege zelo majhno 
možnost za obstanek, ker pri obnovi le teh robinija mo�no požene iz korenin in preraste 
mladje drugih drevesnih vrst, ki nato v nekaj letih, zaradi pomanjkanja svetlobe 
(predvsem svetloljubne drevesne vrste), propade. Še izraziteje se to dogaja pri panjevski 
obnovi robinije. Robinija zelo hitro priraš�a prvih 10 do 20 let,. kasneje pa hitro za�ne 
izgubljati vitalnost in dohitevati jo za�nejo bolj sencovzdržne drevesne vrste, predvsem 
beli gaber. Težave robinijevih sestojev so te, da so ti gozdovi težko prehodni (ne 
zagotavljajo vseh funkcij gozda), spremenjeni, v starosti slabo vitalni in imajo zelo majhen 
delež rastiš�u avtohtonih drevesnih vrst (graden). Zaradi agresivnosti robinije je težavna 
tudi obnova tudi drugih sestojev, saj vsaka manjša presvetlitev teh sestojev omogo�a 
vraš�anje posameznih osebkov robinij, ki so kasneje pri nadaljnjem panjevskem 
gospodarjenju zametki bodo�ih �istih robinijevih sestojev. Glavna nevarnost je, da bo pri 
nadaljnjem intenzivnem panjevskem gospodarjenju robinija popolnoma izrinila avtohtono 
vegetacijo in tako prešla v �iste sestoje. Ponekod so že opazne razgradnje panjevskih 
sestojev, kot najverjetnejša posledica iz�rpanih panjev. V teh sestojih je ogroženo že 
samo odganjanje s panjev in rezultat tega so površine prekrite zgolj z robido, 
grmovnicami in posami�nim gozdnim drevjem. Površina ne ustreza ve� gozdu. 

Ne glede na negativne posledice panjevskega gospodarjenja z robinijo, je ta pri lastnikih 
gozda zelo priljubljena, saj v sorazmerno kratkem �asu (15-20 let) nudi sortimente 
(vinogradniško kolje), ki dosegajo na trgu visoko ceno in s tem sorazmerno velik donos iz 
gozda.  

Površina tega RGR znaša 1.017,40 ha ali 1,2 % površine celotnega GGO, vendar se 
površina robinijevih sestojev hitro pove�uje. Robinija je drevesna vrsta, ki ni avtohtona in 
ni rastiš�u ustrezna, zaradi �esar bi bilo potrebno njeno širjenje omejiti in v dolo�eni meri 
tudi zmanjšati. Skoraj edina možnost po�asnega spreminjanja sestojev v rastiš�u 
primernejše oblike je podaljševanje starosti robinijevih panjevcev in njihova 
malopovršinska obnova v kombinaciji z intenzivno nego, predvsem pod zastorom in v 
letvenjaku, ko je nega lažja in so še prisotne avtohtone svetloljubne drevesne vrste. 
Klju�no pri zmanjševanju robinijevih panjevcev pa je izobraževanje in usmerjanje 
lastnikov gozdov k druga�nemu na�inu gospodarjenja. 

Gozdnogojitveni cilj:

Raznodobni sestoji robinije (53 %) s skupinsko primesjo gradna (24 %), kostanja (8 %), 
bukve (2 %), �rnega gabra (2 %), malega jesena (2 %), bora (1 %) ter posami�no 
primesjo plemenitih listavcev (5 %), mehkih listavcev (2 %) in belega gabra (1 %). 

� Kon�na lesna zaloga: 270 m3/ha. 
� Ciljni premer: robinija 15-20 cm. 

� Ciljna kakovost sortimentov: robinija vinogradniško kolje,  
 ostali listavci A1 (2 %), B (8 %), C (20 %), 

iglavci  B (5 %), C (15 %).  
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Pomladitveni cilj:

− graden (30 %), plemeniti listavci (10 %), robinija (30 %) in drugi trdi listavci (30 %). 

Gozdnogojitvene usmeritve:

- Prepre�iti širjenje panjevcev robinije na druge gozdove oziroma zmanjšati njihov delež. 
- Gozdnogojitveni sistem je kombinirano panjevsko gospodarjenje (�isti sestoji 

robinije) in skupinsko postopno gospodarjenje (hrastovi sestoji). 
- V �istih panjevskih gozdovih izvajati panjevsko se�njo v razdobju 20 do 40 let. 

Prisotne posamezne osebke ciljnih drevesnih vrst in tudi drevesa semenskega 
izvora ohranjamo kot semensko bazo (gospodarjenje s prihranjenci). Panjevska 
obnova je predvidena na 16 % površine (127 ha). 

- Za pove�anje deleža hrasta in plemenitih listavcev v mladju panjevskih gozdov 
robinije, se izvajajo malopovršinske panjevske se�nje oziroma se panjevce uvede v 
obnovo v obliki skupinsko postopnega gospodarjenja s presvetlitvijo sestoja in 
oblikovanjem manjših jeder. Pri tem posekamo predvsem posušene in slabo vitalne 
osebke, ki bodo sorazmerno skromno odgnali iz panja. Skupaj s se�njo izvedemo 
tudi u�inkovito pripravo sestoja, pri kateri posekamo grmovni sloj. Kon�ni posek 
izvedemo po dveh do treh letih, pri �emer naslednje leto po kon�nem poseku 
izvedemo nego mladja, s katero odstranimo vse osebke robinije v mladovju. S tem 
damo konkuren�no prednost nasemenjenim osebkom hrasta in plemenitih listavcev.  

- V slabo vitalnih panjevcih z bujnim grmovnim slojem se izvede najprej temeljito 
pripravo sestoja dve do tri leta pred za�etkom se�nje. S tem zagotovimo ustrezno 
nasemenitev in konkuren�no prednost že nasemenjenim drevesnih vrst. Po dveh do 
treh letih izvedemo kon�ni posek. Leto po kon�ni se�nji izvedemo nego mladja, s 
katero uravnavamo zmes drevesnih vrst.  

- V panjevcih z ve�jim deležem hrasta, belega gabra in plemenitih listavcev izvajati 
nego panjevca s sproš�anjem izbrancev. Z nego pri�eti dovolj zgodaj (letvenjak), 
dokler je število osebkov hrasta, belega gabra in plemenitih listavcev še dovolj 
veliko. Ob pridobljenem dolo�enem številu izbrancev je potrebno te ponovno 
sproš�ati po približno 10 letih, dokler robinija še intenzivno priraš�a. Kasnejša 
red�enja so manjše jakosti in lahko na daljše �asovno razdobje. Nega panjevca je 
predvidena na 20 % površine (157 ha) z jakostjo 10-20 % na LZ. Panjevska obnova 
je predvidena na 26 % površine (6 ha), na 54 % površine (12 ha) pa v tem 
ureditvenem obdobju ne bi ukrepali. 

- Posamezne sestoje robinije na najboljših rastiš�ih in z dobro vitalnostjo se 
obravnava kot drogovnjake, ki se jih skuša s pomo�jo intenzivnih red�enj privesti do 
razvojne faze debeljaka (ciljni premer 30 cm). 

- Na robu ve�jih skupin ali sestojev hrasta in plemenitih listavcev je potrebno 
oblikovati pas starejših sestojev robinije širine najmanj ene drevesne višine z 
namenom prepre�evanja širjenja robinije v hrastove sestoje ter ohranjanje kakovosti 
hrastove hlodovine (prepre�itev pojava adventivnih poganjkov). 

- V drogovnjakih naj se izvajajo izbiralna red�enja srednje jakosti  
(15-25 % na LZ), ki so predvidena na 77 % površine (53 ha), na preostalih 
površinah (16 ha) brez ukrepanja.  

- V debeljakih s tesnim sklepom in sorazmerno dobro kakovostjo je potrebno 
red�enje (13-17 % na LZ), v preostalih debeljakih brez ukrepanja. Red�enja so 
predvidena na 22 % površine (34 ha), brez ukrepanja na 38 % površine (58 ha), v 
obnovo pa je potrebno uvesti debeljake na 40 % površine (62 ha) z jakostjo 40-60 
% na LZ. 

- V sestojih v obnovi z bujnim podmladkom naj se zaklju�i z obnovo (100 % LZ), v 
ostalih sestojih naj se pospešeno nadaljuje z obnovo (45-55 % na LZ). Zaklju�ek 
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obnove je predviden na 70 % površine (1,9 ha), na preostalih 30 % površine (0,9 
ha) pa je predvidena pospešena obnova. Pomladitvena doba za hraste je 5-10 let. 

Ukrepi:

Možni posek odraža postavljeni gozdnogojitveni cilj in gozdnogojitvene usmeritve ter 
znaša skupaj 50.353 m3. V tem RGR nimamo zanesljivih podatkov o lesni zalogi in 
prirastku, saj ve�ina površine RGR ni pokrita z mrežo SVP. Povpre�no lesno zalogo in 
prirastek ocenjujemo nižje kot izhaja iz veljavnih GGN in ju ocenjujemo v približno enaki 
višini kot na sosednjem Tolminskem GGO. Jakost poseka prikazana v spodnji preglednici 
izhaja iz podatkov veljavnih GGN. V strukturi možnega poseka po vrstah se�nje 
prevladuje panjevska obnova z 69,4 %, pomladitveni posek z 18,5 %, red�enja s 7 % in 
posek oslabelega drevja s 5 %. 

Preglednica 62: MP - Možni posek 

 m3 % na LZ % na PR 
Iglavci 1.016 28,4 66,2 
Listavci 49.337 20,4 71,6 
Skupaj 50.353 20,5 71,5 

Z željo po zmanjšanju panjevskega gospodarjenja in postopnem preoblikovanju dela 
panjevcev v semenovce preko posredne premene, so gojitvena dela usmerjena predvsem 
v nego. Glede na težavnost nege v najmlajših razvojnih fazah, je ta usmerjena predvsem 
v nego letvenjaka in drogovnjaka. V tem RGR, za razliko od ostalih, niso predvidena 
varstvena dela. 

Preglednica 63: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

dejanska s ponovitvami 
Obnova ha 15,00 15,00 
Nega ha 71,94 78,00 
Varstvo dni 0,00 0,00 
Nega habitatov dni 3,10 18,70 
Ostala dela dni 0,00 0,00 

5.3.1.11 Rastiš�nogojitveni razred Gozdovi toploljubnih listavcev na silikatih 10011 

Ta RGR se pojavlja zgolj na obmo�ju GGE Istra in združuje sestoje hrasta puhavca na 
raznih stopnjah degradacije in devastacije. Najve�je površine so v ožjem obalnem pasu in 
na termofilnih legah na flišnem delu GGE. Prevladujejo drogovnjaki panjevskega izvora, 
ki v devastiranih sestojih tvorijo redek grmi�av gozd z gosto grmovno vegetacijo. 
Poudarjena je varovalna in biotopska vloga, saj predstavljajo redke naravne elemente v 
kmetijski in primestni krajini. Sestoji so pretežno enomerni, le izjemoma so ohranjena 
posamezna debelejša drevesa. �rni bor je primešan v skupinah ali manjših nasadih, 
ostale drevesne vrste pa posamezno ali v šopih. Na zaraš�enih terasah je ve�ji delež 
�rnega gabra in robinije, ki nekoliko razgibata zgradbo. Med razvojnimi fazami z 88 % 
prevladujejo drogovnjaki pretežno slabe do pomanjkljive zasnove z normalnim sklepom, ki 
praviloma niso negovani. Listavci imajo ve�inoma panjevsko poreklo, debeljaki so redki, 
ker drevje teže dosega premere, zna�ilne za debeljake, pa tudi lastniki, ki želijo drva, ne 
vidijo interesa v debeljakih.  
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Lesnoproizvodna vloga teh gozdov je majhna, opravljajo pa pomembno funkcijo 
varovanja gozdnih zemljiš� in sestojev pred erozijo, saj poraš�ajo ve�inoma najstrmejše 
lege v priobalnem pasu, ki so manj primerna za kmetijsko rabo. Najve�ji interes lastnikov 
do teh gozdov je njihovo kr�enje in spreminjanje v kmetijske površine. 

Gozdnogojitveni cilj:

Skupinsko raznodoben in mešan gozd hrastov (puhavec 29 %, graden 15 %, cer 13 %), s 
skupinsko primesjo �rnega bora (16 %), �rnega gabra (12 %), robinije (6 %), mehkih 
listavcev (2 %) ter posami�no primesjo kostanja (3 %), drugih trdih (3 %) in plemenitih 
(1 %) listavcev. 

� Kon�na lesna zaloga: 200 m3/ha. 
� Ciljni premer: 30 cm. 

� Ciljna kakovost sortimentov:  iglavci   C (20 %), 
graden, puhavec  C (10 %), 
drugi trdi listavci  drva, kolje. 

Pomladitveni cilj:

− puhavec (30 %), cer (20 %), graden (20 %), �rni bor (5 %) in drugi trdi list. (25 %). 

Gozdnogojitvene usmeritve:

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje z elementi 
panjevskega gospodarjenja. 

- Proizvodna doba je 100-110 let, pomladitvena doba 5-10 let. 
- Osnovni na�in obnavljanja gozda je naravna obnova z nasemenitvijo v kombinaciji s 

panjevsko obnovo.  
- Zaradi primanjkljaja mladovij in sestojev v obnovi je potrebno hrastove sestoje, kjer 

so znaki padanja vitalnosti (delež sušenja presega 10 %) ali slabe zasnove 
(drogovnjaki) pospešeno uvajati v obnovo.  

- V razvojnih fazah mladja in goš�e je potrebno ukrepanje prilagajati zasnovi ter 
gostoti mladovja semenskega in panjevskega porekla.  

- V letvenjaku je potrebno pri�eti z red�enjem v korist osebkom semenskega porekla 
ter red�enju v panju. 

- V panjevcih z ve�jim deležem ciljnih drevesnih vrst naj se z red�enji  
(25 – 35 % na LZ) postopoma izboljšuje sestojno zasnovo. V sestojih, kjer 
prevladuje �rni gaber ali robinija je mogo�e na ustreznih lokacijah (rob sestojev, 
zaraš�ene terase) vklju�iti malopovršinsko panjevsko gospodarjenje z obhodnjami 
do 30 let. V panjevcih, kjer prevladuje �rni gaber, pove�ati delež gradna in hrasta 
puhavca. 

- V drogovnjakih listavcev krepiti stojnost. Red�iti enkrat in z ve�jo jakostjo (25-35 % 
na LZ). Na manjših površinah, kjer z red�enjem lahko izboljšamo kakovost 
izbrancev, red�imo z manjšo jakostjo (15-20 % na LZ), vendar z eno ponovitvijo. 
Izbiralna red�enja listavcev s srednjo jakostjo naj bi se izvedla na 10 % površine 
(368 ha), z mo�nejšo jakostjo pa na 24 % površine (864 ha), na 56 % površine 
(2.077 ha) pa brez ukrepanja.  

- V drogovnjakih na slabših in degradiranih rastiš�ih uvajamo v obnovo že v razvojni 
fazi drogovnjaka. Ocenjena površina drogovnjakov potrebnih obnove je 10 % (368 
ha), ki jih v obnovo uvajamo z jakostjo 40-60 % na LZ. Pri obnovi upoštevati tudi 
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odganjanje iz panjev posekanih dreves ter iz korenin. Ponoven ukrep je odvisen od 
vitalnosti podmladka panjevskega in semenskega porekla. 

- V debeljakih na boljših rastiš�ih se ukrepa zmerno (13-17 % na LZ), v preostalih 
debeljakih brez ukrepanja. Red�enja so predvidena na 20 % površine (16 ha), brez 
ukrepanja na 40 % površine (30 ha), v obnovo je predvideno uvesti debeljake na 40 
% površine (31 ha). 

- Obnovo debeljakov je potrebno pri�eti z ve�jo jakostjo (40-60 % na LZ) in jo s 
kon�nimi poseki zaklju�iti najkasneje v 10 letih. 

- Pomladitev naj poteka na ve�jih površinah in naj se za�ne na son�nih legah. Na 
za�etek obnove naj vpliva vitalnost in kakovost ciljnih drevesnih vrst.  

- V sestojih v obnovi z bujnim podmladkom naj se zaklju�i z obnovo (100 % LZ), v 
ostalih sestojih naj se pospešeno nadaljuje z obnovo (45-55 % na LZ). Zaklju�ek 
obnove je predviden na 80 % površine (4,6 ha), na preostalih 20 % površine (1,2 
ha) pa je predvidena pospešena obnova. 

- Zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja je potrebno izvajati preventivne 
ukrepe varstva pred požari. 

Ukrepi:

Zastavljene gozdnogojitvene cilje nameravamo dose�i z desetletnim možnim posekom 
47.178 m3, kar predstavlja jakost zgolj 14,1 % glede na lesno zalogo in 54,1 % glede na 
prirastek. Nizka jakost poseka je posledica sorazmerno mladih gozdov, poudarjene 
varovalne vloge in nezainteresiranosti lastnikov gozdov za gospodarjenje s temi gozdovi. 
V strukturi možnega poseka po vrstah se�nje prevladujejo red�enja s 55 %, pomladitveni 
posek s 33,7 %, panjevska obnova s 6,3 % in posek oslabelega drevja s 5 %. 

Preglednica 64: MP - Možni posek 

 m3 % na LZ % na PR 
Iglavci 11.015 18,6 74,5 
Listavci 36.163 13,1 49,9 
Skupaj 47.178 14,1 54,1 

Glede na skromno proizvodno sposobnost rastiš�, so gojitvena dela na�rtovana 
minimalno in so usmerjena predvsem v nego drogovnjakov, s katero želimo deloma 
izboljšati kakovost, predvsem pa izboljšati mehansko stabilnost sestojev za krepitev 
funkcije varovanja gozdnih zemljiš� in sestojev. Med varstvenimi deli je predvideno zgolj 
vzdrževanje obstoje�e mreže protipožarnih presek.  

Preglednica 65: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

dejanska s ponovitvami 
Obnova ha 14,00 14,00 
Nega ha 59,00 59,00 
Varstvo dni 130,00 650,00 
Nega habitatov dni 15,56 75,10 
Ostala dela dni 0,00 0,00 



CILJI, USMERITVE IN UKREPI 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 115

5.3.1.12 Rastiš�nogojitveni razred Varovalni gozdovi 10012 

V ta RGR so vklju�eni varovalni gozdovi, ki so kot taki razglašeni v Uredbi o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. Zavzemajo površino 1.441,35 ha ali 1,7 % 
površine gozdov GGO. Njihova najve�ja koncentracija je na kraškem robu v GGE Istra. Ti 
gozdovi v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje zemljiš�e in nižje leže�a 
zemljiš�a. Gospodarjenje v teh gozdovih je prilagojeno njihovi izjemno poudarjeni 
varovalni funkciji.  

Zaradi razli�nih rastiš�, ekstremnih razmer in stopnje degradacije sta zgradba in drevesna 
sestava pestri. Na apnencu so pretežno panjevski gozdovi listavcev z redko zarastjo z 
manjšimi šopi in skupinami �rnega bora. Na flišu pa erozijski pojavi rušijo sestojno 
zgradbo, tako so ponekod nasadi iglavcev, ki so osnovani kot protierozijski ukrep, drugod 
pa grmi�avi gozdovi hrasta puhavca s primesjo �rnega gabra ter ostalih trdih listavcev. 
Sestava drevesnih vrst se zaradi razgibanega reliefa hitro spreminja in nastajajo 
raznomerni sestoji. V tem RGR so podatki o lesni zalogi in prirastku bili pridobljeni na 
podlagi okularne ocene. Med razvojnimi fazami prevladujejo drogovnjaki s 66 %, sledijo 
panjevci z 19 %. V lesni zalogi prevladujejo drugi trdi listavci s 64 %, bori pa zavzemajo 
kar 31 % lesne zaloge. Gozdovi so ve�inoma zaprti in težko dostopni. 

Gozdnogojitveni cilj:

Sestojno raznodoben in skupinsko mešan gozd hrastov (puhavec 28 %, cer 11 %, graden 
5 %) in bora (28 %) s skupinsko primesjo �rnega gabra (16 %) in bukve (2 %) ter 
posami�no primesjo malega jesena (4 %), drugih trdih (5 %) in plemenitih (1 %) listavcev.  

� Kon�na lesna zaloga: 210 m3/ha. 

� Ciljna kakovost sortimentov:  iglavci C (20 %), 
 listavci C (10 %). 

Pomladitveni cilj:

− �rni bor (20 %), puhavec (30 %), graden (10 %), cer (10 %) in drugi trdi list. (30 %). 

Gozdnogojitvene usmeritve:

- Ohranjanje stalne poraš�enosti z gozdnim drevjem, ki zagotavlja varovanje gozdnih 
tal in sestojev. 

- Gozdnogojitveni sistem je skupinsko postopno gospodarjenje z elementi 
panjevskega gospodarjenja. 

- Proizvodna doba je 90-130 let, pomladitvena doba 5-20 let. Obnova panjevcev je 
predvidena pri njihovi starosti 30-40 let. 

- Osnovni na�in obnavljanja gozda je naravna obnova z nasemenitvijo v kombinaciji s 
panjevsko obnovo.  

- V razvojnih fazah mladja, goš�e in letvenjaka, kjer prevladujejo iglavci je potrebno 
izvajati nego v korist listavcev ne glede na njihovo zasnovo. Znotraj listavcev pa 
krepimo osebke semenskega nastanka in red�imo znotraj panja. 

- V drogovnjakih z dobro zasnovo in tesnim sklepom naj se izvajajo izbiralna red�enja 
srednje jakosti (15-25 % na LZ), v drogovnjakih z normalnim sklepom pa naj bodo 
red�enja nižje jakosti (13-17 % na LZ), v drogovnjakih s slabo zasnovo ukrepamo 
minimalno. Izbiralna red�enja listavcev s srednjo jakostjo naj bi se izvedla na 10 % 
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površine (94 ha), z nižjo jakostjo pa na 34 % površine (317 ha), na 46 % površine 
(438 ha) pa brez ukrepanja.  

- Red�enja naj bodo usmerjena h krepitvi mehanske stabilnosti sestojev.  
- V debeljakih s tesnim sklepom in dobro kakovostjo izvesti red�enje z jakostjo 15 % 

od LZ v ostalih debeljakih brez ukrepanja. Red�enja so predvidena na 26 % 
površine (26 ha), brez ukrepanja na 44 % površine (44 ha), v obnovo pa je 
predvideno uvesti debeljake na 30 % površine (30 ha) z jakostjo 25-35 % na LZ. 

- V sestojih v obnovi z bujnim pomladkom izvesti kon�ni posek (100 % LZ), v ostalih 
sestojih v obnovi bolj zadržano nadaljevati z obnovo (35-45 % na LZ). Zaklju�ek 
obnove je predviden na 50 % površine (12 ha), na preostalih 50 % površine (12 ha) 
pa je predvidena pospešena obnova. 

- V okolici kameniš� in na posebej skalovitih predelih ter v ekocelicah prepustimo 
gozd naravnemu razvoju. 

- Na podro�jih, kjer sestoji ne dosežejo razvojne faze debeljaka, se uvaja v obnovo 
drogovnjake. Ocenjena površina drogovnjakov potrebnih obnove je 10 % (94 ha), ki 
se jih v obnovo uvaja z jakostjo 25-35 % na LZ. 

- Obnova panjevcev naj se pri�ne preden za�ne upadati vitalnost panjev. V panjevcih 
z ve�jim deležem ciljnih drevesnih vrst naj se izvede enkratno red�enje (15–40 % 
na LZ), s katerim pospešujemo hraste in bukev. V sestojih, kjer izklju�no 
prevladujejo �rni gaber in mali jesen je mogo�e nadaljevati z malopovršinsko 
obnovo panjevca z obhodnjami na 40 let. Tudi v teh sestojih puš�amo osebke ciljnih 
drevesnih vrst in tudi drevesa semenskega izvora (gospodarjenje s prihranjenci). 
Zaradi ekstremnih terenskih razmer in zaprtosti gozdov, je znaten del teh 
panjevskih gozdov izlo�en v obliki ekocelic brez ukrepanja. Nega panjevca je tako 
predvidena na 10 % površine (28 ha), panjevska obnova na 9 % površine (24 ha), 
na 81 % površine (225 ha) pa brez ukrepanja. 

- V tem RGR se zaradi poudarjene varovalne funkcije gozdov kljub prisotnosti 
svetloljubnih drevesnih vrst gospodari izklju�no malopovršinsko. 

- Pri spravilu lesa je potrebno uporabljati tehnologijo prilagojeno ekstremnosti 
rastiš�a. 

Ukrepi:

Vsi ukrepi v varovalnih gozdovih morajo biti usmerjeni v ve�anje stojnosti, ki jo bomo na 
kriti�nih predelih zagotavljali z ustreznimi red�enji in pravo�asno obnovo ostarelega 
drevja. Možni posek znaša 15.299 m3, kar predstavlja jakost zgolj 10,9 % glede na lesno 
zalogo in 49,5 % glede na prirastek. Nizka jakost poseka je posledica poudarjene 
varovalne vloge z ekstremnimi reliefnimi razmerami, ki marsikje onemogo�ajo 
gospodarjenje z gozdom. Take površine so pogosto izlo�ene v ekocelice, kjer niso 
predvideni ukrepi. V strukturi možnega poseka po vrstah se�nje prevladujejo red�enja s 
46,3 %, pomladitveni posek s 33,4 %, panjevska obnova s 15,3 % in posek oslabelega 
drevja s 5 %.  

Preglednica 66: MP - Možni posek 

 m3 % na LZ % na PR 
Iglavci 6.572 15,2 68,1 
Listavci 8.727 9,0 41,0 
Skupaj 15.299 10,9 49,5 

Ekstremne lege in rastiš�a ter relativno velika zaprtost gozdov onemogo�ajo izvedbo 
se�nje in tudi izvedbo gojitvenih del. Ta so zato na�rtovana na manjših in dostopnih 
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površinah, predvsem na boljših rastiš�ih. Nizka višina na�rtovanih varstvenih del odraža 
tudi nizko gostoto protipožarnih presek in to kljub veliki požarni ogroženosti teh gozdov.  

Preglednica 67: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

dejanska s ponovitvami 
Obnova ha 7,01 7,01 
Nega ha 24,51 26,01 
Varstvo dni 18,04 90,20 
Nega habitatov dni 4,28 10,80 
Ostala dela dni 0,00 0,00 

5.3.1.13 Rastiš�nogojitveni razred Gozdni rezervati 10013 

V tem RGR je 6 gozdnih rezervatov s skupno površino 194,77 ha. Razglašeni so z 
Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur.l. RS, št. 88/05, 
86/07, 29/2009 in 91/2010). Imajo izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo in so zelo 
pomembni za raziskovanje, prou�evanje in spremljanje naravnega razvoja gozdov. V teh 
gozdovih se ne gospodari. Podatki o lesni zalogi in prirastku so bili pridobljeni na podlagi 
okularne ocene.  

Gozdnogojitveni cilj:

Glavni cilj v teh gozdovih je prepustiti sestoje naravnemu razvoju z namenom spremljanja 
in prou�evanja naravnega sukcesijskega razvoja gozdnih združb ter spremljanja rastnih 
zakonitosti sestojev. 

Gozdnogojitvene usmeritve:

Glavna usmeritev za te sestoje je najve�ja možna odsotnost vsakršnih �lovekovih 
posegov. Gospodarjenje z gozdovi v teh predelih ni predvideno.  

V gozdnem rezervatu s strogim varstvenim režimom (Kojnik, Krkavška komunela, Volnik) 
so prepovedane vse gospodarske, rekreacijske, raziskovalne in druge dejavnosti, ki bi 
lahko kakorkoli spremenile obstoje�e naravno stanje in vplivale na nemoten naravni 
razvoj v prihodnosti. Okrog gozdnega rezervata s strogim varstvenim režimom se lahko v 
soglasju z lastnikom gozda dolo�i varstveni pas, ki ne sme biti ožji od ene sestojne višine. 
V njem se lahko izvajajo samo sanitarne se�nje. Kjer vodi ob rezervatu javna cesta, je 
dovoljen posek dreves, ki neposredno ogrožajo promet in gibanje ljudi, ob predhodnem 
dovoljenju Zavoda. 

V gozdnem rezervatu z blažjim varstvenim režimom (�uk, Nad Braniškim gradom, 
Plešivski gozd) je ob spremstvu delavca Zavoda dovoljen obisk gozda po ozna�enih 
poteh, ki potekajo skozi gozdni rezervat. Zaradi zagotavljanja pou�ne in turisti�ne funkcije 
se v njem lahko dovoli vzdrževanje gozdne ali ogledne u�ne poti ter informacijskih tabel, 
ki so dolo�ene v na�rtih za gospodarjenje z gozdovi. Izdelavo nove u�ne ali ogledne poti 
se dovoli le z dovoljenjem ministrstva. Okrog gozdnega rezervata z blažjim varstvenim 
režimom se lahko v soglasju z lastnikom gozda dolo�i varstveni pas, ki ne sme biti ožji od 
ene sestojne višine. 
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Ukrepi:

V ureditvenem obdobju niso na�rtovani ukrepi se�nje in gojitvenih del. Predvideno je zgolj 
vzdrževanje ene protipožarne preseke, ki pre�ka gozdni rezervat. 

Preglednica 68: Okvirne potrebe po gojitvenih, varstvenih in ostalih delih 

Površina (ha) 
Skupina  dela Enota 

dejanska s ponovitvami 
Obnova ha 0,00 0,00 
Nega ha 0,00 0,00 
Varstvo dni 4,56 22,80 
Nega habitatov dni 0,00 0,00 
Ostala dela dni 0,00 0,00 
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5.3.2 Funkcije gozdov  

V GGO zaenkrat ni predelov, kjer bi prihajalo do ve�je konfliktnosti zaradi prekrivanja 
medsebojno nasprotujo�ih si funkcij. Pojavljajo se sicer ve�ja obmo�ja, kjer se pokaže, da 
se prekrivata funkcija varovanja gozdnih zemljiš� in sestojev ter lesnoproizvodna funkcija 
prve stopnje, vendar ne gre za skrajno ekstremne rastiš�ne razmere ali za specifi�no 
ekološke zahteve, da pridobivanje lesa ni nezdružljivo s poudarjenostjo ekološke funkcije, 
vseeno pa moramo biti na teh površinah pri na�rtovanju ukrepov izredno previdni. 
Najve�jo grožnjo v prihodnosti vidimo med proizvodno funkcijo in funkcijo varovanja 
naravnih vrednot ter funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti, kjer vedno strožji režimi 
varovanja, ob njihovem doslednem upoštevanju, že omejujejo gospodarjenje z gozdovi 
(izgradnja gozdnih prometnic, se�nja v dolo�enih obdobjih, …).  

Za krepitev in vzdrževanje vseh funkcij gozda ter zmanjševanje njihove medsebojne 
konfliktnosti je potrebno upoštevati slede�e smernice:  

Smernice za vzdrževanje in krepitev funkcije varovanja gozdnih zemljiš� in sestojev:
Obmo�ja s prvo stopnjo poudarjenosti te funkcije naj bodo �im bolj zastrta z gozdno 
vegetacijo. S tem se v veliki meri zmanjša vpliv erozijskih procesov in ohranja ugodno 
mikroklimo, predvsem na skalovitih obmo�jih. Zaželeno je puš�ati leže�a mrtva drevesa 
kot zadrževalce vode, biomase in prsti. Na skalovitih podro�jih podrtice služijo kot 
mikrolokacije za kalitev semen in razvoj mladja. V gozdovih moramo gospodariti v 
varovalne namene tako, da se puš�a visoke panje, ki prepre�ujejo drsenje zemlje, in 
padanje kamenja. Na izrazitih naklonih vzdržujemo sestoje z nižjo lesno zalogo zaradi 
zagotavljanja ustrezne stabilnosti tal. Posekajo naj se pretežno drevesa, ki se lahko na 
strmem terenu izruvajo in povzro�ijo potencialna žariš�a usadov. Na flišni mati�ni podlagi 
je potrebno posebno pozornost pri gradnji in vzdrževanju gozdnih vlak posvetiti 
odvodnjavanju le teh. Zaradi izjemne ob�utljivosti terena naj bo novogradenj �im manj. V 
najve�ji meri naj se uporablja že obstoje�e vlake. Po se�nji in spravilu lesa je potrebno 
vlake urediti v skladu s Pravilnikom o izvajanju se�nje, ravnanju s se�nimi ostanki, 
spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l. RS, št. 55/1994, št. 95/2004, 
110/2008). Pri gradnji gozdnih vlak na kompaktni mati�ni podlagi se je potrebno izogniti 
obsežnim posegom v skalovja, ki bi imeli za posledico ogolitev površine.  

Smernice za vzdrževanje in krepitev hidrološke funkcije: 
Gozdna vegetacija opravlja hidrološko funkcijo s tem, ko ve�a zadrževalno sposobnost tal 
za vodo, izravnava in blaži odtok vode ob padavinskih maksimumih, izboljšuje kakovost in 
�istost podtalnice. Režim gospodarjenja je za hidrološko funkcijo podoben kot za 
varovalno: ukrepi naj bodo malopovršinski, zgradba sestojev primerna rastiš�u, obnova 
pa �im bolj naravna. Ob vodnih virih naj se puš�a obvodno rastje, ki najbolje opravlja 
hidrološko funkcijo. V neposredni okolici podzemnih vhodov in vodnih virov naj bo visok 
delež starega drevja, prepuš�enega naravnemu razvoju. Spravilo gozdnih sortimentov ne 
sme potekati preko kaluž, se�ni ostanki pa morajo biti ob zaklju�ku se�nje odstranjeni iz 
vseh strug, jarkov, kalov, kaluž in vodnih virov. V okolici vodozbirnih obmo�ij in vodnih 
virov naj se ne uporablja kemi�nih sredstev ali izvaja zemeljskih del na gozdnih vlakah. 
Pri vlakah, ki pre�kajo vodotoke je potrebno prepre�iti izlive olj ter poškodbe strug ali 
brežin vodotokov. Izogibati se je potrebno vsem ukrepom, ki bi negativno vplivali na vodni 
režim ter skrbeti za ohranitev in razvoj vodnih ekosistemov. Na obmo�jih s prvo stopnjo 
poudarjenosti te funkcije je potrebno kot mazivo za motorne žage uporabljati okolju 
prijazna bio olja. 
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Smernice za vzdrževanje in krepitev funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti:
− Z namenom vzdrževanja funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti in pestrosti 

habitatov živalskih in rastlinskih vrst naj se vzdržuje in ohrani manjšinske 
ekosisteme v gozdnem prostoru (kaluže, kali, izviri, studenci, lazi, jase, meliš�a, 
ekocelice).  

− Ekocelice so sestoji, v katerih niso na�rtovani gozdnogospodarski ukrepi v 
prihodnjih 20 – 30 letih. Na podlagi gozdnogojitvenega na�rta se lahko za 
ureditveno obdobje tega GGN izlo�ijo dodatne ekocelice. Izberejo naj se skupine 
dreves ali sestoji, ki so z vidika gospodarjenja manj zanimivi, bodisi zaradi kvalitete, 
nedostopnosti ali poškodovanosti in hkrati niso nevarni za gradacijo škodljivih 
žuželk in bolezni. Ekocelice se dolo�ijo na obmo�jih habitatov redkih in ogroženih 
živalskih vrst, na mejah z negozdnimi ekosistemi in v ustrezni gostoti po vsej gozdni 
površini. 

− Okoli mokriš� in vodnih površin v gozdu ter gozdnem robu naj se ohranja drevje in 
grmovje tako, da je med vodnim telesom in gozdom sklenjen prehod, porasel z 
lesnimi rastlinami. Ohranja naj se tudi velikost obstoje�ih habitatov, naklon brežin in 
poraslost z vodnim rastlinjem. Vodna telesa na gozdnih vlakah so izvzeta iz 
usmeritve (veliki pupek, hribski urh). Pri izbiri dreves za možni posek v 50 m radiju 
okrog kaluž je v okviru možnosti smiselno upoštevati želje lovcev. Pri izvedbi se�nje 
je potrebno izvajati popolni gozdni red. 

− Spodbuja naj se ohranjanje mozai�ne pokrajine gozdnih površin, grmi�evja, 
travnikov in pašnikov, še posebej ohranjanje sklenjenih mejic ali obrežne gozdne 
vegetacije (netopirji, sršenar, ka�ar, �rtasti medvedek).  

− V gozdu naj se puš�a ve�je število plodonosnih in manjšinskih drevesnih vrst ter 
debelejše odmrlo drevje, ki ni nevarno za prenamnožitev škodljivih žuželk (bukov 
kozli�ek, roga�).  

− Pri izvajanju gozdnogospodarskih del naj se izogiba aktivnim gnezdiš�em, brlogom 
ali zavetiš�em, neaktivna pa naj se ohranjajo. V �asu reproduktivnega obdobja živali 
(pomladni in zgodnje poletni �as) naj se izogiba gozdarskotehni�nim opravilom 
predvsem v mladovjih in starejših debeljakih (npr. gradbeni posegi, se�nja in 
spravilo) s katerimi bi vznemirjali živali. 

− Pri izvedbi gozdnih del se v najve�ji možni meri ohranjajo suhozidi kot specifi�ni 
življenjski prostor ogroženih in zavarovanih vrst plazilcev (pozidna kuš�arica). 

Smernice za vzdrževanje in krepitev klimatske funkcije:
To vlogo najbolje opravlja naraven, rastiš�u primeren gozd v njegovi odrasli razvojni fazi. 
Gozd na teh obmo�jih zagotavlja funkcijo predvsem s svojo razporeditvijo ob naseljih in 
infrastrukturi. Kr�itve niso zaželene, gospodarjenje pa je potrebno usmeriti k biomehanski 
stabilnosti teh gozdov z ustrezno zmesjo in strukturo sestojev, ki so sposobni oblikovati 
svojo lastno klimo in s tem povezanim blagodejnim u�inkom na klimatske razmere v 
neposredni okolici. 

Smernice za vzdrževanje in krepitev zaš�itne funkcije:
Na obmo�jih s prvo stopnjo poudarjenosti te funkcije je potrebno skrbeti za stalno 
prisotnost mehansko stabilnega gozda nad objekti, ki zadržuje morebitno padajo�e 
kamenje in skalovje. 

Smernice za vzdrževanje in krepitev higiensko-zdravstvene funkcije:
V okolici kamnolomov, odlagališ� in drugih emisijskih virov so najboljši zadrževalci prahu, 
emisij in hrupa odrasli sestoji s polnilnim slojem in bujnim gozdnim robom. Priporo�ljivo je 
malopovršinsko gospodarjenje. 
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Smernice za vzdrževanje in krepitev obrambne funkcije: 
Na vojaških obmo�jih je potrebno prilagojeno gospodarjenje v sodelovanju z Ministrstvom 
za obrambo, ki upravlja ali uporablja vojaške objekte. Na vojaških objektih in v njihovi 
neposredni okolici je potrebno posebno pozornost nameniti požarnemu varstvu. 

Smernice za vzdrževanje in krepitev rekreacijske in turisti�ne funkcije:
Gozdovi naj bodo �im bolj naravni, s pestro drevesno sestavo. Na obmo�jih s prvo 
stopnjo poudarjenosti teh dveh funkcij je potrebno skrbeti, da so se�iš�a (popoln gozdni 
red), skladiš�a lesa in vlake skrbno urejeni. Lesne sortimente je potrebno v �im krajšem 
možnem �asu odpeljati z gozdne prometnice. Ob poteh je potrebno puš�ati posebna 
drevesa in druge zanimive ekosisteme za popestritev sprehajalnih poti. Pri izvajanju vseh 
del je potrebno upoštevati navzo�nost ljudi oziroma dela izvajati v obdobjih, ko je 
obiskovalcev gozda najmanj. 

Smernice za vzdrževanje in krepitev pou�ne funkcije:
Na obmo�ju u�nih poti je potrebno vzdrževati informacijske in pou�ne table ter skrbeti za 
varnost in prehodnost poti. Dobrodošli so pestri sestoji, še posebej z danimi zanimivostmi 
in posebnostmi. Pri izvajanju del v gozdovih upoštevati navzo�nost ljudi, pozornost pa 
posvetiti tudi gozdnemu redu. 

Smernice za vzdrževanje in krepitev raziskovalne funkcije:
To funkcijo opravljajo gozdni rezervati, ki so zelo pomembni za raziskovanje, prou�evanje 
in spremljanje naravnega razvoja gozdov. V teh gozdovih se ne gospodari. Konkretne 
usmeritve so odvisne od režima varovanja in so zapisane v poglavju 5.3.1.13 
Rastiš�nogojitveni razred Gozdni rezervati 10013.   

Smernice za vzdrževanje in krepitev funkcije varovanja naravnih vrednot:
Gospodarjenje z gozdovi na obmo�ju naravnih vrednot in na posebnih varstvenih obmo�ij 
(obmo�ja Natura 2000) naj bo prilagojeno njihovim varstvenim režimom, ki so opisani v 
poglavju 5.3.9 Varstvo narave in ohranjanje biotske pestrosti.  

Smernice za vzdrževanje in krepitev funkcije varovanja kulturne dediš�ine:
V splošnem se varuje zemljiš�a in zemeljske plasti z arheološkimi ostanki pred razli�nimi 
destruktivnimi posegi in rabami (izkopi, nasipi, intenzivna gozdarska raba, gradnja 
razli�nih objektov in infrastrukturnih naprav, iskanje najdb s strani nepooblaš�enih ljudi 
itd.). Varuje se prostorski in vsebinski kontekst arheološkega najdiš�a. 

Splošni varstveni režim, ki velja za vse tipe registrirane kulturne dediš�ine: 

− kulturna dediš�in se na�eloma varuje in ohranja na mestu samem (»in situ«);
− varuje se tudi ustrezno veliko obmo�je okoli dediš�ine, z namenom prepre�itve 

neposrednih ali posrednih negativnih vplivov na dediš�ino; 
− na objektih ali obmo�jih dediš�ine niso dovoljeni tisti posegi ali takšni na�ini 

izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in njihovo materialno 
substanco, ki jih nosi; 

− možni so tisti posegi in prostorske rešitve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediš�ine 
ali zvišanju njene vrednosti. 

Osnovna izhodiš�a pri varovanju arheološke dediš�ine so: 

− varovanje najpomembnejših arheoloških najdiš� v obliki rezervatov oziroma 
prostorsko urejenih obmo�ij (»prezentacija in situ«); 

− varovanje arheoloških najdiš� kot vira �lovekove preteklosti in kot sredstva za 
arheološko, zgodovinsko in znanstveno prou�evanje; 
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− ohranitev kulturnega in znanstvenega pomena dediš�ine pri posegih v prostor z 
izvedbo predhodnih arheoloških raziskav, pri �emer je treba dati prednost 
nedestruktivnim metodam (geofizikalni, georadarski terenski pregledi); 

− zemljiš�a se ohranjajo v obstoje�em stanju, z gozdom se gospodari na tradicionalen 
na�in, uporaba težke strojne mehanizacije se znotraj varovanega obmo�ja omeji na 
najmanjši možni obseg; 

− v zemljiš�a se (razen v procesu vzdrževanja) posega le izjemoma in sicer v procesu 
znanstvenega prou�evanja ali v primeru druge javne koristi, �e so iz�rpane vse 
druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa; 

− v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodno zaš�itno izkopavanje s 
pridobitvijo popolnega najdiš�nega arhiva in njegovo obdelavo; 

− za vse navedene morebitne posege v zemljiš�a, ki vsebujejo arheološke ostaline, v 
njihove dele ter za vse posege v neposredni okolici, je potrebno v skladu z 
Zakonom o varstvu kulturne dediš�ine (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/08) 
predhodno pridobiti ustrezne kulturnovarstvene akte pristojne službe za varstvo 
nepremi�ne kulturne dediš�ine. 

Smernice za vzdrževanje in krepitev estetske funkcije:
V teh gozdovih moramo gospodariti tako, da ohranimo in težimo k �im bolj naravni 
zgradbi in starejšim razvojnim fazam. Ohranjati moramo izjemna drevesa in posebne 
pojave v gozdu. Pozornost moramo posvetiti oblikovanju gozdnega roba. 

Smernice za vzdrževanje in krepitev lesno proizvodne funkcije:
Z gozdovi gospodarimo v skladu s cilji, usmeritvami in ukrepi, opredeljenimi v 
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih na�rtih.  

Smernice za vzdrževanje in krepitev funkcije pridobivanja drugih gozdnih dobrin:
Ohranja in krepi se delež plodonosnih (kostanj) in medonosnih vrst. Smernice za 
semenske objekte so podane v poglavju 5.3.7 Delo s semenskimi sestoji. Na obmo�ju 
nepremi�nih �ebelnjakov in stojiš� za mobilne �ebelnjake je potrebno upoštevati vse 
ukrepe, ki jih nalaga Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev. 

Smernice za vzdrževanje in krepitev lovnogospodarske funkcije:
Ustvariti in vzdrževati je potrebno ravnovesje med števil�nostjo rastlinojede divjadi, velikih 
zveri in prehransko kapaciteto okolja. Na ta na�in bo zagotovljeno nemoteno 
pomlajevanje drevesnih vrst, ki je osnova trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi. To 
bomo dosegli z zadostnim in pravilnim odstrelom divjadi, z ohranjanjem naravne drevesne 
sestave gozda in plodonosnih drevesnih ter grmovnih vrst, z vzdrževanjem gozdnega 
roba in ekosistemov, ki so pomembni za divjad.  

Slednje predstavljajo zlasti travne površine (pašnik, travnik), ki jih je potrebno redno kositi 
in prepre�iti njihovo zaraš�anja z gozdom. Izogibati se je potrebno vla�enju lesa po lazih 
in daljšemu puš�anju se�nih ostankov na njih. Grmiš�a (gozdni rob, grmiš�e, remiza) naj 
se vzdržuje vsaj enkrat v ureditvenem obdobju z ustreznim posekom. Pri izbiri dreves za 
posek na površinah, kjer je lovnogospodarska funkcija poudarjena na prvi stopnji je treba 
upoštevati strokovna priporo�ila lovcev. Poseben pomen ima na Kraškem GGO 
vzdrževanje vodnih virov (kaluža, vodni vir), kjer je poleg vzdrževanja potrebno zagotoviti 
tudi sanacijo razlitja nevarnih snovi v okolici in upoštevaje potreb divjadi po miru. 
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5.3.3 Presoja posegov v gozd in gozdni prostor 

Število posegov v gozd in gozdni prostor se je v zadnjih letih mo�no pove�alo. Njihova 
prostorska razporeditev znotraj Kraškega GGO pa je zelo heterogena. Najnižja 
števil�nost posegov je v predelu Brkinov, medtem ko po števil�nosti mo�no izstopa obalni 
del slovenske Istre. Tudi v prihodnje pri�akujemo najve� potreb po kr�itvah gozda prav v 
tem prostoru, kjer je gozdnatost že tako prenizka. 

Kljub še vedno intenzivnemu zaraš�anju in visokemu deležu gozda, so usmeritve za 
presojo posegov v gozd in gozdni prostor znotraj obmo�ja precej razli�ne. V nadaljevanju 
podajamo osnovne usmeritve za presojo posegov v gozd in gozdni prostor.  

Strogo varovana obmo�ja, kjer kr�enje gozda ni dovoljeno
Obmo�ja so izvzeta iz gospodarjenja oziroma je gospodarjenje v celoti podrejeno njihovi 
poudarjeni varovalni funkciji. Ta obmo�ja zajemajo gozdne rezervate in varovalne 
gozdove. Posegi v gozdne rezervate in varovalne gozdove niso dovoljeni, izjemoma lahko 
poseg odobri pristojni minister za gozdarstvo, vendar le, �e se s posegom bistveno ne 
zmanjšajo funkcije, zaradi katerih je bil gozd razglašen. Med strogo varovana obmo�ja, 
kjer kr�enje gozda ni dovoljeno, so tudi gozdovi s posebnim namenom z dovoljenimi 
ukrepi, kjer je gozd objekt razglasitve. To sta v Kraškem GGO naravna rezervata Strunjan 
in Orleška draga. V to kategorijo sodijo tudi mestni gozdovi, ki pa na ravni GGO trenutno 
še niso nikjer razglašeni. 

Druga obmo�ja, kjer kr�enje gozda praviloma ni dopustno:
- gozdovi s prvo stopnjo poudarjenosti ekoloških funkcij, 
- gozdovi na obmo�ju gozdnih u�nih poti (50 m pas), 
- sklenjena obmo�ja gozdov razen robnih površin, ki mejijo na urbane ali kmetijske 

površine (200 m pas), 
- ohranjeni gozdovi znotraj obmo�ij gozdov s posebnim namenom z dovoljenimi ukrepi, 

ki so zavarovana po predpisih s podro�ja ohranjanja narave,  
- gozdovi, ki imajo funkcijo koridorske povezave, 
- manjši gozdni predeli v kmetijski krajini, kjer je gozdnatost majhna. 

Posebna pozornost je potrebna v gozdovih primestne in kmetijske krajine slovenskega 
Primorja, kjer je število posegov najve�je. V tem prostoru veljajo še dodatne usmeritve: 

− ohranjati omrežje ve�jih in manjših zaplat gozda, 
− poraš�ena morajo ostati vsa pobo�ja hudourniških jarkov in bližina ostalih erozijskih 

površin, 
− ve�je zaplate gozda ostajajo na severnih pobo�jih gri�evja, kjer je manjša 

primernost za kmetijsko rabo, 
− južna pobo�ja ostanejo poraš�ena le na najbolj ekstremnih rastiš�ih oziroma, kjer 

ima gozd poudarjene ekološke in socialne funkcije. 

Pri obravnavi vseh posegov v gozd in gozdni prostor veljajo slede�a splošna na�ela: 
− posegi v gozd na�eloma niso dopustni povsod tam, kjer gozd opravlja posebno 

poudarjene ekološke in socialne funkcije; posegi v teh gozdovih naj bi bili dopustni 
le izjemoma, zlasti ko so s prostorskimi plani opredeljeni za druge namene ali se 
nanašajo na velik javni zna�aj brez možnosti variantnih rešitev ter posegi, ki so 
potrebni za gospodarjenje z gozdom in gozdnim prostorom, še posebej, �e so 
dolo�eni ukrepi posredno potrebni za zagotavljanje dolo�ene funkcije, 
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− posege v gozd se usmerja v robna obmo�ja gozdov v smislu zaokroževanja 
negozdnih površin – prepre�iti fragmentacijo gozdnih kompleksov; 

− posege se usmerja v gozdove slabše zasnove in kakovosti, ki so nastali z 
zaraš�anjem nekdanjih kmetijskih zemljiš� (povratna raba kmetijskih zemljiš�); 

− pri gradnjah objektov naj bodo ti zaradi protipožarnega varstva in nevarnosti podrtja 
dreves ali njihovih delov na objekt, od gozda odmaknjeni vsaj eno sestojno višino; 

− pri posegih v gozd se pogoji za gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih 
gozdnih zemljiš� po izvedbi posega ne smejo poslabšati. 

Prav v smislu u�inkovitega usmerjanja posegov v gozd in gozdni prostor bo potrebno 
dosledno sodelovanje v vseh postopkih priprave prostorskih aktov, ki jih izdelujejo lokalne 
skupnosti. S strokovnimi podlagami bomo lahko pravo�asno postavili osnovne usmeritve 
pri na�rtovanju prihodnje rabe prostora. 

5.3.4 Usklajevanje odnosov gozd - prostožive�e živali 

Gozdovi Kraškega GGO v svoji osnovi nudijo dobre razmere za rastlinojedo divjad. Veliko 
je pionirskih, svetlih hrastovih in borovih gozdov z razvitim zeliš�nim in grmovnim slojem. 
Gozd še vedno osvaja nove površine in ustvarja nepregledno dolžino gozdnega roba, 
povsod najdemo površine v zaraš�anju ali omejke med kmetijskimi površinami. Pri 
upravljanju s populacijami rastlinojede divjadi se kažejo problemi pri zadrževanju živali v 
ve�jih gozdnih kompleksih, saj je tu delež rastlin, ki jih živali uporabljajo za prehrano 
(mladje, grmi�evje) majhen. Divjad je prisiljena zahajati na gozdni rob, saj so gozdovi v 
gozdni krajini ve�inoma drogovnjaki s strjenimi krošnjami, ki prepre�ujejo pomlajevanje. 
Intenziteta se�enj ni velika. Problem nastaja pri pomlajevanju na majhnih površinah, ki 
nastajajo po se�njah lastnikov zaradi drvi. Majhne površine mladovja v širšem gozdnem 
podro�ju pa predstavljajo magnet rastlinojedi divjadi. Pritisk na te majhne površine je velik 
in brez popolne zaš�ite ni mo� pri�akovati dobrega uspeha pomladitve majhnih posekanih 
površin.  

Povsod na apneni mati�ni podlagi, pa tudi na dolo�enih predelih fliša v Istri, primanjkuje 
vode, posebno v poletnih mesecih, ko je koli�ina padavin manjša. 

V ve�jih, strnjenih površinah gozda, je za usklajevanje odnosa gozd-divjad treba 
zagotavljati:  

− ohranjevanje, vzdrževanje ter tudi ponovno osnovanje pašnih površin in grmiš� v 
obmo�jih velike gozdnatosti (Brkini, �i�arija in del Krasa), 

− vzdrževanje ter osnovanje vodnih teles (kalov, kaluž) na obmo�ju apnene mati�ne 
podlage,  

− ohranjevanje, pospeševanje in sadnja plodonosnega drevja in grmovja, 
− ohranjevanje in vzdrževanje biotopov, pomembnih za obstanek in razvoj ogroženih 

vrst (habitati gozdnega jereba), 
− ohranjanje avtohtone vegetacije, skupin drevja in gozdnega roba v kmetijski krajini 

ter vzdrževanje pestrosti razvojnih faz in drevesnih vrst, 
− ohranjevanje dreves z dupli in ve�jimi gnezdi, 
− ohranjevanje ustreznega deleža mrtvega stoje�ega in leže�ega drevja. 

Pomembno je predvsem, da se površine, ki so pomembne za divjad in druge živalske 
vrste, ohranijo v �im bolj naravnem stanju in zadostnem deležu.  
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Problemati�ne so tudi ograjene površine za kmetijske namene, kjer se pogosto ogradijo 
in izkr�ijo ravno za divjad najprimernejše površine, ki so delno zaraš�ene in zajemajo 
gozdne otoke. Ograjene površine zavzemajo ponekod prevelika obmo�ja, tudi ve� kot 
100 ha, ki poleg zmanjševanja prehranske osnove, prekinjajo tudi migracijske poti.  

Gospodarjenje z gozdovi temelji na na�elu trajnosti, pri katerem je eden od bistvenih 
pogojev naravna obnova. Mladje, zeliš�a ter grmovni sloj predstavljajo hrano za 
rastlinojede živali, zato je treba stalno spremljati odnose med rastlinojedo divjadjo in 
njenim okoljem. Sestava gozdov v Kraškem GGO je z vidika prehrambenih zmožnosti za 
divjad sicer pestra, vendar je v njih premajhen delež sestojev v obnovi in mladovja. 
Trenutna objedenost gozdnega mladja je prav gotovo tudi posledica takega stanja. V 
bodo�e je treba pove�ati delež mladja, predvsem v tistih sestojih, kjer je delež starejšega 
drevja ve�ji.  

Rastlinojeda divjad, vklju�no z divjimi praši�i, se skoncentrira na mestih obnove po ujmah 
poškodovanih gozdov. Na degradiranih kraških rastiš�ih, kjer ho�emo ohraniti pozitiven 
razvoj rastiš�, je vsaka motnja odve�. Na sanirana obmo�ja po ujmah in v njihovo 
neposredno okolico naj se ne privablja divjadi (krmljenje, postavljanje solnic, …) oziroma 
se mora števil�nost vseh vrst rastlinojede divjadi približno za desetletje oziroma do 
uspešne obnove odlo�no zmanjšati.  
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5.3.5 Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami in vzdrževanje gozdnih 
cest  

Stanje odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami ter pove�ane potrebe po lesu 
narekujejo usmeritev nadaljnjega odpiranja gozdov. Prednost pri odpiranju imajo strnjeni 
gozdni kompleksi na najboljših rastiš�ih, kjer je odpiranje gozdov ekonomsko najbolj 
upravi�eno. Odpiranje zaprtih obmo�ij je potrebno tudi v primerih, kjer je to z 
ekonomskega vidika trenutno manj primerno, je pa odpiranje gozdov povezano s 
krepitvijo drugih funkcij gozda. Gradnja gozdnih prometnic v predelih kjer se sre�ata 
interes lastnika, lokalne skupnosti, države in stroke. V požarno ogroženih gozdovih 
gradimo protipožarne preseke v kombinaciji z vlakami. Usmeritve za gradnjo protipožarnih 
presek se nanašajo predvsem na zagotavljanje potrebne odprtosti požarno ogroženega 
prostora 1. in 2. stopnje. Odprtost požarno ogroženega prostora naj bi presegla 25 m/ha. 
Obra�ališ�a in izogibališ�a se koristijo kot skladiš�a. V strnjenih gozdnih kompleksih 
gradnja gozdnih cest in vlak. Rekonstrukcije gozdnih poti, kolovozov z enostavno 
dokumentacijo in možnost financiranja bi v veliki meri izboljšala odprtost gozdov na 
Kraškem GGO. Z uporabo traktorskih gozdarskih prikolic lahko s prometnicami, ki ne 
dosegajo standarda gozdne ceste, zadovoljivo in racionalno odpremo gozdni prostor. 
Nujna je vzpostavitev sistema, ki bo olajšal gradnjo gozdnih prometnic. To je predvsem 
potrebno v drobni gozdni posesti, kjer lastniki niso odvisni od dohodka iz gozda. Ti bi 
morali za gradnjo gozdnih prometnic biti spodbujeni z višjo stopnjo sofinanciranja gradnje.  
Potrebna je ureditev odmika in premika gozdarskega prometa iz naselij z direktno 
povezavo gozdnih cest na lokalne in državne ceste. 

Urediti in opremiti javne ceste, ki so pomembne za gozdno proizvodnjo z ureditvijo 
priklju�kov vlak, skladiš�nimi in rampnimi prostori ter ureditev obra�ališ� in nakladališ�. 

V želji po zmanjšanju nezaželenih u�inkov, ki jih povzro�a gradnja gozdnih prometnic v 
gozdu, je nujno, da je že sama trasa primerno položena, predvsem pa da je cesta grajena 
z ustrezno tehnologijo. Pri postavitvi trase gozdne prometnice se moramo maksimalno 
izogniti naravnim vrednotam, kot so jame in manjšinski ekosistemi (kali, vodni viri). 
Gradnja gozdnih cest mora biti v skladu z na�eli varovanja narave in kvaliteto prostora, 
vendar mora zagotavljati �im ve�je izkoriš�anje razpoložljivega možnega poseka in 
intenziviranje gospodarjenja. Za gradnjo gozdnih prometnic imamo na razpolago vrsto 
razli�ne mehanizacije, za katero je nujno, da poznamo njene dobre in slabe strani, saj 
smo le tako lahko uspešni pri gradnji gozdnih prometnic. 

Pri izbiri tehnologije gradnje gozdnih prometnic sta pomembna dva dejavnika, naklon 
terena in vrsta hribine. Za gradnjo gozdnih cest v strmem terenu in trši hribini, predvsem 
na apnencu, je najustreznejša tehnologija bagra s pnevmatskim kladivom. Možnost 
menjave nakladalne žlice z pnevmatskim kladivom in s tem drobljenje trše kamnine 
zmanjša negativne posledice, kakršno prinaša drobljenje z miniranjem. Uporaba 
buldožerja je upravi�ena predvsem za izgradnjo vlak v mehkejši hribini – fliš. 

Na mehkejši hribini je uporaba bagra namesto buldožerja za izgradnjo gozdnih cest 
primernejša predvsem z vidika minimalnih poškodb, ki jih povzro�i bager na stoje�ih 
drevesih in tleh. Brežine morajo biti oblikovane tako, da so stabilne in �im manj 
prizadenejo okolje. Odvodnjavanje vode s cestnega telesa zagotovimo z vzdolžnimi jarki 
in koritnicami, vto�nimi jaški in prepusti ter z dražniki in pre�nimi jarki. Za izgradnjo 
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propustov je primerneje namesto betonskih cevi vgrajevati cevi iz plasti�nih mas. Te so 
enostavnejše za vgradnjo in omogo�ajo hitrejši pretok vode. 

Namen vzdrževanja gozdnih cest je ohraniti prevoznost cest, omogo�iti varen promet, 
zmanjšati poškodbe na vozilih in ohranjati objekte na gozdnih prometnicah pred 
propadanjem. 

Pri vzdrževanju gozdnih cest je treba opraviti ve� razli�nih del, ki omogo�ajo, da ostanejo 
gozdne ceste normalno prevozne. Pozorni moramo biti na stanje voziš�a, koritnic, bankin, 
brežin in elementov za odvodnjavanje voziš�a (pre�nih in vzdolžnih jarkov, dražnikov, 
propustov). Za dobro odtekanje vode mora voziš�e imeti enostranski ali dvostranski 
pre�ni nagib. V primeru, da pa je voziš�e poškodovano ali obrabljeno, se pre�ni nagib 
izgubi, posledica je zastajanje vode v kolesnicah in udarnih jamah. V takih primerih je 
potrebno voziš�e ponovno zravnati in oblikovati nagib. Hkrati z vzdrževanjem voziš�a 
opravimo vzdrževanje koritnice, bankin in obcestnih jarkov. Koritnica je sestavni del ceste 
v katero prite�e vsa voda iz voziš�a, mnogokrat pa tudi iz brežin in stranskih vlak. Je del 
cestiš�a, ki je ve�inoma utrjen. Koritnica odvaja vodo v vzdolžni smeri. Obi�ajno je široka 
50 cm in ima od voziš�a navzven 20 % nagib. Na gozdnih cestah so najbolj pogoste 
koritnice zgrajene na makadamski na�in, to so vozne koritnice, ter se uporabljajo tudi za 
sre�evanje vozil. Lahko pa so še iz betona, asfalta ali zgrajena iz kamna na suho. Velika 
prednost koritnic je v tem, da zahtevajo malo izkopa. Za izkop in �iš�enje koritnic se 
uporablja greder. �e je koritnica zapolnjena z odpadlimi vejami, listjem ali kamenjem, si 
voda poiš�e pot po voziš�u in ga poškoduje. Brežine in bankine ob cesti se s�asoma 
obrastejo, tako da za�nejo rastline zaraš�ati voziš�e in ga ožiti, zaradi �esar je potrebno 
tako cesto obsekati. Obsekovanje opravimo strojno (mul�ar), debelejša drevesa 
odstranimo z motorno žago. 

Poleg koritnice moramo redno vzdrževati tudi vse druge objekte na gozdnih cestah, ki 
omogo�ajo odvodnjavanje. Za ta namen se vgrajujejo dražniki ali odvodniki, ti so lahko 
kovinski, leseni ali betonski. Lahko pa na cesti izdelamo pre�ne jarke, ki imajo poleg 
funkcije odvodnjavanja še funkcijo hitrostne ovire, saj zmanjšujejo hitrost vožnje. Ne 
pozabimo, da gozdne ceste poškodujejo tudi velike hitrosti vozil (razmetavanje posipnega 
materiala). �e ho�emo, da odvodniki in pre�ni jarki dobro delujejo, jih je potrebno redno 
�istiti (8 do 10-krat letno), v nasprotnem primeru voda ne odte�e iz voziš�a, temve� po 
njem in ga poškoduje. 

Na mestih, kjer se pojavljajo ve�je koli�ine vode, so postavljeni cevni propusti. Ti so lahko 
betonski, kovinski ali plasti�ni. Cestni propust sestavlja vto�ni jašek, cev, ki je speljana 
pod voziš�em, in izto�ni jašek. Predvsem morajo biti vto�ni jaški o�iš�eni listja in vej, da 
opravljajo svojo funkcijo. 

Gradnjo vlak prednostno usmeriti v zaprte dele odsekov z najdaljšimi spravilnimi 
razdaljami. Sisteme vlak reševati kompleksno za dolo�eno obmo�je v povezavi z izdelavo 
skladiš�, ramp, obra�ališ� in ostalih prostorov za manipulacijo z lesom. V razdrobljeni 
gozdni posesti iskati rešitve na ravni ve� parcel ali lastnikov in ne na ravni posameznih 
parcel. Kolovoze in gozdne poti z rekonstrukcijami prilagoditi za vožnjo z gozdarskimi 
traktorskimi prikolicami. 

Vzdrževanje vlak je strošek lastnika ali uporabnika vlak. Po izvedenih delih in po vsaki 
uporabi vlak je potrebno zaradi prepre�itve erozije na vlakah izvesti ali o�istiti pre�ne 
jarke. Urejeno odvodnjavanje prepre�i erozijo in kvarno delovanje padavinskih voda. S 
teko�im vzdrževanjem ohranjamo prevoznost vlak, ohranjamo varnost poteka prometa po 
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vlaki, prepre�ujemo poškodbe zaradi padavinskih voda in ujm (za�etki erozijskih procesov 
na vlaki, izlivi voda in njenih nanosov iz vlak na gozdno cesto ali druge prometnice). 
Pre�ni jarki naj bodo v strminah narejeni poševno na os vlake z nagibom 6 – 10 % 
navzven! Gostota pre�nih jarkov je odvisna od podolžnega naklona vlake (ve�ji nakloni-
ve�ja gostota, pri vzdolžnem naklonu nad 20 % na 10 do 15 metrov) in od erodibilnosti tal 
in režima padavin. 

Vlake je potrebno vzdrževati: 
− dnevno po koncu delovnega dneva (v primeru padavin na mehkejših vlakah), 
− periodi�no (med enim in drugim spravilom in v primeru zasutja odvodnih jarkov), 
− konzerviranje vlake (ko daljše �asovno obdobje ni predvideno spravilo).  

Zadovoljivo raven prevoznosti gozdnih cest zagotovimo tudi z ustreznim režimom uporabe 
gozdnih prometnic. Turizem in rekreacija v svoji agresivni obliki (množi�no gibanje z 
motornimi vozili, negativni vplivi množi�nega nabiranja gozdnih sadežev, odlaganje smeti, 
vandalizem) še posebej negativno vplivata na rastlinski in živalski svet. Posebno mote� je 
promet s terenskimi vozili, motornimi kolesi in štirikolesniki, ki se pogosto odvija tudi izven 
prometnih površin. Tak promet se odvija predvsem na obmejnem obmo�ju z Italijo in v 
Brkinih. 

Gozdovi lahko opravljajo svoje funkcije le, �e so ohranjeni v vsej svoji celovitosti. 
Osnovati želimo obmo�ja, kjer bi vsaj do neke mere omejili negativne vplive množi�nega 
obiska. S tem bi napravili korak k ohranjanju biotske pestrosti v gozdovih in k miru, ki ga 
je v gozdovih vse manj. 

Vse te okoliš�ine narekujejo, da se na gozdnih cestah neurejeno stanje uredi s prometnim 
režimom, ki ga po zakonskih in podzakonskih dolo�ilih dolo�a Zavod za gozdove 
Slovenije v sodelovanju z lastniki gozdov in lokalno skupnostjo. 

Z dolo�itvijo in posledi�no ozna�itvijo režima prometa na posameznih gozdnih cestah 
želimo dose�i naslednje: 

− varovanje gozda kot ekosistema z vsemi vlogami, ki jih ta v prostoru zagotavlja, 
− varovanje okolja prostožive�ih divjih živali, 
− usmerjanje dolo�enih vrst prometa na za to predvidena podro�ja, 
− varovanje gozdnega cestnega omrežja pred poškodovanjem ali uni�enjem. 

Režim prometa ozna�imo na razli�ne na�ine: 
− s prometno signalizacijo, ki mora biti enaka signalizaciji na javnih cestah, 
− z nestandardnimi opozorilnimi znaki, 
− z zapornicami, 
− s fizi�nimi preprekami. 

Iz zapisanega je razvidno, da je vzdrževanje gozdnih cest in dolo�anje režima uporabe 
gozdnih prometnic zelo pomembno. Vzdrževanje zahteva velike denarne vložke, tako 
države, kot lokalne skupnosti in lastnikov gozdov, zato so potrebni maksimalni napori pri 
usklajevanju razli�nih interesov na podro�ju na�rtovanja, izvajanja in kontrole izvedbe 
vzdrževanja gozdnih cest. 

Po gozdnih vlakah je na flišni mati�ni podlagi dopustno spravljati les samo pri ugodnih 
talnih razmerah, ko so tla suha ali zmrznjena. Po zaklju�eni se�nji in spravilu lesa je 
potrebno urediti vlake v skladu s Pravilnikom o izvajanju se�nje, ravnanju s se�nimi 
ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov, pri �emer je potrebno posebno 
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pozornost nameniti odvodnjavanju vlak. Odvodnjavanje vlak naj bo speljano na zunanjo 
stran vlake. Padni�nih vlak se na flišu ne sme graditi. 

5.3.6 Tehnologija pridobivanja lesa  

Tehnologija pridobivanja lesa bo sledila trendu pove�evanja uporabe sodobnih tehnologij 
tudi v drobni posesti. Sodobne tehnologije bodo prisotne zlasti v primerih, ko bodo lastniki 
gozdov dela oddali izvajalcem gozdarskih storitev, sanitarnih se�njah in red�enjih. 
Lastniki gozdov bodo v primerih pridobivanja lesa za lastne potrebe še naprej uporabljali 
tradicionalno tehnologijo se�nje z motorno žago in spravila z kmetijskimi ali adaptiranimi 
kmetijskimi traktorji.  

V naslednjem desetletnem obdobju pri�akujemo naraš�ajo� delež uporabe gozdarskih 
traktorskih prikolic s hidravli�no nakladalno napravo. Za tehnologijo spravila lesa z 
gozdarsko traktorsko prikolico so poleg gozdnih cest, vlak in protipožarnih presek 
primerne tudi ostale poti in kolovozi, ki s svojo razvejeno mrežo prispevajo k odprtosti 
gozdov na Kraškem GGO. Lastniki gozdov za ustrezno ceno in z možnostjo 
sofinanciranja nabave pridobijo u�inkovito sodobno tehnologijo za spravilo lesa. 

Strojna se�nja je primerna tehnologija se�nje za sanacijo ujm in izvedbo kr�itev, vendar 
zgolj na površinah, kjer niso prisotna arheološka najdiš�a oziroma s pridobljenim 
kulturnovarstvenim soglasjem. Pri rednem gospodarjenju pa je strojna se�nja dopustna 
zgolj na karbonatni mati�ni podlagi, zunaj obmo�ij poudarjenih ekoloških in socialnih 
funkcij gozda. Strojna se�nja pri rednem gospodarjenju na flišni mati�ni podlagi ni 
dopustna.  

Pri odvzemu lesne mase iz gozda je potrebno upoštevati naslednje omejitve: 
− Iznos se�nih ostankov v razvojni fazi drogovnjaka in debeljaka je omejen. Pri 

iglavcih je dovoljen iznos se�nih ostankov v obliki vejevine, ki je na debelejšem 
koncu debelejša od 3 cm. Pri listavcih je dovoljen iznos se�nih ostankov v obliki 
vejevine, pri kateri so veje debelejše od 3 cm. 

− V obdobju, ko drevje še ni v soku, je v razvojni fazi letvenjakov dovoljen iznos 
se�nih ostankov ne glede na dimenzije vejevine. 

− Po ureditvi se�iš�a iznos se�nih ostankov ni dovoljen, prav tako ni dovoljeno podirati 
izdelanega gozdnega reda. 

− Pri izbiri dreves za možni posek se v soglasju z lastnikom gozda na�rtno ne izberejo 
še živa, odmrla in odmirajo�a drevesa z dupli, polomljena drevesa in drevesa 
naseljena z glivami. Pri puš�anju teh dreves smo pozorni na njihovo enakomerno 
razporeditev v gozdu. 

− Ne glede na zgornja dolo�ila je dovoljen iznos se�nih ostankov, ki nastajajo pri 
sanitarnih se�njah in kr�itvah gozdov za kmetijske namene. 

Drobne vejice, listi in iglice morajo ostati v gozdu zaradi bogatenja tal z organsko snovjo. 
Tehnologija drevesne metode na Kraškem GGO ve�inoma ni sprejemljiva. 

Zasebne lastnike gozdov bo potrebno izobraziti, ostalo,javnost pa osveš�ati o primernosti 
uporabe sodobnih tehnologij. V ta namen je potrebno za zasebne lastnike pripraviti 
delavnice, demonstracije, strokovno literaturo in oglede dobrih praks. 

V izogib konfliktom med stroko in ostalo javnostjo pri uporabi strojne se�nje je potrebno 
predhodno osveš�anje in informiranje javnosti o izvajanju del. Predvsem na obmo�jih 
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naselij, turisti�nih to�k, kulturno zgodovinskih znamenitosti, je potrebno preko lokalnih 
medijev in informativnih tabel obveš�ati javnost o vzrokih in posledicah uporabe sodobnih 
tehnologij. 

Usmeritve pri aktiviranju potencialov lesne biomase na Kraškem GGO bodo odvisne od 
razmer na trgu energentov, ki so odvisne od cen fosilnih goriv. Na spremembo razmer 
lahko odlo�ilno vplivajo tudi razmere na lesnih trgih sosednjih držav, predvsem severne 
Italije kot enega najve�jih porabnikov lesne biomase. Rast cen energentov in trenutna 
gospodarska kriza bo marsikje spodbudila posek lesa iz obmo�ij, kjer do sedaj ni bilo 
velikega zanimanja (drobna posest, nedostopnost ali visoki proizvodni stroški). Potencial 
gozdov ne sme biti samo les, ampak morajo biti tudi mo�na, usposobljena in opremljena 
gozdarska podjetja, podjetniki in kmetje, ki jim delo v gozdu predstavlja osnovno oziroma 
dopolnilno dejavnost. Poleg tega bodo taka podjetja odpirala nova delovna mesta in trajno 
oskrbovala porabnike lesne biomase. Lastniki gozdov, kmetje in izvajalska podjetja 
morajo s skupnim nastopom ponuditi trajne in ekonomsko zanimive koli�ine lesne 
biomase porabnikom. 

Vloga ZGS pri aktiviranju potencialov lesne biomase zajema od svetovanja in 
izobraževanja lastnikov gozdov o varnem delu v gozdu, sodobnih tehnologijah 
pridobivanja lesne biomase, združevanju lastnikov gozdov, pomo�i pri javnih razpisih, ki 
omogo�ajo sofinanciranje nabave gozdarske mehanizacije in odpiranje gozda z gozdnimi 
prometnicami, do predstavitve potencialov lesne biomase in sodobnih sistemov ogrevanja 
na lesno biomaso. 

Poleg ponudbe lesne biomase znanim porabnikom je na Kraškem GGO smiselna 
postavitev biomasnega logisti�nega centra s ponudbo lesnih sekancev in drv. Pomen 
takega centra je trajno zagotavljanje trga z vsemi oblikami lesne biomase z zajam�eno 
kakovostjo. Tak center omogo�a drobnim povpraševalcem, da se oskrbijo z manjšimi 
koli�inami lesne biomase, hkrati pa nudi možnost manjšim lastnikom gozda, da v 
lokalnem prostoru prodajo svoje gozdne proizvode. V izgradnjo takega centra je potrebno 
pritegniti lokalne skupnosti in državo. 

5.3.7 Delo s semenskimi sestoji  

V letu 2002 je bila izvedena revizija semenskih sestojev kot posledica sprejetja Zakona o 
gozdnem reprodukcijskem materialu. Število semenskih sestojev je bilo zelo zmanjšano, 
saj številni sestoji iz prejšnjega GGN niso dosegali ostrejših kriterijev iz zakona. Kot 
odgovor na potrebe po obnovi gozdov in predvsem sanaciji pogoriš� s �im ve�
avtohtonimi in rastiš�u prilagojenimi vrstami je bilo dolo�enih tudi nekaj novih semenskih 
sestojev. 

V bodo�e bi morali izlo�iti semenske sestoje za manjkajo�e vrste in tudi za obstoje�e, 
lo�eno po višinskih pasovih. Povsem manjkajo semenski sestoji za ve� vrst: rde�i bor, vsi 
javorji (gorski, ostrolistni, topokrpi, trokrpi in maklen), jerebikovke razen breka (jerebika, 
mokovec, skorš), navadni koprivovec, lipa in lipovec. 
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Preglednica 69: Semenski sestoji 

Drevesna vrsta 
Identifikacijska 

številka 
Provenienca 

Površina sestoja  
(ha) 

Graden (Quercus petraea) 7.0138 Miši - Dekani 5,03 
Alepski bor (Pinus halepensis) 0.0139 Krkav�e 2,30 
Poljski jesen (Fraxinus angustifolia) 0.0140 Dragonja 0,76 
Veliki jesen (Fraxinus excelsior) 0.0141 Odolina 1,61 
Cer (Quercus cerris) 0.0142 Žekanc 5,71 
Bukev (Fagus sylvatica) 7.0143 Poklarija 5,14 
Grška jelka (Abies cephalonica) 0.0144 Kregoliš�e 2,08 
�rni bor (Pinus nigra) 7.0145 Vol�ji hrib 4,56 
�rni bor (Pinus nigra) 7.0252 Mlake 5,87 
�rni bor (Pinus nigra) 7.0255 Gura 10,09 
�ešnja (Prunus avium) 7.0258 Topolc 0,44 
�ešnja (Prunus avium) 7.0259 Pasji rep 3,84 
Graden (Quercus petraea) 7.0260 Pasji rep 3,01 
Brek (Sorbus torminalis) 7.0261 Rimska cesta 2,02 
�rnika (Quercus ilex) 7.0266 Dragonja 0,78 
�rni bor (�ebulovica) 7.0289 �ebulovica 64,56 
Skupaj   117,80 

Sestoja s številkama 0.0140 za poljski jesen in 7.0266 za �rniko sta gozdna genska 
rezervata in ju je kot takšna potrebno zaš�ititi. 

Semenski sestoji so predeli gozda, ki so vsaj fenotipsko boljši od gozdov iste vrste na 
podobnih rastiš�ih. Presoja se predvsem kvaliteto v gospodarskem smislu, pa tudi 
vitalnost in odpornost na ujme. Izlo�eni semenski sestoji opravljajo funkcijo pridobivanja 
drugih gozdnih dobrin 1. stopnje, ki dolo�a gospodarjenje v teh gozdovih. Cilj v takšnih 
gozdovih je pridobivanje �im boljšega semena v vseh pogledih, v optimalnih koli�inah. 

Usmeritve za nego in vzdrževanje semenskih objektov:   
− odstranjevanje dreves z neželenimi lastnostmi; 
− sproš�anje krošenj fenotipsko ustreznih dreves z red�enji oziroma z nego oblikovati 

zgradbo gozda, ki bo omogo�ala boljše semenenje; 
− usmerjanje razvoja gozda v podporo izbrani vrsti; 
− izvajanje potrebnih sanitarnih se�enj in odstranjevanje odmrlega drevja. 

Usmeritve za pridobivanje gozdnega reprodukcijskega materiala (GRM): 
− pridobivanje GRM ve�inskih vrst s 50 ali vsaj 25 dreves, manjšinskih vrst s 25 ali 

vsaj 10 dreves; 
− pridobivanje priporo�eno v �asu mo�nega obroda s plezanjem ali s podrtega drevja 

oziroma s tal izpod dreves, ki so med seboj praviloma oddaljena vsaj za dve višini 
drevesa. 

5.3.8 Delo s požarno ogroženimi gozdovi  

Usmeritve za požarno ogrožene gozdove (1. in 2. stopnja požarne ogroženosti)

Varstvo gozdov in celotnega naravnega okolja pred požari je ena od prednostnih nalog 
gozdarstva v Kraškem GGO. Varstvo gozdov pred požari je v grobem razdeljeno na 
prilagojene gojitvene usmeritve, preventivna varstvena dela in gašenje požarov. Po 
zakonodaji ima gozdarstvo nalogo poskrbeti za preventive ukrepe, gasilci pa za gašenje. 
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Seveda se obe podro�ji dela prepletata. V tem na�rtu so zato zajete usmeritve glede 
protipožarnega varstva v naravi na splošno, protipožarnih objektov in opazovalne službe. 

Preglednica 70: Požarno ogroženi gozdovi 

Stopnje Površina (ha) Delež 
Zelo velika ogroženost (1. stopnja) 37.816 44 
Velika ogroženost (2. stopnja) 24.313 28 
Srednja ogroženost (3. stopnja) 24.334 28 

Najve�ja požarna ogroženost glede na število požarov, rastiš�a in aktualno rastje je na 
prisojnih pobo�jih na robu kraške planote: Kraški rob na meji GGE Istra in �i�arija, 
prisojno pobo�je Brestoviške doline v GGE Kras I. Na pretežnem delu površine se prva in 
druga stopnja prepletata, kar je reliefno in rastiš�no pogojeno. 

Gašenje požarov v naravi temelji na gasilskih enotah, ki se v bližino požara pripeljejo s 
terenskim vozilom, opremljenim s primerno koli�ino vode in visokotla�no �rpalko. Požare 
izrednih razsežnosti ali ob druga�nih izrednih razmerah gasijo tudi helikopterji. Požarno 
ogrožen prostor (1. in 2. stopnja) mora biti pokrit z mrežo prometnic, ki omogo�ajo 
prevoze vsaj z gasilskimi terenskimi vozili in so obenem ovire za širjenje požarov. 
Orientacijska razdalja med prometnicami naj bi bila do 400 m ali odprtost nad 25 m/ha. 
Upoštevati je potrebno reliefne posebnosti, zaradi katerih mora biti omrežje gostejše. Za 
protipožarno varstvo so koristne vse obstoje�e prometnice, ki omogo�ajo neposreden 
dostop v naravno okolje. 

SPLOŠNI CILJ: Gozdovi na požare odpornih drevesnih vrst, ki so sposobni tvoriti 
humidno notranjo klimo sestojev brez prehodov med razvojnimi fazami. Revitalizacija 
degradiranih rastiš�. Razdalja med prometnicami do 400 metrov. 

1. Gojitvene usmeritve 
- Dolgoro�no izboljšanje rastiš�, ki ima edino za posledico tudi zmanjšanje 

elementarne (dane po naravi) požarne ogroženosti. 
- Podaljševanje proizvodnih dob ob normalnem ali tesnem sklepu, kolikor omogo�a 

vrstna sestava in stanje sestojev. 
- Obnova z ostrimi prehodi med starejšimi in mlajšimi razvojnimi fazami, kjer talni 

požar lahko preide v vršnega (kompleksnega). Pri planiranju obnove paziti na �im 
krajše dolžine prehodov med razvojnimi fazami. 

- Krajšanje pomladitvenih dob. 
- Naravna obnova z rastiš�u prilagojenimi vrstami, ki so odporne na požare zaradi 

debelega lubja (hrasti, bori…) ali velike sposobnosti odganjanja iz panjev. Obnova s 
sajenjem, �e je potrebno takšne vrste vnesti v naravno okolje, vendar po izvršenih 
tehni�nih ukrepih za prepre�evanje požarov. 

- Nega v goš�i in letvenjaku z veliko jakostjo, usmerjena v hitro preraš�anje med 
razvojnimi fazami. 

2. Varstvene usmeritve 
- Odpiranje požarno ogroženega naravnega okolja s protipožarnimi presekami, ki 

skupaj z gozdnimi in javnimi cestami tvorijo omrežje intervencijskih prometnic za 
potrebe gašenja. Maksimalna razdalja med prometnicami do 400 metrov. 

- Osnovno omrežje protipožarnih presek tvori mreža protipožarnih presek 1. 
kategorije. Kjer terenske ali druge razmere tega ne dopuš�ajo, se na�rtuje gradnja 
oziroma vzdrževanje protipožarnih presek 2. kategorije. Dolžina protipožarnih 
presek 2. kategorije naj praviloma ne presega 1 km.
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- Na prometnicah mora biti �im ve� izogibališ� in obra�ališ� ter vstopnih ploš�adi. 
Maksimalna razdalja med izogibališ�i 200 metrov in obra�ališ�i 400 metrov.  

- V zelo strmih ali druga�e težko dostopnih predelih, ki jih ni mogo�e pokrivati s 
prometnicami, gradnja protipožarnih stez, namenjene zgolj moštvu. Takšne 
posadke imajo zelo omejeno avtonomijo, zato so lahko steze dolge do 1 kilometer 
oziroma za premagovanje do 200 metrov višinske razlike. 

- Znane povzro�itelje požarov, npr. železnica, se lahko na težko dostopnih obmo�jih 
omeji z gradnjo protipožarnih zidov. To so suhozidi iz kamna, visoki do en meter, ki 
morajo biti stalno o�iš�eni vseh gorljivih materialov in služijo za zaustavitev oziroma 
upo�asnitev požarov. 

- Postavljanje tabel za ozna�evanje protipožarne infrastrukture in  protipožarnih tabel 
ob prometnicah in obmo�jih zadrževanja ljudi. 

- Gradnja hidrantov, kjer se prometnice v naravnem okolju približajo vodovodom. Po 
presoji namensko urediti tudi druge vodne vire, tako da so primerni za oskrbo vode 
intervencijskim vozilom. 

- Delovanje protipožarne opazovalne službe v jugozahodnem delu Slovenije (v okviru 
Uprave za zaš�ito in reševanje) s pomo�jo video nadzora ter z vklju�itvijo terenskih 
delavcev v obdobju pove�ane požarne ogroženosti naravnega okolja. 

3. Druge usmeritve 
- Redno vzdrževanje gozdnih cest, ki so pomembne za u�inkovito gašenje požarov. 

Usmeritve za gradnjo protipožarnih presek po gospodarskih enotah

Usmeritve za gradnjo protipožarnih presek se nanašajo predvsem na zagotavljanje 
potrebne odprtosti požarno ogroženega prostora 1. in 2. stopnje. Za merilo so 
uporabljene obstoje�e dolžine protipožarnih presek, ki so pretežno zgrajene v obmo�jih s 
prvo in drugo stopnjo požarne ogroženosti po GGE in odprtost celotnega prostora GGE z 
vsemi prometnicami. Odprtost požarno ogroženega prostora naj bi presegla 25 m/ha. 

Usmeritve za tehnologijo gradnje protipožarnih presek so podane pri usmeritvah za 
gradnjo gozdnih prometnic. Protipožarne preseke so na�eloma prometnice z elementi 
gozdnih cest (širina v premi 3 m, nakloni, radiji in razširitve v ovinkih, urejen sistem 
odvodnjavanja), ki so lahko tudi brez zgornjega ustroja. Zagotovljena mora biti stalna 
prevoznost z gasilskim kamionom ali drugim prevoznim sredstvom, za katerega je bila 
zgrajena. 
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Preglednica 71: Odprtost požarno ogroženega prostora in na�rtovane novogradnje 
protipožarnih presek 

Odprtost požarno 
ogroženega prostora 

Manjkajo�e dolžine 
prometnic 

Na�rtovane novogradnje 
protipožarnih presek 

2011-2020 
GGE 

m/ha km km 
01 - Goriško 21,54 24,77 19,63 
02 - Kras I 18,13 137,22 86,44 
03 – Vrhe 17,19 47,38 24,17 
04 - Vremš�ica 19,88 18,21 14,49 
05 - Trnovo 16,35 88,06 54,73 
06 - Brkini II 18,77 39,73 23,32 
07 - Brkini I 29,51 -11,20 1,00 
08 - �i�arija 20,35 65,33 36,61 
09 - Istra 27,41 88,92 40,00 
10 - Kras II 22,55 33,84 25,42 
Skupaj 21,26 441,57 325,81 

Minimalno zadovoljiva odprtost požarno ogroženega prostora je dosežena le v GGE Brkini 
I (07), kjer naj bi se gradnja protipožarnih presek zaklju�evala. Brkini I so relativno malo 
požarno ogroženi. V Istri je velika odprtost predvsem posledica velike gostote javnih cest. 
Zaradi težkega terena, predvsem velikih naklonov, je tam postavljena ciljna odprtost 30 
m/ha. V vseh GGE je potrebno sistem prometnic zaradi varstva pred požari v naravi še 
zgostiti. 

Karta 5: Karta požarne ogroženosti gozdov (v prilogi) 
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5.3.9 Varstvo narave in ohranjanje biotske pestrosti  

5.3.9.1  Naravne vrednote 

5.3.9.1.1  Splošne varstvene usmeritve 

Posegi in dejavnosti zunaj naravnih vrednot, na obmo�ju vpliva na naravno vrednoto se 
izvajajo tako, da vpliv posega ali dejavnosti ne povzro�i uni�enja ali bistvene spremembe 
lastnosti, zaradi katerih je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto, ali uni�enja 
naravne vrednote (6. �len Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot). 

Za potrebe priprave na�rtov rabe naravnih dobrin se obmo�je vpliva na naravno vrednoto 
opredeli glede na nameravani poseg ali dejavnost na podlagi naslednjih izhodiš�: 

− za hidrološko naravno vrednoto je obmo�je vpliva na naravno vrednoto obmo�je 
pore�ja ali dela pore�ja, v katerem se naravna vrednota nahaja; 

− za podzemno geomorfološko naravno vrednoto je obmo�je vpliva na naravno 
vrednoto površje nad podzemno jamo ter, �e je naravna vrednota vodna podzemna 
jama, pore�je voda, ki te�ejo v podzemno jamo; 

− za naravne vrednote drugih zvrsti je obmo�je vpliva na naravno vrednoto obmo�je, v 
katerem vplivi posegov in dejavnosti �loveka lahko ogrozijo tiste lastnosti, zaradi 
katerih je bil del narave opredeljen za naravno vrednoto: za geomorfološke in 
geološke naravne vrednote je to zlasti njihova stabilnost, za botani�ne, zoološke, 
ekosistemske in drevesne naravne vrednote je to zlasti kvaliteta habitatov rastlin in 
živali.  

5.3.9.1.2  Podrobnejše varstvene usmeritve 

Površinske geomorfološke naravne vrednote
Gradnja objektov, vklju�no z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehni�ne ali 
druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje.

Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na 
naravni vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba �im manj spremenjena.  

Odpadkov in drugega materiala, vklju�no z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, 
se ne odlaga ali skladiš�i na naravni vrednoti.  

Na naravni vrednoti se lahko izvaja takšne športne in rekreacijske aktivnosti, zaradi 
katerih se bistveno ne spreminjajo fizi�ne lastnosti naravne vrednote (npr. z obsežnim 
odstranjevanjem skal, pritrjevanjem klinov, jeklenih vrvi in podobnim). 

Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, razglediš�, po�ivališ�, 
postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se bistveno 
ne spremenijo lastnosti naravne vrednote. Naravno vrednoto ali njen del, ki je posebej 
ob�utljiv na fizi�ne u�inke hoje, ki jih povzro�ijo obiskovalci, se uredi tako, da se 
onemogo�i ogrožanje naravne vrednote. Na naravni vrednoti, katere obiskovanje in 
ogledovanje se prostorsko ne da omejiti ali se pri�akuje, da omejitev ne bo u�inkovita, se 
lahko obiskovanje in ogledovanje naravne vrednote ali njenega dela fizi�no onemogo�i. 
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Podzemeljske geomorfološke naravne vrednote 
Sten, stropa in tal, zraka v jami ter vode, ki te�ejo skozi jamo se ne onesnažuje.  

Vibracij zaradi eksplozij ali iz drugih virov in hrupa se ne povzro�a.  

Odpadkov in drugega materiala se ne odlaga ali skladiš�i v jami, teko�ih odpadkov se ne 
odvaja v jamo in se jih ne izliva v jami.  

Jame in brezna se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, postavitvijo ograj, tabel z 
informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se ne spremenijo fizi�ne in 
funkcionalne lastnosti naravne vrednote, da se ne ogrozi stabilnost delov naravne 
vrednote ter da je vidna podoba naravne vrednote in okolice �im manj spremenjena. 
V jamo se ne vnaša organskih snovi. 

Na površju nad znanimi rovi jame, v vplivnem obmo�ju ponornic:  

− Izvaja se takšne vrste gradenj, da se ne poškoduje podzemeljske naravne vrednote.  
− Vibracij zaradi eksplozij ali iz drugih virov se ne povzro�a. 
− Vegetacijsko odejo, vklju�no z njenim odstranjevanjem, se spreminja le v takšnem 

obsegu, da se ne ali bistveno ne spremenijo kakovostne (kemi�ne) in koli�inske 
lastnosti pronicajo�e vode. 

− Odpadkov in drugega materiala, vklju�no z odpadnim izkopnim ali gradbenim 
materialom, se ne odlaga ali skladiš�i na naravni vrednoti.  

− Nevarnih snovi, kot so nafta in naftni derivati, kemikalije in podobne snovi, se ne 
pretovarja in skladiš�i. 

− Ne slabša se kvalitete vod, ki te�ejo v jamo. Uporablja naj se biološko razgradljiva 
olja. Onemogo�i naj se vnos soli v vodne biotope. 

− Posege in gradnje na vodotokih se izvaja tako, da se ohranja �im bolj naraven vodni 
režim.  

V jamskem vhodu in njegovi neposredni okolici: 
− Enostavne objekte, ki nimajo vsebinske povezave z naravno vrednoto, se nameš�a 

v takšni oddaljenosti, da se vidna podoba jamskega vhoda ohranja nespremenjena.  
− V vegetacijsko združbo v jamskem vhodu se ne posega s fizi�nim uni�evanjem, 

spreminjanjem vrstne sestave ipd. Obseg odstranitve vegetacije sme biti tolikšen, 
da se ohranijo obstoje�e lastnosti mikroklime v jamskem vhodu in jami.  

Geološke naravne vrednote 
Gradnja objektov, vklju�no z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehni�ne ali 
druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba �im 
manj spremenjena.  

Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na 
naravni vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto.  
Vibracije zaradi eksplozij ali drugih virov na naravni vrednoti smejo biti tolikšne, da ne 
ogrozijo stabilnosti naravne vrednote. 

Odpadkov in drugega materiala, vklju�no z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, 
se ne odlaga ali skladiš�i na naravni vrednoti.  
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Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se 
uni�i nahajališ�e oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za 
naravno vrednoto.  
Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, razglediš�, po�ivališ�, 
postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se bistveno 
ne spremenijo lastnosti naravne vrednote. Naravno vrednoto ali njen del, ki je posebej 
ob�utljiv na fizi�ne u�inke hoje, ki jih povzro�ijo obiskovalci, se uredi tako, da se 
onemogo�i ogrožanje. Obiskovalce se usmerja na dolo�ene poti. Na naravni vrednoti, 
katere obiskovanje in ogledovanje se prostorsko ne da omejiti ali se pri�akuje, da 
omejitev ne bo u�inkovita, se lahko obiskovanje in ogledovanje naravne vrednote ali 
njenega dela fizi�no onemogo�i. 

Z namenom prepre�itve erozije, neugodnega delovanja atmosferilij in vegetacije se 
naravno vrednoto lahko fizi�no zaš�iti (prekrije), odstrani vegetacijo in podobno. 

Hidrološke naravne vrednote
Ne slabša se kvalitete vode. Uporablja naj se biološko razgradljiva olja. Onemogo�i naj se 
vnos soli v vodne biotope.  

Odpadkov in drugega materiala, vklju�no z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, 
se ne odlaga ali skladiš�i na naravni vrednoti.  

V obrežno vegetacijo se posega s sekanjem, obsekavanjem, red�enjem, zasajanjem, 
tako da se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti obrežja. 

Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, mostov, galerij, 
razglediš�, po�ivališ�, postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, 
vendar tako, da se ne spremenijo lastnosti naravne vrednote. 

Botani�ne naravne vrednote
Združbo rastiš�a se spreminja z izkr�enjem gozda oziroma posameznih dreves, s 
pogozditvijo, oranjem in podobno, le toliko, da se bistveno ne spremenijo življenjske 
razmere na rastiš�u. 

Rastlin se ne nabira, izkoreninja, lomi ali druga�e poškoduje ali uni�uje, razen za 
znanstveno-raziskovalno delo v obsegu, ki ne vpliva negativno na stanje populacije in na 
rastiš�e. 

Rastlin se ne požiga. 

Sestave biocenoze se ne spreminja z vnašanjem rastlin tujerodnih in rastiš�u neustreznih 
vrst.  

Odpadkov in drugega materiala, vklju�no z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, 
se ne odlaga ali skladiš�i na naravni vrednoti.  

Na naravni vrednoti se ne uporablja kemi�nih sredstev za uni�evanje živali in rastlin.  

Naravno vrednoto se obiskuje na na�in, da se zaradi fizi�nega u�inka hoje ne poslabšajo 
življenjske razmere na rastiš�u. Obiskovalce se usmerja na dolo�ene poti. V primeru, da 
gre za majhna rastiš�a zelo ogrožene vrste, se obiskovanje naravne vrednote lahko 
prostorsko omeji ali prepove. 
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Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti, vendar na na�in, ki ne spremeni 
življenjskih razmer na rastiš�u.  

Zoološke naravne vrednote 
Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvaja tako, da se na�in in �as 
opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodita življenjskim ciklom 
živalim; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v �asu, ki ne sovpada z obdobji, ko 
živali potrebujejo mir, npr. sekanje grmiš� se opravlja po gnezditvenem �asu pti�ev, 
gozdarska in druga opravila, ki lahko uni�ijo gnezda ali mladi�e, se opravljajo po 
gnezdenju ali poleganju mladi�ev in na na�in, da se živali lahko umaknejo. 

Živali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali druga�e uni�uje. 

Sestave zoocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali tujerodnih vrst.  

Eksplozij ali drugih dejanj, ki povzro�ajo mo�an hrup ali vibracije, se ne izvaja.  
Ne slabša se kvalitete površinske in podzemne vode, tako da se ne slabšajo življenjske 
razmere za živali. Uporabljajo naj se biološko razgradljiva olja. Onemogo�i naj se vnos 
soli v vodne biotope. 

Odpadkov in drugega materiala, vklju�no z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, 
se ne odlaga ali skladiš�i na naravni vrednoti.  

Naravno vrednoto se obiskuje na na�in in v �asu, ki je za živali najmanj mote�. 
Obiskovalce se usmerja na dolo�ene poti. V primeru, da gre za živalsko vrsto, ki je na 
�lovekovo prisotnost izjemno ob�utljiva, se obiskovanje naravne vrednote lahko �asovno 
(npr. v �asu razmnoževanja) ali prostorsko omeji ali prepove. 

Rekreacijske in športne aktivnosti se preusmerja na spoznavanje in doživljanje narave. 

Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti, vendar v �asu in na na�in, ki za živali 
ni mote�. Naravno vrednoto se uredi tako, da je ljudem omogo�eno spoznavanje in 
doživljanje živali v njenem naravnem okolju.  

Ekosistemske naravne vrednote 
Gradnja objektov, vklju�no z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih 
možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja na na�in in v takem obsegu, da se populacije 
rastlinskih in živalskih vrst pretežno ohranijo. Na na�in in v obsegu iz prejšnjega stavka se 
izvaja tudi odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje kislosti oziroma 
alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje, 
nasipavanje, vklju�no z odlaganjem odpadnih materialov. Pri tem se izkoristijo vse možne 
tehni�ne rešitve, da se naravna vrednota �im manj poškoduje.  

Ne slabša se kvalitete površinske in podzemne vode, tako da se ne slabšajo življenjske 
razmere za rastline in živali. Uporabljajo naj se biološko razgradljiva olja . Onemogo�i naj 
se vnos soli v vodne biotope. 

Odpadkov in drugega materiala, vklju�no z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, 
se ne odlaga ali skladiš�i na naravni vrednoti.  
Sestave biocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali in rastlin tujerodnih in rastiš�u 
neustreznih vrst.  
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Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti, z nadelavo poti, razglediš�, 
opazovališ�, postavitvijo ograj, tabel z informacijami in opozorili, vendar tako, da se ne 
spremenijo lastnosti ekosistema in da je z dodatnimi ukrepi zagotovljeno, da prisotnost 
obiskovalcev ne bo vznemirjala živali (npr. skrite opazovalnice). Obiskovalce se usmerja 
na dolo�ene poti.  

Drevesne naravne vrednote 
Vej, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, obsekava ali druga�e poškoduje, 
razen �e gre za sanacijske ukrepe na drevesu.  

Življenjske razmere na rastiš�u se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, 
razkriva korenin, zasipava debla ali rastiš�a oz površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali 
kako druga�e ne tepta tal, ne poplavlja rastiš�a, spreminja višine podtalnice, kislosti 
oziroma alkalnosti tal, spuš�a škodljivih teko�in ali plinastih snovi na rastiš�e ter ne 
odlaga odpadkov. 

Podlago se na rastiš�u utrjuje le tako, da se omogo�i zadostno zra�nost in 
vodoprepustnost tal nad koreninskim sistemom. 

Na rastiš�e se praviloma ne postavlja objektov ali naprav.  
Na deblo, korenine in veje dreves se ne obeša, pritrjuje ali postavlja tujih teles, kot so 
plakati, obvestila, svetilke, nosilci ži�nih vodov, table, omarice, antene in podobno. 

Naravno vrednoto se lahko opremi za obisk, ogled in predstavitev javnosti z 
ozna�evalnimi in pojasnjevalnimi tablami, klopmi ipd., vendar le na na�in, da se s 
posegom in ogledovanjem ne poškoduje drevesa in ne spremeni življenjskih razmer na 
rastiš�u. 
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5.3.9.2  Posebna varstvena obmo�ja (obmo�ja Natura 2000) 

Splošne varstvene usmeritve 

Na vseh Natura obmo�jih se posege in dejavnosti na�rtuje tako, da se v �im ve�ji možni 
meri: 

− ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih 
vrst; 

− ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove 
specifi�ne strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;

− ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov 
habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za 
razmnoževanje, skupinsko preno�evanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje 
živali; 

− ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogo�a 
ponovno povezanost, �e je le-ta prekinjena. 

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so na�rtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se 
izvedejo vsi možni tehni�ni in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline 
in živali ter njihove habitate �im manjši. 

�as izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi 
življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se: 

− živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v �im 
manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo 
umakniti, zlasti v �asu razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladi�ev, razvoja 
negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja, 

− rastlinam prilagodi tako, da se omogo�i semenenje, naravno zasajevanje ali druge 
oblike razmnoževanja. 

Na Natura obmo�ja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih 
organizmov. 

Konkretne varstvene usmeritve 

V preglednici so predstavljene konkretne varstvene usmeritve pri gospodarjenju z gozdovi 
na posameznem obmo�ju Nature 2000 po habitatnih tipih.  
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Preglednica 72: Konkretne varstvene usmeritve na obmo�ju Natura 2000 po habitatnih tipih 

OBMO�JE JAVORNIK-SNEŽNIK in SNEŽNIK-PIVKA 

Habitatni tip  Konkretne usmeritve 

Ob vhodih v jame ter v neposredni oklici jamskih vhodov (ena drevesna višina, 30m) naj 
se ohranja raznomerna struktura gozdov (vsaj delno naj se ohranja zastrtost).   

V neposredni bližini vhodov v jame naj se ne gradi gozdnih prometnic. 

Jame, ki niso 
odprte za 
javnost 

Prilagojeno gospodarjenje, prilagojen možni posek, ki upošteva ekstremne razmere na 
rastiš�ih. 

Cona (vrste) Konkretne usmeritve   

Ohranja naj se razdrobljena struktura razvojnih faz.  

Ob ve�jih težnjah za izkoriš�anje mrtve mase naj se predpiše minimalni delež se�nih 
ostankov v sestoju. 

Izoblikuje naj se postopen gozdni rob z razvito grmovno in zeliš�no plastjo. 

Spodbuja naj se plodonosne vrste. 

Na obstoje�ih lazih naj se strukturiran gozdni rob kombinira z ostrimi robovi 

Ohranjajo naj se travnate površine (lazi, jase) znotraj gozdnega prostora. Preko njih naj 
ne vodijo vlake. 

Na osrednjem delu sklenjenih gozdov naj se nadaljuje oblikovanje mirnih con (zapiranje 
stranskih in slepih cest). 

Celoten gozdni 
prostor – 
celotno 
obmo�je 
strnjenih 
gozdov - bukov 
kozli�ek, alpski 
kozli�ek, 
mulasti netopir, 
volk, navadni 
ris, rjavi 
medved 

Zaprta obmo�ja, ki so ekonomsko ne zanimiva za izkoriš�anje, naj se prednostno izlo�ajo 
kot ekocelice. 

OBMO�JE KRAS 

Habitatni tip  Konkretne usmeritve 

Z ukrepi nege naj se v teh gozdovih pove�uje delež bukve in gradna. 

Panjevske se�nje naj se ne izvajajo na velikih površinah, pospeševanje prehoda v 
semenske sestoje. 

Ohranja naj se naravna drevesna sestava, kjer so sestoji spremenjeni pa naj se 
pospešuje  vzpostavitev potencialne naravne gozdne združbe. 

Ilirski bukovi 
gozdovi (Fagus 
sylvatica 
(Aremonio-
Fagion)) 

Obnova gozdov s sadnjo s tujerodnimi in rastiš�u neprimernimi vrstami naj se ne izvaja. 

V neposredni bližini jam in nad znanimi rovi naj se ne na�rtuje gozdnih prometnic ali 
drugih objektov oz. naj se že v fazi na�rtovanja vklju�uje naravovarstveno službo. 

 Na obmo�ju vhoda v jamo naj se ne skladiš�i lesa ali odlaga drugega materiala. 

Jame, ki niso 
odprte za 
javnost 

Na obmo�ju jam naj se gozdne prometnice na�rtuje v sodelovanju z ZRSVN.  

Cona (vrste) Konkretne usmeritve  

Spodbuja  se ohranjanje mozai�ne pokrajine gozdnih površin, grmi�evja, travnikov in 
pašnikov. 

Stare hrastove sestoje se ne nadomeš�a z rastiš�u neprimernimi drevesnimi vrstami. 

Ohranja naj se naravna drevesna sestava, kjer so sestoji spremenjeni pa naj se 
pospešuje  vzpostavitev potencialne naravne gozdne združbe. 

Ohranja in pospešuje se bukev na njenih naravnih rastiš�ih. 
Ohranja naj se 3% mrtvih dreves in sušic razli�nih debelin (od celotne lesne zaloge). Kjer 
tega ni možno zagotoviti se pri se�nji listavcev (hrast, jesen, kostanj) puš�a najvišje 
možne panje. 

Ohranja naj se drevje z dupli. 

V notranji coni se ohranja mokriš�a in vodne površine v gozdu (mlake, luže in kaluže). 

Okoli mokriš� in vodnih površin v gozdu naj se ohranja drevje in grmovje tako, da je med 
vodnim telesom in gozdom sklenjen prehod, porasel z lesnimi rastlinami. 

Celoten gozdni 
prostor - bukov 
kozli�ek, hribski 
urh, mali 
podkovnjak, 
roga�, veliki 
podkovnjak, 
veliki pupek, 
ka�ar

Les listavcev posekan v �asu pove�ane aktivnosti (rojenja) hroš�ev v �asu od 15. maja do 
15. septembra naj se �im prej odpelje iz gozda.



CILJI, USMERITVE IN UKREPI 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 142

5.3.9.3  Ohranjanje biotske raznovrstnosti 

Splošne usmeritve 

Gospodarjenje z gozdom naj zagotavlja ohranitev ali vzpostavitev naravne oz. naravi 
podobne sestave gozdnih življenjskih združb in krepitev vsestranske odpornosti gozdov. 

V gozdovih naj se dolo�ijo »eko-celice«, manjša obmo�ja za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, zaradi vzpostavljanja primernih habitatov za živalske vrste, s 
prepuš�anjem posameznih dreves in manjših skupin drevja staranju in naravnemu 
razkroju.  

Za ekocelice naj se izbere poškodovano, bolno drevje, drevje z dupli, sušice, ali kako 
druga�e z vidika izkoriš�anja lesa nezanimivo drevje, v kolikor pa takega drevja ni v 
zadostni koli�ini, se izbere izmed ostalega drevja. Zadostna koli�ina se povzame po 
»Izhodiš�a primernosti habitatov nekaterih kvalifikacijskih vrst ptic v gozdovih« (Perušek, 
M., Gozdarski vestnik, 64 (3): 160-167), oziroma tako, da znaša 0,5 % do 3 % glede na 
lesno zalogo dolo�enega gozda. 

Ekocelice se dolo�ijo na obmo�jih habitatov redkih in ogroženih živalskih vrst, na mejah z 
negozdnimi ekosistemi in v ustrezni gostoti po vsej gozdni površini. Obmo�ja habitatov 
redkih in ogroženih živalskih vrst, kjer je najbolj smiselno in potrebno izlo�anje ekocelic, 
so ob ve�jih rekah (Reka, Vipava, Dragonja, Rižana), v zaprtih dolinah (Glinš�ica, Raša), 
ob ponikalnicah (Odolina, Brezovica, Jezerina) ter v stenah kraškega roba in drugih 
izpostavljenih legah. 

Se�ni ostanki naj v �im ve�ji možni meri ostanejo v gozdu za naravni razpad. 

Pri izvajanju gozdnogospodarskih del naj se izogiba aktivnim gnezdiš�em, brlogom ali 
zavetiš�em, neaktivna pa naj se ohranjajo. V �asu reproduktivnega obdobja živali 
(pomladni in zgodnje poletni �as) naj se izogiba gozdarskotehni�nim opravilom predvsem 
v mladovjih in starejših debeljakih (npr. gradbeni posegi, se�nja in spravilo) s katerimi bi 
vznemirjali živali. 

Ohranja naj se gozdove in gozdne koridorje ob stoje�ih vodah in vodotokih. 

Za transport lesa naj se na problemati�nih obmo�jih  uporabljajo spravilna sredstva, ki 
imajo najmanjši negativni vpliv na erozijo, pomembne habitate oziroma rastiš�a. 

Ohranjajo naj se vodni ekosistemi (gozdne mlake, kali, izviri, studenci) in ostali negozdni 
ekosistemi v gozdnem prostoru (jase, meliš�a, skalovja...). 

Pri gospodarjenju z gozdom naj se pospešuje minoritetne, ogrožene in plodonosne 
drevesne vrste. 

Gozdove naj se pomlajuje naravno in malopovršinsko, ali pa na na�in, ki bo drevesno 
sestavo prej približal naravni. 

Ohranja naj se posamezna drevesa, skupine drevja, omejke in gozdne otoke v kmetijski 
in urbani krajini.



CILJI, USMERITVE IN UKREPI 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 143

5.3.10 Druge usmeritve  

5.3.11 Splošne usmeritve za izvajanje posebnih nadzorov nad posebej 
nevarnimi škodljivci 

Vrste škodljivih organizmov, ki se štejejo za posebej nevarne rastlinam in rastlinskim 
proizvodom, so dolo�ene v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, in so v gozdu 
pod nadzorom javne gozdarske službe (Pravilnik o varstvu gozdov, Uradni list RS, št. 
114/09). Poleg tega se med posebej nevarne organizme šteje vsak novo vneseni 
invazivni škodljivi organizem. 

Posebni nadzori se izvajajo po programih posebnih nadzorov, ki jih sprejme osrednji 
odgovorni organ za zdravstveno varstvo rastlin v Republiki Sloveniji, Fitosanitarna uprava 
RS. V obmo�ju se opredeli prednostna obmo�ja in na�in izvajanja posebnih nadzorov. Pri 
opredelitvi teh obmo�ij se dolo�ijo oziroma upoštevajo mesta verjetnih vnosov škodljivega 
organizma, biologija škodljivega organizma ter prisotnost gostiteljskih rastlin.      

V primeru vnosa škodljivega organizma se ukrepa v skladu s predpisi s podro�ja varstva 
rastlin. Pri izdelavi na�rtov ukrepanja v primeru vnosa škodljivega organizma sodeluje tudi 
javna gozdarska služba. V kolikor obstajajo razlogi in možnosti za izkoreninjenje novo 
vnesenih škodljivih organizmov, je potrebno hitro in smiselno ukrepanje, prilagojeno 
biologiji novo vnesenega organizma.  

Javna gozdarska služba stalno spremlja poškodbe gozdov in o njih poro�a. V kolikor je 
povzro�itelj poškodb neznan, se o vrsti, obsegu ter lokaciji poškodbe obvesti 
poro�evalsko, prognosti�no-diagnosti�no službo. 

Usmeritve za prepre�evanje vnosa borove ogor�ice (Bursaphelenchus xylophilus) 
Slovenske gozdove iglavcev potencialno ogroža borova ogor�ica (Bursaphelenchus 
xylophilus, Steiner & Buhrer, 1934), ki so jo prestregli že na ve� mestih v Evropi, na 
Portugalskem pa je leta 1999 ušla v naravno okolje, kjer povzro�a ogromne škode kljub 
velikim naporom za njeno zatrtje. Ogor�ica se obvezno širi s pomo�jo vektorjev. Potrjeni 
vektorji so kozli�ki iz rodu Monochamus, verjetni pa tudi ril�karji iz rodu Pissodes in vsi 
podlubniki, družina Scolytidae. Ve�ina pri nas žive�ih potencialnih vrst vektorjev so 
sekundarni škodljivci, ki za svoj razvoj potrebujejo oslabelo ali sveže odmrlo drevo, 
ve�inoma iglavcev. Glede na veliko nevarnost vnosa škodljive ogor�ice, predvsem prek 
tovora v pristaniš�u Koper, je potrebno zmanjšati populacije možnih vektorjev na 
najmanjšo možno mero. Predvideni ukrep je sanitarna se�nja oslabelega in odmrlega 
drevja vseh iglavcev v gozdovih in izven (Jurc … , 2003). 



CILJI, USMERITVE IN UKREPI 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 144

5.4 Ukrepi 

5.4.1 Možni posek 

Glede na trenutno stanje sestojev Kraškega GGO, postavljene cilje in usmeritve, 
na�rtujemo za desetletno obdobje 2011-2020 možni posek v višini 2.868.687 m3 lesa. V 
strukturi možnega poseka po drevesnih vrstah prevladujejo listavci s 57 %, medtem ko je 
na�rtovani možni posek pri iglavcih znatno ve�je jakosti in znaša kar 95 % prirastka. 
Na�rtovani možni posek je predvsem usmerjen v zmanjšanje deleža iglavcev in s tem 
krepitve naravnejše drevesne sestave. Poleg tega imajo iglavci debelejšo debelinsko 
strukturo in so v povpre�ju dosegli želene dimenzije in optimalno lesno zalogo, zaradi 
�esar njihova nadaljnja akumulacija v lesni zalogi ni smiselna. S predvidenim možnim 
posekom želimo pove�ati tudi delež red�enj, ki zagotavljajo pove�anje kakovosti lesa, saj 
je v obmo�ju kar precejšen delež rastiš�, ki omogo�ajo doseganje kakovostnejših 
sortimentov. Tudi na slabših oziroma ekstremnejših rastiš�ih je smiselno izvajati red�enja, 
saj s tem krepimo njihovo mehansko stabilnost in posledi�no varovalno vlogo, ki jo ti 
gozdovi opravljajo. S starostjo gozdov se pove�uje tudi potreba po njihovi obnovi. Med 
oblikami lastništva ni bistvenih razlik v jakosti možnega poseka. V strukturi možnega 
poseka po vrstah se�nje prevladujejo red�enja z 49,9 %, sledi pomladitveni posek z 39 %, 
panjevska obnova s 5,9 % in oslabelega drevja s 5,3 %.   

Preglednica 73: MPL - Možni posek po kategorijah lastništva. 

Državni gozdovi Zasebni in drugi gozdovi Skupaj 

m3 % od 
LZ 

% od 
P 

m3 % od 
LZ 

% od 
P 

m3 % od 
LZ 

% od 
P 

Iglavci 173.403 27,1 93,3 1.049.062 26,5 95,0 1.222.465 26,6 94,6 
Listavci 124.947 16,7 56,5 1.521.275 19,2 60,5 1.646.222 19,0 60,2 
Skupaj 298.350 21,5 73,3 2.570.337 21,6 71,1 2.868.687 21,6 71,2 

V primerjavi s prejšnjim GGN gre za precejšnje pove�anje možnega poseka, in sicer za 
92 %. Razlog je predvsem v druga�nem ugotovljenem stanju gozda (višja lesna zaloga in 
površina gozda). Glede na dejstva, da na�rtovani možni posek ne upošteva razmer za 
se�njo in spravilo lesa ter lastniških težav, temve� le stanje, cilje in usmeritve, vezane na 
sestoje, sklepamo da ta ne bo realiziran v celoti. Na podlagi dosedanjih izkušenj in 
pove�anega povpraševanja po lesu v zadnjih letih pri�akujemo, da se bo desetletni 
realiziran posek gibal v višini okrog 1.200.000 m3, kar pa je še vedno precej ve� v 
primerjavi s preteklim ureditvenim obdobjem, ko je ta znašal 744.537 m3. Najvišje 
realizacije možnega poseka pri�akujemo v gozdovih iglavcev (RGR 10007, RGR 10008) 
ter na najproduktivnejših rastiš�ih (RGR 10001, RGR 10002, RGR 10003, RGR 10004, 
RGR 10006, RGR 10010). Najslabšo realizacijo pri�akujemo v varovalnih gozdovih (RGR 
10012), kjer so možnosti gospodarjenja z gozdom zaradi ekstremnih terenskih razmer 
zelo omejene. Skromno realizacijo pri�akujemo predvsem na najslabših rastiš�ih, kjer je 
dohodek iz gozda najmanjši in posledi�no je zanimanje lastnikov za gospodarjenje z 
gozdom izredno majhno. To so gozdovi slovenskega primorja (RGR 10009, RGR 10011) 
in toploljubni gozdovi listavcev na obmo�ju Krasa (RGR 10005).  



CILJI, USMERITVE IN UKREPI 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 145

S pomo�jo programa WISDOM je bilo ugotovljeno, da ima Kraško GGO glede na možni 
posek letno 148.651 ton lesa kot potencialnega vira biomase. Kot biomasa je mišljen 
nekontaminiran les, ki je lahko pridobljen iz gozda, kmetijskih in urbanih površin, ostankov 
lesno pridelovalne industrije ali iz odsluženega lesa. Lesna biomasa iz gozdov je vsa 
lesna masa iglavcev in listavcev, ki je slabše kakovosti (prostorninski les, celuloza) ter 
vejevina, ki je na debelejšem koncu debelejša od 3 cm ter listavcev pri kateri so glavne 
veje debelejše od 3 cm. Morebitne koli�ine tanjše vejevine, ki nastajajo pri sanitarnih 
se�njah ter pri spravilu z ži�nimi žerjavi (s procesorsko glavo, s katerimi se izvaja spravilo 
po drevesni metodi) niso zajet v koli�inah predvidene lesne biomase. Kljub veliki koli�ini 
potencialov lesne biomase, pa Kraško GGO izkazuje negativno bilanco biomase, v višini 
34.331 ton. Vzrok temu je tovarna Lesonit Ilirska Bistrica, kjer iz biomase izdelujejo 
vlaknene ploš�e. Njihova letna poraba je približno 98.400 ton lesne biomase, vendar 
velika ve�ina biomase prihaja iz tujine (Hrvaška), kjer so trenutno ugodnejše cene lesa, 
tako da ve�ina doma�ega potenciala lesne biomase ostaja neizkoriš�enega oziroma se 
zaradi ugodnejše cene izvozi v sosednjo Italijo.  
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5.4.2 Gojitvena, varstvena in ostala dela 

Pri na�rtovanju potrebnih gojitvenih in varstvenih del v Kraškem GGO za obdobje 2011-
2020 so bile upoštevane ekološke zna�ilnosti GGO in dejanske potrebe, ki izhajajo iz 
stanja gozda in interesa lastnika gozda, ki v glavnem dolo�a intenzivnost dela z gozdom. 
Ker je interes lastnikov majhen, kar izhaja iz posestniške strukture in posledi�no od 
dohodka iz gozda, je glavni cilj na�rta vlaganj v gozdove zagotavljanje njihove trajnosti 
(protipožarno varstvo) in stabilnosti gozdov ob hkratnem pove�anju njihove kvalitete. Dvig 
kvalitete gozdov je predviden predvsem na najboljših rastiš�ih, medtem ko sta trajnost in 
stabilnost gozda poudarjeni na ekstremnejših rastiš�ih.  

Na�rtovana negovalna dela ve�inoma temeljijo na površinah mladovja z bogato in dobro 
zasnovo ter na površinah ogroženih gozdov (požariš�a), ki jim je dodana površina, 
predvidena za obnovo s sadnjo in setvijo. Na tako osnovanih površinah je predvidena 
obžetev brez ali z eno ponovitvijo. Nega mladja in goš�e se ve�inoma ne ponavlja, razen 
na najboljših rastiš�ih. Nega letvenjaka je predvidena le enkrat. Glavni poudarek nege je 
na negi drogovnjaka, saj je ta razvojna faza prevladujo�a, nega pa ponekod nujno 
potrebna za zagotovitev stojnosti sestojev in izboljšanje njihove kvalitete. Od skupnega 
obsega potrebnih gojitvenih del za nego (4.402,02 ha) pri�akujemo, da bo �etrtina teh 
(1.100 ha) potrebna za nego novonastalih mladovjih, kot posledica na�rtovanih obnov 
gozdov.  

V prihodnjem ureditvenem obdobju dajemo tudi ve�ji poudarek obnovi gozdov, saj zaradi 
relativno ugodne cene lesa in dragih energentov pri�akujemo nekoliko ve�ji posek, ki bo v 
precejšnjem deležu usmerjen v obnovo sestojev. Ve�ina obnove bi morala potekati po 
naravni poti, za primere, ko pa ta zaradi razli�nih vzrokov ne bo uspela, predvidevamo 
sadnjo in setev. Pretežni del obnove s sadnjo in setvijo je predviden v smislu spopolnitve 
z namenom doseganja ciljne zmesi drevesnih vrst. Tako predvidevamo v tem 
ureditvenem obdobju 150 ha sadnje z gostoto 2.000 sadik na hektar. Sadnja bi bila 
izvedena po slede�ih drevesnih vrstah in v naslednjih koli�inah sadik: 130.000 bukve, 
50.000 smreke, 40.000 gorski javor, 30.000 �rni bor, 20.000 graden, 10.000 ostrolistni 
javor, 10.000 �ešnja, 10.000 lipa. Setev je mišljena predvsem pri sanaciji požariš� in to v 
skupni površini 150 ha, od katere predstavlja setev lahkih semen površino 100 ha v 
skupni koli�ini 1.000 kg (300 kg �rni bor, 100 kg ostrolistni javor, 100 kg trokrpi javor, 100 
kg maklen, 100 kg lipa, 100 kg lipovec, 100 kg �ešnja, 100 kg koprivovec) ter setev težkih 
semen na površini 50 ha v skupni koli�ini 5.500 kg (cer 5.000 kg, �rnika 500 kg). 

V primerjavi s preteklim ureditvenim obdobjem je v tem GGN GGO ve�ji poudarek na negi 
habitatov za prostožive�e živali. Tu so v ospredju dela za vzdrževanje lazov v gozdnem 
prostoru, precejšen del, predvsem na sušnih rastiš�ih, pa zajemajo tudi dela za 
vzdrževanje vodnih površin. 

Ve�ina gojitvenih del in del za nego habitatov je na�rtovanih v zasebnih gozdovih, ki po 
površini v GGO tudi mo�no prevladujejo. Varstvena dela, namenjena protipožarnemu 
varstvu, pa so ve�inoma na�rtovana v gozdovih lokalnih skupnosti. Vzrok temu je 
tehni�ne narave, saj ve�ina protipožarnih presek poteka po katastrskih potek, ki so v lasti 
lokalnih skupnosti, z njimi pa odpiramo gozdove vseh lastniških kategorij. 
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Preglednica 74: NGDL - Okvirne potrebe po gojitvenih in varstvenih delih po kategorijah 
lastništva 

Državni gozd Zasebni in drugi gozdovi Skupaj Gojitvena in 

varstvena dela 
Enota 

Na�rtovano S ponov. Na�rtovano S ponov. Na�rtovano S ponov. 

Obnova ha 71,59 71,59 898,36 898,36 969,95 969,95 
Nega ha 395,78 491,51 3.440,26 3.910,51 3.836,04 4.402,02 
Varstvo dni 734,31 1.460,91 30.837,49 39.957,37 31.571,80 41.418,28 
Nega 
habitatov 

dni 38,04 209,90 314,65 1.682,30 352,69 1.892,20 

Ostala dela dni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.4.3 Priprava in graditev gozdnih prometnic 

V Kraškem GGO je zaradi malodonosnih gozdov, drobne posesti in nerešenih lastniških 
razmerij gradnja gozdnih prometnic, kljub nujnosti in potrebam, zelo težavna. Poleg 
lastnikov gozdov je potrebno v projekte izgradnje gozdnih cest vklju�iti tudi lokalne 
skupnosti. Predeli, ki bi jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami, ostajajo podobni kot 
v preteklem ureditvenem obdobju. Na osnovi rastrske analize zaprtih gozdov in terenske 
ocene potreb po gradnji gozdnih cest je ocenjeno, da potrebujemo v Kraškem GGO za 
optimalno odprtost zgraditi še 450 km gozdnih cest in 440 km protipožarnih presek. 
Prioritetna dolžina odpiranja v naslednjem desetletju je 130 km gozdnih cest in 320 km 
protipožarnih presek. Katera prometnica bo zgrajena, bo odvisno od dodatnih, 
negozdarskih koristi, ki jih bo prometnica omogo�ila (investitorji, kmetijstvo, nove 
povezave naselij, turisti�ne in rekreativne vsebine). Po Uredbi o vzdrževanju gozdnih cest 
je površina gozdov, ki so z cestami zaprti 10.598,63 ha. 

Predeli, ki bi jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami so: 
− pobo�ja nad reko Vipavo med Branikom in Mirnom, 
− obmo�je Vrhov,  
− severni del Vremš�ice, od Senože� do Vol�, 
− severovzhodni predeli ob reki Reki od Gornjih Vrem do Prema, 
− Dolenjski in Novokrajski vrhovi, 
− severovzhodno pobo�je Slavnika od Hrpelj do Skadanš�ine, 
− med Javorjem in Rjav�ami, 
− nad dolino Odolina, 
− dolina Malinske,  
− nad dolino Dragonje, 
− od Tinjana do Ospa, 
− med Kubedom in Dekani. 

Navedeni so predeli ki bi jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami, medtem ko so 
predvidena obmo�ja gradenj protipožarnih presek navedena v poglavju 5.3.8 Delo s 
požarno ogroženimi gozdovi. Izgradnja gozdnih prometnic v navedenih delih GGO je 
nujna zaradi realizacije možnega poseka, ki je ve�ji za 92 % glede na pretekli GGN. Z 
izgradnjo gozdnih prometnic se zmanjšujejo spravilne razdalje, ki so ponekod preko 2.000 
metrov.  

Za dosego gozdnogospodarskih ciljev je potrebno v tem ureditvenem obdobju v GGO 
pripraviti ali izgraditi 110 km gozdnih vlak ter izvesti rekonstrukcijo na 130 km gozdnih 
vlak. Potrebe po gradnji vlak so ve�je v zasebnih gozdovih kot v državnih gozdovih, 
vendar so realne možnosti za gradnjo kljub raznim na�inom subvencioniranja manjše. 
Najve� potreb po vlakah je v zaprtih predelih Istre, Vrhov in �i�arije. Na obmo�ju Brkinov 
so potrebe po rekonstrukciji zgrajenih vlak iz �asa sanacije žledoloma v letih 1980 -1984. 

Preglednica 75: Gradnja gozdnih cest in protipožarnih presek na osnovi rastrske analize  

Vrsta del 
Potrebno za optimalno odprtost 

v km 
Prioritetne dolžine odpiranja v 

naslednjem desetletju v km  

Gradnja PP 440 325 
Gradnja gozdnih cest 450 140 
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6 EKONOMSKA PRESOJA GOSPODARJENJA Z 
GOZDOVI GOZDNOGOSPODARSKEGA OBMO�JA 

V Kraškem GGO znaša povpre�na vrednost neto m3 lesa na kamionski cesti 43,98 €, 
povpre�ni stroški se�nje, spravila in manipulacije lesa na kamionski cesti pa znašajo 30,44
€. Ob upoštevanju zgolj teh stroškov, bi znašal povpre�en dohodek iz gozda 13,54 €/neto 
m3. V primeru upoštevanja vseh stroškov gojenja in varstva gozdov ter stroškov 
vzdrževanja gozdnih prometnic pa znaša povpre�ni dohodek lesa na kamionski cesti  7,09 
€/neto m3, kar predstavlja 16,1 % od cene lesa na kamionski cesti.  

Pri izra�unu ekonomske presoje so upoštevane neto koli�ine (m3) gozdnih lesnih 
sortimentov. Za prera�un bruto m3 v neto m3 sta bila uporabljena faktorja 0,85 za iglavce 
in 0,88 za listavce. Vsi stroški in cene lesa na kamionski cesti, uporabljeni v ekonomski 
presoji, temeljijo na neto stroških in cenah.  

Prihodek od lesa je izra�unan na podlagi sortimentacije dejanske strukture lesne zaloge, 
zato so te vrednosti morebiti nekoliko nižje od tistih, ki bi jih dobili z upoštevanjem realne 
debelinske strukture posekanih dreves. Pri izra�unu smo uporabili povpre�ne neto cene 
gozdno-lesnih sortimentov na kamionski cesti v letu 2010 (Vir: SKZGRS in ZGS).  

Strošek se�nje, spravila in manipulacije lesa na kamionski cesti je sestavljen iz stroška 
se�nje, ki znaša 17,78 €/h, stroška spravila, ki znaša 32,09 €/h. Za strošek manipulacije 
na kamionski cesti smo upoštevali 3 minute na m3. Urne postavke stroškov se�nje, 
spravila in manipulacije lesa so enake v vseh oblikah lastništva. 

Strošek gojenja in varstva gozdov je po urni/dnevni postavki enak v vseh oblikah 
lastništva, in sicer 134,03 €/delovni dan. To je 50 % dnine gozdnega delavca z ro�nim 
orodjem in 50 % dnine seka�a (delavec z motorno žago) po kalkulacijskih osnovah 
SKZGRS za ceno gozdarskega dela za leto 2010. Pri materialnih stroških so upoštevane 
okvirne cene sadik in semena po pogodbi z drevesnicami za obdobje 2009-2012 ter 
pogodbene cene za varstveni material za leto 2010. 

Pri stroških varstva gozdov je potrebno opozoriti na veliko posebnost Kraškega GGO, ki 
izhaja iz velike požarne ogroženosti naravnega okolja, in sicer na gradnjo in vzdrževanje 
obsežne protipožarne infrastrukture. Od celotnih stroškov gojenja in varstva gozdov je kar 
70 % stroškov povezanih z gradnjo in vzdrževanjem protipožarne infrastrukture. Ve�ina 
protipožarnih prometnic je na�rtovanih in zgrajenih po katastrskih potek, ki pa so v lasti 
lokalnih skupnosti, zaradi �esar ve�ina stroškov protipožarnega varstva odpade na 
gozdove lokalnih skupnosti. Po sedanji zakonodaji so vsa dela povezana s protipožarnim 
varstvom 100 % sofinancirana s strani države in direktno ne bremenijo lokalnih skupnosti 
in drugih lastnikov gozdov. Tudi gojitvena dela, druga varstvena dela in dela za nego 
habitatov so v dolo�eni meri sofinancirana s strani države. 

Stroški za vzdrževanje gozdnih cest zajemajo teko�e vzdrževanje in periodi�no 
vzdrževanje. Teko�e vzdrževanje zajema skoraj vsakoletno vzdrževanje (faktor 0,8), 
periodi�no pa je v povpre�ju na vsakih 5 let (faktor 0,4). Zimskega vzdrževanja gozdnih 
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cest na Kraškem GGO ne izvajamo. Povpre�en desetletni strošek vzdrževanja gozdne 
ceste znaša 890 €/km in je enak v vseh lastniških kategorijah. Najve�ja gostota gozdnih 
cest je v zasebnih gozdovih, najmanjša pa v gozdovih lokalnih skupnosti. 

Stroški za vzdrževanje gozdnih vlak so ocenjeni na 0,4 €/neto m3 in so enaki v vseh 
lastniških kategorijah.  

Preglednica 76: D-EPDG: Pregled ekonomike gospodarjenja v državnih gozdovih 

 Skupaj (€) €/neto m3 €/ha gozda 

Prihodek (vrednost lesa na KC) 11.319.792 43,98 1.215 
Strošek se�nje, spravila in manipulacije 8.406.194 32,66 902 
Strošek gojenja in varstva gozdov 812.191 3,16 86 
Strošek vzdrževanja g. prometnic 119.359 0,46 13 

Vzdrževanje gozdnih cest 16.421 0,06 2 
Vzdrževanje vlak 102.938 0,40 11 

Stroški skupaj 9.337.744 36,28 1.000 
Dohodek (prihodek-stroški) 1.982.048 7,70 214 

Preglednica 77: D-EPOG: Pregled ekonomike gospodarjenja v gozdovih lokalnih 
skupnosti 

 Skupaj (€) €/neto m3 €/ha gozda 

Prihodek (vrednost lesa na KC) 4.611.906 39,74 996 
Strošek se�nje, spravila in manipulacije 4.172.069 35,95 901 
Strošek gojenja in varstva gozdov 6.931.892 59,75 1.488 
Strošek vzdrževanja g. prometnic 47.255 0,41 10 

Vzdrževanje gozdnih cest 846 0,01 0 
Vzdrževanje vlak 46.409 0,40 10 

Stroški skupaj 11.151.216 96,10 2.400 
Dohodek (prihodek-stroški) -6.539.310 -56,36 -1.404 

Preglednica 78: D-EPZG: Pregled ekonomike gospodarjenja v zasebnih gozdovih 

 Skupaj (€) €/neto m3 €/ha gozda 

Prihodek (vrednost lesa na KC) 90.835.569 42,96 1.256 
Strošek se�nje, spravila in manipulacije 63.136.641 29,86 873 
Strošek gojenja in varstva gozdov 4.353.497 2,06 60 
Strošek vzdrževanja g. prometnic 1.235.456 0,58 17 

Vzdrževanje gozdnih cest 389.695 0,18 5 
Vzdrževanje vlak 845.761 0,40 12 

Stroški skupaj 68.725.594 32,50 950 
Dohodek (prihodek-stroški) 22.109.975 10,46 306 
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Preglednica 79: D-EP: Pregled ekonomike gospodarjenja v gospodarskem obmo�ju 

 Skupaj (€) €/neto m3 €/ha gozda 

Prihodek (vrednost lesa na KC) 106.767.267 42,96 1.238 
Strošek se�nje, spravila in manipulacije 75.714.904 30,44 878 
Strošek gojenja in varstva gozdov 12.097.580 4,86 140 
Strošek vzdrževanja g. prometnic 1.402.070 0,56 16 

Vzdrževanje gozdnih cest 406.961 0,16 5 
Vzdrževanje vlak 995.108 0,40 12 

Stroški skupaj 89.214.554 35,87 1.034 
Dohodek (prihodek-stroški) 17.552.713 7,09 204 

Rezultati ekonomske presoje gospodarjenja z gozdovi so ob tako izbranih izhodiš�nih 
parametrih pozitivni le v državnih in zasebnih gozdovih. Najve�ji dohodek iz gozda imajo 
zasebni gozdovi (10,46 €/neto m3), sledijo državni gozdovi (7,70 €/neto m3), medtem ko 
imajo gozdovi lokalnih skupnosti, zaradi bremen protipožarnega varstva, dohodek iz 
gozda mo�no negativen (-56,36 €/neto m3). Ob izlo�itvi vseh stroškov gojitvenih in 
varstvenih del ter stroškov vzdrževanja gozdnih prometnic, ki so vsi v dolo�enem deležu 
sofinancirani s strani države, bi bil dohodek državnih gozdov 11,32 €/neto m3, gozdov 
lokalnih skupnosti 3,79 €/neto m3, zasebnih gozdov pa 13,10 €/neto m3. Takšno razmerje 
v dohodku iz gozda odraža tudi dejanske razmere ekonomskih vrednosti gozdov. Zasebni 
gozdovi so nedvomno kvalitetnejši od državnih in gozdov lokalnih skupnosti. Gozdovi 
lokalnih skupnosti imajo zaradi slabše sortimentacije in nižje vrednosti lesa iglavcev 
najnižji prihodek ter najve�je stroške se�nje in spravila, kar vpliva na nižji dohodek iz 
gozda v primerjavi z zasebnimi in državnimi gozdovi.  
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7 OBNOVA NA�RTOV GOSPODARSKIH ENOT 

Na�rt obnove GGN GGE predvideva spremembo obdobja veljavnosti pri dveh GGN GGE 
in sicer: 

−−−− obnova GGN Goriško (2005-2014) se za�ne tri leta prej (prvo leto veljavnosti GGN 
je 2012), 

−−−− obnova GGN �i�arija (2009-2018) se za�ne leto pozneje (prvo leto veljavnosti 
2020), v letu 2019 se izdela letni na�rt. 

Sprememba veljavnosti GGN je nujna zaradi optimalnejše razporeditve dela, kar bo poleg 
pravo�asne izdelave omogo�ilo tudi kakovostnejše GGN. Za triletno pred�asno obnovo 
GGN GGE Goriško smo se odlo�ili zaradi tega, ker imamo za to GGE najmanj zanesljive 
podatke o lesni zalogi in prirastku (redka mreža stalnih vzor�nih ploskev) in dejstva, da se 
je stanje teh gozdov v zadnjih letih precej spremenilo, na ra�un velikega gozdnega požara 
leta 2006. 

Preglednica 80: Na�rt obnove na�rtov gozdnogospodarskih enot 

Šifra GGE Površina (ha) 
Obdobje veljavnosti 
veljavnega na�rta 

Prvo leto veljavnosti 
novega na�rta 

01 GORIŠKO 6.063,57 1.1.2012 – 31.12.2021 2012 
02 KRAS I 10.864,17 1.1.2016 – 31.12.2025 2016 
03 VRHE 6.772,93 1.1.2017 – 31.12.2026 2017 
04 VREMŠ�ICA 5.011,83 1.1.2017 – 31.12.2026 2017 
05 TRNOVO 5.306,18 1.1.2015 – 31.12.2024 2015 
06 BRKINI II. 12.227,85 1.1.2013 – 31.12.2022 2013 
07 BRKINI I. 6.251,31 1.1.2014 – 31.12.2023 2014 
08 �I�ARIJA 11.401,56 1.1.2020 – 31.12.2030 2020 
09 ISTRA 14.187,59 1.1.2019 – 31.12.2028 2019 
10 KRAS II 8.375,83 1.1.2018 – 31.12.2027 2018 

Kraško GGO je pri�elo z izdelavo GGN GGE šele po letu 1985, vsi na�rti pa so bili 
izdelani do leta 1990. Prvotno petletno obdobje (za devet na�rtov GGE) se je delno 
uskladilo s spremembami obdobij veljavnosti GGN GGE v GGN GGO (1991-2000) ter 
spremembi GGN GGO v letu 1997, ker je prišlo tudi do delitve GGE Kras na Kras I in 
Kras II. V preteklem ureditvenem obdobju je prišlo do spremembe veljavnosti GGN GGE 
Kras II in �i�arija. S tokratno spremembo bo prišlo do optimalne �asovne razporeditve 
izdelave GGN GGE v GGO in nadaljnjih sprememb veljavnosti v prihodnosti ne 
pri�akujemo.  
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8 METODOLOGIJA IZDELAVE OBMO�NEGA NA�RTA 

8.1 Viri in zbirke podatkov 

Prostorski in opisni podatki Zavoda za gozdove Slovenije. 2011. Ljubljana, Zavod za 
gozdove Slovenije, baza podatkov opisnih (a) in prostorskih (b) datotek s šifranti (c): 

(a): 
− ODSEK.DBF; 
− ODSGZD.DBF; 
− ODSSES.DBF; 
− ODSSESDV.DBF; 
− ODSSESGD.DBF; 
− FUNKPOV.DBF; 
− PLOSKDV.DBF; 
− PLOSKEV.DBF; 
− PLOSKM3.DBF; 
− PLOSKTH.DBF. 

(b): 
− ODSC1400 (odseki); 
− ODD1400 (oddelki); 
− SEST1400 (prikaz gozdnega in negozdnega prostora, gozdni prostor 

sestavljajo gozdni sestoji in ostale negozdne površine v gozdnem prostoru); 
− FUNT1400 (funkcijske enote, to�ke); 
− FUNL1400 (funkcijske enote, linije); 
− FUNP1400 (funkcijske enote, poligoni); 
− KRAJ14 (krajinski tipi); 
− VAR1400 (varovalni gozdovi); 
− GR1400 (gozdni rezervati); 
− MC1400 (mirnih con); 
− GC14 (gozdne ceste); 
− FITO1400 (gozdne združbe); 
− LUO0400 (del Notranjsko lovsko upravljavsko obmo�je); 
− LUO0500 (Primorsko lovsko upravljavsko obmo�je); 
− LUO1200 (del Zahodno visoko kraško obmo�je); 
− NLOVxx00 (nelovne površine); 
− NLOV0400 (del Notranjsko lovsko upravljavsko obmo�je); 
− NLOV0500 (Primorsko lovsko upravljavsko obmo�je); 
− NLOV1200 (del Zahodno visoko kraško obmo�je); 
− KRM0400 (del Notranjsko lovsko upravljavsko obmo�je); 
− KRM0500 (Primorsko lovsko upravljavsko obmo�je); 
− KRM1200 (del Zahodno visoko kraško obmo�je); 
− SVP1400 (stalne vzor�ne ploskve). 
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(c): 
− šifranti (glej Priro�nik za izdelavo gozdnogospodarskih na�rtov GGE, 2009). 
− http://www.zgs.gov.si/eng/about-sfs/international-projects/biomas-proper-use-

of-wood/index.html. 

Prostorski in opisni podatki ostalih inštitucij in uporabnikov prostora:  
− MOP - Geodetska uprava Republike Slovenije: kataster gospodarske javne 

infrastrukture, pregledne karte v razli�nih merilih (1: 25.000, 1: 50.000, 
1:250.000), karta projektne hitrosti vetra 10 m nad tlemi (10 sekundni interval), 
povpre�na letna hitrost vetra 1994-2001; 

− Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije: karta rabe tal; 
− MOP - Agencija Republike Slovenije za okolje: sloj poplav s slojem 

katastrofalnih, pogostih in redkih poplav, sloji vodnih teles površinskih voda, 
kategorizacija vodotokov, karta pojavljanja snežnih plazov; 

− Zavod Republike Slovenije za varstvo narave: sloji naravnih vrednot (obmo�ja, 
to�ke in jame), ekološko pomembna obmo�ja; 

− Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport: register kulturne 
dediš�ine s priro�nikom; 

− Gozdarski Inštitut Slovenije: stalne vzor�ne ploskve GIS (Nivo II); 
− Geološki zavod Slovenije: Zemljevid verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji; 
− Planinska zveza Slovenije: Planinske poti Slovenije. 

8.2 �lenitev gozdov 

Gozdovi so na kategorije gozdov raz�lenjeni na podlagi Uredbe o spremembi Uredbe o 
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. l. RS, št. 91/2010) ter na 
podlagi zavarovanih obmo�ij po predpisih ohranjanja narave, ki smo jih s strani Zavoda 
RS za varstvo narave prejeli v naravovarstvenih smernicah. Med gozdove s posebnim 
namenom, kjer so ukrepi dovoljeni, smo uvrstili tudi vojaško obmo�je na Streliš�u Ba�.  

Obmo�ni RGR se poleg gospodarskih kategorij gozdov delijo tudi na podlagi glavnih 
skupin gozdnih združb (Kutnar, Veseli�, Dakskobler 2011) ter spremenjenosti drevesne 
sestave (iglavci) ter sukcesijskega stadija gozdov (gozdovi pionirskih listavcev) in na�ina 
gospodarjenja (panjevci robinije).  

Gozdovi so po lastniških kategorijah razvrš�eni na podlagi lastništva iz veljavnih GGN, ki 
pa so za potrebe ON bili korigirani na površinah, kjer je v zadnjem desetletju, zaradi 
denacionalizacijskih procesov, prišlo do ve�jih lastniških sprememb.  

8.3 Obdelava podatkov 

Za potrebe izdelave obmo�nih na�rtov so bile uporabljene naslednje aplikacije: 
− ON10 (program za izpis tekstnega dela na�rta ter prilog O1 (nivo obmo�je), 

O2 (nivo rastiš�nogojitveni razredi), O3 (nivo lastništvo) in O4 (nivo ob�ine); 
− E11 (program za izra�un ekonomske presoje gospodarjenja z gozdovi ter za 

izra�un sortimentacije po skupinah drevesnih vrst in lastništvih); 
− XPl, xTi, xGj in xOm. 
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8.4 Ostale posebnosti 

Vsi podatki se med sabo prostorsko ne ujemajo, prihaja do odstopanj. Kataster 
gospodarske javne infrastrukture ni popoln, na dolo�enih obmo�jih vsebine potrebne za 
izdelavo na�rta (ob�inske ceste) niso v podatkovni zbirki. 

Pridobljeni podatki o namenski rabi prostora z Geodetske uprave Republike Slovenije so 
napa�ni, vendar jih v prostorskem delu GGN, zaradi obveznosti vsebine, vseeno 
prikazujemo. 

Modeli za dolo�anje proizvodnih in pomladitvenih dob ter optimalnih in kon�nih lesnih 
zalog temeljijo na strokovnih podlagah Zavoda (Veseli� 2000) in iz Gozdarskega 
priro�nika (Kotar 2003), korigiranih s sodobnejšimi raziskavami na tem podro�ju (Kadunc 
2006 in 2010), ki usmerjajo v zniževanje proizvodnih dob na najboljših rastiš�ih in pri 
najkakovostnejših sestojih, z namenom zagotavljanja najve�jega ekonomskega donosa iz 
gozda. Na slabše raziskanih podro�jih, predvsem na podro�ju �rnega bora in termofilnih 
listavcev na najslabših rastiš�ih, smo uporabili tudi naše izkušnje in spoznanja, ki se 
odražajo predvsem v skrajševanju proizvodnih (sanitarni razlogi) in pomladitvenih dob, za 
pomladitev hrastov. 

Karte prostorskega dela GGN so izdelane v skladu z Navodili za izdelavo kart obmo�nega 
na�rta 2011-2020 (datum: 19.09.2011). Za izdelavo karte funkcij gozdov so bila izdelana 
posebna navodila Posodobitev obstoje�ih podatkov o funkcijah gozdov za potrebe obnove 
GGN GGO 2011-2020 (datum: 23.02.2011). 

8.5 Karte prostorskega dela obmo�nega na�rta 2011-2020 – 
metodološka pojasnila 

Karta A: Obmo�ja gozdov in drugih gozdnih zemljiš�

Karta prikazuje obmo�ja gozdov in drugih gozdnih zemljiš�. Obmo�ja gozdov predstavlja 
gozdna maska iz karte gozdnih sestojev ZGS, druga gozdna zemljiš�a pa predstavljajo 
površine rušja, daljnovodov in obor. Na karti so prikazana obmo�ja drugih gozdnih 
zemljiš� iz GGN GGE s prvim letom veljavnosti 2008, 2009 in 2010. 

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje GGO in GGE. Za podlago je uporabljena 
topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000. 

Karta B: KARTA NAMENSKE RABE PARCEL 

Karta namenske rabe parcel na obmo�ju gozdov in drugih gozdnih zemljiš� prikazuje 
obmo�ja, ki so po prostorskih planskih aktih namenjena drugim rabam. 

Na karti so prikazani podatki GURS-a o namenski rabi parcel navezani na digitalni 
katastrski na�rt (DKN) na stanje 1.1.2011. Izbrane so bile le parcele ki imajo rabo 
druga�no kot gozd, delež posamezne rabe ve� kot 50 % in se nahajajo v gozdu (glede na 
sloj sestojev). Prikazane so naslednje skupine namenske rabe zemljiš�: 

- stavbna zemljiš�a; 
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- kmetijska zemljiš�a; 
- druga zemljiš�a.

Karta je izdelana v formatu A4, njeno merilo pa je pogojeno z velikostjo GGO. Ob tej 
vsebini so na karti prikazane tudi meje GGO in GGE. Za podlago je uporabljena 
pregledna topografska karta PK250 v merilu 1 : 250.000. 

Karta C: KARTA ZAVAROVANIH OBMO�IJ 

Karta zavarovanih obmo�ij prikazuje obmo�ja, ki so razglašena kot varovalni gozd in 
gozdni rezervat (gozd s posebnim namenom brez ukrepanja) z Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list 
RS,št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010) ter gozdove s posebnim namenom z dovoljenim 
ukrepanjem, kot so ti dolo�eni v GGN GGE. Karta prikazuje tudi zavarovana in varovana 
obmo�ja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami 
(obmo�ja natura2000, ekološko pomembna obmo�ja (EPO), ipd.). 

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje GGO in GGE. Za podlago je uporabljena 
topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000. 

Karta D: OBMO�JA POSAMI�NEGA IN SKUPIN GOZDNEGA DREVJA 

Karta obmo�ij posami�nega gozdnega drevja in skupin gozdnega drevja zunaj ureditvenih 
naselij, ki so pomembna za ohranjanje in razvoj krajine ali življenjskega prostora divjadi je 
bila izdelana na podlagi podatkov vektorskega sloja Raba tal (MKO), razli�ica z dne 
22.8.2011. Na karti so izbrani in prikazani vsi objekti s šifro 1500 (drevesa in grmi�evje). 

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje GGO in GGE. Za podlago sta uporabljeni 
topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000 in maska gozdov ZGS. 

Karta E: KARTA ZASNOVE GOZDNE INFRASTRUKTURE 

Karta zasnove gozdne infrastrukture in drugih prostorskih ureditev v gozdnem prostoru 
prikazuje gozdne ceste (iz evidence gozdnih cest) in protipožarne preseke prve kategorije 
ter predele, ki bi jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami. Ob tem so prikazane tudi  
javne ceste, ki pogojno odpirajo gozd.  

Predeli, ki bi jih bilo potrebno odpreti z gozdnimi cestami so razdeljeni na dve kategoriji in 
sicer: 

- predeli, ki jih je potrebno odpreti z gozdnimi cestami; 
- ostali predeli za odpiranje z gozdnimi cestami. 

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje GGO in GGE. Za podlago sta uporabljeni 
topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000 in maska gozdov ZGS. 
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Karta F: NA�INI SPRAVILA LESA 

Karta na�inov spravila lesa je bila izdelana na podlagi podatkov ZGS, ki so zapisani v 
datoteki odsek.dbf, ter prostorskih podatkov o sestojih. Tematska karta prikazuje 
naslednje kategorije spravila: 

- 1 – traktor; 
- 2 – ži�nica; 
- 3 – ro�no; 
- 4 - kombinirano s traktorjem; 
- 5 - kombinirano z ži�nico; 
- 6 – ni odprto. 

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi meje GGO in GGE. Za podlago je uporabljena 
topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000. 

Karta G: �LENITEV GOZDNEGA PROSTORA Z VIDIKA REKREACIJE IN 
TURIZMA 

Karta �lenitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma dolo�a obmo�ja, na 
katerih sta mogo�i ježa in vožnja s kolesom brez motorja po ozna�enih gozdnih vlakah in 
drugih poteh. Pri izdelavi te karte so bile upoštevane naslednje strokovne podlage: 

- gozdni rezervati; 
- varovalni gozdovi; 
- druga zavarovana naravna obmo�ja; 
- obmo�ja poudarjenih funkcij gozdov; 
- obmo�ja Natura 2000; 
- ekološko pomembna obmo�ja (EPO); 
- mirne cone; 
- zimovališ�a divjadi. 

Na karti se prikažejo naslednje štiri cone gozdnega prostora: 
- Cona A: Brez rabe; 
- Cona B: Samo peš hoja, izjemoma jahanje in vožnja s kolesi po ozna�enih vlakah; 
- Cona C: Jahanje in vožnja s kolesi po ozna�enih vlakah; 
- Cona D: Druga obmo�ja. 

Oblikovanje in velikost posameznih con: 
Cone A in B so razli�no velike, pogoj za cone C in D, ki v primeru majhnih površin con A 
in B obkrožajo te ožje cone, pa je bila velikost vsaj 1.000 ha. V primeru, da je cona D 
obkrožala cono A ali B, je bila okrog cone A oz. B zarisana varstvena cona širine 200 m. 
Obmo�ja ve�jih površin con A in B ali z ve�jo gostoto teh con so bila prioritetna za zaporo 
gozdnih cest, zlasti slepih krakov teh cest.  

Ob tej vsebini so na karti prikazane tudi že obstoje�e kolesarske poti in steze za jahanje, 
ki potekajo skozi coni A in B, ter meje GGO in GGE. Za podlago je uporabljena 
topografska karta TK50 v merilu 1 : 50.000. 

Vsak investitor mora pred ozna�itvijo vlake za vožnjo s kolesi ali jahanje – ne glede na, to, 
ali gre za cono B, C ali D – pridobiti o nameri pozitivno mnenje ZGS ter  soglasje vseh 
lastnikov gozdov, prek katerih vlaka poteka. Vlake tudi po ozna�itvi za kolesarjenje še 
naprej ostajajo v osnovi gozdne prometnice, ki so prvenstveno namenjene gospodarjenju 
z gozdom. 
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Uporabljena merila za �lenitev gozdnega prostora z vidika rekreacije in turizma:
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12  PRILOGE  

Kartni del: 

  Karta 1: Pregledna karta gozdnogospodarskega obmo�ja 
Karta 2: Pregledna karta gozdnih združb 

 Karta 3: Pregledna karta krajinskih tipov 
 Karta 4: Pregledna karta gozdnogospodarskih enot  
 Karta 5: Karta požarne ogroženosti 

12.1 Pregled stanja in ukrepov na ravni Obmo�ja 

Preglednica:  LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

Zasebni 
gozdovi 

Državni 
gozdovi 

Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 72.327,54 9.478,27 4.657,01 86.462,82 

Delež (%) 83,65 10,96 5,39 100,00 

Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P1 0,00 1,60 95,38 0,00 0,00 0,00 103,71 0,00 488,28 688,97 

P2 138,57 6,18 37,01 74,87 0,40 4,62 169,13 0,00 0,00 430,78 

P3 6.039,20 1.999,24 11.803,92 7.725,77 3.175,85 6.810,40 56.212,93 1.333,89 1.551,97 96.653,17 

Skupaj 6.177,77 2.007,02 11.936,31 7.800,64 3.176,25 6.815,02 56.485,77 1.333,89 2.040,25 97.772,92 
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Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Možni posek Lesna zaloga 

 (m3/ha) 

Prirastek  

(m3/ha) % od lesne zaloge
Gospodarske kategorije gozdov in 

rastiš�nogojitveni razredi 

Pov.  

(ha) 

igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. 

% na 

PR 

PODGORSKA BUKOVJA NA 
SILIKATIH 10001 

6.036,27 18,3 214,8 233,0 0,9 8,0 8,9 33,5 18,6 19,8 51,8 

TOPLOLJUBNA BUKOVJA NA 
KARBONATIH 10002 

6.548,35 12,0 183,5 195,5 0,4 6,4 6,9 33,9 20,0 20,9 59,5 

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

13.580,26 21,9 153,0 174,8 0,8 4,2 4,9 32,5 17,2 19,2 67,9 

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
KARBONATIH 10004 

4.652,44 16,5 130,2 146,7 0,5 3,3 3,8 33,1 21,0 22,4 86,3 

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 10005

22.985,64 20,6 59,3 79,9 0,5 1,8 2,3 21,5 19,6 20,1 70,8 

PIONIRSKI GOZDOVI LISTAVCEV 
NA SILIKATIH 10006 

5.886,69 24,2 152,8 177,0 1,1 5,3 6,4 46,1 23,7 26,7 74,1 

NASADI IGLAVCEV NA RASTIŠ�U 
PODGORSKEGA BUKOVJA NA 

SILIKATIH 10007 
1.458,43 166,5 72,0 238,5 9,6 3,3 12,9 38,3 17,0 31,9 59,1 

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
16.342,36 175,0 22,9 197,8 4,3 0,9 5,1 25,0 18,9 24,3 93,8 

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA SILIKATIH 

10009 
1.468,30 111,8 24,9 136,7 2,6 0,7 3,3 18,7 16,5 18,3 76,4 

GOZDOVI ROBINIJE NA RASTIŠ�IH 
HRASTOVIJ NA SILIKATIH 10010 

1.017,40 3,5 237,6 241,1 0,2 6,8 6,9 28,4 20,4 20,5 71,5 

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA SILIKATIH 10011 

4.132,42 14,3 66,7 81,0 0,4 1,7 2,1 18,6 13,1 14,1 54,2 

Ve�namenski gozdovi skupaj 84.108,56 53,6 100,8 154,4 1,5 3,2 4,7 26,7 19,2 21,8 71,5 

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

181,82 43,0 143,5 186,5 0,9 4,0 5,0 13,3 16,9 16,1 60,5 

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
KARBONATIH 10004 

88,09 27,1 113,1 140,2 0,5 2,5 3,0 21,9 19,9 20,3 94,9 

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 10005

170,38 9,7 86,5 96,2 0,2 2,1 2,3 27,1 12,6 14,0 58,7 

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
249,69 118,4 27,9 146,3 2,7 1,1 3,8 32,2 23,4 30,5 118,7

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA SILIKATIH 10011 

28,16 1,8 36,9 38,7 0,0 1,0 1,0 12,0 5,8 6,1 23,5 

GNP z na�rtovanim posekom 718,14 57,8 81,9 139,6 1,3 2,2 3,5 27,8 16,9 21,4 85,1 

GNP brez na�rtovanega poseka 194,77 46,0 144,5 190,5 1,1 3,8 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Varovalni gozdovi 1.441,35 30,0 67,0 97,0 0,7 1,5 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj vsi gozdovi 86.462,82 53,2 100,2 153,4 1,5 3,2 4,7 26,4 18,9 21,5 70,9 
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Preglednic: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina

(ha) 

% 

1 2 3 4 

Mladovje 1.416,83 1,6 1.419,06
100,

2 
3,1 

90,
9 

5,3 0,7 

Drogovnjak 55.550,01 64,3 2.940,80 5,3 4,6 
38,
7 

28,
6 

28,
1 

Debeljak 15.658,67 18,1 1.838,44 11,7 6,0 
30,
5 

27,
7 

35,
8 

Sestoj v obnovi 1.988,70 2,3 841,36 42,3 
21,
8 

30,
7 

32,
4 

15,
1 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 11.743,82 13,6 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 69,14 0,1 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 35,65 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 86.462,82 100,0 7.039,66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) 
Razvojna faza 

Površina 

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 1.416,83 10,1 35,1 25,6 29,2 25,9 23,2 50,9  39,7 32,6 19,8 7,9 

Drogovnjak 55.550,01 3,7 40,7 41,3 14,3 4,3 44,4 51,3  34,2 50,2 12,4 3,2 

Debeljak 15.658,67 2,9 90,0 5,9 1,2 12,7 60,1 27,2  30,8 50,1 14,9 4,2 

Sestoj v obnovi 1.988,70 2,0 13,5 78,7 5,8 31,5 36,1 32,4  5,4 11,6 21,6 61,4 

Panjevec 11.743,82 0,0 7,7 86,0 6,3 1,8 15,4 82,8  14,9 70,6 10,9 3,6 

Grmi�av gozd 69,14 0,0 0,0 72,2 27,8 0,0 27,8 72,2  72,2 0,0 0,0 27,8 

Pionirski g.  z grmiš�i 35,65 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0  0,0 0,0 0,0 100,0

Skupaj 86.462,82 3,1 44,4 41,6 10,9 6,5 42,8 50,7  30,4 51,7 13,0 4,9 
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Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih – vsi gozdovi 

Debelinski razredi ( v % od LZ) Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 13,4 26,5 30,4 18,8 10,9 4,1 2,67 

Jelka 6,1 21,4 35,8 26,5 10,2 0,2 0,13 

Bor 13,8 33,3 31,0 16,8 5,1 45,4 29,60 

Macesen 18,3 30,2 28,2 15,5 7,8 1,2 0,78 

Drugi iglavci 20,0 32,9 20,5 13,8 12,8 2,3 1,50 

Iglavci 14,1 32,6 30,5 16,8 6,0 53,2 34,71 

Bukev 25,3 37,0 22,0 10,1 5,6 25,9 16,88 

Hrast 22,4 32,7 23,1 12,8 9,0 21,2 13,82 

Pl. listavci 29,3 33,8 19,9 10,3 6,7 2,8 1,83 

Dr. trdi listavci 34,4 34,4 17,7 7,8 5,7 43,6 28,42 

Mehki listavci 30,8 38,7 18,4 7,5 4,6 6,7 4,37 

Listavci 29,1 35,0 20,1 9,5 6,3 100,2 65,30 

Skupaj 23,9 34,1 23,7 12,1 6,2 153,4 100,00 

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih – gozdovi z na�rtovanim posekom 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 13,4 26,5 30,4 18,8 10,9 4,1 2,71 

Jelka 6,1 21,4 35,8 26,5 10,2 0,2 0,13 

Bor 13,8 33,3 31,1 16,8 5,0 44,8 29,61 

Macesen 18,3 30,2 28,2 15,5 7,8 1,2 0,79 

Drugi iglavci 20,0 32,9 20,4 13,8 12,9 2,3 1,52 

Iglavci 14,1 32,6 30,6 16,8 5,9 52,6 34,78 

Bukev 25,2 36,9 22,1 10,2 5,6 25,8 17,05 

Hrast 22,3 32,5 23,2 12,9 9,1 21,1 13,95 

Plemeniti listavci 29,3 34,0 19,8 10,2 6,7 2,8 1,85 

Drugi trdi listavci 34,2 34,4 17,8 7,9 5,7 42,3 27,96 

Mehki listavci 30,8 38,8 18,3 7,5 4,6 6,7 4,43 

Listavci 28,9 35,0 20,2 9,6 6,3 98,7 65,23 

Skupaj 23,8 34,1 23,8 12,1 6,2 151,3 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) – vsi gozdovi 

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,49 0,50 0,32 0,14 0,05 1,50 32,19 

Listavci 1,55 1,03 0,40 0,12 0,06 3,16 67,81 

Skupaj 2,04 1,53 0,72 0,26 0,11 4,66 100,00 

Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha) – gozdovi z 
na�rtovanim posekom 

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,48 0,49 0,32 0,14 0,04 1,47 32,03 

Listavci 1,53 1,02 0,39 0,12 0,06 3,12 67,97 

Skupaj 2,01 1,51 0,71 0,26 0,10 4,59 100,00 

Preglednica: D-POM – Površina (ha) in sestava pomladka (%) po skupinah drevesnih vrst in 
rastiš�nogojitvenih razredih 

RGR Površina SM JE BO MA OI BU HR PL OT OM 

10001 541,95 6,46 0,1 1,09 1,13 0,04 51,8 13,33 5,44 17,41 3,21 

10002 400,04 6,98 0,27 0,58 0,19 0 64,76 1,63 7,37 18,05 0,17 

10003 964,19 2,86 0,19 3,08 0,21 0,02 7,75 31,75 4,33 47,23 2,58 

10004 455,31 0,37 0,24 0,75 0,05 0 0,51 14,58 4,53 78,91 0,06 

10005 1368,7 0,33 0 2,29 0 0,02 4,16 4,52 2,76 85,91 0,02 

10006 474,06 12,83 0,07 0,96 2,97 0,26 7,96 7,34 28,11 22,96 16,55

10007 142,33 23,04 0,89 5,21 7,08 0,01 11,38 7,51 15,15 16,16 13,58

10008 2073,76 2,44 1,14 8,68 0,53 0,09 5,44 1,2 4,22 75,87 0,39 

10009 68,9   66,3     1,03 32,67  

10010 42,03 0,07 1,55 0,55 1,12  1,59 25,05 7,61 61,93 0,52 

10011 278,85   22,49     2,45 74,17 0,9 

10012 142,56 0,03  12,85  0,07 0,02 1,71 2,85 82,26 0,2 

10013 8,22   9   1,95 4,14 0,61 84,31  

SM – smreka; JE – jelka; BO – bori; MA – macesen; OI – drugi iglavci; BU – bukev; HR – hrasti; PL 
– plemeniti listavci; OT – Drugi trdi listavci; OM – mehki listavci 
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Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 
Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj

1970 57.042,00 11,0 48,0 59,0 0,33 1,32 1,65 0,26 0,63 0,89 

1980 64.001,03 16,7 45,3 62,0 0,44 1,26 1,70 0,26 0,78 1,04 

1990 74.282,75 24,3 55,0 79,4 0,87 1,93 2,80 0,22 0,44 0,66 

2000 79.327,52 35,4 82,4 117,8 1,46 2,94 4,40 0,70 1,18 1,88 

2010 86.462,82 53,2 100,2 153,4 1,49 3,16 4,66 1,41 1,90 3,32 

Preglednica: Realizacija poseka v obdobju 2001- 2010 po rastiš�nogojitvenih razredih. 

Delež poseka po 
razširjenih 

debelinskih razredihRGR  

Na�rtovani

posek* 

(m3) 

Realizirani 
posek 

(m3) 

Realizac. 
na�rta 
poseka 

(%) 

Realizir. 
posek 

(m3/ha) 

Povpre�
no drevo

(m3) 
A B C 

Iglavci 9.780,00 7.771,11 79,46 1,42 0,76 20,30 57,12 22,58

Listavci 148.620,00 76.899,07 51,74 14,10 0,44 40,43 47,25 12,32
Gozdovi bu in gr na 

QLF 10001 

Skupaj 158.400,00 84.670,18 53,45 15,52 0,46 38,59 48,14 13,27

Iglavci 7.560,00 5.067,56 67,03 0,80 0,80 22,34 62,33 15,33

Listavci 140.160,00 62.392,67 44,52 9,87 0,33 55,56 40,03 4,41 
Bukovi gozdovi na 

SeF 10002 

Skupaj 147.720,00 67.460,23 45,67 10,67 0,34 53,06 41,71 5,23 

Iglavci 30.480,00 19.546,05 64,13 1,15 0,49 29,02 55,73 15,25

Listavci 245.820,00 88.309,12 35,92 5,18 0,27 51,29 40,32 8,39 
Hrastovi gozdovi na 

SQ 10003 

Skupaj 276.300,00 107.855,17 39,04 6,33 0,30 47,26 43,11 9,63 

Iglavci 8.400,00 11.050,95 131,56 2,58 0,48 33,92 58,99 7,09 

Listavci 75.590,00 30.510,74 40,36 7,12 0,18 59,83 33,87 6,30 
Hrastovi gozdovi na 

SO 10004 

Skupaj 83.990,00 41.561,69 49,48 9,70 0,21 52,94 40,55 6,51 

Iglavci 21.220,00 13.421,98 63,25 0,66 0,33 45,59 49,40 5,01 

Listavci 191.060,00 39.154,20 20,49 1,93 0,10 85,66 12,30 2,04 
Termofilni gozdovi 
lst na SO 10005 

Skupaj 212.280,00 52.576,18 24,77 2,59 0,12 75,43 21,77 2,80 

Iglavci 14.460,00 13.002,20 89,92 2,46 0,71 22,34 53,59 24,07

Listavci 81.880,00 27.697,02 33,83 5,23 0,40 49,46 39,39 11,15
Gozdovi pionirskih 
lst na MQ 10006 

Skupaj 96.340,00 40.699,22 42,25 7,69 0,46 40,80 43,92 15,28
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Delež poseka po 
razširjenih 

debelinskih razredihRGR  

Na�rtovani

posek* 

(m3) 

Realizirani 
posek 

(m3) 

Realizac. 
na�rta 
poseka 

(%) 

Realizir. 
posek 

(m3/ha) 

Povpre�
no drevo

(m3) 
A B C 

Iglavci 28.550,00 17.389,68 60,91 12,02 0,47 39,35 47,02 13,63

Listavci 7.150,00 6.099,49 85,31 4,22 0,16 71,93 22,82 5,25 
Gozdovi iglavcev na 

QLF 10007 

Skupaj 35.700,00 23.489,17 65,80 16,23 0,32 47,81 40,74 11,45

Iglavci 409.530,00 284.250,44 69,41 18,55 0,34 45,44 49,49 5,07 

Listavci 19.590,00 20.546,06 104,88 1,34 0,12 83,47 14,50 2,03 
Borovi gozdovi na 

SO 10008 

Skupaj 429.120,00 304.796,50 71,03 19,89 0,30 48,00 47,13 4,87 

Iglavci 25.580,00 5.098,91 19,93 3,60 0,15 72,53 26,44 1,03 

Listavci 2.650,00 1.099,23 41,48 0,78 0,08 90,74 6,99 2,27 
Borovi gozdovi na 

OnQ 10009 

Skupaj 28.230,00 6.198,14 21,96 4,38 0,13 75,76 22,99 1,25 

Iglavci 30,00 135,27 450,90 0,15 1,06 11,04 50,06 38,90

Listavci 24.720,00 22.122,79 89,49 24,13 0,16 89,89 10,01 0,10 
Robinijevi sestoji na 

SQ 10010 

Skupaj 24.750,00 22.258,06 89,93 24,28 0,16 89,41 10,25 0,34 

Iglavci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Listavci 0,00 232,13 0,00 0,75 0,05 97,54 2,46 0,00 
Gozdni rezervati 

10011 

Skupaj 0,00 232,13 0,00 0,75 0,05 97,54 2,46 0,00 

Iglavci 1.540,00 1.890,31 122,75 1,59 0,14 79,74 19,48 0,78 

Listavci 1.360,00 849,68 62,48 0,71 0,09 95,05 4,95 0,00 
Varovalni gozdovi 

10012 

Skupaj 2.900,00 2.739,99 94,48 2,30 0,12 84,49 14,97 0,54 

Iglavci 557.130,00 378.624,46 67,96 4,38 0,36 42,89 49,98 7,13 

Listavci 938.600,00 375.912,20 40,05 4,35 0,22 58,52 34,50 6,98 Skupaj 

Skupaj 1.495.730,00 754.536,66 50,45 8,73 0,27 50,68 42,26 7,06 

Preglednica: D-OGDL - Opravljena gojitvena, varstvena in ostala dela. 

Državni gozd Zasebni in drugi gozdovi Skupaj Gojitvena in 
varstvena dela 

Enota
Na�rtov Realiziran Indeks Na�rtov Realiziran Indeks Na�rtov Realiziran Indeks

Priprava sestoja ha 86,00 12,15 0,14 314,00 65,13 0,21 400,00 77,28 0,19 

Priprava tal ha 52,00 117,94 2,27 149,00 490,48 3,29 201,00 608,42 3,03 

Sadnja ha 36,00 19,39 0,54 119,00 190,38 1,60 155,00 209,77 1,35 

Setev ha 17,00 101,47 5,97 33,00 378,56 11,47 50,00 480,03 9,60 

Gnojenje ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obžetev ha 109,00 86,40 0,79 301,00 61,99 0,21 410,00 148,39 0,36 
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Državni gozd Zasebni in drugi gozdovi Skupaj Gojitvena in 
varstvena dela 

Enota
Na�rtov Realiziran Indeks Na�rtov Realiziran Indeks Na�rtov Realiziran Indeks

Nega mladja ha 175,00 124,06 0,71 481,50 317,01 0,66 656,50 441,07 0,67 

Nega goš�e ha 242,00 39,18 0,16 765,00 253,53 0,33 1.007,00 292,71 0,29 

Nega letvenjaka ha 201,00 80,58 0,40 597,00 30,27 0,05 798,00 110,85 0,14 

Nega tanjšega 
drogovnjaka

ha 619,00 186,54 0,30 2.091,00 342,07 0,16 2.710,00 528,61 0,20 

Obžagovanje vej ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nega 
prebiralnega 

ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Graditev PP 
presek ali zidov 

dni 0,00 908,40 0,00 0,00 5.335,32 0,00 0,00 6.243,72 0,00 

Vzdrževanje 
protipožarnih 

presek ali zidov 
dni 7.003,00 3.639,97 0,52 10.800,00 8.590,12 0,80 17.803,00 12.230,09 0,69 

Drugo varstvo 
pred požari 

dni 0,00 108,81 0,00 0,00 76,66 0,00 0,00 185,47 0,00 

Varstvo pred 
erozijo 

dni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Varstvo pred 
žuželkami

dni 250,00 80,52 0,32 950,00 55,38 0,06 1.200,00 135,90 0,11 

Varstvo pred 
boleznimi 

dni 80,00 0,00 0,00 320,00 36,00 0,11 400,00 36,00 0,09 

Zaš�ita s 
premazom

dni 0,00 0,00 0,00 110,00 15,29 0,14 110,00 15,29 0,14 

Zaš�ita s 
koli�enjem ali 

dni 50,00 18,00 0,36 170,00 403,78 2,38 220,00 421,78 1,92 

Zaš�ita z ograjo dni 100,00 650,01 6,50 500,00 1.522,30 3,04 600,00 2.172,31 3,62 

Drugo varstvo 
pred divjadjo 

dni 0,00 173,14 0,00 2.510,00 136,67 0,05 2.510,00 309,81 0,12 

Vzdrževanje 
grmiš�

dni 1,30 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 

Vzdrževanje 
travinj

dni 57,40 10,25 0,18 389,00 304,34 0,78 446,40 314,59 0,70 

Vzdrževanje 
vodnih površin

dni 10,00 17,50 1,75 83,00 329,02 3,96 93,00 346,52 3,73 

Postavitev 
valilnic in druga d

dni 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 1,38 0,00 

Druga dela dni 0,00 2,00 0,00 100,00 49,13 0,49 100,00 51,13 0,51 

Preglednica: OGD - Opravljena gojitvena, varstvena in druga dela po rastiš�nogojitvenih 
razredih  

Gojitvena dela Enota Na�rt Izvedeno Indeks

Gozdovi bu in gr na QLF 10001 

Obnova ha 50,00 35,75 0,72 

Nega ha 860,00 86,46 0,10 

Varstvo dni 155,00 302,70 1,95 

Nega habitatov dni 20,90 16,77 0,80 

Ostala dela dni 100,00 0,00 0,00 
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Gojitvena dela Enota Na�rt Izvedeno Indeks

Bukovi gozdovi na SeF 10002 

Obnova ha 50,00 9,42 0,19 

Nega ha 520,00 36,71 0,07 

Varstvo dni 1.075,00 994,08 0,92 

Nega habitatov dni 19,10 36,63 1,92 

Ostala dela dni 0,00 0,00 0,00 

Hrastovi gozdovi na SQ 10003 

Obnova ha 70,00 56,80 0,81 

Nega ha 1.019,00 142,86 0,14 

Varstvo dni 2.070,00 2.114,52 1,02 

Nega habitatov dni 218,90 38,53 0,18 

Ostala dela dni 0,00 15,00 0,00 

Hrastovi gozdovi na SO 10004 

Obnova ha 80,00 53,43 0,67 

Nega ha 125,00 22,47 0,18 

Varstvo dni 1.770,00 4.479,05 2,53 

Nega habitatov dni 160,50 255,02 1,59 

Ostala dela dni 0,00 0,00 0,00 

Termofilni gozdovi lst na SO 10005 

Obnova ha 60,00 292,13 4,87 

Nega ha 140,00 10,92 0,08 

Varstvo dni 6.010,00 3.890,59 0,65 

Nega habitatov dni 30,60 147,64 4,82 

Ostala dela dni 0,00 35,13 0,00 

Gozdovi pionirskih lst na MQ 10006 

Obnova ha 150,00 52,98 0,35 

Nega ha 530,00 187,25 0,35 

Varstvo dni 200,00 669,33 3,35 

Nega habitatov dni 0,00 0,63 0,00 

Ostala dela dni 0,00 0,00 0,00 
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Gojitvena dela Enota Na�rt Izvedeno Indeks

Gozdovi iglavcev na QLF 10007 

Obnova ha 30,00 20,63 0,69 

Nega ha 589,00 159,23 0,27 

Varstvo dni 470,00 59,76 0,13 

Nega habitatov dni 0,00 0,00 0,00 

Ostala dela dni 0,00 0,00 0,00 

Borovi gozdovi na SO 10008 

Obnova ha 251,00 841,10 3,35 

Nega ha 1.560,00 815,44 0,52 

Varstvo dni 9.273,00 7.851,00 0,85 

Nega habitatov dni 80,30 159,51 1,99 

Ostala dela dni 0,00 0,00 0,00 

Borovi gozdovi na OnQ 10009 

Obnova ha 20,00 9,33 0,47 

Nega ha 80,50 55,14 0,68 

Varstvo dni 1.220,00 746,90 0,61 

Nega habitatov dni 10,10 5,26 0,52 

Ostala dela dni 0,00 1,00 0,00 

Robinijevi sestoji na SQ 10010 

Obnova ha 30,00 0,20 0,01 

Nega ha 102,00 0,00 0,00 

Varstvo dni 0,00 0,00 0,00 

Nega habitatov dni 0,00 2,50 0,00 

Ostala dela dni 0,00 0,00 0,00 

Gozdni rezervati 10011 

Obnova ha 0,00 0,00 0,00 

Nega ha 0,00 0,00 0,00 

Varstvo dni 0,00 284,13 0,00 

Nega habitatov dni 0,00 0,00 0,00 

Ostala dela dni 0,00 0,00 0,00 
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Gojitvena dela Enota Na�rt Izvedeno Indeks

Varovalni gozdovi 10012 

Obnova ha 15,00 3,73 0,25 

Nega ha 56,00 5,15 0,09 

Varstvo dni 600,00 358,31 0,60 

Nega habitatov dni 2,00 0,00 0,00 

Ostala dela dni 0,00 0,00 0,00 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 1.222.465 14,1 26,56 94,62 

Listavci 1.646.222 19,0 19,01 60,18 

Skupaj 2.868.687 33,1 21,63 71,23 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 969,95 969,95 

Nega ha 3.836,04 4.402,02 

Varstvo dni 31.571,80 41.418,28 

Nega habitatov dni 352,69 1.892,20 

Ostala dela  0,00 0,00 
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12.2 Pregled stanja in ukrepov na ravni RGR GGO 

10001 PODGORSKA BUKOVJA NA SILIKATIH 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 5.690,28 319,25 26,74 6.036,27 

Delež (%) 94,27 5,29 0,44 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Kisloljubno gradnovo-bukovje 5.480,31 90,79 

Primorsko bukovje 329,90 5,47 

Primorsko belogabrovje in gradnovje 110,10 1,82 

Primorsko gradnovje z jesensko vilovino 99,04 1,64 

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 16,92 0,28 

Skupaj 6.036,27 100,00 

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina 

(ha) 
% 

1 2 3 4 

Mladovje 90,15 1,5 91,91 102,0 6,0 6,7 87,3 0,0 

Drogovnjak  4.483,13 74,2 278,67 6,2 15,7 71,7 10,4 2,2 

Debeljak  1.313,75 21,8 128,92 9,8 19,6 71,8 7,6 1,0 

Sestoj v obnovi 124,24 2,1 55,41 44,6 19,4 67,9 10,0 2,7 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 25,00 0,4 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 6.036,27 100,0 554,91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) 
Razvojna faza 

Površ. 

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 90,15 15,7 53,2 29,1 2,0 18,0 57,4 24,6 0,0 48,4 36,2 10,4 5,0 

Drogovnjak  4.483,13 16,2 56,1 26,4 1,3 7,7 66,8 25,5 0,0 46,7 48,1 4,7 0,5 

Debeljak  1.313,75 6,0 89,7 4,3 0,0 17,0 65,4 17,6 0,0 23,1 66,1 9,8 1,0 

Sestoj v obnovi 124,24 3,5 93,5 1,5 1,5 47,1 47,0 5,9 0,0 1,3 18,4 12,2 68,1

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 25,00 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 1,0 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 1,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 6.036,27             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 13,1 25,8 29,2 20,2 11,7 7,2 3,09 

Jelka 14,7 34,7 41,3 4,0 5,3 0,0 0,00 

Bor 20,9 20,5 25,1 17,2 16,3 5,9 2,53 

Macesen 12,5 26,5 31,4 18,0 11,6 2,5 1,07 

Dr.iglavci 18,6 28,1 19,2 13,0 21,1 2,6 1,12 

Sk. igl. 16,3 24,5 26,8 17,9 14,5 18,3 7,83 

Bukev 20,0 35,6 24,7 13,7 6,0 130,1 55,84 

Hrast 16,1 33,5 25,8 16,3 8,3 32,8 14,08 

Pl. list. 32,9 32,9 17,9 11,1 5,2 3,0 1,29 

Dr.tr.list. 24,1 37,2 23,1 11,1 4,5 36,4 15,62 

Meh. list. 28,7 36,8 20,8 9,4 4,3 12,5 5,36 

Sk. list. 20,8 35,5 24,3 13,4 6,0 214,8 92,17 

Skupaj 20,4 34,8 24,5 13,7 6,6 233,0 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,36 0,22 0,16 0,09 0,05 0,88 9,88 

Listavci 3,17 2,86 1,33 0,52 0,15 8,03 90,12 

Skupaj 3,53 3,08 1,49 0,61 0,20 8,91 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj

1990 5.551,00 4,2 105,7 109,9 0,21 4,53 4,73 0,00 1,39 1,39 

2000 5.453,83 7,8 160,3 168,0 0,58 7,25 7,83 0,18 2,73 2,90 

2010 6.036,27 18,3 214,8 233,0 0,87 8,02 8,89 0,61 3,99 4,61 

Preglednica: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List 

1990 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 54,00 28,00 1,00 8,00 4,00 

2000 1,73 0,00 1,66 0,69 0,54 65,46 14,42 1,01 10,32 4,17 

2010 3,11 0,01 2,52 1,08 1,13 55,82 14,07 1,29 15,62 5,35 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 36.923 6,1 33,51 70,29 

Listavci 241.091 39,9 18,60 49,77 

Skupaj 278.014 46,0 19,76 51,78 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 75,10 75,10 

Nega ha 549,94 624,97 

Varstvo dni 0,51 0,51 

Nega habitatov dni 7,86 68,10 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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10002 TOPLOLJUBNA BUKOVJA NA KARBONATIH 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 5.971,49 385,11 191,75 6.548,35 

Delež (%) 91,19 5,88 2,93 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Primorsko bukovje 5.712,39 87,23 

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 521,58 7,97 

Primorsko gorsko bukovje 307,47 4,70 

Kisloljubno gradnovo-bukovje 6,91 0,11 

Skupaj 6.548,35 100,00 

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina

(ha) 
% 

1 2 3 4 

Mladovje 42,90 0,7 42,91 100,0 1,3 25,0 73,7 0,0 

Drogovnjak  5.148,97 78,6 188,56 3,7 0,7 61,0 34,8 3,5 

Debeljak  974,81 14,9 95,11 9,8 21,3 73,2 3,8 1,7 

Sestoj v obnovi 130,29 2,0 82,22 63,1 42,8 37,7 18,6 0,9 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 242,49 3,7 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 8,89 0,1 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 6.548,35 100,0 408,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) 
Razvojna faza 

Površina

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 42,90 4,7 56,6 32,7 6,0 19,0 40,7 40,3 0 25,2 43,0 31,8 0,0 

Drogovnjak  5.148,97 1,2 64,5 28,4 5,9 10,9 52,7 36,4 0 43,8 41,9 11,8 2,5 

Debeljak  974,81 6,3 86,1 7,4 0,2 30,1 49,3 20,6 0 22,2 63,0 10,5 4,3 

Sestoj v obnovi 130,29 2,1 5,2 92,0 0,7 69,0 8,7 22,3 0 0,0 0,0 22,0 78,0

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 242,49 0,0 14,7 73,1 12,2 0,0 71,1 28,9 0 13,1 80,9 6,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 8,89 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 6.548,35             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 8,3 22,3 33,1 20,7 15,6 5,1 2,61 

Jelka 4,1 13,2 20,5 23,3 38,9 0,1 0,05 

Bor 16,9 29,3 34,3 15,5 4,0 6,7 3,43 

Macesen 1,1 7,5 26,3 38,7 26,4 0,1 0,05 

Dr.iglavci 23,0 25,6 21,9 16,9 12,6 0,0 0,00 

Sk. igl. 13,0 26,0 33,6 18,0 9,4 12,0 6,16 

Bukev 28,0 39,3 20,5 7,1 5,1 151,3 77,40 

Hrast 13,8 35,8 31,8 13,2 5,4 1,1 0,56 

Pl. list. 31,4 39,2 18,7 8,0 2,7 3,0 1,53 

Dr.tr.list. 40,7 36,2 15,1 6,3 1,7 27,8 14,22 

Meh. list. 28,0 33,4 24,3 12,5 1,8 0,3 0,15 

Sk. list. 29,9 38,9 19,7 7,0 4,5 183,5 93,84 

Skupaj 28,8 38,1 20,6 7,7 4,8 195,5 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,13 0,13 0,12 0,05 0,02 0,45 6,54 

Listavci 2,94 2,22 0,85 0,25 0,17 6,43 93,46 

Skupaj 3,07 2,35 0,97 0,30 0,19 6,88 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

1990 6.475,00 3,2 104,5 107,7 0,14 4,12 4,26 0,00 1,20 1,20 

2000 6.320,39 6,3 158,5 164,7 0,29 6,43 6,72 0,12 2,22 2,34 

2010 6.548,35 12,0 183,5 195,5 0,44 6,42 6,86 0,41 3,67 4,08 

Preglednica: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr.igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

1990 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 76,00 2,00 1,00 17,00 1,00 

2000 1,90 0,07 1,88 0,00 0,00 80,59 0,64 0,43 14,36 0,12 

2010 2,61 0,04 3,43 0,06 0,01 77,38 0,57 1,55 14,21 0,14 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 26.707 4,1 33,87 92,00 

Listavci 240.578 36,7 20,02 57,25 

Skupaj 267.285 40,8 20,87 59,50 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 29,98 29,98 

Nega ha 316,83 337,99 

Varstvo dni 295,86 632,66 

Nega habitatov dni 37,42 143,70 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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10003 TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA SILIKATIH 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 11.554,26 1.899,47 308,35 13.762,08 

Delež (%) 83,96 13,80 2,24 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Kisloljubno gradnovo-bukovje 7.040,30 51,16 

Primorsko gradnovje z jesensko vilovino 4.653,71 33,82 

Primorsko hrastovje na flišu in kislejši jerovici 1.304,13 9,48 

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 72,86 0,53 

Primorsko belogabrovje in gradnovje 585,93 4,26 

Primorsko bukovje 105,15 0,76 

Skupaj 13.762,08 100,00 

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina

(ha) 
% 

1 2 3 4 

Mladovje 179,77 1,3 179,91 100,1 1,9 0,7 97,4 0,0 

Drogovnjak  10.016,57 72,9 422,85 4,2 4,5 46,9 37,9 10,7

Debeljak  2.689,65 19,5 255,53 9,5 4,6 50,0 36,3 9,1 

Sestoj v obnovi 251,15 1,8 109,71 43,7 36,0 42,7 20,9 0,4 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 624,94 4,5 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 13.762,08 100,0 968,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) 
Razvojna faza 

Površina 

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 179,77 4,9 17,3 33,2 44,6 5,6 21,1 73,3 0 29,1 40,2 30,1 0,6 

Drogovnjak  10.016,57 4,1 33,9 45,4 16,6 3,0 35,7 61,3 0 26,1 65,8 7,0 1,1 

Debeljak  2.689,65 4,6 86,7 8,6 0,1 9,1 54,9 36,0 0 33,1 55,8 9,1 2,0 

Sestoj v obnovi 251,15 0,8 26,1 70,1 3,0 17,8 45,1 37,1 0 13,8 6,1 16,5 63,6

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 624,94 0,0 9,7 76,7 13,6 0,5 3,3 96,2 0 12,8 82,6 3,2 1,4 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 13.762,08             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 12,0 23,4 32,2 19,4 13,0 5,9 3,37 

Jelka 2,6 9,0 31,1 39,4 17,9 0,2 0,11 

Bor 14,1 28,2 29,7 19,3 8,7 10,5 6,00 

Macesen 14,5 27,5 30,4 18,7 8,9 1,9 1,09 

Dr.iglavci 13,5 28,1 16,5 21,5 20,4 3,7 2,11 

Sk. igl. 13,4 26,7 28,2 19,8 11,9 22,2 12,67 

Bukev 19,8 32,0 24,5 14,0 9,7 12,4 7,09 

Hrast 20,9 33,7 24,1 12,7 8,6 65,9 37,60 

Pl. list. 20,0 33,1 23,5 14,2 9,2 2,6 1,49 

Dr.tr.list. 25,7 34,1 21,6 10,8 7,8 64,1 36,63 

Meh. list. 23,6 34,6 22,4 11,9 7,5 7,9 4,51 

Sk. list. 22,9 33,8 23,0 12,0 8,3 152,8 87,33 

Skupaj 21,7 32,9 23,7 12,9 8,8 175,0 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

 Debelinski razredi Skupaj 

 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,30 0,23 0,14 0,06 0,03 0,76 15,45 

Listavci 1,78 1,48 0,62 0,18 0,10 4,16 84,55 

Skupaj 2,08 1,71 0,76 0,24 0,13 4,92 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

1990 14.182,00 4,0 73,8 77,8 0,14 2,52 2,66 0,01 0,80 0,81 

2000 17.069,40 7,6 96,0 103,6 0,35 3,46 3,81 0,18 1,44 1,62 

2010 13.762,08 22,2 152,8 175,0 0,78 4,16 4,94 0,71 2,64 3,35 

Preglednica: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

1990 1,00 0,00 3,00 0,00 1,00 9,00 45,00 1,00 37,00 3,00 

2000 1,43 0,01 4,81 0,51 0,53 6,36 37,44 1,24 44,41 3,24 

2010 3,36 0,09 6,00 1,10 2,11 7,06 37,65 1,47 36,62 4,54 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 97.746 7,1 32,04 91,27 

Listavci 362.625 26,3 17,24 63,38 

Skupaj 460.371 33,4 19,12 67,78 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 85,04 85,04 

Nega ha 506,20 530,08 

Varstvo dni 2.787,87 3.269,09 

Nega habitatov dni 39,62 281,20 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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10004 TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA KARBONATIH 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 4.329,01 174,37 237,15 4.740,53 

Delež (%) 91,32 3,68 5,00 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 2.900,32 61,18 

Primorsko gradnovje z jesensko vilovino 1.262,82 26,64 

Primorsko belogabrovje in gradnovje 334,05 7,05 

Kisloljubno gradnovo-bukovje 185,99 3,92 

Primorsko bukovje 57,35 1,21 

Skupaj 4.740,53 100,00 

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina

(ha) 
% 

1 2 3 4 

Mladovje 5,96 0,1 5,98 100,3 0,0 0,0 0,0 100,0 

Drogovnjak 2.519,43 53,2 174,63 6,9 2,3 18,1 28,7 50,9 

Debeljak 1.795,97 37,9 243,45 13,6 6,9 26,0 22,7 44,4 

Sestoj v obnovi 72,97 1,5 31,25 42,8 2,1 33,4 28,4 36,1 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 346,20 7,3 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 4.740,53 100,0 455,31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) 
Razvojna faza 

Površina

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 5,96 24,5 15,4 60,1 0,0 15,4 35,7 48,9 0 23,5 52,7 0,0 23,8

Drogovnjak  2.519,43 1,5 49,1 41,4 8,0 2,9 51,3 45,8 0 32,3 45,1 17,3 5,3 

Debeljak  1.795,97 0,4 95,0 4,6 0,0 6,5 74,4 19,1 0 42,5 44,7 11,9 0,9 

Sestoj v obnovi 72,97 0,0 1,9 98,1 0,0 31,4 60,1 8,5 0 0,0 84,6 4,1 11,3

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 346,20 0,0 15,8 76,0 8,2 23,6 11,9 64,5 0 59,6 14,7 20,9 4,8 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 4.740,53             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 9,7 30,0 31,6 21,4 7,3 1,2 0,82 

Jelka 5,5 44,2 34,0 14,3 2,0 0,1 0,07 

Bor 9,3 33,0 29,5 23,6 4,6 14,9 10,16 

Macesen 9,3 35,7 32,6 20,8 1,6 0,4 0,27 

Dr.iglavci 12,2 29,5 30,1 23,3 4,9 0,1 0,07 

Sk. igl. 9,3 32,9 29,8 23,3 4,7 16,7 11,40 

Bukev 21,0 26,4 25,1 16,5 11,0 2,9 1,98 

Hrast 15,1 25,1 25,6 18,0 16,2 39,6 27,01 

Pl. list. 13,8 24,5 27,3 19,6 14,8 1,7 1,16 

Dr.tr.list. 20,9 29,3 24,4 14,2 11,2 85,4 58,26 

Meh. list. 29,3 33,1 20,9 11,0 5,7 0,3 0,20 

Sk. list. 19,1 27,9 24,8 15,5 12,7 129,9 88,60 

Skupaj 18,0 28,4 25,4 16,4 11,8 146,6 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,10 0,17 0,12 0,08 0,02 0,49 12,93 

Listavci 1,22 1,00 0,62 0,25 0,21 3,30 87,07 

Skupaj 1,32 1,17 0,74 0,33 0,23 3,79 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

1990 2.543,00 6,3 77,8 84,1 0,22 1,98 2,22 0,00 0,68 0,68 

2000 4.292,02 10,3 125,6 136,0 0,43 3,81 4,24 0,22 2,01 2,23 

2010 4.740,53 16,7 129,9 146,6 0,49 3,30 3,79 0,55 2,73 3,28 

Preglednica: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

1990 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 3,00 27,00 1,00 59,00 1,00 

2000 0,56 0,03 6,70 0,18 0,12 0,92 33,00 0,38 57,87 0,24 

2010 0,82 0,06 10,19 0,27 0,07 1,96 27,03 1,17 58,23 0,20 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 25.999 5,5 32,80 111,18 

Listavci 129.332 27,3 21,00 82,75 

Skupaj 155.331 32,8 22,35 86,45 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 129,92 129,92 

Nega ha 103,70 117,06 

Varstvo dni 695,10 1.394,14 

Nega habitatov dni 19,52 87,20 

Ostala dela dni 0,00 0,00 



PRILOGE 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 187

10005 GOZDOVI TOPLOLJUBNIH LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 19.529,67 1.737,93 1.888,42 23.156,02 

Delež (%) 84,33 7,51 8,16 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Primorsko hrastovje na flišu in kislejši jerovici 217,36 0,94 

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 21.896,94 94,56 

Primorsko bukovje 736,21 3,18 

Primorsko gradnovje z jesensko vilovino 217,16 0,94 

Kisloljubno gradnovo-bukovje 64,65 0,28 

Primorsko belogabrovje in gradnovje 23,70 0,10 

Skupaj 23.156,02 100,00 

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina

(ha) 
% 

1 2 3 4 

Mladovje 178,16 0,8 178,19 100,0 0,0 94,5 3,9 1,6 

Drogovnjak  11.458,83 49,5 836,85 7,3 0,3 27,4 30,2 42,1 

Debeljak  2.534,44 10,9 261,87 10,3 5,9 18,3 33,7 42,1 

Sestoj v obnovi 303,21 1,3 96,45 31,8 0,3 17,1 45,6 37,0 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 8.629,81 37,3 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 24,81 0,1 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 26,76 0,1 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 23.156,02 100,0 1.373,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) 
Razvojna faza 

Površina 

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 178,16 0,9 48,3 34,0 16,8 52,3 16,3 31,4 0 47,8 18,4 12,0 21,8

Drogovnjak  11.458,83 0,9 33,1 48,1 17,9 1,9 47,9 50,2 0 25,5 45,8 22,5 6,2 

Debeljak  2.534,44 0,2 87,0 6,3 6,5 2,7 62,6 34,7 0 20,2 43,0 26,3 10,5

Sestoj v obnovi 303,21 0,0 12,2 2,9 84,9 10,3 18,3 71,4 0 3,0 26,0 4,7 66,3

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 8.629,81 0,0 6,4 87,8 5,8 1,2 17,6 81,2 0 12,9 69,8 13,0 4,3 

Grmi�av gozd 24,81 0,0 0,0 22,6 77,4 0,0 77,4 22,6 0 22,6 0,0 0,0 77,4

Pionirski gozd z grmiš�i 26,76 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 100,0

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 23.156,02             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 13,6 25,9 29,8 15,7 15,0 0,5 0,62 

Jelka 10,4 30,0 32,3 16,9 10,4 0,0 0,00 

Bor 13,9 34,5 28,8 15,8 7,0 19,8 24,72 

Macesen 26,4 27,8 30,5 10,4 4,9 0,1 0,12 

Dr.iglavci 10,2 33,6 22,9 21,7 11,6 0,0 0,00 

Sk. igl. 14,0 34,2 28,8 15,8 7,2 20,6 25,68 

Bukev 33,6 35,2 19,2 8,9 3,1 5,2 6,49 

Hrast 27,1 31,2 21,3 11,0 9,4 11,2 13,98 

Pl. list. 27,6 29,2 21,7 14,3 7,2 1,7 2,12 

Dr.tr.list. 40,0 33,7 15,0 5,5 5,8 40,8 51,33 

Meh. list. 32,1 30,3 20,5 8,3 8,8 0,5 0,62 

Sk. list. 36,6 33,2 16,8 7,1 6,3 59,5 74,32 

Skupaj 30,7 33,5 19,9 9,3 6,6 80,1 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,14 0,16 0,10 0,05 0,02 0,47 20,70 

Listavci 1,06 0,52 0,16 0,04 0,02 1,80 79,30 

Skupaj 1,20 0,68 0,26 0,09 0,04 2,27 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

1990 22.323,00 2,4 43,7 46,1 0,10 1,28 1,37 0,00 0,20 0,20 

2000 19.915,55 7,1 73,8 80,9 0,26 1,95 2,22 0,11 0,96 1,07 

2010 23.156,02 20,6 59,5 80,1 0,46 1,81 2,27 0,44 1,16 1,61 

Preglednica: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

1990 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 4,00 8,00 1,00 81,43 0,00 

2000 0,27 0,03 8,46 0,05 0,00 3,67 5,40 0,52 81,43 0,18 

2010 0,63 0,05 24,79 0,14 0,06 6,50 14,00 2,17 51,02 0,64 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 102.607 4,4 21,56 96,20 

Listavci 269.183 11,6 19,54 64,26 

Skupaj 371.790 16,0 20,06 70,74 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 114,97 114,97 

Nega ha 550,95 590,02 

Varstvo dni 10.250,41 14.279,85 

Nega habitatov dni 158,71 803,60 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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10006 PIONIRSKI GOZDOVI LISTAVCEV NA SILIKATIH 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 5.582,78 297,61 6,30 5.886,69 

Delež (%) 94,83 5,06 0,11 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Kisloljubno gradnovo-bukovje 5.484,38 93,17 

Primorsko belogabrovje in gradnovje 209,53 3,56 

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 127,35 2,16 

Primorsko bukovje 65,43 1,11 

Skupaj 5.886,69 100,00 

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

ha 

Delež 

% 
Površina

ha 
% 

1 2 3 4 

Mladovje 131,84 2,2 131,90 100,0 91,0 5,9 3,1 0,0 

Drogovnjak  5.168,00 87,8 271,95 5,3 16,1 76,5 6,5 0,9 

Debeljak  486,07 8,3 38,76 8,0 22,6 63,6 13,5 0,3 

Sestoj v obnovi 100,72 1,7 39,53 39,2 11,8 45,7 42,5 0,0 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 0,06 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 5.886,69 100,0 482,14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) 
Razvojna faza 

Površina

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 131,84 43,5 31,2 25,3 0,0 34,0 30,0 36,0 0 63,1 26,8 7,0 3,1 

Drogovnjak  5.168,00 3,1 51,1 45,5 0,3 1,0 65,9 33,1 0 54,7 40,1 5,0 0,2 

Debeljak  486,07 8,2 83,4 7,9 0,5 10,7 70,7 18,6 0 47,3 46,2 3,7 2,8 

Sestoj v obnovi 100,72 3,9 22,9 73,2 0,0 11,2 19,0 69,8 0 2,6 12,0 7,4 78,0

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 0,06 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 5.886,69             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 13,6 28,4 29,1 14,7 14,2 9,2 5,20 

Jelka 2,0 11,6 32,7 17,7 36,0 0,0 0,00 

Bor 18,7 31,7 25,7 12,2 11,7 7,8 4,41 

Macesen 18,0 36,6 27,9 10,0 7,5 2,7 1,53 

Dr.iglavci 28,2 39,9 21,9 6,8 3,2 4,4 2,49 

Sk. igl. 18,4 32,5 26,5 11,9 10,7 24,2 13,65 

Bukev 28,9 35,2 20,8 9,9 5,2 14,2 8,02 

Hrast 22,9 30,4 23,3 14,5 8,9 19,1 10,79 

Pl. list. 29,6 35,3 19,6 7,8 7,7 15,1 8,53 

Dr.tr.list. 29,9 36,4 19,7 8,5 5,5 45,9 25,93 

Meh. list. 32,6 41,0 16,9 5,9 3,6 58,5 33,10 

Sk. list. 29,9 37,2 19,2 8,3 5,4 152,8 86,35 

Skupaj 28,4 36,5 20,2 8,8 6,1 177,0 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,53 0,36 0,16 0,04 0,02 1,11 17,40 

Listavci 2,85 1,70 0,54 0,14 0,04 5,27 82,60 

Skupaj 3,38 2,06 0,70 0,18 0,06 6,38 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

1990 5.606,00 5,4 68,5 73,9 0,29 2,58 2,88 0,01 1,17 1,18 

2000 5.298,43 13,0 90,9 103,9 0,98 3,83 4,82 0,25 1,27 1,52 

2010 5.886,69 24,2 152,8 177,0 1,11 5,27 6,38 1,11 3,62 4,73 

Preglednica: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

1990 3,00 0,00 3,00 1,00 1,00 9,00 12,00 5,00 26,00 40,00 

2000 3,97 0,01 4,18 2,04 2,32 6,14 8,30 7,89 20,98 44,17 

2010 5,21 0,01 4,42 1,52 2,49 8,05 10,79 8,55 25,95 33,01 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 65.486 11,1 46,05 99,95 

Listavci 212.893 36,2 23,66 68,69 

Skupaj 278.379 47,3 26,72 74,14 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 94,92 94,92 

Nega ha 295,42 399,97 

Varstvo dni 64,57 150,50 

Nega habitatov dni 4,89 34,90 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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10007 NASADI IGLAVCEV NA RASTIŠ�U PODGORSKEGA BUKOVJA NA SILIKATIH 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 1.130,54 327,89 0,00 1.458,43 

Delež (%) 77,52 22,48 0,00 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Kisloljubno gradnovo-bukovje 1.409,67 96,66 

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 25,77 1,77 

Primorsko belogabrovje in gradnovje 22,99 1,58 

Skupaj 1.458,43 100,00 

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina

(ha) 
% 

1 2 3 4 

Mladovje 99,61 6,8 99,56 99,9 6,1 88,0 5,9 0,0 

Drogovnjak  1.099,66 75,5 32,13 2,9 12,6 71,2 16,2 0,0 

Debeljak  235,49 16,1 17,04 7,2 16,0 66,6 17,4 0,0 

Sestoj v obnovi 23,67 1,6 10,88 46,0 1,5 31,4 67,1 0,0 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 1.458,43 100,0 159,61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) Razvojna faza Površina

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 99,61 37,6 49,3 13,1 0,0 25,4 63,9 10,7 0 78,8 14,4 5,9 0,9 

Drogovnjak  1.099,66 5,3 67,4 27,3 0,0 1,3 75,6 23,1 0 72,8 24,7 1,6 0,9 

Debeljak  235,49 2,1 97,4 0,5 0,0 28,2 36,3 35,5 0 28,8 29,7 41,4 0,1 

Sestoj v obnovi 23,67 0,8 0,0 99,2 0,0 1,3 98,7 0,0 0 0,0 7,1 0,0 92,9 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 1.458,43             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 23,0 33,9 23,9 13,2 6,0 47,9 20,08 

Jelka 2,8 11,9 24,7 20,1 40,5 0,5 0,21 

Bor 15,8 26,1 28,0 16,7 13,4 27,4 11,49 

Macesen 27,7 32,1 21,3 12,7 6,2 22,1 9,27 

Dr.iglavci 21,6 34,1 21,9 11,8 10,6 68,7 28,81 

Sk. igl. 21,8 32,5 23,4 13,1 9,2 166,5 69,83 

Bukev 42,6 31,9 14,8 4,9 5,8 14,7 6,16 

Hrast 43,0 28,8 13,3 5,7 9,2 10,9 4,57 

Pl. list. 42,9 30,5 15,5 7,0 4,1 4,2 1,76 

Dr.tr.list. 37,9 34,7 17,9 5,2 4,3 28,4 11,91 

Meh. list. 41,6 34,0 15,4 5,0 4,0 13,7 5,74 

Sk. list. 40,7 32,8 15,9 5,3 5,3 72,0 30,17 

Skupaj 27,5 32,5 21,2 10,8 8,0 238,5 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 4,85 2,80 1,22 0,50 0,24 9,61 74,67 

Listavci 2,05 0,84 0,26 0,06 0,05 3,26 25,33 

Skupaj 6,90 3,64 1,48 0,56 0,29 12,87 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

1990 1.654,00 42,9 22,1 65,0 2,31 0,87 3,18 0,32 0,16 0,47 

2000 1.446,86 85,8 35,3 121,0 6,62 1,64 8,26 1,89 0,46 2,35 

2010 1.458,43 166,5 72,0 238,5 9,61 3,26 12,87 6,38 1,22 7,61 

Preglednica: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

1990 10,0 0,00 26,0 7,0 23,0 6,0 4,0 2,0 12,0 10,0 

2000 17,52 0,10 13,02 10,02 30,16 5,30 3,02 2,51 11,21 7,10 

2010 20,07 0,20 11,51 9,25 28,81 6,18 4,55 1,75 11,92 5,76 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 93.100 63,8 38,33 66,41 

Listavci 17.833 12,2 16,99 37,52 

Skupaj 110.933 76,0 31,89 59,10 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 41,04 41,04 

Nega ha 328,29 375,00 

Varstvo dni 6,50 65,00 

Nega habitatov dni 1,04 6,90 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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10008 BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH TOPLOLJUBNIH LIST. NA KARBONATIH 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 12.808,26 2.184,16 1.599,63 16.592,05 

Delež (%) 77,20 13,16 9,64 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Primorsko hrastovje na flišu in kislejši jerovici 120,07 0,72

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 15.689,56 94,56

Kisloljubno gradnovo-bukovje 316,41 1,91

Primorsko bukovje 315,71 1,90

Primorsko gradnovje z jesensko vilovino 148,5 0,90

Primorsko belogabrovje in gradnovje 1,80 0,01

Skupaj 16.592,05 100,00

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina

(ha) 
% 

1 2 3 4 

Mladovje 339,27 2,0 339,44 100,1 2,5 95,9 0,0 1,6 

Drogovnjak  9.541,53 57,6 620,32 6,5 1,1 17,9 33,3 47,7 

Debeljak  5.132,06 30,9 739,58 14,4 1,2 15,6 27,3 55,9 

Sestoj v obnovi 948,44 5,7 397,61 41,9 23,3 23,5 34,7 18,5 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 629,65 3,8 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 1,10 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 16.592,05 100,0 2.096,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) 
Razvojna faza 

Površina

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 339,27 6,1 56,7 18,8 18,4 42,9 24,9 32,2 0 47,4 21,3 18,7 12,6

Drogovnjak  9.541,53 5,3 46,8 39,6 8,3 7,4 40,6 52,0 0 37,6 39,4 17,0 6,0 

Debeljak  5.132,06 2,5 93,5 3,7 0,3 17,6 58,8 23,6 0 35,2 44,0 16,0 4,8 

Sestoj v obnovi 948,44 2,7 8,7 86,1 2,5 37,7 38,1 24,2 0 6,3 9,0 33,4 51,3

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 629,65 0,0 6,0 84,0 10,0 0,5 8,8 90,7 0 17,5 71,6 7,1 3,8 

Grmi�av gozd 1,10 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 16.592,05             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 6,7 22,8 36,9 27,0 6,6 3,5 1,78 

Jelka 6,5 22,8 38,0 26,1 6,6 0,9 0,46 

Bor 12,7 33,0 32,4 17,5 4,4 169,0 85,67 

Macesen 9,6 28,1 37,9 19,1 5,3 0,7 0,36 

Dr.iglavci 14,6 37,1 31,9 14,3 2,1 0,1 0,05 

Sk. igl. 12,5 32,9 32,5 17,7 4,4 174,1 88,36 

Bukev 44,3 36,4 13,3 5,5 0,5 2,3 1,17 

Hrast 44,1 34,2 15,0 6,1 0,6 2,2 1,12 

Pl. list. 43,1 32,3 15,1 7,7 1,8 0,8 0,41 

Dr.tr.list. 47,9 33,3 13,4 4,8 0,6 17,3 8,78 

Meh. list. 46,1 41,8 8,6 3,3 0,2 0,4 0,20 

Sk. list. 47,0 33,8 13,5 5,1 0,6 22,9 11,64 

Skupaj 16,5 32,9 30,3 16,3 4,0 197,1 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 1,11 1,47 1,04 0,48 0,12 4,22 82,91 

Listavci 0,60 0,21 0,05 0,01 0,00 0,87 17,09 

Skupaj 1,71 1,68 1,09 0,49 0,12 5,09 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

1990 13.443,00 108,6 6,7 115,3 3,77 0,22 3,98 1,03 0,01 1,04 

2000 15.383,91 133,1 18,2 151,3 5,15 0,65 5,79 2,66 0,13 2,79 

2010 16.592,05 174,1 22,9 197,1 4,23 0,88 5,11 4,37 0,44 4,80 

Preglednica: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

1990 2,00 0,00 92,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 4,00 0,00 

2000 1,76 0,47 85,18 0,39 0,16 0,94 0,87 0,38 9,73 0,11 

2010 1,75 0,45 85,77 0,35 0,04 1,17 1,10 0,38 8,80 0,19 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 724.548 43,7 25,08 103,30 

Listavci 72.440 4,4 19,03 49,72 

Skupaj 796.988 48,1 24,37 94,08 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 354,98 354,98 

Nega ha 915,27 1.149,93 

Varstvo dni 15.589,82 18.860,73 

Nega habitatov dni 59,06 349,20 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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10009 BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH TOPLOLJUBNIH LIST. NA SILIKATIH 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 1.140,00 276,88 51,42 1.468,30 

Delež (%) 77,64 18,86 3,50 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Primorsko hrastovje na flišu in kislejši jerovici 1.181,27 80,45

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 30,41 2,07

Primorsko gradnovje z jesensko vilovino 246,00 16,75

Primorsko bukovje 7,57 0,52

Primorsko belogabrovje in gradnovje 3,05 0,21

Skupaj 1.468,30 100,00

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina

(ha) 

% 

1 2 3 4 

Mladovje 48,59 3,3 48,52 99,9 0,0 0,0 100,0 0,0 

Drogovnjak  1.263,32 86,0 17,12 1,4 0,0 19,1 76,9 4,0 

Debeljak  131,77 9,0 3,13 2,4 0,0 0,0 100,0 0,0 

Sestoj v obnovi 1,85 0,1 0,13 7,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 22,77 1,6 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 1.468,30 100,0 68,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) Razvojna faza Površina

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 48,59 0,0 9,5 70,6 19,9 9,2 2,3 88,5 0 11,6 53,2 27,1 8,1 

Drogovnjak  1.263,32 0,0 17,7 62,7 19,6 5,6 26,3 68,1 0 51,2 43,1 4,9 0,8 

Debeljak  131,77 0,0 26,8 73,2 0,0 13,7 71,6 14,7 0 2,3 93,5 4,2 0,0 

Sestoj v obnovi 1,85 0,0 0,0 0,0 100,0 37,8 62,2 0,0 0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 22,77 0,0 0,0 8,0 92,0 0,0 0,0 100,0 0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 1.468,30             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jelka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bor 25,2 39,1 23,3 9,1 3,3 110,9 81,12 

Macesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dr.iglavci 20,7 37,6 29,0 10,7 2,0 0,9 0,66 

Sk. igl. 25,1 39,1 23,4 9,1 3,3 111,8 81,81 

Bukev 49,5 37,7 9,2 3,6 0,0 0,3 0,22 

Hrast 48,7 39,7 8,2 3,4 0,0 0,4 0,29 

Pl. list. 46,6 45,8 5,1 2,5 0,0 0,0 0,00 

Dr.tr.list. 49,8 38,5 8,1 3,6 0,0 24,0 17,56 

Meh. list. 50,0 38,6 7,6 3,8 0,0 0,2 0,15 

Sk. list. 49,8 38,5 8,1 3,6 0,0 24,9 18,19 

Skupaj 29,6 39,0 20,6 8,1 2,7 136,7 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 1,31 0,84 0,33 0,09 0,02 2,59 79,20 

Listavci 0,56 0,11 0,01 0,00 0,00 0,68 20,80 

Skupaj 1,87 0,95 0,34 0,09 0,02 3,27 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

1990 789,00 84,0 9,2 93,2 2,00 0,32 2,32 0,62 0,00 0,62 

2000 1.415,31 84,1 20,8 104,8 2,10 0,45 2,55 1,81 0,19 2,00 

2010 1.468,30 111,8 24,9 136,7 2,59 0,68 3,28 2,09 0,41 2,50 

Preglednica: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

1990 0,00 0,00 89,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 9,00 0,00 

2000 0,00 0,00 78,77 0,00 1,42 0,26 0,21 0,00 19,17 0,17 

2010 0,00 0,00 81,21 0,00 0,62 0,22 0,28 0,02 17,51 0,14 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 30.746 20,9 18,73 80,79 

Listavci 6.020 4,1 16,49 59,89 

Skupaj 36.766 25,0 18,32 76,42 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 7,99 7,99 

Nega ha 113,99 113,99 

Varstvo dni 1.728,56 2.002,80 

Nega habitatov dni 1,63 12,80 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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10010 GOZDOVI ROBINIJE NA RASTIŠ�IH HRASTOVIJ NA SILIKATIH 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 895,91 108,29 13,20 1.017,40 

Delež (%) 88,06 10,64 1,30 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Primorsko gradnovje z jesensko vilovino 480,66 47,24

Primorsko belogabrovje in gradnovje 472,81 46,47 

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 63,93 6,28 

Skupaj 1.017,40 100,00 

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina

(ha) 
% 

1 2 3 4 

Mladovje 2,95 0,3 2,96 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drogovnjak  69,54 6,8 9,81 14,1 0,0 10,2 86,3 3,5 

Debeljak  153,74 15,1 27,78 18,1 0,0 21,8 78,2 0,0 

Sestoj v obnovi 2,76 0,3 1,48 53,6 0,0 64,8 29,1 6,1

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 788,41 77,5 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 1.017,40 100,0 42,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) 
Razvojna faza 

Površina

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 2,95 0,0 22,7 77,3 0,0 0,0 22,7 77,3 0 0,0 77,3 22,7 0,0 

Drogovnjak  69,54 6,5 31,5 50,7 11,3 0,0 28,6 71,4 0 9,2 87,4 3,4 0,0 

Debeljak  153,74 0,0 100,0 0,0 0,0 0,7 22,3 77,0 0 12,7 83,8 2,8 0,7 

Sestoj v obnovi 2,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 32,2 0 0,0 0,0 0,0 100,0

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 788,41 0,0 18,5 81,5 0,0 2,8 5,2 92,0 0 31,1 68,8 0,1 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 1.017,40             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 16,5 24,7 31,6 17,1 10,1 0,2 0,08 

Jelka 16,9 23,1 30,8 16,9 12,3 0,1 0,04 

Bor 31,4 33,2 23,6 7,9 3,9 3,2 1,33 

Macesen 37,5 25,0 12,5 12,5 12,5 0,0 0,00 

Dr.iglavci 70,3 20,3 9,4 0,0 0,0 0,1 0,04 

Sk. igl. 31,2 32,4 23,8 8,3 4,3 3,5 1,46 

Bukev 28,9 48,8 16,0 5,6 0,7 2,2 0,91 

Hrast 31,4 45,0 16,4 5,9 1,3 57,3 23,77 

Pl. list. 36,3 47,5 12,9 3,2 0,1 9,2 3,82 

Dr.tr.list. 39,4 46,0 11,7 1,9 1,0 163,7 67,89 

Meh. list. 21,9 50,0 19,0 9,1 0,0 5,1 2,12 

Sk. list. 36,9 45,9 13,1 3,1 1,0 237,6 98,54 

Skupaj 36,8 45,7 13,2 3,2 1,1 241,1 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

 Debelinski razredi Skupaj 

 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,07 0,05 0,02 0,01 0,00 0,15 2,17 

Listavci 3,47 2,66 0,52 0,10 0,02 6,77 97,83 

Skupaj 3,54 2,71 0,54 0,11 0,02 6,92 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

1990 1.166,00 0,4 56,8 57,2 0,01 2,02 2,03 0,00 1,64 1,64 

2000 916,90 0,6 81,7 82,3 0,03 3,90 3,93 0,00 2,70 2,70 

2010 1.017,40 3,5 237,6 241,1 0,15 6,77 6,92 0,10 4,85 4,95 

Preglednica: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

1990 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 28,00 1,00 69,00 1,00 

2000 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,18 11,07 1,06 86,42 0,53 

2010 0,06 0,03 1,34 0,00 0,03 0,93 23,78 3,81 67,91 2,11 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 1.016 1,0 28,41 66,17 

Listavci 49.337 48,5 20,41 71,61 

Skupaj 50.353 49,5 20,53 71,49 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 15,00 15,00 

Nega ha 71,94 78,00 

Varstvo dni 0,00 0,00 

Nega habitatov dni 3,10 18,70 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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10011 GOZDOVI TOPLOLJUBNIH LISTAVCEV NA SILIKATIH 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 2.602,72 1.354,74 203,12 4.160,58 

Delež (%) 62,56 32,56 4,88 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Primorsko hrastovje na flišu in kislejši jerovici 3.457,09 83,09

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 14,65 0,35

Primorsko gradnovje z jesensko vilovino 621,12 14,93

Primorsko belogabrovje in gradnovje 67,72 1,63

Skupaj 4.160,58 100,00

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina

(ha) 
% 

1 2 3 4 

Mladovje 242,85 5,8 243,03 100,1 0,0 0,0 100,0 0,0 

Drogovnjak  3.677,67 88,4 31,47 0,9 25,7 5,8 61,2 7,3 

Debeljak  77,32 1,9 0,33 0,4 0,0 0,0 27,3 72,7

Sestoj v obnovi 5,76 0,1 4,04 70,1 0,0 0,0 100,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 156,98 3,8 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 4.160,58 100,0 278,87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) 
Razvojna faza 

Površina

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 242,85 0,0 0,2 20,9 78,9 0,0 0,2 99,8 0 0,0 60,5 33,5 6,0 

Drogovnjak  3.677,67 0,0 2,8 35,4 61,8 2,1 7,6 90,3 0 6,8 85,9 6,3 1,0 

Debeljak  77,32 0,0 48,7 46,5 4,8 4,1 33,3 62,6 0 0,8 97,4 1,8 0,0 

Sestoj v obnovi 5,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 0,0 0,0 0,0 100,0

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 156,98 0,0 1,3 80,0 18,7 0,0 3,9 96,1 0 0,2 95,9 2,6 1,3 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 4.160,58             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jelka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bor 24,7 46,0 26,6 2,7 0,0 14,1 17,47 

Macesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dr.iglavci 20,3 42,0 29,0 8,7 0,0 0,1 0,12 

Sk. igl. 24,6 46,0 26,6 2,8 0,0 14,2 17,65 

Bukev 49,8 35,4 10,4 1,5 2,9 0,0 0,00 

Hrast 46,8 31,6 10,1 4,7 6,8 10,3 12,76 

Pl. list. 58,0 32,0 6,8 1,1 2,1 0,6 0,74 

Dr.tr.list. 52,2 34,2 8,7 1,7 3,2 54,2 67,30 

Meh. list. 45,5 25,3 11,7 7,6 9,9 1,3 1,61 

Sk. list. 51,2 33,6 9,0 2,3 3,9 66,5 82,35 

Skupaj 46,5 35,8 12,1 2,4 3,2 80,7 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,12 0,16 0,07 0,01 0,00 0,36 17,14 

Listavci 1,14 0,50 0,08 0,01 0,01 1,74 82,86 

Skupaj 1,26 0,66 0,15 0,02 0,01 2,10 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

2010 4.160,58 14,2 66,5 80,7 0,36 1,74 2,10 0,26 0,87 1,13 

Preglednica: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

2010 0,00 0,00 17,53 0,00 0,12 0,03 12,78 0,71 67,21 1,62 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 11.015 2,6 18,58 74,47 

Listavci 36.163 8,7 13,08 49,89 

Skupaj 47.178 11,3 14,05 54,05 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 14,00 14,00 

Nega ha 59,00 59,00 

Varstvo dni 130,00 650,00 

Nega habitatov dni 15,56 75,10 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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10012 VAROVALNI GOZDOVI 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 1.085,59 251,67 104,09 1.441,35 

Delež (%) 75,32 17,46 7,22 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Primorsko hrastovje na flišu in kislejši jerovici 344,53 23,90

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 1.056,88 73,33

Kisloljubno gradnovo-bukovje 34,32 2,38

Primorsko gradnovje z jesensko vilovino 5,54 0,38

Primorsko belogabrovje in gradnovje 0,08 0,01

Skupaj 1.441,35 100,00

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina

(ha) 

% 

1 2 3 4 

Mladovje 54,78 3,8 54,75 99,9 0,0 0,0 100,0 0,0 

Drogovnjak  942,89 65,5 52,00 5,5 4,1 20,7 24,9 50,3

Debeljak  100,15 6,9 23,16 23,1 0,3 6,9 92,8 0,0 

Sestoj v obnovi 23,64 1,6 12,65 53,5 0,0 0,0 73,6 26,4

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 276,66 19,2 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 43,23 3,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 1.441,35 100,0 142,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) 
Razvojna faza 

Površina

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 54,78 0,0 31,7 2,5 65,8 74,0 0,0 26,0 0 74,0 11,5 13,6 0,9 

Drogovnjak  942,89 0,2 11,1 54,5 34,2 0,3 19,9 79,8 0 14,6 65,0 17,4 3,0 

Debeljak  100,15 0,6 88,9 10,5 0,0 2,6 36,2 61,2 0 4,2 86,1 6,5 3,2 

Sestoj v obnovi 23,64 0,0 0,0 100,0 0,0 34,1 42,4 23,5 0 0,0 0,0 11,2 88,8 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 276,66 0,0 3,4 95,1 1,5 0,0 3,8 96,2 0 92,9 6,0 0,0 1,1 

Grmi�av gozd 43,23 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 1.441,35             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 18,6 27,4 27,8 16,3 9,9 0,1 0,10 

Jelka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bor 20,4 27,5 23,4 17,5 11,2 29,6 30,52 

Macesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dr.iglavci 26,8 36,4 29,4 7,4 0,0 0,3 0,31 

Sk. igl. 20,4 27,6 23,5 17,4 11,1 30,0 30,95 

Bukev 37,2 33,3 15,4 4,9 9,2 1,4 1,44 

Hrast 38,2 30,1 15,7 7,6 8,4 2,9 2,99 

Pl. list. 25,5 -1,6 42,5 30,9 2,7 0,6 0,62 

Dr.tr.list. 45,2 31,5 15,0 4,6 3,7 61,7 63,71 

Meh. list. 21,6 27,7 42,2 8,3 0,2 0,3 0,31 

Sk. list. 44,4 31,2 15,4 5,0 4,0 67,0 69,05 

Skupaj 37,1 30,0 17,9 8,8 6,2 97,0 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,23 0,20 0,13 0,08 0,04 0,68 31,63 

Listavci 0,93 0,39 0,12 0,02 0,01 1,47 68,37 

Skupaj 1,16 0,59 0,25 0,10 0,05 2,15 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

1990 226,00 2,2 20,4 22,6 0,12 0,52 0,64 0,00 0,00 0,00 

2000 1.504,77 25,5 45,4 70,9 0,53 0,76 1,29 0,10 0,09 0,19 

2010 1.441,35 30,0 67,0 97,0 0,67 1,47 2,14 0,46 0,61 1,06 

Preglednica: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

1990 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 89,00 0,00 

2000 0,08 0,00 34,90 0,00 0,98 0,92 4,27 0,03 58,65 0,16 

2010 0,12 0,00 30,55 0,00 0,27 1,45 2,99 0,60 63,67 0,35 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 6.572 4,6 15,19 68,10 

Listavci 8.727 6,1 9,04 41,05 

Skupaj 15.299 10,7 10,94 49,50 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 7,01 7,01 

Nega ha 24,51 26,01 

Varstvo dni 18,04 90,20 

Nega habitatov dni 4,28 10,80 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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10013 GOZDNI REZERVATI 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 7,03 160,90 26,84 194,77 

Delež (%) 3,61 82,61 13,78 100,00 

Preglednica: D-OGRGZ - Pomembnejše gozdne združbe, njihova površina in delež 

Gozdna združba Površina Delež 

Primorsko hrastovje na flišu in kislejši jerovici 5,08 2,61

Primorsko hrastovje in �rnogabrovje na apnencu 103,67 53,23

Primorsko gradnovje z jesensko vilovino 43,19 22,17

Primorsko bukovje 40,29 20,69

Primorsko belogabrovje in gradnovje 2,54 1,30

Skupaj 194,77 100,00

Preglednica: RF1 - Razvojne faze oziroma zgradba sestojev 

Podmladek 

Zasnova (%) Razvojna faza 
Površina 

(ha) 

Delež 

(%) 
Površina

(ha) 

% 

1 2 3 4 

Mladovje 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drogovnjak  160,47 82,4 4,44 2,8 0,0 71,2 24,3 4,5 

Debeljak  33,45 17,2 3,78 11,3 0,0 20,4 79,6 0,0 

Sestoj v obnovi 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 0,85 0,4 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 194,77 100,0 8,22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Preglednica: ZNS - Zasnova, negovanost in sklep sestojev 

Zasnova (%) Negovanost (%) Sklep (%) Razvojna faza Površina

(ha) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mladovje 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drogovnjak  160,47 0,0 25,0 56,7 18,3 0,0 19,3 80,7 0 42,1 56,2 1,7 0,0 

Debeljak  33,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0 26,1 22,8 51,1 0,0 

Sestoj v obnovi 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dvoslojni sestoj 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (ps-šp, preb) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Raznomerno (sk-gnz) 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Panjevec 0,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grmi�av gozd 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pionirski gozd z grmiš�i 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tipi�ni prebiralni sestoji 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj 194,77             

Preglednica: LZ1 - Lesna zaloga in njena sestava po skupinah drevesnih vrst in debelinskih 
razredih 

Debelinski razredi ( v % od LZ)  Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Smreka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jelka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bor 13,6 54,9 19,2 10,0 2,3 46,0 24,15 

Macesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dr.iglavci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sk. igl. 13,6 54,9 19,2 10,0 2,3 46,0 24,15 

Bukev 54,5 40,0 5,5 0,0 0,0 34,2 17,95 

Hrast 20,2 67,9 10,2 1,5 0,2 25,4 13,33 

Pl. list. 20,9 27,9 20,8 19,6 10,8 1,6 0,84 

Dr.tr.list. 31,7 27,2 16,7 16,2 8,2 82,7 43,42 

Meh. list. 20,8 69,4 9,8 0,0 0,0 0,6 0,31 

Sk. list. 34,9 37,7 12,9 9,7 4,8 144,5 75,84 

Skupaj 29,8 41,7 14,5 9,8 4,2 190,5 100,00 
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Preglednica: PR1 - Teko�i letni prirastek po debelinskih razredih (v m3/ha)  

Debelinski razredi Skupaj 

I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 0,29 0,57 0,14 0,06 0,01 1,07 21,79 

Listavci 1,85 1,46 0,32 0,16 0,05 3,84 78,21 

Skupaj 2,14 2,03 0,46 0,22 0,06 4,91 100,00 

Preglednica: D-GFR1 - Razvoj gozdnih fondov  

Lesna zaloga 

(m3/ha) 

Letni prirastek 

(m3/ha) 

Letni posek 

(m3/ha) Leto 
Površina 

(ha) 

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj 

1990 322,00 23,0 53,0 76,0 0,83 1,78 2,60 0,00 0,00 0,00 

2000 310,15 39,8 82,2 122,1 1,04 2,20 3,24 0,00 0,00 0,00 

2010 194,77 46,0 144,5 190,5 1,08 3,84 4,92 0,00 0,00 0,00 

Preglednica 2: D-GFR2 - Razvoj gozdov v pogledu sestave drevesnih vrst (v %) 

Leto Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

1990 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 19,00 6,00 0,00 44,00 1,00 

2000 0,00 0,00 32,63 0,00 0,00 18,32 10,87 0,36 37,67 0,15 

2010 0,00 0,00 24,16 0,00 0,00 17,95 13,30 0,85 43,43 0,31 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 0 0,0 0,00 0,00 

Listavci 0 0,0 0,00 0,00 

Skupaj 0 0,0 0,00 0,00 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Obnova ha 0,00 0,00 

Nega ha 0,00 0,00 

Varstvo dni 4,56 22,80 

Nega habitatov dni 0,00 0,00 

Ostala dela dni 0,00 0,00 
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12.3 Pregled stanja in ukrepov po lastniških kategorijah 

ZASEBNI GOZDOVI 

Preglednica: KG - Gozdni fondi po gospodarskih kategorijah gozdov  

 Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

Gospodarske kategorije gozdov ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 

  igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

Ve�namenski gozdovi 70.834,13 50,5 106,2 156,7 1,4 3,4 4,8 26,68 19,38 21,73 70,46 

GPN z na�rtovanim posekom 400,79 49,1 94,1 143,2 1,0 2,6 3,6 23,79 18,73 20,47 80,42 

GPN brez na�rtovanega poseka 7,03 93,3 69,7 163,0 2,3 2,3 4,6     

Varovalni gozdovi 1.085,59 28,6 66,9 95,5 0,6 1,5 2,2 14,74 9,22 10,87 48,03 

Skupaj vsi gozdovi 72.327,54 50,2 105,6 155,7 1,4 3,4 4,8 26,56 19,28 21,62 70,35 

Preglednica: RF2 - Razvojne faze oz. zgradba sestojev 

Razvojna faza Površina Delež 

oz. zgradba sestojev ha % 

Mladovje 1.039,77 1,44 

Drogovnjak 46.377,17 64,10 

Debeljak 13.254,47 18,33 

Sestoj v obnovi 1.566,48 2,17 

Panjevec 10.043,03 13,89 

Grmiš�e 42,49 0,06 

Pionirski gozd z grmiš�i 4,13 0,01 

Skupaj 72.327,54 100,00 

Preglednica: DV - Drevesna sestava 

Enota Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

m3/ha 4,19 0,22 40,01 1,23 2,35 28,26 21,89 2,96 43,28 7,49 

% 2,76 0,15 26,34 0,81 1,55 18,61 14,41 1,95 28,49 4,93 
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Preglednica: LZ2 - Lesna zaloga in njena struktura 

 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 

 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 14,0 32,5 30,3 16,9 6,3 48,0 31,61 

Listavci 28,4 34,9 20,5 9,8 6,4 103,8 68,39 

Skupaj 23,9 34,2 23,6 12,0 6,3 151,8 100,00 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 963.450 13,3 26,56 93,68 

Listavci 1.472.124 20,4 19,28 60,49 

Skupaj 2.435.574 33,7 21,62 70,35 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 466,94 466,94 

Priprava tal ha 159,25 159,25 

Sadnja ha 131,85 131,85 

Setev ha 106,94 106,94 

Obžetev ha 131,48 188,73 

Nega mladja ha 405,23 563,67 

Nega goš�e ha 568,55 731,95 

Nega letvenjaka ha 475,72 482,36 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 1.716,46 1.716,46 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 2.209,46 2.209,46 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 531,44 2.533,40 

Varstvo pred žuželkami dni 9,10 91,00 

Zaš�ita s premazom dni 1,28 4,59 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 197,12 197,12 

Zaš�ita z ograjo dni 1.711,64 1.711,64 

Drugo varstvo pred divjadjo dni 44,14 44,14 

Vzdrževanje grmiš� dni 45,40 90,80 

Vzdrževanje travinj dni 120,07 1.200,70 

Vzdrževanje vodnih površin dni 146,00 373,00 
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DRŽAVNI GOZDOVI 

Preglednica: KG - Gozdni fondi po gospodarskih kategorijah gozdov  

 Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

Gospodarske kategorije gozdov ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 

  igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

Ve�namenski gozdovi 8.837,41 69,0 78,2 147,2 2,0 2,3 4,4 27,33 17,64 22,18 74,66 

GPN z na�rtovanim posekom 228,29 69,1 60,7 129,8 1,7 1,5 3,2 34,09 11,48 23,52 95,77 

GPN brez na�rtovanega poseka 160,90 27,6 167,6 195,2 0,5 4,4 5,0     

Varovalni gozdovi 251,67 39,1 61,1 100,2 0,8 1,3 2,1 15,37 8,91 11,43 54,58 

Skupaj vsi gozdovi 9.478,27 67,5 78,9 146,3 2,0 2,3 4,3 27,12 16,71 21,51 73,31 

Preglednica: RF2 - Razvojne faze oz. zgradba sestojev 

Razvojna faza Površina Delež 

oz. zgradba sestojev ha % 

Mladovje 259,44 2,74 

Drogovnjak 6.332,06 66,81 

Debeljak 1.571,21 16,58 

Sestoj v obnovi 303,47 3,20 

Panjevec 953,92 10,06 

Grmiš�e 26,65 0,28 

Pionirski gozd z grmiš�i 31,52 0,33 

Skupaj 9.478,27 100,00 

Preglednica: DV - Drevesna sestava 

Enota Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

m3/ha 5,32 0,22 79,45 1,82 2,84 16,59 20,95 2,34 51,30 3,95 

% 2,88 0,12 42,99 0,98 1,53 8,98 11,34 1,27 27,77 2,14 

Preglednica: LZ2 - Lesna zaloga in njena struktura 

 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 

 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 13,9 32,6 31,9 16,7 4,9 89,6 48,51 

Listavci 34,4 34,6 17,3 7,8 5,9 95,1 51,49 

Skupaj 24,4 33,7 24,4 12,1 5,4 184,8 100,00 
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Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 173.403 18,3 27,12 93,30 

Listavci 124.947 13,2 16,71 56,51 

Skupaj 298.350 31,5 21,51 73,31 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 28,65 28,65 

Priprava tal ha 15,83 15,83 

Sadnja ha 20,08 20,08 

Setev ha 7,03 7,03 

Obžetev ha 56,48 69,80 

Nega mladja ha 53,70 122,56 

Nega goš�e ha 89,23 102,78 

Nega letvenjaka ha 43,74 43,74 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 152,63 152,63 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 488,87 488,87 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 175,80 879,00 

Varstvo pred žuželkami dni 2,60 26,00 

Zaš�ita z ograjo dni 67,04 67,04 

Vzdrževanje grmiš� dni 17,00 34,00 

Vzdrževanje travinj dni 16,54 165,40 

Vzdrževanje vodnih površin dni 4,50 10,50 
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OB�INSKI GOZDOVI 

Preglednica: KG - Gozdni fondi po gospodarskih kategorijah gozdov  

 Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

Gospodarske kategorije gozdov ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 

  igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

Ve�namenski gozdovi 4.437,02 72,9 58,3 131,2 1,7 1,7 3,4 25,87 18,24 22,47 86,52

GPN z na�rtovanim posekom 89,06 67,5 81,4 148,9 1,5 2,3 3,8 24,67 17,65 20,83 82,01

GPN brez na�rtovanega poseka 26,84 144,0 25,7 169,7 3,9 0,8 4,7     

Varovalni gozdovi 104,09 23,4 81,5 104,9 0,5 1,5 2,1 20,15 7,72 10,49 53,00

Skupaj vsi gozdovi 4.657,01 72,1 59,1 131,2 1,7 1,7 3,4 25,51 17,85 22,06 85,27

Preglednica: RF2 - Razvojne faze oz. zgradba sestojev 

Razvojna faza Površina Delež 

oz. zgradba sestojev ha % 

Mladovje 117,62 2,53 

Drogovnjak 2.840,78 60,99 

Debeljak 832,99 17,89 

Sestoj v obnovi 118,75 2,55 

Panjevec 746,87 16,04 

Grmiš�e   

Pionirski gozd z grmiš�i   

Skupaj 4.657,01 100,00 

Preglednica: DV - Drevesna sestava 

Enota Smreka Jelka Bor Macesen Dr. igl. Bukev Hrast 
Plem. 
list. 

Dr. tr. 
list 

Meh.List

m3/ha 0,82 0,34 58,90 0,11 0,25 7,39 11,31 1,18 31,99 0,42 

% 0,73 0,30 52,26 0,09 0,22 6,56 10,04 1,05 28,38 0,37 

Preglednica: LZ2 - Lesna zaloga in njena struktura 

 Debelinski razredi (v% od LZ) Skupaj 

 I II III IV V m3/ha % 

Iglavci 16,8 33,4 28,7 15,7 5,4 60,4 53,59 

Listavci 31,8 35,1 18,8 8,0 6,3 52,3 46,41 

Skupaj 23,8 34,1 24,1 12,2 5,8 112,7 100,00 
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Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 85.612 18,4 25,51 110,26 

Listavci 49.151 10,6 17,85 61,14 

Skupaj 134.763 29,0 22,06 85,27 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 23,54 23,54 

Priprava tal ha 4,84 4,84 

Sadnja ha 5,00 5,00 

Obžetev ha 26,96 29,51 

Nega mladja ha 19,17 57,74 

Nega goš�e ha 12,83 56,23 

Nega letvenjaka ha 2,86 2,86 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 81,00 81,00 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 24.343,90 24.343,90 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 1.744,84 8.724,20 

Zaš�ita s premazom dni 4,07 4,07 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 21,45 21,45 

Zaš�ita z ograjo dni 8,38 8,38 

Drugo varstvo pred divjadjo dni 10,67 64,02 

Vzdrževanje travinj dni 1,18 11,80 

Vzdrževanje vodnih površin dni 2,00 6,00 
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12.4 Pregled stanja in ukrepov po ob�inah 

Preglednica: Pregled gozdnih površin po ob�inah  

Ob�ina površina gozda (ha) gozdnatost (%) 

019 DIVA�A 9.737,51 67,1 

035 HRPELJE-KOZINA 13.102,33 67,2 

038 ILIRSKA BISTRICA 17.534,03 56,5 

040 IZOLA 721,98 25,3 

049 KOMEN 5.745,63 55,9 

050 KOPER 14.723,32 47,3 

075 MIREN-KOSTANJEVICA 3.651,91 63,1 

084 NOVA GORICA 1.432,98 65,9 

090 PIRAN 933,45 20,9 

091 PIVKA 5.011,83 67,4 

111 SEŽANA 12.889,17 59,3 

201 REN�E-VOGRSKO 978,68 61,0 

Skupaj 86.462,82 56,7 

Ob�ina 019 DIVA�A 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 8.542,48 724,21 470,82 9.737,51 

Delež (%) 87,72 7,44 4,84 100,00 

Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,00 9,86 0,00 0,00 69,99 0,00 0,00 56,47 136,32 

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P3 283,03 76,09 940,78 263,83 605,91 8.486,59 82,46 66,78 222,29 11.027,76 

Skupaj 283,03 76,09 950,64 263,83 605,91 8.556,58 82,46 66,78 278,76 11.164,08 
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Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Gospodarske kategorije gozdov in Kat Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

rastiš�nogojitveni razredi g. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na

   igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

PODGORSKA BUKOVJA NA 
SILIKATIH 10001 

1 2.121,55 20,7 223,8 244,5 0,8 6,8 7,6 17,2 17,3 17,3 55,8

TOPLOLJUBNA BUKOVJA NA 
KARBONATIH 10002 

1 1.132,03 17,2 236,0 253,2 0,3 5,5 5,8 15,6 18,0 17,9 77,5

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

1 1.186,10 37,6 184,9 222,4 0,8 5,0 5,8 17,1 19,0 18,7 70,9

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
KARBONATIH 10004 

1 1.298,08 13,8 150,7 164,5 0,3 3,7 4,0 12,0 16,5 16,1 65,7

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
KARBONATIH 10004 

2 88,09 27,1 113,1 140,2 0,5 2,5 3,0 8,3 14,9 13,7 64,0

Skupaj  1.386,17 14,6 148,3 163,0 0,3 3,6 4,0 11,6 16,4 16,0 65,6

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
1 1.243,21 24,2 107,6 131,8 0,5 3,0 3,6 15,3 15,9 15,8 58,3

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
2 62,88 14,6 58,7 73,3 0,3 1,7 1,9 16,2 14,1 14,5 55,8

Skupaj  1.306,09 23,8 105,2 129,0 0,5 3,0 3,5 15,3 15,8 15,7 58,2

PIONIRSKI GOZDOVI LISTAVCEV 
NA SILIKATIH 10006 

1 260,09 22,8 146,3 169,1 0,8 5,2 6,0 9,9 18,6 17,4 49,1

NASADI IGLAVCEV NA RASTIŠ�U 
PODGORSKEGA BUKOVJA NA 

SILIKATIH 10007 
1 262,59 97,2 97,8 195,0 6,1 4,7 10,8 16,7 14,6 15,7 28,2

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
1 1.842,33 177,4 28,5 206,0 3,9 1,1 5,0 17,6 23,7 18,5 76,0

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
2 101,87 103,5 33,3 136,8 2,0 1,3 3,3 17,0 32,3 20,7 85,0

Skupaj  1.944,20 173,6 28,8 202,3 3,8 1,1 4,9 17,6 24,3 18,5 76,3

VAROVALNI GOZDOVI 10012 4 138,69 8,4 57,2 65,6 0,2 1,3 1,5 18,3 9,0 10,2 44,3



PRILOGE

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 222

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 118.459 12,17 22,38 89,15 

Listavci 268.129 27,54 18,72 66,08 

Skupaj 386.588 39,70 19,71 71,77 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 81,73 81,73 

Priprava tal ha 21,56 21,56 

Sadnja ha 20,92 20,92 

Setev ha 13,03 13,03 

Obžetev ha 24,84 35,16 

Nega mladja ha 56,76 92,47 

Nega goš�e ha 89,40 122,05 

Nega letvenjaka ha 76,59 76,79 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 287,34 287,34 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 2.417,07 2.417,07 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 232,07 1.145,61 

Varstvo pred žuželkami dni 1,78 17,80 

Zaš�ita s premazom dni 0,56 0,75 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 18,59 18,59 

Zaš�ita z ograjo dni 227,64 227,64 

Drugo varstvo pred divjadjo dni 8,20 14,45 

Vzdrževanje grmiš� dni 6,64 13,28 

Vzdrževanje travinj dni 13,84 138,43 

Vzdrževanje vodnih površin dni 14,56 36,88 
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Ob�ina 035 HRPELJE-KOZINA 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 11.229,70 1.037,45 835,18 13.102,33 

Delež (%) 85,71 7,92 6,37 100,00 

Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Gospodarske kategorije gozdov in Kat Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

rastiš�nogojitveni razredi g. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na

   igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

PODGORSKA BUKOVJA NA 
SILIKATIH 10001 

1 553,97 9,7 166,1 175,8 0,4 6,7 7,1 14,5 19,4 19,1 47,2

TOPLOLJUBNA BUKOVJA NA 
KARBONATIH 10002 

1 1.909,34 10,4 159,0 169,4 0,3 5,3 5,6 17,1 18,8 18,7 56,4

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

1 1.991,99 15,1 147,7 162,9 0,6 4,5 5,1 16,0 17,7 17,5 56,1

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

2 181,82 43,0 143,5 186,5 0,9 4,0 5,0 7,1 17,1 14,8 55,7

Skupaj  2.173,81 17,5 147,4 164,8 0,6 4,5 5,1 14,2 17,6 17,3 56,1

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
KARBONATIH 10004 

1 477,80 39,3 73,7 113,0 0,9 2,3 3,2 12,0 10,7 11,2 39,5

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
1 4.083,02 21,7 60,8 82,5 0,4 2,4 2,8 11,9 17,0 15,6 45,8

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
2 23,35 10,7 67,3 78,0 0,3 1,7 2,0 0,4 5,4 4,7 18,7

Skupaj  4.106,37 21,6 60,8 82,4 0,4 2,4 2,8 11,8 16,9 15,6 45,7

PIONIRSKI GOZDOVI LISTAVCEV 
NA SILIKATIH 10006 

1 657,03 15,6 119,1 134,7 0,6 4,1 4,7 9,0 16,8 15,9 45,7

NASADI IGLAVCEV NA RASTIŠ�U 
PODGORSKEGA BUKOVJA NA 

SILIKATIH 10007 
1 268,36 109,0 65,3 174,2 6,6 3,1 9,6 13,4 14,1 13,7 24,7

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
1 2.848,24 163,1 16,3 179,3 3,9 0,6 4,5 13,8 14,3 13,8 54,8

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
2 12,78 121,4 32,0 153,4 3,1 0,8 4,0 12,7 4,6 11,0 42,6

Skupaj  2.861,02 162,9 16,3 179,2 3,9 0,6 4,5 13,8 14,2 13,8 54,8

VAROVALNI GOZDOVI 10012 4 54,34 24,3 49,6 73,9 0,6 1,2 1,8 13,1 13,2 13,2 55,6

GOZDNI REZERVATI 10013 3 40,29 0,0 176,6 176,6 0,0 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,20 9,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,74 67,73 

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P3 217,31 627,66 4.026,52 46,32 484,68 8.655,19 114,40 48,22 45,46 14.265,76 

Skupaj 217,31 627,86 4.036,31 46,32 484,68 8.655,19 114,40 48,22 103,20 14.333,49 

Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 119.992 9,16 17,71 67,40 

Listavci 213.001 16,26 18,47 53,41 

Skupaj 332.993 25,41 18,19 57,73 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 74,42 74,42 

Priprava tal ha 27,52 27,52 

Sadnja ha 22,66 22,66 

Setev ha 17,55 17,55 

Obžetev ha 35,03 47,11 

Nega mladja ha 73,24 114,73 

Nega goš�e ha 100,97 133,23 

Nega letvenjaka ha 75,73 75,79 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 298,11 298,11 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 4.396,53 4.396,53 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 386,88 1.908,31 

Varstvo pred žuželkami dni 2,09 20,92 

Zaš�ita s premazom dni 0,87 1,29 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 33,81 33,81 

Zaš�ita z ograjo dni 283,07 283,07 

Drugo varstvo pred divjadjo dni 8,73 17,93 

Vzdrževanje grmiš� dni 11,59 23,19 

Vzdrževanje travinj dni 22,17 221,74 

Vzdrževanje vodnih površin dni 25,31 64,70 
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Ob�ina 038 ILIRSKA BISTRICA  

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 16.351,88 1.182,15 0,00 17.534,03 

Delež (%) 93,26 6,74 0,00 100,00 

Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,40 1,02 0,00 0,00 4,56 0,00 0,00 105,62 111,60 

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P3 126,61 377,67 1.424,48 199,56 2.134,18 13.345,63 135,01 49,22 818,88 18.611,24 

Skupaj 126,61 378,07 1.425,50 199,56 2.134,18 13.350,19 135,01 49,22 924,50 18.722,84 

Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Gospodarske kategorije gozdov in Kat Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

rastiš�nogojitveni razredi g. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 

   igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

PODGORSKA BUKOVJA NA 
SILIKATIH 10001 

1 2.935,98 19,6 218,8 238,4 1,1 9,6 10,7 15,7 16,9 16,8 37,4

TOPLOLJUBNA BUKOVJA NA 
KARBONATIH 10002 

1 2.706,98 10,1 166,6 176,7 0,6 7,9 8,5 13,5 17,9 17,6 36,9

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

1 2.176,49 48,9 211,4 260,2 2,4 6,9 9,3 16,5 18,0 17,7 49,5

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
KARBONATIH 10004 

1 454,84 19,5 137,6 157,2 0,5 3,7 4,1 12,2 15,5 15,1 57,4

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
1 983,97 44,0 80,9 124,9 1,6 2,8 4,3 12,4 16,3 14,9 42,8

PIONIRSKI GOZDOVI LISTAVCEV 
NA SILIKATIH 10006 

1 3.870,74 23,4 156,8 180,1 1,4 5,9 7,3 14,4 14,2 14,2 35,2

NASADI IGLAVCEV NA RASTIŠ�U 
PODGORSKEGA BUKOVJA NA 

SILIKATIH 10007 
1 927,48 202,8 66,6 269,4 11,5 2,9 14,4 10,9 17,1 12,4 23,3

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
1 3.259,28 256,5 22,4 278,9 7,4 0,9 8,3 16,4 13,5 16,2 54,1

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
2 102,03 143,8 22,1 165,9 3,5 0,8 4,3 23,3 19,3 22,8 87,3

Skupaj  3.361,31 253,1 22,4 275,5 7,3 0,9 8,2 16,5 13,7 16,3 54,6

VAROVALNI GOZDOVI 10012 4 116,24 31,5 65,2 96,7 1,0 2,5 3,5 8,8 8,5 8,6 23,5
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Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 287.490 16,40 20,89 55,00 

Listavci 437.371 24,94 17,87 44,68 

Skupaj 724.861 41,34 18,96 48,27 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 120,01 120,01 

Priprava tal ha 48,81 48,81 

Sadnja ha 54,73 54,73 

Setev ha 17,16 17,16 

Obžetev ha 51,33 74,40 

Nega mladja ha 101,02 179,04 

Nega goš�e ha 195,85 292,54 

Nega letvenjaka ha 183,86 184,14 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 570,27 570,27 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 3.621,47 3.621,47 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 296,22 1.452,94 

Varstvo pred žuželkami dni 5,19 51,87 

Zaš�ita s premazom dni 1,40 3,05 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 57,99 57,99 

Zaš�ita z ograjo dni 279,93 279,93 

Drugo varstvo pred divjadjo dni 10,24 21,05 

Vzdrževanje grmiš� dni 13,37 26,73 

Vzdrževanje travinj dni 20,83 208,26 

Vzdrževanje vodnih površin dni 16,17 43,49 
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Ob�ina 040 IZOLA  

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda 
(ha)

348,45 272,74 100,79 721,98 

Delež (%) 48,26 37,78 13,96 100,00 

Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P2 89,20 0,00 0,08 26,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,62 

P3 126,71 0,00 63,37 202,65 15,61 12,96 260,48 4,64 0,00 686,42 

Skupaj 215,91 0,00 63,45 228,99 15,61 12,96 260,48 4,64 0,00 802,04 

Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Gospodarske kategorije gozdov in Kat Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

rastiš�nogojitveni razredi g. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na

   igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

1 184,37 0,0 79,3 79,3 0,0 2,0 2,0 0,0 12,0 12,0 46,6

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

SILIKATIH 
1 46,94 4,1 21,5 25,6 0,1 0,6 0,7 4,2 6,7 6,3 21,8

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA SILIKATIH 10011 

1 467,38 2,5 50,5 53,0 0,1 1,3 1,4 10,0 4,7 5,0 19,2

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA SILIKATIH 10011 

2 19,88 1,0 38,6 39,6 0,0 1,0 1,0 5,0 3,0 3,0 11,9

Skupaj  487,26 2,4 50,0 52,5 0,1 1,3 1,4 9,9 4,7 4,9 18,9

VAROVALNI GOZDOVI 10012 4 3,41 39,3 16,7 56,0 1,0 0,4 1,3 15,7 8,8 13,6 56,6
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Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 174 0,24 11,56 46,17 

Listavci 3.464 4,80 8,64 33,24 

Skupaj 3.638 5,04 8,75 33,69 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 1,32 1,32 

Priprava tal ha 0,47 0,47 

Sadnja ha 0,60 0,60 

Setev ha 0,65 0,65 

Obžetev ha 0,60 0,61 

Nega mladja ha 0,94 1,07 

Nega goš�e ha 2,05 2,25 

Nega letvenjaka ha 2,49 2,49 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 11,31 11,31 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 80,59 80,59 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 19,07 95,34 

Zaš�ita s premazom dni 0,01 0,02 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 1,53 1,53 

Zaš�ita z ograjo dni 6,74 6,74 

Vzdrževanje grmiš� dni 0,96 1,93 

Vzdrževanje travinj dni 0,96 9,59 

Vzdrževanje vodnih površin dni 0,49 1,48 
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Ob�ina 049 KOMEN  

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 4.652,40 381,17 712,06 5.745,63 

Delež (%) 80,98 6,63 12,39 100,00 

Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,40 18,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,35 58,96 

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P3 204,05 393,42 399,52 41,41 1.520,53 3.440,30 61,91 16,52 41,06 6.118,72 

Skupaj 204,05 393,82 417,73 41,41 1.520,53 3.440,30 61,91 16,52 81,41 6.177,68 

Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Gospodarske kategorije gozdov in Kat Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

rastiš�nogojitveni razredi g. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 

   igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

1 182,16 24,1 173,3 197,4 0,5 4,2 4,7 17,4 27,0 25,8 109,7

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
KARBONATIH 10004 

1 486,64 9,4 157,5 166,9 0,4 4,2 4,6 11,9 17,7 17,4 62,7

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
1 3.096,90 17,2 33,6 50,9 0,4 0,9 1,3 11,1 14,2 13,2 51,0

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
1 1.731,24 139,0 22,9 161,9 3,2 0,9 4,1 19,6 26,4 20,6 81,5

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
2 33,01 85,0 27,5 112,5 2,1 1,1 3,3 29,1 5,2 23,2 79,8

Skupaj  1.764,25 138,0 23,0 161,0 3,2 0,9 4,1 19,7 26,0 20,6 81,5

GOZDOVI ROBINIJE NA 
RASTIŠ�IH HRASTOVIJ NA 

SILIKATIH 10010 
1 80,36 20,0 135,0 155,0 0,6 4,9 5,5 34,1 43,0 41,9 118,2

VAROVALNI GOZDOVI 10012 4 135,32 63,2 31,6 94,8 1,0 0,5 1,4 10,7 17,4 12,9 85,7
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Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 70.825 12,33 22,42 97,37 

Listavci 55.937 9,74 20,87 72,52 

Skupaj 126.762 22,06 21,71 84,58 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 38,55 38,55 

Priprava tal ha 12,51 12,51 

Sadnja ha 6,49 6,49 

Setev ha 11,86 11,86 

Obžetev ha 16,58 21,50 

Nega mladja ha 38,45 57,68 

Nega goš�e ha 37,42 45,26 

Nega letvenjaka ha 21,05 21,53 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 82,78 82,78 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 2.732,56 2.732,56 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 242,66 1.203,35 

Varstvo pred žuželkami dni 0,55 5,53 

Zaš�ita s premazom dni 0,44 0,45 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 7,95 7,95 

Zaš�ita z ograjo dni 147,66 147,66 

Drugo varstvo pred divjadjo dni 5,74 11,41 

Vzdrževanje grmiš� dni 2,63 5,26 

Vzdrževanje travinj dni 11,26 112,63 

Vzdrževanje vodnih površin dni 16,78 41,83 
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Ob�ina 050 KOPER 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 11.240,45 2.927,67 555,20 14.723,32 

Delež (%) 76,35 19,88 3,77 100,00 

Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,20 3,83 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 18,99 27,02 

P2 0,03 0,02 12,54 48,53 4,62 142,61 0,40 0,00 0,00 208,75 

P3 4.133,55 174,53 1.260,25 5.826,69 316,13 4.217,09 1.953,67 950,17 127,04 18.959,12 

Skupaj 4.133,58 174,75 1.276,62 5.875,22 320,75 4.363,70 1.954,07 950,17 146,03 19.194,89 

Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Gospodarske kategorije gozdov in Kat Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

rastiš�nogojitveni razredi g. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na

   igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

PODGORSKA BUKOVJA NA 
SILIKATIH 10001 

1 361,35 8,4 195,0 203,4 0,3 5,1 5,4 17,8 16,8 16,8 63,0

TOPLOLJUBNA BUKOVJA NA 
KARBONATIH 10002 

1 149,58 10,6 127,5 138,1 0,3 3,8 4,2 11,1 27,2 25,9 86,2

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

1 5.005,63 9,7 108,3 118,0 0,4 2,7 3,0 21,4 15,0 15,6 60,4

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
KARBONATIH 10004 

1 75,57 34,8 36,4 71,2 0,9 1,8 2,6 8,6 26,1 17,5 47,3

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
1 2.735,46 14,6 50,7 65,3 0,3 1,8 2,0 8,8 12,3 11,5 36,9

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
1 1.130,41 123,9 9,3 133,2 2,4 0,3 2,7 11,1 14,2 11,3 56,6

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

SILIKATIH 
1 1.372,82 116,6 24,9 141,5 2,7 0,7 3,4 18,8 17,0 18,5 77,1

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA SILIKATIH 10011 

1 3.137,50 17,9 72,2 90,1 0,4 1,9 2,3 12,2 6,6 7,7 29,6

VAROVALNI GOZDOVI 10012 4 673,18 38,5 71,0 109,5 0,9 1,6 2,4 12,9 11,1 11,7 52,6

GOZDNI REZERVATI 10013 3 81,82 53,8 79,0 132,8 1,5 2,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 81.944 5,57 16,98 72,73 

Listavci 153.068 10,40 13,93 52,32 

Skupaj 235.012 15,96 14,86 58,00 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava tal ha 18,07 18,07 

Sadnja ha 16,60 16,60 

Setev ha 14,20 14,20 

Obžetev ha 24,03 27,71 

Nega mladja ha 54,56 73,55 

Nega goš�e ha 79,57 92,04 

Nega letvenjaka ha 62,72 62,75 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 294,95 294,95 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 4.316,01 4.316,01 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 395,85 1.970,99 

Varstvo pred žuželkami dni 0,35 3,54 

Zaš�ita s premazom dni 0,47 0,86 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 46,07 46,07 

Zaš�ita z ograjo dni 266,61 266,61 

Drugo varstvo pred divjadjo dni 3,23 6,87 

Vzdrževanje grmiš� dni 12,99 25,98 

Vzdrževanje travinj dni 22,95 229,49 

Vzdrževanje vodnih površin dni 18,13 47,87 
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Ob�ina 075 MIREN-KOSTANJEVICA 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 2.730,20 599,78 321,93 3.651,91 

Delež (%) 74,76 16,42 8,82 100,00 

Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,00 15,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,69 55,12 

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,51 0,00 0,00 0,00 14,51 

P3 83,95 7,60 127,93 0,00 186,19 3.631,19 39,33 55,73 30,93 4.162,85 

Skupaj 83,95 7,60 143,36 0,00 186,19 3.645,70 39,33 55,73 70,62 4.232,48 

Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Gospodarske kategorije gozdov in Kat Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

rastiš�nogojitveni razredi g. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 

   igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
KARBONATIH 10004 

1 45,95 3,4 140,9 144,3 0,1 2,3 2,4 14,6 16,1 16,1 95,7

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
1 2.858,09 21,3 41,0 62,3 0,5 1,0 1,5 14,0 18,4 16,9 68,6

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
1 677,48 122,8 14,4 137,2 3,2 0,4 3,6 16,8 17,5 16,9 64,3

GOZDOVI ROBINIJE NA 
RASTIŠ�IH HRASTOVIJ NA 

SILIKATIH 10010 
1 70,39 16,0 194,5 210,5 0,9 5,4 6,3 99,7 50,3 54,0 181,7
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Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 29.806 8,16 20,50 81,68 

Listavci 32.774 8,97 22,29 88,06 

Skupaj 62.580 17,14 21,40 84,90 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 15,62 15,62 

Priprava tal ha 7,12 7,12 

Sadnja ha 2,61 2,61 

Setev ha 5,62 5,62 

Obžetev ha 7,98 9,92 

Nega mladja ha 28,74 38,42 

Nega goš�e ha 27,08 29,99 

Nega letvenjaka ha 9,60 10,02 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 37,92 37,92 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 1.681,79 1.681,79 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali 
zidov 

dni 159,86 793,24 

Varstvo pred žuželkami dni 0,21 2,12 

Zaš�ita s premazom dni 0,17 0,17 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 3,07 3,07 

Zaš�ita z ograjo dni 60,69 60,69 

Drugo varstvo pred divjadjo dni 1,92 4,10 

Vzdrževanje grmiš� dni 1,65 3,30 

Vzdrževanje travinj dni 8,06 80,62 

Vzdrževanje vodnih površin dni 12,69 31,63 
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Ob�ina 084 NOVA GORICA 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 1.107,15 299,14 26,69 1.432,98 

Delež (%) 77,26 20,88 1,86 100,00 

Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,02 26,99 

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P3 23,32 17,23 271,10 3,66 7,65 1.115,61 36,41 22,19 42,44 1.539,61 

Skupaj 23,32 17,23 273,07 3,66 7,65 1.115,61 36,41 22,19 67,46 1.566,60 

Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Gospodarske kategorije gozdov in Kat Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

rastiš�nogojitveni razredi g. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 

   igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

1 219,54 3,2 185,9 189,0 0,2 5,3 5,5 0,0 26,8 26,4 90,8

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
KARBONATIH 10004 

1 50,26 6,3 82,4 88,7 0,3 2,7 3,0 26,4 18,3 18,9 55,4

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
1 323,73 10,3 61,2 71,5 0,3 1,8 2,1 14,8 20,9 20,0 69,2

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
1 203,71 144,9 16,6 161,5 3,1 0,5 3,6 23,9 13,3 22,8 102,5

GOZDOVI ROBINIJE NA 
RASTIŠ�IH HRASTOVIJ NA 

SILIKATIH 10010 
1 552,99 0,7 262,3 263,0 0,0 7,3 7,4 40,4 32,0 32,0 114,4

VAROVALNI GOZDOVI 10012 4 56,16 32,5 122,2 154,7 1,0 2,2 3,2 18,5 11,5 13,0 62,6

GOZDNI REZERVATI 10013 3 26,59 154,9 118,6 273,6 2,9 2,9 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 10.022 6,99 24,93 109,55 

Listavci 53.698 37,47 24,06 85,97 

Skupaj 63.720 44,47 24,19 88,99 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 13,08 13,08 

Priprava tal ha 1,57 1,57 

Sadnja ha 1,11 1,11 

Setev ha 1,39 1,39 

Obžetev ha 2,29 2,85 

Nega mladja ha 7,39 9,73 

Nega goš�e ha 6,90 8,01 

Nega letvenjaka ha 10,67 13,97 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 40,98 40,98 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 332,26 332,26 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 29,23 145,04 

Varstvo pred žuželkami dni 0,06 0,64 

Zaš�ita s premazom dni 0,06 0,08 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 2,56 2,56 

Zaš�ita z ograjo dni 23,73 23,73 

Drugo varstvo pred divjadjo dni 0,65 1,31 

Vzdrževanje grmiš� dni 1,13 2,27 

Vzdrževanje travinj dni 2,38 23,81 

Vzdrževanje vodnih površin dni 2,13 5,48 
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Ob�ina 090 PIRAN 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 534,70 285,23 113,52 933,45 

Delež (%) 57,28 30,56 12,16 100,00 

Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P2 49,34 0,00 18,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,49 

P3 273,89 0,00 2,76 169,00 0,03 16,44 290,68 3,10 0,00 755,90 

Skupaj 323,23 0,00 20,91 169,00 0,03 16,44 290,68 3,10 0,00 823,39 

Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Gospodarske kategorije gozdov in Kat Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

rastiš�nogojitveni razredi g. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na

   igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

1 339,71 0,2 99,7 99,9 0,0 2,5 2,5 0,0 12,6 12,6 50,1

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

SILIKATIH 
1 48,54 81,2 26,0 107,2 1,8 0,7 2,6 17,0 11,3 15,6 65,6

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA SILIKATIH 10011 

1 527,54 3,5 48,2 51,7 0,1 1,3 1,4 7,0 4,3 4,5 17,0

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA SILIKATIH 10011 

2 8,28 3,6 32,7 36,4 0,1 0,9 0,9 10,0 2,6 3,3 12,8

Skupaj  535,82 3,5 48,0 51,5 0,1 1,3 1,3 7,0 4,3 4,4 17,0

VAROVALNI GOZDOVI 10012 4 9,38 0,7 53,0 53,7 0,0 1,1 1,1 0,0 7,2 7,1 33,4
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Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 832 0,89 14,15 59,70 

Listavci 6.003 6,43 9,79 38,27 

Skupaj 6.835 7,32 10,17 40,02 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 1,96 1,96 

Priprava tal ha 0,62 0,62 

Sadnja ha 0,92 0,92 

Setev ha 0,72 0,72 

Obžetev ha 0,92 0,92 

Nega mladja ha 1,44 1,67 

Nega goš�e ha 3,09 3,45 

Nega letvenjaka ha 3,25 3,25 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 15,34 15,34 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 105,58 105,58 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 22,10 110,48 

Zaš�ita s premazom dni 0,01 0,04 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 2,83 2,83 

Zaš�ita z ograjo dni 12,42 12,42 

Vzdrževanje grmiš� dni 1,17 2,35 

Vzdrževanje travinj dni 1,30 12,99 

Vzdrževanje vodnih površin dni 0,59 1,77 
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Ob�ina 091 PIVKA  

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 4.265,18 604,58 142,07 5.011,83 

Delež (%) 85,11 12,06 2,83 100,00 

Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,20 4,73 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 22,47 30,34 

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P3 8,16 72,07 293,10 55,86 515,65 4.272,96 67,29 9,37 118,06 5.412,52 

Skupaj 8,16 72,27 297,83 55,86 515,65 4.275,90 67,29 9,37 140,53 5.442,86 

Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Gospodarske kategorije gozdov in Kat Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

rastiš�nogojitveni razredi g. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na

   igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

TOPLOLJUBNA BUKOVJA NA 
KARBONATIH 10002 

1 617,05 17,0 252,1 269,1 0,5 6,0 6,5 18,6 19,0 18,9 78,6

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

1 1.216,90 47,4 206,5 253,9 1,0 4,2 5,2 15,7 16,4 16,3 79,6

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
1 1.091,16 22,0 110,1 132,1 0,5 3,3 3,7 13,3 15,1 14,8 52,7

PIONIRSKI GOZDOVI LISTAVCEV 
NA SILIKATIH 10006 

1 1.098,83 32,4 160,7 193,1 0,6 3,8 4,3 9,2 12,7 12,1 54,3

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
1 987,89 161,7 34,7 196,4 3,3 1,3 4,6 16,3 18,3 16,7 71,3
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Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 58.161 11,60 20,23 99,27 

Listavci 127.588 25,46 17,29 71,78 

Skupaj 185.749 37,06 18,12 78,60 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 24,05 24,05 

Priprava tal ha 12,28 12,28 

Sadnja ha 12,86 12,86 

Setev ha 5,40 5,40 

Obžetev ha 14,35 19,85 

Nega mladja ha 26,77 44,44 

Nega goš�e ha 39,40 55,66 

Nega letvenjaka ha 25,95 25,95 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 103,68 103,68 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 1.449,64 1.449,64 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 119,14 587,38 

Varstvo pred žuželkami dni 0,31 3,09 

Zaš�ita s premazom dni 0,43 0,94 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 21,76 21,76 

Zaš�ita z ograjo dni 102,81 102,81 

Drugo varstvo pred divjadjo dni 2,67 5,84 

Vzdrževanje grmiš� dni 3,98 7,96 

Vzdrževanje travinj dni 7,65 76,55 

Vzdrževanje vodnih površin dni 7,30 19,03 
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Ob�ina 111 SEŽANA 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 10.482,63 1.027,79 1.378,75 12.889,17 

Delež (%) 81,33 7,97 10,70 100,00 

Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,20 30,54 0,00 0,00 22,22 0,00 0,00 110,31 163,27 

P2 0,00 6,16 6,24 0,00 0,00 2,71 0,00 0,00 0,00 15,11 

P3 556,02 243,96 2.507,04 916,79 1.020,31 8.472,91 119,04 101,54 81,64 14.019,25 

Skupaj 556,02 250,32 2.543,82 916,79 1.020,31 8.497,84 119,04 101,54 191,95 14.197,63 

Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Gospodarske kategorije gozdov in Kat Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

rastiš�nogojitveni razredi g. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na 

   igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

PODGORSKA BUKOVJA NA 
SILIKATIH 10001 

1 63,42 6,0 263,4 269,4 0,1 4,7 4,8 17,7 16,0 16,0 89,4

TOPLOLJUBNA BUKOVJA NA 
KARBONATIH 10002 

1 33,37 1,3 158,0 159,3 0,0 3,2 3,2 7,1 21,5 21,4 105,8

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

1 801,82 4,4 186,8 191,1 0,1 4,5 4,6 16,1 19,0 18,9 77,7

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
KARBONATIH 10004 

1 1.759,62 13,4 126,3 139,7 0,5 3,1 3,6 14,9 15,2 15,2 58,7

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
1 6.272,15 20,0 62,3 82,3 0,4 1,6 2,0 9,7 13,2 12,3 49,9

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
2 84,15 5,8 112,6 118,3 0,1 2,6 2,7 19,0 8,6 9,1 40,3

Skupaj  6.356,30 19,8 63,0 82,8 0,4 1,6 2,0 9,8 13,1 12,3 49,7

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
1 3.494,97 159,6 29,3 188,9 3,5 1,1 4,6 17,2 19,4 17,5 72,0

GOZDOVI ROBINIJE NA 
RASTIŠ�IH HRASTOVIJ NA 

SILIKATIH 10010 
1 78,97 0,1 150,6 150,7 0,0 5,7 5,7 14,3 38,4 38,4 101,2

VAROVALNI GOZDOVI 10012 4 254,63 2,7 73,8 76,6 0,1 1,3 1,3 2,4 7,2 7,0 40,1

GOZDNI REZERVATI 10013 3 46,07 9,6 247,7 257,3 0,3 5,2 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 141.962 11,01 19,93 89,32 

Listavci 155.658 12,08 16,58 62,96 

Skupaj 297.620 23,09 18,03 73,27 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Vrsta dela Enota Površina (ha) 

  dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 92,87 92,87 

Priprava tal ha 28,15 28,15 

Sadnja ha 16,48 16,48 

Setev ha 25,34 25,34 

Obžetev ha 34,98 45,60 

Nega mladja ha 83,40 123,85 

Nega goš�e ha 83,21 99,79 

Nega letvenjaka ha 44,32 44,80 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 183,38 183,38 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 5.609,20 5.609,20 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 525,07 2.605,17 

Varstvo pred žuželkami dni 1,10 10,95 

Zaš�ita s premazom dni 0,89 0,95 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 19,52 19,52 

Zaš�ita z ograjo dni 354,56 354,56 

Drugo varstvo pred divjadjo dni 12,96 24,20 

Vzdrževanje grmiš� dni 5,63 11,27 

Vzdrževanje travinj dni 24,55 245,48 

Vzdrževanje vodnih površin dni 36,65 90,95 
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Ob�ina 201 REN�E-VOGRSKO 

Preglednica: LP - Površina gozdov po lastniških kategorijah (ha) 

 Zasebni gozdovi Državni gozdovi Gozd.lok.skup. Skupaj 

Površina gozda (ha) 842,32 136,36 0,00 978,68 

Delež (%) 86,07 13,93 0,00 100,00 

Preglednica: F2 - Površina gozdnega prostora s poudarjenimi skupinami funkcij (v ha) 

 E1S1 E1S2 E1S3 E2S1 E3S1 E2S2 E2S3 E3S2 Drugo Skupaj 

P0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,18 7,18

P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00 9,30

P3 2,60 9,01 487,07 0,00 3,53 546,06 15,17 6,41 24,17 1.094,02 

Skupaj 2,60 9,01 487,07 0,00 3,53 555,36 15,17 6,41 31,35 1.110,50 

Preglednica: GF1 - Gozdni fondi po gospodarskih razredih in kategorijah gozdov 

Gospodarske kategorije gozdov in Kat Pov. Lesna zaloga Prirastek Možni posek 

rastiš�nogojitveni razredi g. ha m3/ha m3/ha % od lesne zaloge % na

   igl. list. sk. igl. list. sk. igl. list. sk. PR 

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
SILIKATIH 10003 

1 275,55 5,0 143,4 148,4 0,3 4,1 4,3 47,1 24,4 25,2 86,1

TOPLOLJUBNA HRASTOVJA NA 
KARBONATIH 10004 

1 3,68 0,0 41,0 41,0 0,0 0,8 0,8 0,0 7,9 7,9 42,9

GOZDOVI TOPLOLJUBNIH 
LISTAVCEV NA KARBOBATIH 

10005 
1 297,95 18,7 35,8 54,4 0,5 1,1 1,6 12,0 20,6 17,6 59,6

BOROVI GOZDOVI NA RASTIŠ�IH 
TOPLOLJUBNIH LIST. NA 

KARBONATIH 10008 
1 166,81 128,0 9,9 137,9 3,4 0,3 3,7 11,7 12,7 11,8 43,9

GOZDOVI ROBINIJE NA 
RASTIŠ�IH HRASTOVIJ NA 

SILIKATIH 10010 
1 234,69 1,9 256,5 258,4 0,1 6,9 7,0 23,2 31,9 31,8 117,5
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Preglednica: MP – Možni posek 

 m3 m3/ha % na LZ % na PR 

Iglavci 4.988 5,10 17,35 61,81 

Listavci 27.233 27,83 24,28 86,87 

Skupaj 32.221 32,92 22,86 81,74 

Preglednica: NGD - Na�rtovana gojitvena in varstvena dela 

Površina (ha) 
Vrsta dela Enota 

dejanska s ponov. 

Priprava sestoja ha 7,13 7,13 

Priprava tal ha 1,23 1,23 

Sadnja ha 0,94 0,94 

Setev ha 1,02 1,02 

Obžetev ha 1,98 2,41 

Nega mladja ha 5,37 7,29 

Nega goš�e ha 5,67 6,68 

Nega letvenjaka ha 6,09 7,49 

Nega tanjšega drogovnjaka ha 24,05 24,05 

Graditev protipožarnih presek ali zidov dni 297,61 297,61 

Vzdrževanje protipožarnih presek ali zidov dni 23,78 117,95 

Varstvo pred žuželkami dni 0,05 0,53 

Zaš�ita s premazom dni 0,05 0,07 

Zaš�ita s koli�enjem ali tulci dni 2,90 2,90 

Zaš�ita z ograjo dni 21,15 21,15 

Drugo varstvo pred divjadjo dni 0,46 1,00 

Vzdrževanje grmiš� dni 0,65 1,30 

Vzdrževanje travinj dni 1,83 18,25 

Vzdrževanje vodnih površin dni 1,69 4,35 
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12.5 Pregled modelnih stanj gozdov po obmo�nih 
rastiš�nogojitvenih razredih 

Preglednica: Primerjava modelne in dejanske strukture razvojnih faz po RGR 

LZ (m3/ha) 
Sk.. dr. vrst 

(%) 
Modelni delež razvojne faze 

(%) ORGR
Povr. 
(ha)

Ciljna Modelna Igl List 

Proiz. 
 d. 

(let)

Pom.  
d. 

(let)

Izrav. 
 d. 

(let) Ml. Dr. Deb. Pom. Drugo

Model  319* 302 7,4 92,6 121 16 20 17,5 45,6 23,7 13,2
10001

Stanje 6.036,27 233  7,8 92,2  1,5 74,3 21,8 2,1 0,4 

Model 252 252 5,1 94,9 135 20 20 20,0 48,1 17,0 14,8
10002

Stanje 6.548,35 196  6,1 93,9  0,7 78,6 14,9 2,0 3,8 

Model 207 207 11,2 88,8 130 10 20 19,2 46,2 26,9 7,7 
10003

Stanje 13.762,08 153  12,7 87,3  1,3 72,8 19,5 1,8 4,5 

Model 157 157 9,9 90,1 140 10 20 7,1 22,9 48,6 21,4
10004

Stanje 4.740,53 147  11,4 88,6  0,1 53,1 37,9 1,5 7,3 

Model 100 100 21,4 78,6 100 10 30 31,9 52,1 6,0 10,0
10005

Stanje 23.156,02 80  25,5 74,5  0,8 49,5 10,9 1,3 37,5 

Model 210 210 11,5 88,5 78 10 20 10,0 48,3 28,9 12,8
10006

Stanje 5.886,69 177  13,6 86,4  2,2 87,8 8,3 1,7 0,0 

Model 291* 245* 68,3 31,7 86 12 10 23,5 44,9 17,7 14,0
10007

Stanje 1.458,43 239  69,9 30,1  6,8 75,4 16,1 1,6 0,0 

Model 200 200 86,3 13,7 100 10 10 20,0 50,0 20,0 10,0
10008

Stanje 16.592,05 197  88,3 11,7  2,0 57,5 30,9 5,7 3,8 

Model 160 160 79,2 20,8 95 10 30 21,1 42,1 26,3 10,5
10009

Stanje 1.468,3 137  81,8 18,2  3,3 86,0 9,0 0,1 1,6 

Model 261* - 1,5 98,5 - - - - - - - 
10010

Stanje 1.017,4 241  1,5 98,5  0,3 6,8 15,1 0,3 77,5 

Model  110 110 15,6 84,4 120 10 30 28,6 52,4 9,5 9,5 
10011

Stanje 4.153,35 81  17,7 82,3  5,8 88,4 1,9 0,1 3,8 

Model 130 - 28,3 71,7 - - - - - - - 
10012

Stanje 1.441,35 97  30,9 69,1  3,8 65,5 6,9 1,6 22,2 



PRILOGE

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 246

Opombe: 
− Izravnalna doba se nanaša izklju�no na doseganje ciljne lesne zaloge in ne na uravnoteženje razmerja razvojnih 

faz. 
− Z * so ozna�ene ciljne lesne zaloge, ki odstopajo od modelne, kot posledica dosledne uporabe prirastkov iz GGN, 

ki so po našem mnenju v konkretnih RGR precenjeni. Ob upoštevanju prirastka za RGR 10001 (IGL 0,62 m3/ha, 
LIST 6,51 m3/ha), bi bila ciljna lesna zaloga 301 m3/ha.  Ob upoštevanju prirastka za RGR 10007 (IGL 6,23 m3/ha, 
LIST 2,01 m3/ha), bi bila ciljna lesna zaloga 245 m3/ha.  V RGR 10010 temelji lesna zaloga na okularni oceni in je 
po našem mnenju precej precenjena. Za prera�un možnega poseka smo povpre�no lesno zalogo panjevcev 
postavili na 100 m3/ha in ciljno lesno zalogo za celoten RGR 150 m3/ha.  

− v RGR 10010 je predvideno ve�inoma panjevsko gospodarjnje, ki ne predvideva modela. 
− v RGR 10012 je predvideno gospodarjnje v skladu z izjemno poudarjeno varovalno funkcijo gozda, brez modela. 

Šifrant obmo�nih rastiš�nogojitvenih razredov 

Šifra Ime 
10001 Podgorska bukovja na silikatih 
10002 Toploljubna bukovja na karbonatih 
10003 Toploljubna hrastovja na silikatih 
10004 Toploljubna hrastovja na  karbonatih 
10005 Gozdovi toploljubnih listavcev na karbonatih 
10006 Pionirski gozdovi listavcev na silikatih 
10007 Nasadi iglavcev na rastiš�u podgorskega bukovja na silikatih 
10008 Borovi gozdovi na rastiš�ih toploljubnih listavcev na karbonatih
10009 Borovi gozdovi na rastiš�ih toploljubnih listavcev na  silikatih 
10010 Gozdovi robinije na rastiš�ih hrastovij na silikatih 
10011 Gozdovi toploljubnih listavcev na silikatih 
10012 Varovalni gozdovi 
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12.6 Parametri za izra�un ekonomske presoje 

Preglednica: Sortimentna sestava po lastniških kategorijah in skupinah drevesnih vrst 

Lastniška 
kategorija

Skupina 
drevesne vrste Sortiment Neto m3

2 smreka B 5.897,62
2 smreka C 32.761,46
2 smreka D1 21.609,52
2 smreka Ostali les 30.640,14
2 jelka B 190,95
2 jelka C 1.226,74
2 jelka D1 1.156,78
2 jelka Ostali les 1.592,81
2 bori Hlodovina 245.544,37
2 bori Ostali les 283.182,64
2 macesen B 2.456,20
2 macesen C 8.056,99
2 macesen D1 6.193,80
2 macesen Ostali les 10.648,42
2 ostali iglavci Celuloza 166.766,43
2 bukev B 22.199,81
2 bukev C 26.200,78
2 bukev D 38.991,97
2 bukev Ostali les 264.889,82
2 hrast Hlodovina 58.287,10
2 hrast Ostali les 209.231,14
2 kostanj Hlodovina 5.783,21
2 kostanj Ostali les 15.758,31
2 plemeniti listavci Hlodovina 8.426,19
2 plemeniti listavci Ostali les 30.954,69
2 drugi trdi listavci Drva 510.606,80
2 mehki listavci Prostor. les 18.947,28
2 topoli, �rna jelša Hlodovina 29.804,43
2 topoli, �rna jelša Ostali les 55.470,21
5 smreka B 1.076,97
5 smreka C 5.431,19
5 smreka D1 3.263,65
5 smreka Ostali les 4.731,75
5 jelka B 45,69
5 jelka C 201,29
5 jelka D1 104,75
5 jelka Ostali les 160,28
5 bori Hlodovina 51.084,61
5 bori Ostali les 50.081,92
5 macesen B 416,18
5 macesen C 1.269,12
5 macesen D1 865,80
5 macesen Ostali les 1.566,39
5 ostali iglavci Celuloza 27.099,62
5 bukev B 1.732,34
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Lastniška 
kategorija

Skupina 
drevesne vrste Sortiment Neto m3

5 bukev C 1.884,72
5 bukev D 2.456,80
5 bukev Ostali les 16.822,35
5 hrast Hlodovina 5.045,84
5 hrast Ostali les 18.374,48
5 kostanj Hlodovina 813,80
5 kostanj Ostali les 2.323,40
5 plemeniti listavci Hlodovina 619,95
5 plemeniti listavci Ostali les 2.264,69
5 drugi trdi listavci Drva 51.414,88
5 mehki listavci Prostor. les 1.153,68
5 topoli, �rna jelša Hlodovina 1.705,67
5 topoli, �rna jelša Ostali les 3.160,73
6 smreka B 45,94
6 smreka C 331,92
6 smreka D1 257,24
6 smreka Ostali les 351,15
6 jelka B 3,14
6 jelka C 74,22
6 jelka D1 110,86
6 jelka Ostali les 145,12
6 bori Hlodovina 23.577,21
6 bori Ostali les 27.222,99
6 macesen B 4,56
6 macesen C 20,03
6 macesen D1 21,34
6 macesen Ostali les 33,40
6 ostali iglavci Celuloza 18.511,02
6 bukev B 381,67
6 bukev C 545,61
6 bukev D 818,95
6 bukev Ostali les 5.854,31
6 hrast Hlodovina 1.771,58
6 hrast Ostali les 6.532,10
6 kostanj Hlodovina 91,63
6 kostanj Ostali les 228,69
6 plemeniti listavci Hlodovina 140,25
6 plemeniti listavci Ostali les 591,03
6 drugi trdi listavci Drva 23.666,72
6 mehki listavci Prostor. les 50,16
6 topoli, �rna jelša Hlodovina 60,98
6 topoli, �rna jelša Ostali les 116,78
X smreka B 7.020,53
X smreka C 38.524,57
X smreka D1 25.130,41
X smreka Ostali les 35.723,04
X jelka B 239,78
X jelka C 1.502,25
X jelka D1 1.372,39
X jelka Ostali les 1.898,21
X bori Hlodovina 320.206,19
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Lastniška 
kategorija

Skupina 
drevesne vrste Sortiment Neto m3

X bori Ostali les 360.487,55
X macesen B 2.876,94
X macesen C 9.346,14
X macesen D1 7.080,94
X macesen Ostali les 12.248,21
X ostali iglavci Celuloza 212.377,07
X bukev B 24.313,82
X bukev C 28.631,11
X bukev D 42.267,72
X bukev Ostali les 287.566,48
X hrast Hlodovina 65.104,52
X hrast Ostali les 234.137,72
X kostanj Hlodovina 6.688,64
X kostanj Ostali les 18.310,40
X plemeniti listavci Hlodovina 9.186,39
X plemeniti listavci Ostali les 33.810,41
X drugi trdi listavci Drva 585.688,40
X mehki listavci Prostor. les 20.151,12
X topoli, �rna jelša Hlodovina 31.571,08
X topoli, �rna jelša Ostali les 58.747,72

Lastniška kategorija: 
- »2 » zasebni gozd, 
- »5« državni gozd, 
- »6« gozdovi lokalnih skupnosti, 
- »x« skupaj vsa lastništva. 

Preglednica: Cena lesa na kamionski cesti 2011 

Skupina drevesne vrste Sortiment €/m3 

smreka B 78
smreka C 58
smreka D1 46
smreka Ostali les 37
jelka B 68
jelka C 51
jelka D1 42
jelka Ostali les 34
bori Hlodovina 47
bori Ostali les 33
macesen B 92
macesen C 64
macesen D1 52
macesen Ostali les 33
ostali iglavci Celulozni les 22
bukev B 70
bukev C 51
bukev D 41
bukev Ostali les 34
hrast Hlodovina 97
hrast Ostali les 39
kostanj Hlodovina 83
kostanj Ostali les 39
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Skupina drevesne vrste Sortiment €/m3 

plemeniti listavci Hlodovina 124
plemeniti listavci Ostali les 62
drugi trdi listavci Drva 45
mehki listavci Prostorninski l 32
topoli, �rna jelša Hlodovina 50
topoli, �rna jelša Ostali les 35
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12.7 Naravovarstvene usmeritve 

ZAVAROVANA OBMO�JA 

EVID.ŠT. IME STATUS PREDPIS OBJAVA GGE NS 
GOZD 
(ha) 

naravni 
spomeni
k 

Vremš�ica 2016 

129 
Vremš�ica - 
vrh in pobo�je

  

Odlok o razglasitvi 
kulturnih in 
zgodovinskih 
spomenikov ter 
naravnih znamenitosti 
na obmo�ju ob�ine 
Postojna 

(Primorske 
novice - 
uradne 
objave, 
št.29/84) Vrhe 2016 

51,0 

1275 

Beka - 
soteska 
Glinš�ice z 
dolino Griža, 
ponornimi 
jamami in 
arheološkimi 
lokalitetami 
Lorencom in 
grad nad 
Bota�em 

krajinski 
park 

Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti 
in kulturnih 
spomenikov na 
obmo�ju ob�ine 
Sežana 

(Primorske 
novice - 
uradne 
objave, 
št.13/92) 

�i�arija 2019 221,0 

1281 
Brezovica - 
Brezoviška 
slepa dolina 

naravni 
spomeni
k 

Brkini I 2013 

      

Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti 
in kulturnih 
spomenikov na 
obmo�ju ob�ine 
Sežana 

(Primorske 
novice - 
uradne 
objave, 
št.13/92) �i�arija 2017 

41,1 

1302 
Komen - gozd 
Cirje 

naravni 
spomeni
k 

Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti 
in kulturnih 
spomenikov na 
obmo�ju ob�ine 
Sežana 

(Primorske 
novice - 
uradne 
objave, 
št.13/92) 

Kras I 2015 5,9 

1303 
Komen - gozd 
Draga 

naravni 
spomeni
k 

Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti 
in kulturnih 
spomenikov na 
obmo�ju ob�ine 
Sežana 

(Primorske 
novice - 
uradne 
objave, 
št.13/92) 

Kras I 2015 19,3 

1304 
Komen - 
Obršljanski 
gozd 

naravni 
spomeni
k 

Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti 
in kulturnih 
spomenikov na 
obmo�ju ob�ine 
Sežana 

(Primorske 
novice - 
uradne 
objave, 
št.13/92) 

Kras I 2015 23,4 

(Primorske 
novice - 
uradne 
objave, 
št.13/92) 

Brkini I 2013 
1310 

Obrov - 
Jezerina s 
ponikvami 

naravni 
spomeni
k 

Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti 
in kulturnih 
spomenikov na 
obmo�ju ob�ine 
Sežana   �i�arija 2019

88,8 
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EVID.ŠT. IME STATUS PREDPIS OBJAVA GGE NS 
GOZD 
(ha) 

1312 
Odolina - 
slepa dolina s 
ponikvami 

naravni 
spomeni
k 

Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti 
in kulturnih spomenikov 
na obmo�ju ob�ine 
Sežana 

(Primorske 
novice - 
uradne 
objave, 
št.13/92) 

Brkini I 2013 28,9 

1337 
Slavnik - vrh 
in pobo�ja 

naravni 
spomeni
k 

Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti 
in kulturnih 
spomenikov na 
obmo�ju ob�ine 
Sežana 

(Primorske 
novice - 
uradne 
objave, 
št.13/92) 

�i�arija 2019 129,0 

1338 
Slivje - 
Slivarske 
ponikve 

naravni 
spomeni
k 

Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti 
in kulturnih 
spomenikov na 
obmo�ju ob�ine 
Sežana 

(Primorske 
novice - 
uradne 
objave, 
št.13/92) 

Brkini I 2013 14,1 

Kras II 2017 

Vremš�ica 2016 1343 
Vremš�ica - 
vrh in pobo�ja

naravni 
spomeni
k 

Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti 
in kulturnih 
spomenikov na 
obmo�ju ob�ine 
Sežana 

(Primorske 
novice - 
uradne 
objave, 
št.13/92) Vrhe 2016 

63,1 

3896 
Regijski park 
Škocjanske 
jame 

regijski 
park 

Zakon o regijskem 
parku Škocjanske jame 
(ZRPSJ) 

(Uradni list 
RS, št.57/96) 

Kras II 2017 315,7 

3925 
Krajinski park 
Strunjan 

krajinski 
park 

Uredba o Krajinskem 
parku Strunjan 

(Uradni list 
RS, št.107/04)

Istra 2018 29,6 

3929 
Naravni 
rezervat 
Strunjan 

naravni 
rezervat 

Uredba o Krajinskem 
parku Strunjan 

(Uradni list 
RS, št.107/04)

Istra 2018 21,6 

EKOLOŠKO POMEMBNA OBMO�JA 

KODA IME 
GOZD 
(ha) 

GGE NS 
PODROBNE VARSTVENE USMERITVE ZA 
OBMO�JE GGO 

Goriško 2011 

Kras I 2015 53400 
   

Dolina Branice
  

760,8 

Vrhe 2016 

Pri morebitnem red�enju obvodne drevnine  naj se 
pristopa  selektivno (hkratni posek na ve�ji razdalji ni  
primeren).  
V EPO obmo�ju naj se se�nja izvaja v �asu 
mirovanja dvoživk, to je med 15. 11. in 15. 02. 

Brkini I 2013 

Brkini II 2013 

Kras II 2017 

Trnovo 2014 

53600 
  

Reka (Velika 
voda) 
  

521,6 

Vremš�ica 2016 

Pri morebitnem red�enju obvodne drevnine  naj se 
pristopa  selektivno (hkratni posek na ve�ji razdalji ni  
primeren).  
V EPO obmo�ju naj se se�nja izvaja v �asu 
mirovanja dvoživk, to je med 15. 11. in 15. 02. 
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KODA IME 
GOZD 
(ha) 

GGE NS 
PODROBNE VARSTVENE USMERITVE ZA 
OBMO�JE GGO 

71500 
Dragonja - 
pore�je 

6345,7 Istra 2018 

Primorska bukovja, vzhodno jadranski kostanjevi 
gozdovi naj se ohranjajo. V obvodno vegetacijo naj 
se ne posega. (V pore�ju Malinske -okolica Gradina, 
so razviti najbolj obsežni in sklenjeni sestoji 
primorskih bukovih gozdov. Med traviš�i v okolici 
Pregare pa so tudi sklenjeni sestoji vzhodno 
jadranskih kostanjevih gozdov. Posebna je tudi 
obvodna vegetacija -vrbovja, jelševja). 

Brkini I 2013 

�i�arija 2019 

Goriško 2014 

Istra 2018 

Kras I 2015 

Kras II 2017 

Vremš�ica 2016 

51100 
   

Kras 
  

40371,9 

Vrhe 2016 

Upošteva naj se varstvene usmeritve, ki so podane 
za obmo�ja Natura 2000. 

Trnovo 2014 51200 
  

Snežnik - 
Pivka 
  

4430,1 
Vremš�ica 2016 

Upošteva naj se varstvene usmeritve, ki so podane 
za obmo�ja Natura 2000. 

Brkini I 2013 

Brkini II 2013 
53700 
  

Matarsko 
podolje 
  

2566,5 

�i�arija 2019 

Goriško 2014 

54700 
  

Vipava - reka 
in osrednji del 
Vipavske 
doline 
  

9,8 
Vrhe 2016 

Vremš�ica 2016 55200 
  

Slavinski 
Ravnik 
  

467,6 
Vrhe 2016 

55700 
Vrhe na 
Vipavskem 

512,9 Vrhe 2016 

59300 Mrzlek 5,2 Brkini I 2013 

59700 
Suša�ki, 
Smrdejski in 
Fabski potok 

17,2 Brkini II 2013 

70000 
Morje in 
morsko 
obrežje 

0,0 Istra 2018 

75200 
Se�oveljske 
soline s Se�o 

11,4 Istra 2018 

78100 
Vanganelsko 
jezero s 
pritoki 

67,8 Istra 2018 

78200 Rižana 3,8 Istra 2018 

78300 Debeli rti� 2,6 Istra 2018 

78500 
Žusterna - 
Izola 

12,1 Istra 2018 

78800 
Strunjanski 
klif 

4,1 Istra 2018 

ZA OBMO�JA NAJ SE UPOŠTEVA SPLOŠNE 
VARSTVENE USMERITVE. PODROBNE 
VARSTVENE USMERITVE BODO PODANE V 
NARAVOVARSTVENIH SMERNICAH NA NIVOJU 
GGE. 
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KODA IME 
GOZD 
(ha) 

GGE NS 
PODROBNE VARSTVENE USMERITVE ZA 
OBMO�JE GGO 

79100 
Zaliv Sv. 
Jerneja 

0,0 Istra 2018 

79200 Jezeri v Fiesi 0,3 Istra 2018 

79500 Pacug - Fiesa 1,4 Istra 2018 

79600 
Strunjan - 
Pacug 

0,4 Istra 2018 

80000 

Osrednje 
obmo�je 
življenjskega 
prostora 
velikih zveri 

3383,8 Trnovo 2014 

52400 
Vipavska 
dolina - 
spodnja 

64,7 Goriško 2014 

ZA OBMO�JA NAJ SE UPOŠTEVA SPLOŠNE 
VARSTVENE USMERITVE. PODROBNE 
VARSTVENE USMERITVE BODO PODANE V 
NARAVOVARSTVENIH SMERNICAH NA NIVOJU 
GGE. 

NARAVNE VREDNOTE 

ZVRST 
OPIS 

ZNA�ILNOSTI
NV - 

TO�KE
NV – 
OBM. 

PODROBNE VARSTVENE USMERITVE ZA 
GOZDARSTVO 

Botani�na NV 

Rastiš�a redkih 
vrst (košutnik, 
venerini laski), 
pomembni 
ekosistemi 
(traviš�a, suhi 
travniki). 

0 
6 
(1) 

Rastiš� redkih vrst naj se pri se�nji in spravilu v �im ve�ji 
možni meri izogne. Na sami NV in v neposredni bližini naj 
se ne kr�i gozda in ne izvaja pogozdovanja v takšni meri, 
da se z posegi ne spremeni rastiš�nih razmer.  
Gradnja gozdnih cest in vlak naj se v �imve�ji možni meri 
izogne obmo�ju in neposredni bližini NV.  
�e ni druge možnosti za umestitev gozdarske 
infrastrukture naj pri umeš�anju sodeluje ZRSVN, ki naj 
poda usmeritve za omejevanje vpliva infrastrukture na 
NV.  

Drevesna NV 
Izjemna 
drevesa ali 
skupina dreves.

17  
(1) 

(1) 

Dreves in habitusa naj se pri se�nji in spravilu ter pri 
drugih posegih ne poškoduje.  
Gozdnih vlak naj se ne gradi v neposredni bližini dreves in 
skupin dreves (naj se ne razdeli skupine dreves). 
Pri izvajanju se�nje na radiju ene drevesne višine naj se 
usmerja podiranje pro� od NV. 
Spravilo naj poteka v primerni razalji od NV, tako da na 
koreni�niku in samih koreninah ni možnosti za nastanek 
poškodb.  
Z gozdnogojitvenimi ukrepi (sproš�anje krošnje, 
odstranjevanje konkurentov) naj se omogo�iti uspešno 
rast v sestoju. Po odmrtju naj se drevesa prepuš�a 
naravnemu razkroju.   

Ekosistemska 
NV 

Dobro 
ohranjeni 
ekosistemi 
(kali, mokriš�a, 
ohranjeno 
gozdni sestoji), 
ostanki 
primarnega 
gozda. 

19 
10 
(2) 

Na ekosistemskih naravnih vrednotah naj bo 
gospodarjenje usmerjeno predvsem v vzdrževanje 
dobrega stanja ekosistema, zato naj bo gospodarjenje 
manj intenzivno.   
Na obmo�jih naj se ne spreminja drevesne sestave 
oziroma naj se drevesno sestavo usmerja k naravni 
sestavi (ohranjeni gozdovi). 
Na NV naj se opredeli ekosistemsko funkcijo na 1 stopnji. 
Se�nja naj bo izvedena izven �asovnega termina, ko so 
živali najbolj ob�utljive na nemir (�as gnezdenja, kotitve, 
prezimovanja).   
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ZVRST 
OPIS 

ZNA�ILNOSTI
NV - 

TO�KE
NV – 
OBM. 

PODROBNE VARSTVENE USMERITVE ZA 
GOZDARSTVO 

Geološka NV 

Izjemna oblika 
zemeljske 
skorje, 
procesi v njeni 
notranjosti, 
nahajališ�a 
mineralov in 
fosilov. 

16 
(1) 

12 
(1) 

 Na obmo�ja naj se ne posega z zemeljskemi deli (pri 
izgradnji gozdnih cest in vlak) s katerimi bi spremenili ali 
poškodovali lastnosti NV. 
 Pri spravilu lesa naj se na obmo�jih izvaja spravilo na tak 
na�in, da ne bo globjih poškodb tal.  
Pri strojni se�nji naj bodo se�nospravilne poti �e se le da 
umeš�ene izven teh obmo�ij.  

Površinska 
geomorfološk
a NV 

Izjemna oblika 
površja  
udornice, 
slapovi, naravni 
mostovi, 
kamnite stene,  
slepe doline, 
udornice. 

17 
(2) 

80 

Pri spravilu lesa naj se na obmo�jih izvaja spravilo v na 
tak na�in, da ne bo globjih poškodb tal.  
V struge ponikalnic naj se ne posega, po njih naj se ne 
izvaja spravilo lesa, v pasu 5 metrov naj se ne gospodari 
razen v primeru sanitarne se�nje.  
V bližini naj se ne skladiš�i lesa.  
Nujno potrebne posege na naravno vrednoto se izvaja 
tako, da je njena vidna podoba �im manj spremenjena.  
Pri ve�jih posegih (gradnja vlak, gozdnih cest) naj se o 
nameri obvesti Zavod RS za varstvo narave. 

Geomorfološk
a 
podzemeljska 
NV 

Jame, brezna. 
10 
JAME: 
1112 

2 

Na obmo�ju vhodov v jame ter na robovih brezen naj se 
prilagodi gospodarjene tako, da le to ne bo ogrožalo 
notranjosti jam (erozija, zasipanje, zasstrtost, poškodbe 
notranjosti) 
Gospodarjenje z gozdom naj ne vpliva na vodno dinamiko 
obmo�ja in kvaliteto vode (odtekanje vode, 
onesnaževanje z motornimi olji). 
V neposredni bližini jam naj se ne na�rtuje gradnje 
gozdnih prometnic. 
Na vplivnem obmo�ju jam naj se pri se�nji uporablja 
bioolja, pri spravilu pa tehni�no brezhibne stroje. 
Ker potek rovov jam ni natan�no znan, je v izogib 
morebitnega uni�enja med gradbenimi deli treba pred 
za�etkom del  pridobiti dokumentacijo stanja jame oz. 
potek njenih rovov. Nad znanimi rovi naj se prilagodi 
potek trase (naj se jim izogne) oz. potrebna globina 
izkopa. 

Hidrološka NV
Izviri, pritoki, 
slapovi, reke, 
meandri, zaliv. 

5 
24 
(1) 

Na ožjem podro�ju naj se ne posega na tak na�in da bi se 
bistveno spremenile lastnostim obrežne vgetacije 
(red�enje, umetna obnova). 
V obvodnem pasu 25 metrov naj pri umeš�anju gozdnih 
prometnic (gozdnih cest, gozdnih vlak) sodeluje ZRSVN, 
ki naj poda usmeritve za omejevanje vpliva infrastrukture 
na NV.   
Na daljših odsekih naj se ne odstranjuje obvodne 
vegetacije (zagotovi se zveznost)  
Na širšem obmo�ju NV naj se gospodari tako, da se 
posebno pozornost namenjanja ohranjanju kvalitete vode 
ter obstoje�ega vodnega režima.  

Oblikovna NV 
Drevoredi, 
parki. 

0 5 / 

Zoološka NV 
Sestoji 
trsti�evja,  izliv 
reke. 

0 2 

Na površine naj se ne posega v �asu razmnoževanja vrst 
ter v �asu, ko so vrste vezana na ta obmo�ja (gnezdenje).
Gozdnega roba na obmo�jih naj se ne kr�i, ohranja naj se 
postopen prehodni gozdni rob s plodonosnimi grmovnimi 
in zeliš�nimi vrstami.  
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POSEBNA VARSTVENA OBMO�JA (OBMO�JA NATURA 2000) 

SDF ID OBMO�JE GGE NS 
POVRŠINA 

(ha) 

Brkini I 2013 363,3

�i�arija 2019 13.012,1

Goriško 2011 6.677,8

Istra 2018 5.130,5

Kras I 2015 14.643,2

Kras II 2017 6.428,8

Vremš�ica 2016 27,9

SI3000276  Kras   

Vrhe 2016 1.189,6

Trnovo 2014 7.892,6
SI5000002  Snežnik - Pivka  

Vremš�ica 2016 236,2

SI3000231 Javorniki - Snežnik Trnovo 2014 4.203,1

Brkini I 2013 712,5

�i�arija 2019 15.038,6

Goriško 2011 8.120,6

Istra 2018 4.465,3

Kras I 2015 19.340,5

Kras II 2017 11.771,6

Vremš�ica 2016 27,9

SI5000023  Kras 

Vrhe 2016 1.736,3

SI3000037 Pregara - traviš�a Istra 2018 250,3

Vremš�ica 2016 396,0
SI3000197  Slavinski Ravnik 

Vrhe 2016 68,7

SI3000212 Slovenska Istra Istra 2018 5.132,8

Brkini I 2013 9,2

Brkini II 2013 144,7

Kras II 2017 23,6

Trnovo 2014 59,6

SI3000223 
Reka 

Vremš�ica 2016 30,3

SI3000225 Dolina Branice Goriško 2011 1.500,1

  Kras I 2015 1.648,1

  Vrhe 2016 705,2

SI3000226 Dolina Vipave Goriško 2011 66,1

  Vrhe 2016 5,4

SI3000229 Vrhe nad Rašo Vrhe 2016 513,0

Brkini II 2013 2.169,6SI3000233 Matarsko podolje

�i�arija 2019 136,9

SI3000130 Kozja luknja Trnovo 2014 12,1
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SDF ID OBMO�JE GGE NS 
POVRŠINA 

(ha) 

Brkini II 2013 1.230,2SI5000003 
  

Reka - dolina 
  

Trnovo 2014 861,2

SI5000008 Škocjanski zatok Istra 2018 121,1

SI5000018 Se�oveljske soline Istra 2018 663,3

SI3000238 Strunjanske soline s Stjužo Istra 2018 20,3

SI3000239 Kanal Sv. Jerneja Istra 2018 1,1

SI3000240 Se�oveljske soline in estuarij Dragonje Istra 2018 394,9

SI3000241 Ankaran - Sv. Nikolaj Istra 2018 6,0

SI3000243 Debeli Rti� - klif Istra 2018 1,9

SI3000245 Med Strunjanom in Pacugom - klif Istra 2018 1,6

SI3000246 Med Pacugom in Fieso - klif Istra 2018 2,1

SI3000247 Piranski klif Istra 2018 3,4

SI3000249 Med Izolo in Strunjanom - klif Istra 2018 18,7

SI3000251 Žusterna - rastiš�e pozejdonke Istra 2018 0,0

SI3000252 Škocjanski zatok Istra 2018 113,8

SI3000258 Suša�ki, Smrdejski in Fabski potok Brkini II 2013 30,9

Legenda:

KOMPLEKSNA OBMO�JA ZA KATERE SO PODANE PODROBNE IN KONKRETNE USMERITVE NA RAVNI GGO

OBMO�JA, ZA KATERE SO V OPAN-U PODANE PODROBNE USMERITVE 
MANJŠA OBMO�JA ZA KATERE BODO PODANE USMERITVE NA RAVNI GGE 
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12.8 Slovenska imena in doslej uporabljena latinska imena 
gozdnih združb 

I) GOZDNE ZDRUŽBE NA KARBONATNIH IN MEŠANIH KARBONATNO-SILIKATNIH 
KAMNINAH  
a) Nižinski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah 
Nova
šifra 

Stara 
šifra 

Slovensko ime Staro latinsko ime 
(po šifrantu ZGS) 

Doslej uporabljano novejše 
latinsko ime* 
(po internem Pregledu novih 
poimenovanj gozdnih 
združb; 2001) 

Vrbovja in topolovja 
511 031 Vrbovje Salici-Populetum Salicetum s.l. 
512 032 Grmi�avo vrbovje Salicetum GR Salicetum s.l. 
�rnojelševja 
521 021, 022, 

023, 024 
�rnojelševje Carici elatae-Alnetum 

glutinosae    
Carici elongatae-Alnetum 
glutinosae 
Carici brizoidis-Alnetum 
glutinosae  
Alnetum glutinoso-
incanae  

Alnetum glutinosae s.l., 
Carici elongatae-Alnetum 
glutinosae, 
Carici brizoidis-Alnetum 
glutinosae,  

Dobova-belogabrovja in brestovja z ozkolistnim jesenom 
531 011, 044 Dobovje Querco robori-

Carpinetum 
Molinio arundinaceae-
Quercetum roboris 

Querco roboris-Carpinetum, 
Piceo abietis-Quercetum 
roboris  

532 012 Brestovje z ozkolistnim 
jesenom 

Querco robori-Ulmetum 
laevis 

Querco roboris-Ulmetum 
laevis

b) Gri�evno-podgorski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah 
Gradnova-belogabrovja na karbonatnih in mešanih kamninah 
541 041 del, 

042 del 
Preddinarsko-dinarsko 
gradnovo belogabrovje 

Querco-Carpinetum var. 
Hacquetia, 
deloma Querco-
Carpinetum var. Luzula

Querco-Carpinetum var. 
Hacquetia, 
Querco-Carpinetum var. 
Luzula

542 041 del,  
042 del 

Predalpsko gradnovo 
belogabrovje 

Querco-Carpinetum var. 
Hacquetia, 
deloma Querco-
Carpinetum var. Luzula 

Querco-Carpinetum var. 
Hacquetia, 
Querco-Carpinetum var. 
Luzula

543 041 del,  
042 del 

Predpanonsko 
gradnovo belogabrovje 

Querco-Carpinetum var. 
Hacquetia, 
deloma Querco-
Carpinetum var. Luzula 

Querco-Carpinetum var. 
Hacquetia, 
Querco-Carpinetum var. 
Luzula

544 043, 053 Primorsko belogabrovje 
in gradnovje 

Ornithogalo pyrenaici-
Carpinetum 
Carici umbrosae-
Quercetum petraeae

Ornithogalo pyrenaici-
Carpinetum 
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Podgorska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah 
551 072 Preddinarsko-dinarsko 

podgorsko bukovje 
Hacquetio-Fagetum Hacquetio-Fagetum (var. 

geogr. Ruscus hypoglossum 
in var. geogr. Geranium 
nodosum) 

552 074 Predalpsko podgorsko 
bukovje na karbonatih 

Fagetum submontanum 
praealpinum 

Hacquetio-Fagetum (var. 
geogr. Anemone trifolia) 

553 073 Primorsko podgorsko 
bukovje na karbonatih 

Fagetum submontanum 
submediterraneum 

Hacquetio-Fagetum var. 
geogr. Sesleria autumnalis 

554 131 Podgorsko gradnovo 
bukovje na izpranih tleh

Querco-Fagetum Hedero-Fagetum   

555 134 Primorsko bukovje na 
flišu 

Ornithogalo pyrenaici-
Fagetum 

Ornithogalo pyrenaici-
Fagetum 

Toploljubni listnati gozdovi 
561 051 Bazofilno gradnovje Lathyro-Quercetum Lathyro (nigri)-Quercetum 

petraeae 
562 271 Preddinarsko-dinarski 

gozd toploljubnih 
listavcev 

Querco-Ostryetum Querco-Ostryetum  
carpinifoliae 

563 272, 273 Alpsko-predalpski gozd 
toploljubnih listavcev 

Ostryo-Fraxinetum orni = 
Ostryo-Ornetum 
Cytisantho-Ostryetum 

Ostryo carpinifoliae-
Fraxinetum orni, Cytisantho-
Ostryetum 

564 054 Primorsko gradnovje z 
jesensko vilovino 

Seslerio autumnalis-
Quercetum petraeae 

Seslerio autumnalis-
Quercetum petraeae 

565 275, 052 Toploljubno primorsko 
hrastovje  

deloma Seslerio-
Ostryetum (sekundarna 
združba) 
= Orno-Quercetum 
petraeae-pubescentis 

Seslerio autumnalis-
Ostryetum

566  Primorsko 
�rnogabrovje 

deloma Seslerio-
Ostryetum (sekundarna 
združba) 
= Orno-Quercetum 
petraeae-pubescentis 

Seslerio autumnalis-
Ostryetum  

567  Puhav�evo
kraškogabrovje

- - 

568  �rnikovje  - - 
c) Podgorsko-gorski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah 
Osojna bukovja 
581 121 Osojno bukovje s 

kresni�evjem 
Arunco-Fagetum Arunco-Fagetum 

Toploljubna bukovja 
591 111  Preddinarsko-dinarsko 

toploljubno bukovje 
Ostryo-Fagetum 
(=Cephalanthero-
Fagetum) 

Ostryo-Fagetum  

592 112, 113 Predalpsko-alpsko 
toploljubno bukovje 

Carici albae-Fagetum, 
Calamagrostido variae-
Fagetum 

Ostryo-Fagetum var. geogr. 
Anemone trifolia 

593 071 Primorsko bukovje Seslerio-Fagetum Hacquetio-Fagetum var. 
geogr. Sesleria autumnalis
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Podgorska-gorska javorovja in lipovja ter velikojesenovja na karbonatnih in mešanih kamninah 
600 261, 274 Podgorsko-gorsko 

javorovje in lipovje  
Tilio-Aceretum, Tilio-Aceretum 

601 263 del, 
264  

Velikojesenovje Aceri-Fraxinetum, 
Carici remotae-
Fraxinetum

Aceri-Fraxinetum illyricum

Sivojelševja in gorska vrbovja 
611 025, 024 Sivojelševje Alnetum incanae, 

Alnetum glutinoso-
incanae

Alnetum incanae 

612  Gorsko vrbovje - - 
Bazofilna borovja 

621 241 Bazofilno rde�eborovje Genisto (triangularis)-
Pinetum 

Genisto januensis-Pinetum 

622  Obrežno rde�eborovje - - 

623 242,  
243, 
244 

Bazofilno �rnoborovje Pinetum subilyricum, 
Orno-Pinetum, 
Erico-Pinetum 

Pinetum austroalpinum,
Fraxino orni-Pinetum nigrae

d) Gorsko-zgornjegorski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah 

Gorsko-zgornjegorska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah 
631 081 Preddinarsko gorsko 

bukovje 
Enneaphyllo-Fagetum Lamio orvalae-Fagetum

(var. geogr. Dentaria 
polyphyllos) 

632 084, 081 Predalpsko gorsko 
bukovje 

Lamio orvalae-Fagetum 
praealpinum 
Enneaphyllo-Fagetum

Lamio orvalae-Fagetum
(var. geogr. Dentaria 
pentaphyllos), 
Polysticho lonchitis-Fagetum 
var. geogr. Anemone trifolia 

633 082 Primorsko gorsko 
bukovje 

Orvalo-Fagetum Lamio orvalae-Fagetum
var.geogr. Sesleria 
autumnalis 

634 083, 093-
del 

Alpsko bukovje s �rnim 
telohom 

Anemone-Fagetum, 
deloma Larici-Fagetum 

Lamio orvalae-Fagetum
var.geogr. Dentaria 
pentaphyllos subvar. geogr. 
Anemone trifolia, 
Polysticho lonchitis-Fagetum 
var. geogr. Salix 
waldsteiniana

635 095, 093-
del 

Alpsko bukovje s 
snežno belo bekico 

Luzulo niveae-Fagetum, 
deloma Larici-Fagetum

Anemono trifolio-Fagetum
var.geogr. Luzula nivea, 
Polysticho lonchitis-Fagetum 
var. geogr. Salix 
waldsteiniana

636 122 Bukovje s polžarko Isopyro-Fagetum Isopyro-Fagetum 
637 123 Bukovje z javorjem Aceri-Fagetum Aconito paniculati-Fagetum

638  Bukovje z dlakavim 
sle�em 

- - 
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Jelova-bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah 
641 161, 191, 

192, 183 
Dinarsko jelovo 
bukovje 

Abieti-Fagetum 
dinaricum, 
Clematidi-Abietetum, 
Lycopodio-Abietetum, 
Festuco-Abietetum 

Omphalodo-Fagetum  

642 171 Predalpsko-dinarsko 
jelovo bukovje 

Abieti-Fagetum 
praealpino-dinaricum; 

Omphalodo-Fagetum var. 
geogr. Anemone  

643 172 Predalpsko jelovo 
bukovje 

Abieti-Fagetum 
praealpinum

Homogyno sylvestris-
Fagetum 

Gorsko-zgornjegorska javorovja na karbonatnih in mešanih kamninah 
651 262 del Gorsko-zgornjegorska 

javorovje z brestom 
Ulmo-Aceretum Ulmo-Aceretum 

pseudoplatani 
Jelovja v gorskem in zgornjegorskem pasu na karbonatnem skalovju in gruš�u 

661 181, 182 Dinarsko jelovje na 
skalovju 

Neckero-Abietetum, 
Asplenio-Abietetum

Neckero-Abietetum 

Smrekovja v gorskem in zgornjegorskem pasu na karbonatnem skalovju in gruš�u 
671 211 Smrekovje na 

karbonatnem skalovju  
Asplenio-Piceetum Asplenio viridae-Piceetum 

geogr. var. Omphalodes 
verna  

672 212 Predalpsko smrekovje 
na morenah in 
pobo�nih gruš�ih 

Carici albae-Piceetum Rhamno fallacis-Piceetum

e) Zgornjegorsko-subalpinski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah 
Zgornjegorsko-subalpinska bukovja na karbonatnih in mešanih kamninah 
681 091 Preddinarsko 

zgornjegorsko bukovje 
z zasavsko konopnico 

Savensi-Fagetum Cardamini savensi-Fagetum 

682 092 Dinarsko zgornjegorsko 
bukovje s platanolistno 
zlatico 

Adenostylo glabrae-
Fagetum praealpino-
dinaricum 

Ranunculo platanifolii-
Fagetum var.geogr. 
Calamintha grandiflora

683 092, 096, 
093-del 

Predalpsko 
zgornjegorsko bukovje 
s platanolistno zlatico 

Adenostylo glabrae-
Fagetum praealpinum, 
Fagetum altimontanum 
paealpinum, 
deloma Larici-Fagetum

(Ranunculo platanifolii-
Fagetum var. geogr. 
Hepatica nobilis) 
Polysticho lonchitis-Fagetum 
var. geogr. Salix 
waldsteiniana

684 101 Dinarsko subalpinsko 
bukovje 

Fagetum subalpinum Polysticho lonchitis-Fagetum
var.geogr. Allium victorialis                                       

685 102 Predalpsko 
subalpinsko bukovje 

Fagetum subalpinum Polysticho lonchitis-Fagetum
var.geogr. Salix 
waldsteiniana 

Zgornjegorsko-subalpinska smrekovja na karbonatnih in mešanih kamninah 
691 221, 222 Subalpinsko smrekovje 

na karbonatni podlagi 
Adenostylo glabrae-
Piceetum, 
Adenostylo alliarie-
Piceetum 

Adenostylo glabrae-
Piceetum 

692 223, 224, 
225, 226 

Dinarsko mraziš�no 
smrekovje 

Calamagrostido villosae-
Piceetum, 
Piceetum subalpinum 
dinaricum, 
Luzulo albidae-Piceetum,
Piceetum montanum 
dinaricum 

Stellario montanae-
Piceetum, 
Aposeri-Piceetum,  
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Macesnovja in ruševja  
701 Macesnovje - - 
702 281 Alpsko ruševje Rhodothamneto-

Rhododendretum 
Rhodothamno-Pinetum 
mugo  

703 282 Dinarsko ruševje Pinetum mughi Rhodothamno-Pinetum 
mugo  

II) GOZDNE ZDRUŽBE NA SILIKATNIH KAMNINAH 
a) Gri�evno-podgorski gozdovi na silikatnih kamninah 
Nova
šifra 

Stara 
šifra 

Slovensko ime Staro latinsko ime 
(po šifrantu ZGS) 

Doslej uporabljano novejše 
latinsko ime* 
(po internem Pregledu novih 
poimenovanj gozdnih 
združb; 2001) 

Gradnova-belogabrovja na silikatnih kamninah 
711 042 del Kisloljubno gradnovo 

belogabrovje 
Querco-Carpinetum var. 
Luzula albida 

Epimedio-Carpinetum

Kolinsko-podgorska gradnova-bukovja in bukovja na silikatnih kamninah 
731 132, 133, 

144, 152, 
061, 062 

Kisloljubno gradnovo 
bukovje 

Querco-Fagetum var. 
Luzula albida, 
Querco-Luzulo-Fagetum 
(Querco-Luzulo 
Fagetum), 
Deschampsio-Fagetum, 
Luzulo-Quercetum (sek. 
združba), 
Melampyro vulgati-
Quercetum petraeae
(sek. združba) 

Castaneo-Fagetum 
sylvaticae,  
Hieracio rotundati-Fagetum, 
Luzulo albidae-Quercetum, 
Melampyro vulgati-
Quercetum petraeae  

Kisloljubna borovja 
741 251, 252, 

(245) 
Kisloljubno 
rde�eborovje 

Vaccinio vitis-idaea-
Pinetum, 
Myrtillo-Pinetum, 
(Pinus sylvestris-Ptilium 
christa castrensis)

Vaccinio myrtilli-Pinetum
var. geogr. Castanea sativa 

b) Podgorsko-gorski gozdovi na silikatnih kamninah 
Podgorsko-gorska bukovja na silikatnih kamninah 
751 151 Kisloljubno bukovje z 

rebrenja�o 
Blechno-Fagetum  Blechno-Fagetum 

752 142 Predpanonsko 
podgorsko bukovje 

Festuco drymeia-
Fagetum 

Vicio oroboidi-Fagetum  

Podgorsko-gorska javorovja in jesenovja na silikatnih kamninah 
761 262 del, 

263 del 
Javorovje s praprotmi - -

Podgorsko-gorska jelovja na silikatnih kamninah 
771 202, 203 Jelovje s praprotmi Dryopterido-Abietetum 

Oxalido-Abietetum 
Galio rotundifolii-Abietetum  

772 204 Jelovje s trikrpim 
mahom 

Bazzanio-Abietetum Bazzanio-Abietetum 
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c) Gorsko-zgornjegorski gozdovi na silikatnih kamninah 
Gorsko-zgornjegorska bukovja na silikatnih kamninah
781 141, 143 

del, 153 
Kisloljubno gorsko-
zgornjegorsko bukovje 
z belkasto bekico 

Luzulo-Fagetum, 
deloma Polygonato 
verticillati-Luzulo-
Fagetum, 
Enneaphyllo-Fagetum
pohoricum  

Luzulo-Fagetum var. geogr. 
Cardamine trifolia

782 143 del, 
153, 154 

Kisloljubno 
zgornjegorsko bukovje 
z zasavsko konopnico 

Savensi-Fagetum
pohoricum, 
deloma Polygonato 
verticillati-Luzulo-
Fagetum

Cardamini savensi-Fagetum
(var. geogr. Abies alba) 

Gorsko-zgornjegorska jelovja na silikatnih kamninah
791 201 Kisloljubno gorsko 

jelovje 
Luzulo albidae-Abietetum (Luzulo albidae-Abietetum 

var. geogr. Hieracium
rotundatum) 

Gorsko-zgornjegorska smrekovja na silikatnih kamninah 
801 232 Smrekovje s trikrpim 

mahom 
Bazzanio-Piceetum Mastigobryo-Piceetum 

802 234 Smrekovje s smre�nim 
resnikom 

Homogyne (alpinae)-
Piceetum 

-  

d) Zgornjegorsko-subalpinski gozdovi na silikatnih kamninah 
Barjanska smrekovja in ruševja
811 233 Barjansko smrekovje  Sphagno-Piceetum  Sphagno girgensohnii-

Piceetum  
812 283 Vegetacija visokih barij Oxycoco-Sphagnetea Oxycoco-Sphagnetea 
Subalpinska smrekovja na silikatnih kamninah
821 235 Subalpinsko smrekovje 

z gozdno bekico 
Luzulo sylvaticae-
Piceetum 

(Luzulo sylvaticae-Piceetum)

Opomba: * Imena v oklepajih niso bila navedena v internem Pregledu, vendar so bila sicer uveljavljena in jih je bilo 
mogo�e poiskati iz druge tedanje literature. 
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12.9 Popis funkcij gozdov 

Preglednica F1 

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 01 01P0000 i*d*vhbc La, Dc, Ic, Vi, Ha 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

brez ukrepanja, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 01 01P0001 i*d*vhb La, Dc, Ic, Vc, Ha 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

brez ukrepanja, ukrepi protipožarnega 
varstva, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj     

14 01 01P0002 i*d*vhb La, Dc, Ic, Vi, Ha 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

brez ukrepanja, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 01 01P0003 v*i*d*bkc La, Vc, Dc, Ic, Bf 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, brez 
ukrepanja, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb     

14 01 01P0004 v*i*d*hbc La, Vc, Dc, Ic, Ha 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, brez 
ukrepanja, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj     

14 01 01P0005 v*i*d*hbkc La, Vc, Dc, Ic, Ha 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, brez 
ukrepanja, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj     

14 01 01P0006 v*i*d*hbk La, Vc, Dc, Ic, Ha 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, brez 
ukrepanja, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj     

14 01 01P0007 v*i*d*hb La, Vc, Dc, Ic, Ha 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, brez 
ukrepanja, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj     

14 01 01P0008 v*k*i*d*bc La, Vc, Ke, Dc, Ic 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja     

14 01 01P0009 v*k*i*d*hbc La, Vc, Ke, Dc, Ic 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja     

14 01 01P0010 v*k*t*i*d*e*brc La, Vc, Ke, Tc, Dc 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, brez ukrepanja     

14 01 01P0011 b*k Be, La, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0012 bkd La, Be, Ka, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 01 01P0013 bkd La, Be, Ka, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 01 01P0014 bkg La, Be, Kc, Gz, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 01 01P0015 bkg La, Bf, Ka, Gb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda     

14 01 01P0016 bkg La, Bf, Kc, Gz, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 01 01P0017 bk La, Be, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 01 01P0018 bk La, Be, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 01 01P0019 bk La, Be, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 01 01P0020 bk La, Bf, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 01 01P0021 bk La, Bf, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 01 01P0022 bk La, Bf, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 01 01P0023 b La, Be, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0024 b La, Be, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0025 b La, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0026 b La, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0027 hbkg La, Ha, Be, Kc, Gz 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 01 01P0028 hbkg La, Ha, Bf, Kc, Gz 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 01 01P0029 hb La, Ha, Be, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0030 hb La, Ha, Be, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0031 hb La, Ha, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0032 hb La, Ha, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     
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GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 01 01P0033 k*bg Ke, La, Be, Gz, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0034 k*b Ke, La, Be, 1 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0035 k*hbg Ke, La, Ha, Be, Gz 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0036 k*hbg Ke, La, Ha, Bf, Gz 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0037 k*t*brg Ke, Tb, La, Be, Gz 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 01 01P0038 k*t*e*brgc Ke, Tb, Ea, La, Be 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0039 k*t*e*brg Ke, Tb, Ea, La, Be 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0040 k*t*e*brg Ke, Tb, Ea, La, Bf 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0041 k*t*e*hbrgc Ke, Tb, Ea, La, Ha 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 01 01P0042 k*t*e*hbrg Ke, Tb, Ea, La, Ha 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 01 01P0043 k*t*e*vbrgc Ke, Tb, Ea, La, Vc 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 01 01P0044 k*t*e*vbrg Ke, Tb, Ea, La, Vc 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 01 01P0045 k*t*e*vhbrgc Ke, Tb, Ea, La, Vc 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 01 01P0046 k*t*e*vhbrg Ke, Tb, Ea, La, Vc 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 01 01P0047 k*t*e*vhbrg Ke, Tb, Ea, La, Vi 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
zmerno ukrepanje   1  

14 01 01P0048 k*vb Ke, La, Vc, Be, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0049 k*vhbg Ke, La, Vc, Ha, Be 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0050 k*vhbg Ke, La, Vc, Ha, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0051 k La, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje     

14 01 01P0052 v*bk Vc, La, Bf, Ka, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 01 01P0053 v*b Vc, La, Bf, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0054 v*b Vc, La, Bf, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0055 v*hbk Vc, La, Ha, Bf, Ka 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 01 01P0056 v*hb Vc, La, Ha, Bf, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0057 v*hb Vc, La, Ha, Bf, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0058 vbc La, Vc, Bf, Ca, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba     

14 01 01P0059 vbkd La, Vc, Be, Ka, Dd 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda    

14 01 01P0060 vbk La, Vc, Be, Ka, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 01 01P0061 vbk La, Vc, Be, Ka, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 01 01P0062 vbk La, Vc, Be, Ka, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     
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14 01 01P0063 vbk La, Vc, Bf, Ka, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 01 01P0064 vbk La, Vc, Bf, Ka, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 01 01P0065 vbk La, Vc, Bf, Ka, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 01 01P0066 vb La, Vc, Be, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0067 vb La, Vc, Bf, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0068 vb La, Vc, Bf, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0069 vb La, Vc, Bf, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0070 vb La, Vi, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 01 01P0071 vb La, Vi, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 01 01P0072 vbn La, Vc, Bf, Nb, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda     

14 01 01P0073 vhbkg La, Vc, Ha, Bf, Kc 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 01 01P0074 vhbkg La, Vi, Ha, Bf, Kc 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje     

14 01 01P0075 vhb La, Vc, Ha, Bf, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0076 vhb La, Vc, Ha, Bf, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0077 vhb La, Vc, Ha, Bf, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 01 01P0078 vhb La, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 01 01P0079 vhb La, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 01 01P0080 z*vbk Zc, La, Vc, Be, Ka 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   2  

14 01 01P0081 z*vbk Zc, La, Vc, Bf, Ka 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   2  

14 01 01P0082 b*n*he Ba, Nd, Ha, Ee, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
sproš�anje plodonosnih vrst, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0083 b*n*hke Ba, Nd, Ha, Kc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
sproš�anje plodonosnih vrst, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0084 b Be, La, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0085 b Bf, La, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0086 bk Be, Ka, La, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 01 01P0087 bk Be, Ka, La, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 01 01P0088 bk Bf, Ka, La, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0089 bk Bf, Ka, La, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0090 bkc Bf, Ka, Ca, La, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 01 01P0091 bkn Bf, Ka, La, Nd, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 01 01P0092 hb Ha, Be, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 01 01P0093 hb Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 01 01P0094 hb Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  
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14 01 01P0095 hbkc Ha, Bf, Ka, Ca, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 01 01P0096 hbkg Ha, Bf, Kc, Gz, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 01 01P0097 hbk Ha, Bf, Ka, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 01 01P0098 hbk Ha, Bf, Kc, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 01 01P0099 k*bg Ke, Be, Gz, La, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0100 k*bg Ke, Bf, Gz, La, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0101 k*b Ke, Be, La, 1 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0102 k*hbg Ke, Ha, Be, Gz, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0103 k*hbg Ke, Ha, Bf, Gz, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0104 k*t*e*vhbrgc Ke, Tb, Ea, Vc, Ha 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, ukrepi 
protipožarnega varstva  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 01 01P0105 k*t*e*vhbrg Ke, Tb, Ea, Vc, Ha 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, ukrepi 
protipožarnega varstva  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 01 01P0106 k*vb Ke, Vc, Be, La, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0107 k*vhbgc Ke, Vc, Ha, Be, Gz 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0108 k*vhbg Ke, Vc, Ha, Be, Gz 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0109 k*vhbg Ke, Vc, Ha, Bf, Gz 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0110 k*vhbg Ke, Vi, Ha, Bf, Gz 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 01 01P0111 n*vhb Nb, Vi, Ha, Bf, La 1 prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 01 01P0112 r*vhbd Rd, Vi, Ha, Bf, Dd 2
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 01 01P0113 r*vhb Rd, Vi, Ha, Bf, La 2
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 01 01P0114 t*vhbr Tc, Vi, Ha, Bf, Rd 2
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

ohranjanje izjemnih dreves, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 01 01P0115 v*bc Vc, Bf, Ca, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 01 01P0116 v*bk Vc, Bf, Ka, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 01 01P0117 v*b Vc, Bf, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0118 v*b Vc, Bf, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0119 v*hbc Vc, Ha, Bf, Ca, La 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 01 01P0120 v*hbkc Vc, Ha, Bf, Ka, Ca 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje  nega gozdnega 3  
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roba 

14 01 01P0121 v*hb Vc, Ha, Bf, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0122 v*hb Vc, Ha, Bf, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0123 v*hb Vz, Ha, Bf, La, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0124 v*k*bc Vc, Ke, Bf, Ca, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   3  

14 01 01P0125 vbc Vc, Bf, Ca, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 01 01P0126 vbc Vi, Bf, Ca, La, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 01 01P0127 vbkn Vc, Bf, Ka, La, Nd 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 01 01P0128 vbkn Vc, Bf, Ka, La, Nd 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 01 01P0129 vbk Vc, Be, Ka, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 01 01P0130 vbk Vc, Be, Ka, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 01 01P0131 vbk Vc, Bf, Ka, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 01 01P0132 vbk Vc, Bf, Ka, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 01 01P0133 vbn Vc, Be, La, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 01 01P0134 vbn Vc, Bf, La, Nb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 01 01P0135 vbn Vc, Bf, La, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 01 01P0136 vbn Vc, Bf, La, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 01 01P0137 vb Vc, Bf, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0138 vb Vc, Bf, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0139 vb Vi, Bf, La, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0140 vb Vi, Bf, La, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0141 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 01 01P0142 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 01 01P0143 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 01 01P0144 vhbkc Vi, Ha, Bf, Ka, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 01 01P0145 vhbkg Vc, Ha, Bf, Kc, Gz 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 01 01P0146 vhbkg Vi, Ha, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0147 vhbk Vi, Ha, Bf, Ka, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  
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14 01 01P0148 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0149 vhb Vc, Ha, Be, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0150 vhb Vc, Ha, Bf, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0151 vhb Vc, Ha, Bf, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0152 vhb Vc, Ha, Bf, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0153 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0154 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0155 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0156 z*vbk Zc, Vc, Bf, Ka, La 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   2  

14 01 01P0157 z*vhb Zc, Vi, Ha, Bf, La 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0158 b*n*he Ba, Nd, Ha, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
sproš�anje plodonosnih vrst, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0159 b*n*vhe Ba, Nd, Vi, Ha, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
sproš�anje plodonosnih vrst, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 01 01P0160 b*n*vhke Ba, Nd, Vi, Ha, Kc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
sproš�anje plodonosnih vrst, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 01 01P0161 bk Bf, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0162 bkc Bf, Ka, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 01 01P0163 hb Ha, Be, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 01 01P0164 hb Ha, Be, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 01 01P0165 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 01 01P0166 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 01 01P0167 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 01 01P0168 hbkc Ha, Bf, Ka, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 01 01P0169 hbk Ha, Bf, Ka, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 01 01P0170 k*t*e*brc Ke, Tc, Ea, Bf, Ra 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 01 01P0171 n*vhb Nb, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 01 01P0172 r*vhbd Rd, Vi, Ha, Bf, Dd 2
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  
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14 01 01P0173 r*vhb Rd, Vi, Ha, Bf, 2
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 01 01P0174 v*bc Vc, Bf, Ca, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 01 01P0175 v*bkc Vc, Bf, Ka, Ca, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 01 01P0176 v*bk Vc, Bf, Ka, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 01 01P0177 v*bk Vz, Bf, Ka, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0178 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0179 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0180 v*hbc Vc, Ha, Bf, Ca, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 01 01P0181 v*hbkc Vc, Ha, Bf, Ka, Ca 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje  nega gozdnega 
roba 3  

14 01 01P0182 v*hbk Vc, Ha, Bf, Ka, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 01 01P0183 v*hbk Vz, Ha, Bf, Ka, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0184 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0185 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0186 v*hb Vz, Ha, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0187 v*k*bc Vc, Ke, Bf, Ca, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   3  

14 01 01P0188 v*k*t*e*brc Vc, Ke, Tc, Ea, Bf 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba  
ohranjanje naravnih gozdnih združb 3  

14 01 01P0189 vbk Vc, Bf, Ka, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 01 01P0190 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0191 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0192 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0193 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0194 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 01 01P0195 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 01 01P0196 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 01 01P0197 vhbg Vi, Ha, Bf, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 01 01P0198 vhbkc Vi, Ha, Bf, Ka, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 01 01P0199 vhbkg Vi, Ha, Bf, Kc, Gb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  1  
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poostren sanitarni nadzor gozda 

14 01 01P0200 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0201 vhb Vc, Ha, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0202 vhb Vc, Ha, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0203 vhb Vc, Ha, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0204 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0205 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0206 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0207 b*n*he Ba, Nd, Ha, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
sproš�anje plodonosnih vrst, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0208 b*n*hke Ba, Nd, Ha, Kc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
sproš�anje plodonosnih vrst, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0209 b Be, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0210 b Be, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0211 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0212 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0213 bk Be, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 01 01P0214 bk Be, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 01 01P0215 bk Bf, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0216 bk Bf, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0217 bkc Bf, Ka, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 01 01P0218 bkg Be, Kc, Gz, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0219 bkg Bf, Ka, Gb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 01 01P0220 bkg Bf, Kc, Gz, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0221 hb Ha, Be, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 01 01P0222 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 01 01P0223 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 01 01P0224 hbkc Ha, Bf, Ka, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 01 01P0225 hbkg Ha, Bf, Kc, Gz, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 01 01P0226 hbk Ha, Bf, Ka, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 01 01P0227 hbk Ha, Bf, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 01 01P0228 k*t*e*brc Ke, Tc, Ea, Bf, Ra 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  
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14 01 01P0229 k*t*e*hbrgc Ke, Tb, Ea, Ha, Be 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj  
ohranjanje naravnih gozdnih združb 1  

14 01 01P0230 k*t*e*hbrgc Ke, Tb, Ea, Ha, Bf 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj  
ohranjanje naravnih gozdnih združb 1  

14 01 01P0231 k*t*e*vhbrgc Ke, Tb, Ea, Vc, Ha 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, ukrepi 
protipožarnega varstva  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 01 01P0232 k*vb Ke, Vc, Be, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0233 n*vhb Nb, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 01 01P0234 r*vhbd Rd, Vi, Ha, Bf, Dd 2
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 01 01P0235 r*vhb Rd, Vi, Ha, Bf, 2
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 01 01P0236 t*vhbr Tc, Vi, Ha, Bf, Rd 2
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

ohranjanje izjemnih dreves, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 01 01P0237 v*bc Vc, Bf, Ca, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 01 01P0238 v*bkc Vc, Bf, Ka, Ca, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 01 01P0239 v*bk Vc, Bf, Ka, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 01 01P0240 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0241 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0242 v*hbc Vc, Ha, Bf, Ca, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 01 01P0243 v*hbkc Vc, Ha, Bf, Ka, Ca 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje  nega gozdnega 
roba 3  

14 01 01P0244 v*hbk Vc, Ha, Bf, Ka, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 01 01P0245 v*hbk Vz, Ha, Bf, Ka, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0246 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0247 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 01 01P0248 v*hb Vz, Ha, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0249 v*k*bc Vc, Ke, Bf, Ca, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   3  

14 01 01P0250 v*k*t*e*brc Vc, Ke, Tc, Ea, Bf 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba  
ohranjanje naravnih gozdnih združb 3  

14 01 01P0251 vbc Vc, Bf, Ca, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 01 01P0252 vbk Vc, Be, Ka, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 01 01P0253 vbk Vc, Be, Ka, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  



PRILOGE 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 273

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 01 01P0254 vbk Vc, Bf, Ka, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 01 01P0255 vbk Vc, Bf, Ka, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 01 01P0256 vb Vc, Be, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0257 vb Vc, Be, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0258 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0259 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0260 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0261 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0262 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0263 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 01 01P0264 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 01 01P0265 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 01 01P0266 vhbg Vi, Ha, Bf, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 01 01P0267 vhbkc Vi, Ha, Bf, Ka, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 01 01P0268 vhbkg Vi, Ha, Bf, Kc, Gb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
poostren sanitarni nadzor gozda 1  

14 01 01P0269 vhbkg Vi, Ha, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0270 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 01 01P0271 vhb Vc, Ha, Be, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0272 vhb Vc, Ha, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0273 vhb Vc, Ha, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01P0274 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0275 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0276 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 01 01P0277 z*vbk Zc, Vc, Bf, Ka, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   2  

14 01 01T0000 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0001 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0002 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0003 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0004 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0005 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  
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14 01 01T0006 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0007 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0008 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0009 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0010 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0011 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0012 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0013 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0014 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0015 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0016 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0017 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 01 01T0018 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0019 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0020 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0021 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0022 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0023 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0024 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0025 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0026 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0027 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0028 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0029 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0030 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0031 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0032 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0033 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0034 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0035 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0036 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0037 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0038 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0039 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0040 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0041 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0042 j* Jb, 1
zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  
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prostor  

14 01 01T0043 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0044 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0045 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0046 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0047 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0048 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0049 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0050 j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 01 01T0051 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0052 j* Ja, Jb, 1

slabo vzdrževanje objektov, 
zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  

košnja in odvoz sena, vzdrževanje g. roba 
oz. grmiš�a   1  

14 01 01T0053 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0054 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0055 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0056 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0057 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0058 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0059 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0060 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0061 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0062 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0063 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0064 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0065 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0066 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0067 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0068 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0069 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0070 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0071 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0072 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0073 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0074 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0075 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0076 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0077 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0078 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0079 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0080 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  
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14 01 01T0081 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0082 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0083 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0084 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0085 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0086 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0087 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0088 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0089 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0090 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0091 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0092 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0093 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0094 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0095 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0096 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0097 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0098 j* Jc, Jb, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 01 01T0099 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0100 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 01 01T0101 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0102 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0103 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0104 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0105 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0106 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0107 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0108 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0109 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0110 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0111 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0112 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0113 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 01 01T0114 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 01 01T0115 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0116 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0117 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0118 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0119 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0120 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0121 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0122 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 01 01T0123 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 01 01T0124 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 01 01T0125 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  
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14 01 01T0126 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0127 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0128 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0129 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0130 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 01 01T0131 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0132 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 01 01T0133 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 01 01T0134 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 01 01T0135 j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 01 01T0136 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0137 j* Jb, Jk, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive, košnja in 
odvoz sena   1  

14 01 01T0138 j* Jb, Jk, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 01 01T0139 j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 01 01T0140 j* Jo, 1
neupoštevanje potreb divjadi 
po miru  upoštevaje potreb divjadi po miru   1  

14 01 01T0141 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0142 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0143 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0144 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0145 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0146 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0147 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0148 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0149 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0150 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0151 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0152 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0153 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0154 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0155 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0156 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0157 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0158 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0159 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0160 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  
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14 01 01T0161 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0162 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0163 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0164 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0165 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 01 01T0166 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0167 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0168 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0169 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0170 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0171 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0172 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0173 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0174 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0175 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0176 e*c Ca, Ea, 2
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 01 01T0177 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0178 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0179 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0180 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0181 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0182 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0183 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0184 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0185 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0186 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0187 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0188 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0189 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0190 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 01 01T0191 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0192 c Ca, 2
neurejena se�iš�a in spravilne 
poti  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 01 01T0193 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0194 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0195 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0196 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 01 01T0197 c Ca, 2
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 01 01T0198 de Dd, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 01 01T0199 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 01 01T0200 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 01 01T0201 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 01 01T0202 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0203 h*o* He, Oh, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0204 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0205 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0206 h*o* He, Oh, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0207 h*o* He, Oh, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0208 h*o* He, Oh, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0209 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0210 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0211 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 01 01T0212 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0213 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0214 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0215 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0216 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0217 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0218 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0219 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0220 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0221 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0222 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0223 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0224 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0225 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0226 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0227 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0228 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0229 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0230 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0231 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0232 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0233 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0234 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0235 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0236 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0237 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0238 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0239 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0240 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0241 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0242 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0243 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0244 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0245 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0246 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0247 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0248 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 01 01T0249 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0250 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0251 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0252 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0253 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0254 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0255 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0256 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0257 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0258 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0259 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0260 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0261 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01T0262 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 01 01T0263 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 01 01L0000 rt Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 01 01L0001 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 01 01L0002 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 01 01L0003 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 01 01L0004 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 01 01L0005 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 01 01L0006 rt Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 01 01L0007 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 01 01L0008 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 01 01L0009 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 01 01L0010 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 01 01L0011 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 01 01L0012 b Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01L0013 bd Dd, Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01L0014 b Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 01 01L0015 z Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 01 01L0016 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 01 01L0017 z Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 01 01L0018 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 01 01L0019 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  
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14 01 01L0020 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 01 01L0021 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 01 01L0022 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 01 01L0023 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 01 01L0024 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 01 01L0025 z* Za, 2 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 01 01L0026 z* Zb, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 02 02P0000 i*d*vhb La, Dc, Ic, Vi, Ha 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

brez ukrepanja, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 02 02P0001 i*d*vhb La, Dc, Ic, Vi, Hc 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

brez ukrepanja, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 02 02P0002 b*g*e*hk Ba, Gz, Ec, Ha, Kc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 02 02P0003 b*g*e*hkrd Ba, Gz, Ec, Ha, Kc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 02 02P0004 b*g*vhk Ba, Gz, Vi, Ha, Kc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 02 02P0005 b*k*g*he Ba, Kc, Gz, Ha, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 02 02P0006 b*k*g*hrde Ba, Kc, Gz, Ha, Ra 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0007 b*vh Ba, Vi, Ha, La, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 02 02P0008 b Bf, La, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 02 02P0009 bc Bf, Ca, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   1  

14 02 02P0010 g*e*hbk Gz, Ec, Ha, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0011 g*e*hbkrd Gz, Ec, Ha, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0012 g*e*vhb Gb, Eg, Vi, Ha, Bf 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0013 g*hbkd Gz, Ha, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0014 g*hbk Gz, Ha, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0015 g*hbkrd Gz, Ha, Bf, Kc, Ra 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0016 g*vhbk Gz, Vi, Ha, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0017 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 02 02P0018 h*z*vbd Ha, Zc, Vi, Bf, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0019 hbc Ha, Bf, Ca, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   2  

14 02 02P0020 hbc Hc, Bf, Ca, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   2  
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14 02 02P0021 hbd Ha, Bf, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 02 02P0022 hbge Hc, Bf, Gb, Eg, La 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda   2  

14 02 02P0023 hb Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 02 02P0024 hb Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 02 02P0025 hb Hc, Bf, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 02 02P0026 hbkc Ha, Bf, Kc, Ca, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 02 02P0027 hbk Ha, Bf, Kc, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 02 02P0028 hbk Ha, Bf, Kc, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 02 02P0029 hbkrd Ha, Bf, Kc, Ra, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   2  

14 02 02P0030 hbn Ha, Bf, La, Nb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 02 02P0031 hbn Ha, Bf, La, Nd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
sproš�anje plodonosnih vrst   2  

14 02 02P0032 hc Ha, Ca, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   2  

14 02 02P0033 h Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 02 02P0034 hk Ha, Kc, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 02 02P0035 k*g*hbe Kc, Gz, Ha, Bf, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0036 k*g*hbrde Kc, Gz, Ha, Bf, Ra 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0037 k*hbe Kc, Ha, Bf, Ee, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0038 k*hbrde Kc, Ha, Bf, Ra, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0039 k*r*t*g*e*hbd Kc, Gz, Ra, Tb, Ec 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ohranjanje izjemnih 
dreves   1  

14 02 02P0040 k*vhb Kb, Vi, Ha, Bf, La 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0041 k*vhb Ke, Vi, Ha, Bf, La 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0042  La, 1        

14 02 02P0043 n*hb Nb, Ha, Bf, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

dosledno izvajanje gozdnega reda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 02 02P0044 n*vhb Na, Vi, Ha, Bf, La 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

odkup semenskega objekta, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0045 n*vhb Nb, Vi, Ha, Bf, La 1 prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  
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14 02 02P0046 r*vhbk Ra, Vi, Ha, Bf, Kc 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 02 02P0047 t*hbkr Tb, Ha, Bf, Kc, Ra 1

odlaganje odpadkov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ohranjanje izjemnih dreves, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0048 v*b Vc, Bf, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 02 02P0049 v*hbd Vc, Ha, Bf, Dd, La 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 02 02P0050 v*hbd Vz, Ha, Bf, Dd, La 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0051 v*hbge Vc, Ha, Bf, Gb, Eg 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda   3  

14 02 02P0052 v*hb Vc, Ha, Bf, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 02 02P0053 v*hb Vc, Ha, Bf, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 02 02P0054 v*hb Vz, Ha, Bf, La, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0055 v*hb Vz, Ha, Bf, La, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0056 v*h Vz, Ha, La, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 02 02P0057 v*z*hbd Vz, Zc, Ha, Bf, Dd 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 02 02P0058 vb Vc, Bf, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 02 02P0059 vb Vi, Bf, La, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0060 vhbcn Vi, Ha, Bf, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0061 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0062 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0063 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0064 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0065 vhbe Vi, Ha, Bf, Eb, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0066 vhbge Vi, Ha, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 02 02P0067 vhbge Vi, Ha, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 02 02P0068 vhbkcn Vi, Ha, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0069 vhbkc Vi, Ha, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0070 vhbkde Vi, Ha, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  
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14 02 02P0071 vhbke Vi, Ha, Bf, Kc, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0072 vhbkg Vi, Ha, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0073 vhbkn Vi, Ha, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0074 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0075 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0076 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0077 vhbn Vi, Ha, Bf, La, Nd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, sproš�anje plodonosnih vrst  1  

14 02 02P0078 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0079 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0080 vhb Vi, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0081 vhke Vi, Ha, Kc, Eb, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0082 vhk Vi, Ha, Kc, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 02 02P0083 vh Vc, Ha, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 02 02P0084 vh Vi, Ha, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 02 02P0085 v Vc, La, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02P0086 z*hb Za, Ha, Bf, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 02 02P0087 z*vhbd Zc, Vi, Ha, Bf, Dd 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 02 02P0088 z*vhbd Zc, Vi, Ha, Bf, Dd 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 02 02P0089 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 02 02P0090 bk Bf, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0091 g*e*vhb Gb, Eg, Vi, Ha, Bf 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0092 g*vhbk Gz, Vi, Ha, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0093 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 02 02P0094 h*vb Ha, Vi, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0095 h*z*vbd Ha, Zc, Vi, Bf, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0096 hbc Ha, Bf, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   2  



PRILOGE 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 285

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 02 02P0097 hbc Hc, Bf, Ca, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   2  

14 02 02P0098 hbd Ha, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 02 02P0099 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 02 02P0100 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 02 02P0101 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 02 02P0102 hbk Ha, Bf, Ka, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 02 02P0103 hbk Ha, Bf, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 02 02P0104 hbk Ha, Bf, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 02 02P0105 k*t*e*vhbrdc Ke, Tb, Eb, Vi, Ha 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 02 02P0106 k*t*e*vhbrd Ke, Tb, Eb, Vi, Ha 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 02 02P0107 k*t*e*vhrdc Ke, Tb, Eb, Vi, Ha 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 02 02P0108 k*t*e*vhrd Ke, Tb, Eb, Vi, Ha 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 02 02P0109 k*vhbce Ke, Vi, Ha, Bf, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0110 k*vhbdce Ke, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0111 k*vhbde Ke, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0112 k*vhbd Ke, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0113 k*vhbe Ke, Vi, Ha, Bf, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0114 k*vhb Kb, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0115 k*vhb Ke, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0116 n*vhb Na, Vi, Ha, Bf, 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

odkup semenskega objekta, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0117 n*vhb Nb, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0118 r*vhbk Ra, Vi, Ha, Bf, Kc 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 02 02P0119 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 02 02P0120 v*h*bd Vc, Ha, Bf, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   3  
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14 02 02P0121 v*h*bd Vz, Ha, Bf, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 02 02P0122 v*h*z*bd Vz, Ha, Zc, Bf, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 02 02P0123 v*hbce Vc, Ha, Bf, Ca, Eb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 02 02P0124 v*hbdce Vc, Ha, Bf, Dd, Ca 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda  nega 
gozdnega roba 3  

14 02 02P0125 v*hbde Vc, Ha, Bf, Dd, Eb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda  nega 
gozdnega roba 3  

14 02 02P0126 v*hbd Vc, Ha, Bf, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 02 02P0127 v*hbd Vz, Ha, Bf, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0128 v*hbe Vc, Ha, Bf, Eb, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 02 02P0129 v*hbge Vc, Ha, Bf, Gb, Eg 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda   3  

14 02 02P0130 v*hbg Vz, Ha, Bf, Gb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 02 02P0131 v*hbk Vc, Ha, Bf, Ka, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 02 02P0132 v*hbk Vz, Ha, Bf, Ka, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0133 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 02 02P0134 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 02 02P0135 v*hb Vz, Ha, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0136 v*hb Vz, Ha, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0137 v*hk Vc, Ha, Kc, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 02 02P0138 v*h Vc, Ha, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 02 02P0139 v*h Vz, Ha, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 02 02P0140 v*k*hbdce Vc, Ke, Ha, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 3  

14 02 02P0141 v*k*hbde Vc, Ke, Ha, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 3  

14 02 02P0142 v*k*hbe Vc, Ke, Ha, Bf, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  nega gozdnega roba 3  

14 02 02P0143 v*k*t*e*hbrdc Vc, Ke, Tb, Eb, Ha 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba  3  
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obvezna uporaba biološko razgradljivih olj 

14 02 02P0144 v*k*t*e*hbrd Vc, Ke, Tb, Eb, Ha 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba  
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj 3  

14 02 02P0145 v*z*hbd Vz, Zc, Ha, Bf, Dd 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 02 02P0146 v*z*hb Vc, Za, Ha, Bf, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 02 02P0147 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 02 02P0148 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0149 vhbce Vi, Ha, Bf, Ca, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0150 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0151 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0152 vhbdce Vi, Ha, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0153 vhbdc Vi, Ha, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0154 vhbde Vi, Ha, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0155 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0156 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0157 vhbe Vi, Ha, Bf, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0158 vhbge Vi, Ha, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 02 02P0159 vhbge Vi, Ha, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 02 02P0160 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 02 02P0161 vhbg Vi, Ha, Bf, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 02 02P0162 vhbkce Vi, Ha, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0163 vhbkc Vi, Ha, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0164 vhbkc Vi, Ha, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0165 vhbkdce Vi, Ha, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0166 vhbkde Vi, Ha, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  1  
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dosledno izvajanje gozdnega reda 

14 02 02P0167 vhbkd Vi, Ha, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0168 vhbke Vi, Ha, Bf, Kc, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0169 vhbkg Vi, Hc, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0170 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0171 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0172 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0173 vhbt Vi, Ha, Bf, Ta, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0174 vhb Vc, Ha, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 02 02P0175 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0176 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0177 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0178 vhk Vi, Ha, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 02 02P0179 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 02 02P0180 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 02 02P0181 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02P0182 z*vhbd Zc, Vi, Ha, Bf, Dd 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 02 02P0183 z*vhbd Zc, Vi, Ha, Bf, Dd 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 02 02P0184 z*vhb Za, Vi, Ha, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   2  

14 02 02P0185 z*vhb Zc, Vi, Ha, Bf, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0186 b*g*e*hkrd Ba, Gz, Ec, Ha, Kc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 02 02P0187 b*k*g*hrde Ba, Kc, Gz, Ha, Ra 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0188 b*vh Ba, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 02 02P0189 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 02 02P0190 bk Bf, Ka, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0191 e*vhbg Eg, Vi, Ha, Bf, Gb 2
imisije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 1  
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združb   

14 02 02P0192 g*e*hbkrd Gz, Ec, Ha, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0193 g*e*vhb Gb, Eg, Vi, Ha, Bf 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0194 g*hbk Gz, Ha, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0195 g*hbkrd Gz, Ha, Bf, Kc, Ra 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0196 g*vhb Gb, Vi, Ha, Bf, 2
imisije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0197 g*vhbk Gz, Vi, Ha, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0198 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 02 02P0199 h*z*vbd Ha, Zc, Vi, Bf, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0200 hbc Ha, Bf, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   2  

14 02 02P0201 hbc Hc, Bf, Ca, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   2  

14 02 02P0202 hbd Ha, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 02 02P0203 hbge Hc, Bf, Gb, Eg, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda   2  

14 02 02P0204 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 02 02P0205 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 02 02P0206 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 02 02P0207 hbkc Ha, Bf, Kc, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 02 02P0208 hbk Ha, Bf, Ka, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 02 02P0209 hbk Ha, Bf, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 02 02P0210 hbk Ha, Bf, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 02 02P0211 hbkrd Ha, Bf, Kc, Ra, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   2  

14 02 02P0212 hbn Ha, Bf, Nb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 02 02P0213 hbn Ha, Bf, Nd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
sproš�anje plodonosnih vrst   2  

14 02 02P0214 hc Ha, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   2  

14 02 02P0215 h Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  
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14 02 02P0216 j*hbd Jo, Ha, Bf, Dd, 1

neupoštevanje potreb divjadi 
po miru, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

upoštevaje potreb divjadi po miru, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0217 j*vhbd Jo, Vi, Ha, Bf, Dd 1

neupoštevanje potreb divjadi 
po miru, prekomerna raba 
gozdov  

upoštevaje potreb divjadi po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0218 j*vhb Jo, Vi, Ha, Bf, 1

neupoštevanje potreb divjadi 
po miru, prekomerna raba 
gozdov  

upoštevaje potreb divjadi po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0219 k*g*hbe Kc, Gz, Ha, Bf, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0220 k*g*hbrde Kc, Gz, Ha, Bf, Ra 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0221 k*r*t*g*e*hbd Kc, Gz, Ra, Tb, Ec 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ohranjanje izjemnih 
dreves   1  

14 02 02P0222 k*t*e*vhbrd Ke, Tb, Eb, Vi, Ha 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 02 02P0223 k*vhbde Ke, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0224 k*vhbe Ke, Vi, Ha, Bf, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0225 k*vhb Kb, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0226 k*vhb Ke, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0227 n*vhb Nb, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 02 02P0228 r*vhbk Ra, Vi, Ha, Bf, Kc 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 02 02P0229 t*hbkr Tb, Ha, Bf, Kc, Ra 1

odlaganje odpadkov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ohranjanje izjemnih dreves, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0230 v*h*z*bd Vz, Ha, Zc, Bf, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 02 02P0231 v*hbd Vc, Ha, Bf, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 02 02P0232 v*hbd Vz, Ha, Bf, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0233 v*hbge Vc, Ha, Bf, Gb, Eg 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda   3  

14 02 02P0234 v*hbg Vz, Ha, Bf, Gb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 02 02P0235 v*hbk Vc, Ha, Bf, Ka, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 02 02P0236 v*hbk Vz, Ha, Bf, Ka, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0237 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 02 02P0238 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  
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14 02 02P0239 v*hb Vz, Ha, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0240 v*hb Vz, Ha, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0241 v*h Vc, Ha, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 02 02P0242 v*h Vz, Ha, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 02 02P0243 v*z*hbd Vz, Zc, Ha, Bf, Dd 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 02 02P0244 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 02 02P0245 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0246 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0247 vhbdc Vi, Ha, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0248 vhbde Vi, Ha, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0249 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0250 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 02 02P0251 vhbe Vi, Ha, Bf, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0252 vhbge Vi, Ha, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 02 02P0253 vhbge Vi, Ha, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 02 02P0254 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 02 02P0255 vhbg Vi, Ha, Bf, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 02 02P0256 vhbkcn Vi, Ha, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0257 vhbkc Vi, Ha, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0258 vhbkc Vi, Ha, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0259 vhbkde Vi, Ha, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 02 02P0260 vhbke Vi, Ha, Bf, Kc, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 02 02P0261 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0262 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  
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14 02 02P0263 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 02 02P0264 vhbn Vi, Ha, Bf, Nd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, sproš�anje plodonosnih vrst  1  

14 02 02P0265 vhbt Vi, Ha, Bf, Ta, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0266 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0267 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0268 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 02 02P0269 vhke Vi, Ha, Kc, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 02 02P0270 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 02 02P0271 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02P0272 z*vhbd Zc, Vi, Ha, Bf, Dd 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 02 02P0273 z*vhbd Zc, Vi, Ha, Bf, Dd 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 02 02P0274 z*vhb Za, Vi, Ha, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   2  

14 02 02T0000 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0001 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0002 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0003 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0004 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0005 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0006 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0007 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0008 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0009 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0010 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0011 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0012 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0013 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0014 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0015 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0016 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0017 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0018 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0019 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0020 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0021 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0022 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0023 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0024 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0025 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0026 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0027 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  
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14 02 02T0028 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0029 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0030 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0031 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0032 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0033 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0034 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0035 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0036 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0037 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0038 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0039 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0040 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0041 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0042 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0043 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0044 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0045 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0046 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0047 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0048 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0049 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0050 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0051 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0052 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0053 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0054 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0055 j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 02 02T0056 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0057 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0058 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0059 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0060 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0061 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0062 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0063 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0064 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0065 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0066 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0067 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  
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14 02 02T0068 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0069 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0070 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0071 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0072 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0073 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0074 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0075 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0076 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0077 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0078 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0079 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0080 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0081 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0082 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0083 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0084 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0085 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0086 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0087 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0088 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0089 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0090 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0091 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0092 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0093 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0094 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0095 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0096 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0097 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0098 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0099 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0100 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0101 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0102 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0103 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0104 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0105 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0106 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0107 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0108 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0109 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0110 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0111 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0112 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0113 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0114 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0115 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0116 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0117 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0118 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0119 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0120 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  
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14 02 02T0121 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0122 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0123 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0124 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0125 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0126 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0127 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0128 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0129 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0130 b*j* Bc, 1 slabo vzdrževanje objektov  "vzdrževanje gnezdilnic"   1  

14 02 02T0131 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0132 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0133 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0134 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0135 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0136 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0137 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0138 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0139 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0140 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0141 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0142 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0143 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0144 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0145 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0146 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0147 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0148 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0149 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0150 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0151 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0152 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0153 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0154 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0155 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0156 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0157 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0158 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0159 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0160 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0161 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0162 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0163 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0164 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0165 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0166 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0167 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0168 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0169 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0170 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0171 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  
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14 02 02T0172 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0173 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0174 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0175 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0176 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0177 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0178 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0179 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0180 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0181 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0182 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0183 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0184 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0185 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0186 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0187 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0188 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0189 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0190 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0191 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0192 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0193 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0194 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0195 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0196 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 02 02T0197 j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 02 02T0198 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0199 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0200 h*b*j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 02 02T0201 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 02 02T0202 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 02 02T0203 h*b*j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 02 02T0204 j* Jc, Jk, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive  košnja in odvoz sena 1  

14 02 02T0205 n* Na, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  odkup semenskega objekta   1  

14 02 02T0206 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0207 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0208 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0209 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  
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14 02 02T0210 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0211 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0212 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0213 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0214 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0215 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0216 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0217 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0218 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0219 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0220 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0221 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0222 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0223 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0224 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0225 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0226 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0227 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0228 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 02 02T0229 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0230 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0231 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0232 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0233 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0234 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0235 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0236 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0237 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0238 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0239 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0240 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0241 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0242 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0243 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0244 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0245 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0246 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0247 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0248 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0249 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0250 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0251 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0252 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0253 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0254 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0255 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0256 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0257 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0258 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0259 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0260 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0261 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0262 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0263 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0264 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 
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14 02 02T0265 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0266 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0267 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0268 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0269 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0270 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0271 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0272 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0273 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0274 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0275 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0276 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0277 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0278 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0279 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0280 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0281 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0282 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0283 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0284 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0285 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 02 02T0286 d Dd, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 02 02T0287 h*b*j*d Dd, Jc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 02 02T0288 h*b*j*d Dd, Jc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 02 02T0289 h*d Dd, Hd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, popoln gozdni red, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0290 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 02 02T0291 h*d Dd, Hd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, popoln gozdni red, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0292 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 02 02T0293 h*b*j*d Dd, Jc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 02 02T0294 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 02 02T0295 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 02 02T0296 h*d Dd, Hd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, popoln gozdni red, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0297 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 02 02T0298 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 02 02T0299 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 02 02T0300 r*t*p* Pa, 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, poškodovanje ali 
uni�enje objektov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
ohranjanje izjemnih dreves, vzdrževanje 
prehodnosti poti in did. objektov   1  

14 02 02T0301 r*t*p* Pa, 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, poškodovanje ali 
uni�enje objektov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
ohranjanje izjemnih dreves, vzdrževanje 
prehodnosti poti in did. objektov   1  

14 02 02T0302 r*t*p* Pa, 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, poškodovanje ali 
uni�enje objektov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
ohranjanje izjemnih dreves, vzdrževanje 
prehodnosti poti in did. objektov   1  

14 02 02T0303 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0304 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0305 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0306 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0307 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0308 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0309 h*b*j* Bd, Jc, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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odlaganje odpadkov  

14 02 02T0310 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0311 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0312 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0313 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0314 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0315 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0316 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0317 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0318 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0319 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0320 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0321 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0322 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0323 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0324 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0325 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0326 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0327 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0328 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0329 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0330 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0331 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0332 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0333 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0334 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0335 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0336 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0337 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0338 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0339 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0340 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 02 02T0341 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0342 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0343 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0344 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0345 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0346 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0347 h*bd Hd, Dd, Bf, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0348 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0349 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0350 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0351 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0352 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0353 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0354 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0355 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0356 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0357 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0358 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0359 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0360 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0361 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0362 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0363 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0364 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0365 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0366 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0367 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0368 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0369 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0370 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0371 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0372 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0373 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0374 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0375 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0376 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0377 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 02 02T0378 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0379 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0380 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0381 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0382 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0383 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0384 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0385 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0386 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0387 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0388 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0389 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0390 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0391 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0392 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0393 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0394 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0395 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0396 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0397 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0398 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0399 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0400 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0401 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0402 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0403 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0404 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0405 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0406 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0407 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0408 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0409 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0410 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0411 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0412 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0413 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0414 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 02 02T0415 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0416 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0417 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0418 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0419 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0420 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0421 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0422 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0423 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0424 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0425 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0426 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0427 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0428 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0429 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0430 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0431 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0432 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0433 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0434 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0435 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0436 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0437 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0438 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0439 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0440 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0441 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0442 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0443 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0444 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0445 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0446 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0447 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0448 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0449 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0450 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0451 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 02 02T0452 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0453 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0454 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0455 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0456 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0457 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0458 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0459 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0460 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0461 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0462 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0463 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0464 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0465 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0466 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0467 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0468 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0469 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0470 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0471 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0472 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0473 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0474 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0475 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0476 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0477 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0478 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0479 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0480 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0481 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0482 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0483 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0484 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0485 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0486 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0487 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0488 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 02 02T0489 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0490 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0491 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0492 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0493 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0494 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0495 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02T0496 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0497 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0498 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0499 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 02 02T0500 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 02 02L0000 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 02 02L0001 z* Za, Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 02 02L0002 z Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 02 02L0003 z* Za, 2 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 02 02L0004 z* Zb, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 02 02L0005 z* Zb, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 02 02L0006 z* Zb, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 03 03P0000  ,        

14 03 03P0001  ,        

14 03 03P0002 b*h Ba, La, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0003 b*v Bd, La, Vc, 1 prekomerna raba gozdov  
upoštevaje potreb živali po miru, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 03 03P0004 b La, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 03 03P0005 c La, Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba     

14 03 03P0006 e*vh Eg, La, Vc, Hc, 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0007 g*e*hb Gb, Eg, La, Hc, Bd 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, upoštevaje 
potreb divjadi po miru   1  

14 03 03P0008 g*e*h Gb, Eg, La, Hc, 2 imisije  
poostren sanitarni nadzor gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0009 g*e*vhb Gb, Eg, La, Vi, Hc 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0010 g*e*vh Gb, Eg, La, Vc, Hc 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0011 g*e*vh Gb, Eg, La, Vi, Hc 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0012 ge La, Gb, Eg, 1 imisije  poostren sanitarni nadzor gozda     

14 03 03P0013 h* Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03P0014 h* Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03P0015 h*vb Ha, La, Vc, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0016 h*v Ha, La, Vc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 03 03P0017 h*v Ha, La, Vc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 03 03P0018 hbd La, Hc, Bf, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda     
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14 03 03P0019 hbge La, Hc, Bd, Gb, Eg 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru, poostren 
sanitarni nadzor gozda     

14 03 03P0020 hbk La, Hc, Bf, Kb, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 03 03P0021 hb La, Hc, Bd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru     

14 03 03P0022 hb La, Hc, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 03 03P0023 he La, Hc, Eg, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
poostren sanitarni nadzor gozda     

14 03 03P0024 hge La, Hc, Gb, Eg, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
poostren sanitarni nadzor gozda     

14 03 03P0025 hk La, Hc, Kb, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 03 03P0026 h La, Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj     

14 03 03P0027 h La, Hc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj     

14 03 03P0028 h La, Hc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj     

14 03 03P0029 k La, Kb, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje     

14 03 03P0030  La, 1        

14 03 03P0031  La, 1        

14 03 03P0032 n*v La, Na, Vc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

odkup semenskega objekta, ukrepi 
protipožarnega varstva     

14 03 03P0033 v*b* Vc, Bd, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru   3  

14 03 03P0034 v*b Vc, La, Bf, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0035 v*b Vc, La, Bf, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0036 v*b Vc, La, Bf, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0037 v*h*b Vc, Ha, La, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0038 v*h* Vc, Ha, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   3  

14 03 03P0039 v*hb Vc, La, Ha, Bf, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0040 v*hd Vc, La, Ha, Dd, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 03 03P0041 v*h Vc, La, Ha, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0042 v*h Vc, La, Ha, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0043 v*h Vc, La, Ha, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0044 v*n* Vc, La, Na, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
odkup semenskega objekta   3  

14 03 03P0045 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03P0046 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03P0047 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03P0048 v*z*b Vc, Zc, La, Bf, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0049 v*z* Vc, Zc, La, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03P0050 vb La, Vc, Bf, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 03 03P0051 vb La, Vc, Bf, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 03 03P0052 vb La, Vc, Bf, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 03 03P0053 vb La, Vi, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 03 03P0054 vc La, Vc, Ca, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba     

14 03 03P0055 vc La, Vi, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje, nega gozdnega roba     

14 03 03P0056 vge La, Vc, Gb, Eg, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, poostren 
sanitarni nadzor gozda     

14 03 03P0057 vge La, Vi, Gb, Eg, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, poostren sanitarni nadzor 
gozda     

14 03 03P0058 vg La, Vc, Gb, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, poostren 
sanitarni nadzor gozda     
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14 03 03P0059 vhbd La, Vi, Hc, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda     

14 03 03P0060 vhbge La, Vi, Hc, Bd, Gb 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru, poostren sanitarni nadzor 
gozda     

14 03 03P0061 vhb La, Vc, Ha, Bf, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 03 03P0062 vhb La, Vc, Ha, Bf, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 03 03P0063 vhb La, Vc, Hc, Bf, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 03 03P0064 vhb La, Vc, Hc, Bf, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 03 03P0065 vhb La, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 03 03P0066 vhb La, Vi, Hc, Bd, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru     

14 03 03P0067 vhb La, Vi, Hc, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 03 03P0068 vhc La, Vc, Ha, Ca, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, nega 
gozdnega roba     

14 03 03P0069 vhc La, Vi, Hc, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba     

14 03 03P0070 vhd La, Vc, Ha, Dd, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 03 03P0071 vhe La, Vc, Hc, Eg, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, poostren 
sanitarni nadzor gozda     

14 03 03P0072 vhge La, Vc, Hc, Gb, Eg 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, poostren 
sanitarni nadzor gozda     

14 03 03P0073 vhge La, Vi, Hc, Gb, Eg 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, poostren sanitarni 
nadzor gozda     

14 03 03P0074 vhg La, Vc, Hc, Gb, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, poostren 
sanitarni nadzor gozda     

14 03 03P0075 vhk La, Vi, Hc, Kb, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 03 03P0076 vh La, Vc, Ha, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 03 03P0077 vh La, Vc, Ha, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 03 03P0078 vh La, Vc, Ha, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 03 03P0079 vh La, Vc, Hc, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 03 03P0080 vh La, Vc, Hc, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 03 03P0081 vh La, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj     

14 03 03P0082 vh La, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj     

14 03 03P0083 vh La, Vi, Hc, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj     

14 03 03P0084 vk La, Vi, Kb, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje, malopovršinsko ukrepanje    

14 03 03P0085 v La, Vc, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva     

14 03 03P0086 v La, Vc, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva     

14 03 03P0087 v La, Vc, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva     

14 03 03P0088 v La, Vi, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje     

14 03 03P0089 v La, Vi, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje     

14 03 03P0090 v La, Vi, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje     

14 03 03P0091 vr La, Vc, Rh, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 03 03P0092 z*vb Zc, La, Vc, Bf, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   2  

14 03 03P0093 z*v Zc, La, Vc, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva   2  
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14 03 03P0094 b*h Ba, Ha, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0095 b*k*e*vh Bf, Kd, Ee, Vi, Hc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0096 b*k*h Bf, Kd, Hc, La, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0097 b*k*vh Bf, Kd, Vi, Hc, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0098 b Bf, La, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0099 bc Bf, Ca, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   1  

14 03 03P0100 c Ca, La, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba   2  

14 03 03P0101 h* Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03P0102 h*vb Ha, Vc, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0103 hb Hc, Bd, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru   2  

14 03 03P0104 hb Hc, Bf, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 03 03P0105 hc Ha, Ca, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   2  

14 03 03P0106 hc Hc, Ca, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   2  

14 03 03P0107 h Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 03 03P0108 h Hc, La, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 03 03P0109 h Hc, La, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 03 03P0110 hk Hc, Kb, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 03 03P0111 k*hb Kd, Hc, Bf, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0112 k*vhb Kb, Vi, Hc, Bf, La 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 03 03P0113 k*vhb Kd, Vi, Hc, Bf, La 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 03 03P0114 k*vhc Kb, Vi, Ha, Ca, La 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0115 k*vh Kb, Vi, Ha, La, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0116 k*vh Kd, Vi, Hc, La, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0117  La, 1        

14 03 03P0118  La, 1        

14 03 03P0119 n*vhb Na, Vi, Hc, Bf, La 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

odkup semenskega objekta, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 03 03P0120 v*b* Vc, Bd, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru   3  

14 03 03P0121 v*b Vc, Bf, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0122 v*b Vc, Bf, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0123 v*hb Vc, Ha, Bf, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  
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14 03 03P0124 v*hb Vc, Ha, Bf, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0125 v*hb Vc, Ha, Bf, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0126 v*hb Vc, Hc, Bd, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru   3  

14 03 03P0127 v*hb Vc, Hc, Bf, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0128 v*hd Vc, Ha, Dd, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 03 03P0129 v*h Vc, Ha, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0130 v*h Vc, Ha, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0131 v*h Vc, Hc, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0132 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03P0133 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03P0134 v*z*h Vc, Zc, Ha, La, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0135 v*z* Vc, Zc, La, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03P0136 vb Vc, Bf, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0137 vb Vc, Bf, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0138 vc Vc, Ca, La, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 03 03P0139 vc Vi, Ca, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  zmerno ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0140 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 03 03P0141 vhb Vc, Ha, Bf, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0142 vhb Vc, Ha, Bf, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0143 vhb Vc, Hc, Bf, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0144 vhb Vi, Ha, Bd, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0145 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0146 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0147 vhb Vi, Hc, Bd, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0148 vhb Vi, Hc, Bd, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0149 vhb Vi, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0150 vhc Vi, Ha, Ca, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba   1  

14 03 03P0151 vhc Vi, Hc, Ca, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba   1  

14 03 03P0152 vhd Vi, Ha, Dd, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  
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14 03 03P0153 vhk Vi, Hc, Kb, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 03 03P0154 vh Vc, Ha, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0155 vh Vc, Ha, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0156 vh Vc, Hc, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0157 vh Vc, Hc, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0158 vh Vi, Ha, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0159 vh Vi, Ha, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0160 vh Vi, Ha, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0161 vh Vi, Hc, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0162 vh Vi, Hc, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0163 vk Vi, Kb, La, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje, malopovršinsko ukrepanje  1  

14 03 03P0164 vr Vc, Rh, La, 2
požari v naravi, odlaganje 
odpadkov  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 03 03P0165 v Vc, La, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03P0166 v Vc, La, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03P0167 v Vc, La, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03P0168 v Vi, La, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 03 03P0169 v Vi, La, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 03 03P0170 v Vi, La, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 03 03P0171 z*vhk Zc, Vi, Hc, Kb, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   2  

14 03 03P0172 z*vh Zc, Vc, Ha, La, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 03 03P0173 z*vh Zc, Vi, Hc, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   2  

14 03 03P0174 z*vk Zc, Vi, Kb, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, malopovršinsko ukrepanje  2  

14 03 03P0175 z*v Zc, Vc, La, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva   2  

14 03 03P0176  ,        

14 03 03P0177  ,        

14 03 03P0178 b* Bd, 1 prekomerna raba gozdov  upoštevaje potreb živali po miru   1  

14 03 03P0179 b*v Bd, Vc, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

upoštevaje potreb živali po miru, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 03 03P0180 b*v Bd, Vi, 1 prekomerna raba gozdov  
upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje   1  

14 03 03P0181 b*vh Ba, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0182 b*vh Bd, Vc, Ha, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

upoštevaje potreb živali po miru, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0183 b*vh Bd, Vc, Hc, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

upoštevaje potreb živali po miru, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0184 b*vh Bd, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0185 b*vh Bd, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0186 b*vh Bd, Vi, Hc, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb divjadi po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0187 b*vh Bd, Vi, Hc, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0188 b*vhd Bd, Vi, Ha, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  
upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 1  
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razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   

14 03 03P0189 b Bd, 1 prekomerna raba gozdov  upoštevaje potreb divjadi po miru   1  

14 03 03P0190 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0191 bc Bd, Ca, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

upoštevaje potreb divjadi po miru, nega 
gozdnega roba   1  

14 03 03P0192 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba   2  

14 03 03P0193 g*e*vhb Gb, Eg, Vi, Hc, Bd 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 03 03P0194 g*e*vh Gb, Eg, Vi, Hc, 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0195 ge Gb, Eg, 2 imisije  poostren sanitarni nadzor gozda   1  

14 03 03P0196 hbc Hc, Bd, Ca, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru, nega 
gozdnega roba   2  

14 03 03P0197 hb Hc, Bd, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru   2  

14 03 03P0198 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 03 03P0199 hc Ha, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   2  

14 03 03P0200 h Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 03 03P0201 h Hc, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 03 03P0202 k*vhc Kb, Vi, Ha, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0203 k*vh Kb, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0204 k Kb, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 03 03P0205 v*b*hd Vc, Bd, Ha, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 03 03P0206 v*b*hd Vz, Bd, Ha, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 03 03P0207 v*b*h Vc, Bd, Ha, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0208 v*b*h Vc, Bd, Ha, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0209 v*b*h Vz, Bd, Ha, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0210 v*b* Vc, Bd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru   3  

14 03 03P0211 v*b Vc, Bd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb divjadi po miru   3  

14 03 03P0212 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0213 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0214 v*hbc Vc, Hc, Bd, Ca, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru, nega 
gozdnega roba   3  

14 03 03P0215 v*hbc Vz, Ha, Bf, Ca, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0216 v*hbc Vz, Hc, Bd, Ca, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0217 v*hbc Vz, Hc, Bf, Ca, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0218 v*hb Vc, Ha, Bd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru   3  
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14 03 03P0219 v*hb Vc, Ha, Bd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru   3  

14 03 03P0220 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0221 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0222 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0223 v*hb Vc, Hc, Bd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru   3  

14 03 03P0224 v*hb Vc, Hc, Bd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru   3  

14 03 03P0225 v*hb Vc, Hc, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0226 v*hb Vz, Ha, Bd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0227 v*hb Vz, Ha, Bd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0228 v*hb Vz, Ha, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0229 v*hb Vz, Ha, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0230 v*hb Vz, Hc, Bd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0231 v*hb Vz, Hc, Bd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0232 v*hb Vz, Hc, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0233 v*hd Vc, Ha, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 03 03P0234 v*hd Vz, Ha, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 03 03P0235 v*h Vc, Ha, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0236 v*h Vc, Ha, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0237 v*h Vc, Ha, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0238 v*h Vc, Hc, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0239 v*h Vc, Hc, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0240 v*h Vz, Ha, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0241 v*h Vz, Hc, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0242 v* Vc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03P0243 v* Vc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03P0244 v*z*hb Vc, Za, Ha, Bf, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0245 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0246 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0247 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0248 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  
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14 03 03P0249 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0250 vge Vc, Gb, Eg, 2 požari v naravi, imisije  
ukrepi protipožarnega varstva, poostren 
sanitarni nadzor gozda   1  

14 03 03P0251 vge Vi, Gb, Eg, 2
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

zmerno ukrepanje, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 03 03P0252 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0253 vhbc Vi, Hc, Bd, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0254 vhbc Vi, Hc, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0255 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 03 03P0256 vhb Vi, Ha, Bd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0257 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0258 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0259 vhb Vi, Hc, Bd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0260 vhb Vi, Hc, Bd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0261 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0262 vhc Vi, Ha, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba   1  

14 03 03P0263 vhd Vc, Ha, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 03 03P0264 vhd Vi, Ha, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 03 03P0265 vhk Vi, Hc, Kb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 03 03P0266 vh Vc, Ha, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0267 vh Vc, Ha, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0268 vh Vc, Hc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0269 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0270 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0271 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0272 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0273 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0274 vk Vi, Kb, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje, malopovršinsko ukrepanje  1  

14 03 03P0275 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03P0276 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03P0277 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03P0278 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 03 03P0279 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  
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14 03 03P0280 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 03 03P0281 z*k Zc, Kb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 03 03P0282 z*vhb Za, Vi, Ha, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   2  

14 03 03P0283 z*vhk Zc, Vi, Hc, Kb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   2  

14 03 03P0284 z*vk Zc, Vi, Kb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, malopovršinsko ukrepanje  2  

14 03 03P0285 b*h Ba, Ha, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0286 b*vh Ba, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0287 b*vh Bd, Vc, Ha, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

upoštevaje potreb živali po miru, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0288 b*vh Bd, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0289 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0290 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba   2  

14 03 03P0291 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba   2  

14 03 03P0292 h* Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03P0293 h*vb Ha, Vc, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0294 h*v Ha, Vc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 03 03P0295 hb Hc, Bd, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru   2  

14 03 03P0296 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 03 03P0297 hc Ha, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   2  

14 03 03P0298 hge Hc, Gb, Eg, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
imisije  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
poostren sanitarni nadzor gozda   2  

14 03 03P0299 h Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 03 03P0300 h Hc, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 03 03P0301 h Hc, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 03 03P0302 hk Hc, Kb, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 03 03P0303 j*vb Jo, Vc, Bf, 1
neupoštevanje potreb divjadi 
po miru, požari v naravi  

upoštevaje potreb divjadi po miru, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0304 j*vhbd Jo, Vi, Hc, Bf, Dd 1

neupoštevanje potreb divjadi 
po miru, prekomerna raba 
gozdov  

upoštevaje potreb divjadi po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 03 03P0305 j*vhb Jo, Vi, Hc, Bf, 1

neupoštevanje potreb divjadi 
po miru, prekomerna raba 
gozdov  

upoštevaje potreb divjadi po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 03 03P0306 j*v Jo, Vc, 1
neupoštevanje potreb divjadi 
po miru, požari v naravi  

upoštevaje potreb divjadi po miru, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 03 03P0307 k*hb Kd, Hc, Bf, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0308 k*vhb Kb, Vi, Hc, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 03 03P0309 k*vhb Kd, Vi, Hc, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 1  



PRILOGE

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 314

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

združb   

14 03 03P0310 k*vhc Kb, Vi, Ha, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0311 k*vh Kb, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 03 03P0312 k Kb, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 03 03P0313 v*b*h Vc, Bd, Ha, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0314 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0315 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0316 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0317 v*hbc Vz, Ha, Bf, Ca, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0318 v*hbc Vz, Hc, Bd, Ca, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0319 v*hbc Vz, Hc, Bf, Ca, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0320 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0321 v*hb Vc, Hc, Bd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru   3  

14 03 03P0322 v*hb Vc, Hc, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0323 v*hb Vz, Ha, Bd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0324 v*hb Vz, Ha, Bd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0325 v*hb Vz, Ha, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0326 v*hb Vz, Hc, Bd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0327 v*hb Vz, Hc, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0328 v*hd Vc, Ha, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 03 03P0329 v*h Vc, Ha, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0330 v*h Vc, Ha, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0331 v*h Vc, Hc, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 03 03P0332 v*h Vz, Ha, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0333 v*h Vz, Hc, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0334 v*j*b Vc, Jo, Bf, 1
kr�itev gozdov, neupoštevanje 
potreb divjadi po miru  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb divjadi po miru, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0335 v*j* Vc, Jo, 1
kr�itev gozdov, neupoštevanje 
potreb divjadi po miru  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb divjadi po miru   3  

14 03 03P0336 v* Vc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03P0337 v*z*hb Vc, Za, Ha, Bf, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 03 03P0338 v*z*h Vc, Zc, Ha, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  
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14 03 03P0339 v*z* Vc, Zc, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03P0340 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0341 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0342 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03P0343 vc Vc, Ca, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 03 03P0344 vc Vi, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  zmerno ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0345 vge Vc, Gb, Eg, 2 požari v naravi, imisije  
ukrepi protipožarnega varstva, poostren 
sanitarni nadzor gozda   1  

14 03 03P0346 vg Vc, Gb, 2 požari v naravi, imisije  
ukrepi protipožarnega varstva, poostren 
sanitarni nadzor gozda   1  

14 03 03P0347 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0348 vhbc Vi, Hc, Bd, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0349 vhbc Vi, Hc, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 03 03P0350 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 03 03P0351 vhb Vi, Ha, Bd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0352 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0353 vhb Vi, Hc, Bd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 03 03P0354 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 03 03P0355 vhc Vi, Ha, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba   1  

14 03 03P0356 vhc Vi, Hc, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba   1  

14 03 03P0357 vhd Vi, Ha, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 03 03P0358 vhe Vc, Hc, Eg, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, poostren 
sanitarni nadzor gozda   1  

14 03 03P0359 vhge Vc, Hc, Gb, Eg, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, poostren 
sanitarni nadzor gozda   1  

14 03 03P0360 vhg Vc, Hc, Gb, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, poostren 
sanitarni nadzor gozda   1  

14 03 03P0361 vhk Vi, Hc, Kb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 03 03P0362 vh Vc, Ha, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0363 vh Vc, Ha, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0364 vh Vc, Ha, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0365 vh Vc, Hc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0366 vh Vc, Hc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  
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14 03 03P0367 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0368 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0369 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0370 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 03 03P0371 vk Vi, Kb, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje, malopovršinsko ukrepanje  1  

14 03 03P0372 vr Vc, Rh, 2
požari v naravi, odlaganje 
odpadkov  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 03 03P0373 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03P0374 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03P0375 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03P0376 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 03 03P0377 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 03 03P0378 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 03 03P0379 z*vb Zc, Vc, Bf, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   2  

14 03 03P0380 z*vhb Za, Vi, Ha, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   2  

14 03 03P0381 z*vh Zc, Vc, Ha, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 03 03P0382 z*v Zc, Vc, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva   2  

14 03 03T0000 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0001 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0002 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0003 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0004 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0005 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0006 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0007 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0008 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0009 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0010 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0011 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0012 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0013 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0014 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0015 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0016 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0017 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0018 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0019 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0020 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0021 j* Jc, Jk, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive  košnja in odvoz sena 1  

14 03 03T0022 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0023 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0024 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0025 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0026 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 03 03T0027 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0028 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 03 03T0029 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0030 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 03 03T0031 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 03 03T0032 j* Jc, 1
poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 1  



PRILOGE 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 317

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

objektov  miru   

14 03 03T0033 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0034 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 03 03T0035 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 03 03T0036 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0037 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0038 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0039 j* Jb, Be, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 03 03T0040 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0041 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0042 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0043 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0044 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0045 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0046 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 03 03T0047 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0048 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0049 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0050 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0051 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 03 03T0052 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0053 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 03 03T0054 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0055 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0056 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0057 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0058 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 03 03T0059 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0060 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0061 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 03 03T0062 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0063 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0064 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 03 03T0065 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0066 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0067 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0068 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0069 h*b*j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 03 03T0070 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0071 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0072 h*b*j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 03 03T0073 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 03 03T0074 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0075 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0076 j* Jc, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, košnja in odvoz sena   1  

14 03 03T0077 n* Na, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  odkup semenskega objekta   1  

14 03 03T0078 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  
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14 03 03T0079 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 03 03T0080 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 03 03T0081 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 03 03T0082 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 03 03T0083 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 03 03T0084 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 03 03T0085 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 03 03T0086 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0087 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0088 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03T0089 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0090 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0091 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03T0092 e*c Ca, Ea, 2
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03T0093 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03T0094 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0095 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0096 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0097 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0098 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0099 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0100 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0101 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0102 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03T0103 e*c Ca, Ea, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba bioolj   1  

14 03 03T0104 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03T0105 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0106 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03T0107 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0108 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0109 c Ca, 2
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03T0110 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0111 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03T0112 c Ca, 2
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03T0113 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0114 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0115 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 03 03T0116 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0117 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0118 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0119 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0120 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0121 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 03 03T0122 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 03 03T0123 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 03 03T0124 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 03 03T0125 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 03 03T0126 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 03 03T0127 b* Bd, 1 prekomerna raba gozdov  prepovedana se�nja   1  

14 03 03T0128 b* Bd, 1 prekomerna raba gozdov  prepovedana se�nja   1  
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14 03 03T0129 b* Bd, 1 prekomerna raba gozdov  prepovedana se�nja   1  

14 03 03T0130 b* Bd, 1 prekomerna raba gozdov  prepovedana se�nja   1  

14 03 03T0131 h*o* He, Oh, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 03 03T0132 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 03 03T0133 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0134 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 03 03T0135 h*o* He, Oh, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 03 03T0136 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0137 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0138 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0139 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0140 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0141 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0142 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0143 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0144 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0145 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0146 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0147 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0148 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0149 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0150 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0151 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0152 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 03 03T0153 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0154 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 03 03T0155 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0156 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0157 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 03 03T0158 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 03 03T0159 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 03 03T0160 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0161 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0162 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0163 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0164 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0165 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 03 03T0166 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0167 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0168 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0169 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0170 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 03 03T0171 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0172 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 03 03T0173 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0174 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0175 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0176 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0177 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03T0178 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 03 03L0000 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 03 03L0001 r*p*t Rd, Pa, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�, ohranjanje varnosti in 
prehodnosti poti, vzdrževanje didakti�nih 
objektov   1  

14 03 03L0002 b Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 03 03L0003 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 03 03L0004 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 03 03L0005 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 03 03L0006 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 03 03L0007 z* Zb, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 03 03L0008 z Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 03 03L0009 z Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 03 03L0010 z Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 03 03L0011 z* Za, 2 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 03 03L0012 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 03 03L0013 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 03 03L0014 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 03 03L0015 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 03 03L0016 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 10 10P0000  ,        

14 10 10P0001 b La, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 10 10P0002 h*v Ha, La, Vc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 10 10P0003 hb La, Hc, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 10 10P0004 h La, Hc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj     

14 10 10P0005  La, 1        

14 10 10P0006 v*h* Vc, Ha, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   3  

14 10 10P0007 v*h Vc, La, Hc, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 10 10P0008 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 10 10P0009 vb La, Vc, Bf, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     
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14 10 10P0010 vb La, Vi, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 10 10P0011 vhb La, Vc, Hc, Bf, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 10 10P0012 vhb La, Vi, Hc, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 10 10P0013 vh La, Vc, Hc, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 10 10P0014 vh La, Vi, Hc, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj     

14 10 10P0015 v La, Vc, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva     

14 10 10P0016 v La, Vi, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje     

14 10 10P0017 z*h Zc, La, Hc, 2 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0018 z*vh Zc, La, Vc, Hc, 2 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0019 z*v Zc, La, Vc, 2 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva   1  

14 10 10P0020 z* Zc, La, 2 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 10 10P0021 b*e*hzd Bd, Ec, Hc, Zc, Db 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 10 10P0022 b*h Bd, Hc, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

upoštevaje potreb živali po miru, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0023 b*hd Bd, Hc, Db, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

upoštevaje potreb živali po miru, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 10 10P0024 b*vh Bd, Vi, Hc, La, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 10 10P0025 b*vh Bd, Vi, Hc, La, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 10 10P0026 b Bf, La, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 10 10P0027 bd Bf, Db, La, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 10 10P0028 e*bzd Ec, Bf, Zc, Db, La 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 10 10P0029 e*hbd Ec, Hc, Bf, Db, La 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0030 e*hbzd Ec, Hc, Bf, Zc, Db 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 10 10P0031 e*vbzd Ec, Vi, Bf, Zc, Db 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 10 10P0032 e*vhbd Ec, Vi, Hc, Bf, Db 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 10 10P0033 e*vhb Eb, Vi, Hc, Bf, La 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0034 e*vhbgc Eb, Vi, Hc, Bf, Gb 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0035 e*vhbg Eb, Vi, Hc, Bf, Gb 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0036 e*vhbkgc Eb, Vi, Hc, Bf, Ke 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 10 10P0037 e*vhbzd Ec, Vi, Hc, Bf, Zc 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda 1  
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14 10 10P0038 g*e*hbk Gb, Eg, Hc, Bf, Kc 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 10 10P0039 g*e*vhbc Gb, Eb, Vi, Hc, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0040 g*e*vhb Gb, Eb, Vi, Hc, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0041 g*e*vhbkc Gb, Eb, Vi, Hc, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0042 g*e*vhbk Gb, Eb, Vi, Hc, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0043 g*hbde Gz, Hc, Bf, Db, Ec 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0044 g*hbd Gz, Hc, Bf, Db, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0045 g*hbd Gz, Hc, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0046 g*hbd Gz, Hc, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0047 g*hb Gz, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0048 g*hb Gz, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0049 g*hbkde Gz, Hc, Bf, Kc, Db 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0050 g*hbkd Gz, Hc, Bf, Kc, Db 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0051 g*hbkd Gz, Hc, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0052 g*hbk Gz, Hc, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0053 g*hbk Gz, Hc, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0054 g*hbkr Gz, Hc, Bf, Kc, Ra 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0055 g*vhbde Gz, Vi, Hc, Bf, Db 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 10 10P0056 g*vhb Gb, Vi, Hc, Bf, La 2
imisije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0057 g*vhb Gz, Vi, Hc, Bf, La 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0058 g*vhbk Gz, Vi, Hc, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0059 g*vhbk Gz, Vi, Hc, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0060 g*vhbkr Gz, Vi, Hc, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  
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14 10 10P0061 h*v Ha, Vc, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 10 10P0062 hbc Hc, Bf, Ca, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   2  

14 10 10P0063 hbde Hc, Bf, Db, Ec, La 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba   2  

14 10 10P0064 hbd Hc, Bf, Db, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 10 10P0065 hbd Hc, Bf, Dd, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 10 10P0066 hb Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 10 10P0067 hb Hc, Bf, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 10 10P0068 hb Hc, Bf, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 10 10P0069 hbkc Hc, Bf, Kc, Ca, La 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 10 10P0070 hbkge Hc, Bf, Kc, Gb, Eg 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda   2  

14 10 10P0071 hbkg Ha, Bf, Kc, Gz, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 10 10P0072 hbkg Hc, Bf, Kc, Gz, La 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 10 10P0073 hbk Hc, Bf, Kc, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 10 10P0074 hbk Hc, Bf, Kc, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 10 10P0075 hc Hc, Ca, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   2  

14 10 10P0076 h Hc, La, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 10 10P0077 k*g*e*hb Kc, Gz, Eg, Hc, Bf 2
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0078 k*g*hbe Kc, Gz, Hc, Bf, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0079 k*g*vhbe Kc, Gz, Vi, Hc, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0080 k*g*vhbre Kc, Gz, Vi, Hc, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0081 k*hbge Kc, Hc, Bf, Gz, Ee 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0082 k*hbrge Kc, Hc, Bf, Gz, Ra 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0083 k*r*t*e*vhbd Ke, Ra, Ta, Ec, Vi 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0084 k*r*t*e*vhbzd Ke, Ra, Ta, Ec, Vi 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0085 k*vhbe Kc, Vi, Hc, Bf, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  
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14 10 10P0086 k*vhbge Kc, Vi, Hc, Bf, Gz 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0087 k*vhbrge Kc, Vi, Hc, Bf, Gz 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0088 k*z*g*hbe Kc, Zc, Gz, Hc, Bf 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 10 10P0089 k*z*g*vhbe Kc, Zc, Gz, Vi, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 10 10P0090 k*z*r*g*hbtce Kc, Zc, Gz, Ra, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0091 k*z*r*g*hbte Kc, Zc, Gz, Ra, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0092 k*z*r*g*vhbte Kc, Zc, Gz, Ra, Vi 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, zmerno ukrepanje  1  

14 10 10P0093  La, 1        

14 10 10P0094 n*vhbk Na, Vi, Hc, Bf, Kc 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

odkup semenskega objekta, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 10 10P0095 n*vhbk Na, Vi, Hc, Bf, Kc 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

odkup semenskega objekta, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 10 10P0096 n*vhb Na, Vi, Hc, Bf, La 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

odkup semenskega objekta, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0097 n*vhb Na, Vi, Hc, Bf, La 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

odkup semenskega objekta, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0098 r*hbktg Ra, Hc, Bf, Kc, Gz 1

odlaganje odpadkov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

dosledno izvajanje gozdnega reda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 10 10P0099 r*t*e*vhbd Ra, Ta, Ec, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, malopovršinsko ukrepanje, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 10 10P0100 r*t*e*vhbzd Ra, Ta, Ec, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, malopovršinsko ukrepanje, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 10 10P0101 v*b*e*hzd Vz, Bd, Ec, Hc, Zc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda   1  

14 10 10P0102 v*e*hbd Vz, Ec, Hc, Bf, Db 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0103 v*e*hbzd Vc, Ec, Hc, Bf, Zc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda 3  

14 10 10P0104 v*e*hbzd Vz, Ec, Hc, Bf, Zc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda   1  

14 10 10P0105 v*g*hbd Vc, Gz, Hc, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 3  

14 10 10P0106 v*g*hbkd Vc, Gz, Hc, Bf, Kc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   3  

14 10 10P0107 v*g*hb Vc, Gz, Hc, Bf, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   3  

14 10 10P0108 v*hbd Vz, Hc, Bf, Db, La 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  
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14 10 10P0109 v*hb Vc, Hc, Bf, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 10 10P0110 v*hb Vz, Hc, Bf, La, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0111 v*h Vc, Hc, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 10 10P0112 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 10 10P0113 v*z* Vc, Zc, La, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 10 10P0114 vbc Vi, Bf, Ca, La, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 10 10P0115 vb Vc, Bf, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 10 10P0116 vb Vi, Bf, La, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0117 vhbce Vi, Hc, Bf, Ca, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 10 10P0118 vhbc Vi, Hc, Bf, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 10 10P0119 vhbde Vi, Hc, Bf, Db, Ec 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0120 vhbd Vi, Hc, Bf, Db, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0121 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0122 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0123 vhbe Vi, Hc, Bf, Eb, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 10 10P0124 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 10 10P0125 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 10 10P0126 vhbkce Vi, Hc, Bf, Ke, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0127 vhbkc Vi, Hc, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0128 vhbke Vi, Hc, Bf, Ke, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0129 vhbkge Vi, Hc, Bf, Kc, Gb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
poostren sanitarni nadzor gozda 1  

14 10 10P0130 vhbkg Vi, Hc, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0131 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0132 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0133 vhbk Vi, Hc, Bf, Ke, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0134 vhbr Vi, Hc, Bf, Ra, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  
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14 10 10P0135 vhb Vc, Hc, Bf, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 10 10P0136 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0137 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0138 vhb Vi, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0139 vhb Vi, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0140 vhc Vi, Hc, Ca, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba   1  

14 10 10P0141 vh Vc, Hc, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0142 vh Vi, Hc, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0143 v Vc, La, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10P0144 v Vi, La, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0145 z*hbkc Zc, Hc, Bf, Kc, Ca 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje  nega gozdnega 
roba 2  

14 10 10P0146 z*hbkg Zc, Hc, Bf, Kc, Gz 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 10 10P0147 z*h Zc, Hc, La, 2

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0148 z*r*hbktg Zc, Ra, Hc, Bf, Kc 1
kr�itev gozdov, odlaganje 
odpadkov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  malopovršinsko 
ukrepanje 2  

14 10 10P0149 z*vhbkc Zc, Vi, Hc, Bf, Kc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 2  

14 10 10P0150 z*vhb Ze, Vi, Hc, Bf, La 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0151 z*vh Zc, Vc, Hc, La, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0152 z*v Zc, Vc, La, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva   1  

14 10 10P0153 z* Zc, La, 2 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 10 10P0154  ,        

14 10 10P0155 b*e*hd Bd, Ec, Hc, Db, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0156 b*e*hzd Bd, Ec, Hc, Zc, Db 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 10 10P0157 b*e*vhd Bd, Ec, Vi, Hc, Db 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  dosledno izvajanje gozdnega 
reda 1  

14 10 10P0158 b*e*vhzd Bd, Ec, Vi, Hc, Zc 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda 1  

14 10 10P0159 b*e*vzd Bd, Ec, Vi, Zc, Db 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 10 10P0160 b*g*e*vh Bf, Gb, Eg, Vi, Hc 1
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  
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14 10 10P0161 b*g*e*vhk Bd, Gb, Eg, Vi, Hc 1
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

upoštevaje potreb živali po miru, poostren 
sanitarni nadzor gozda, zmerno ukrepanje, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0162 b*g*e*vhk Bf, Gb, Eg, Vi, Hc 1
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 10 10P0163 b*g*hkd Bd, Gz, Hc, Kc, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0164 b*h Bd, Hc, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

upoštevaje potreb živali po miru, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0165 b*hd Bd, Hc, Db, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

upoštevaje potreb živali po miru, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 10 10P0166 b*k*g*e*vh Bd, Kc, Gb, Eg, Vi 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda, zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0167 b*k*g*e*vh Bd, Kc, Gz, Eg, Vi 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda, zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0168 b*k*g*e*vh Bf, Kc, Gb, Eg, Vi 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda, zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0169 b*k*g*vhe Bf, Kc, Gz, Vi, Hc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 10 10P0170 b*k*r*t*e*vhzd Bd, Ke, Ra, Ta, Ec 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 10 10P0171 b*k*vhge Bf, Kc, Vi, Hc, Gb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  poostren sanitarni nadzor 
gozda 1  

14 10 10P0172 b*r*t*e*vhd Bd, Ra, Ta, Ec, Vi 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

upoštevaje potreb živali po miru, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, malopovršinsko ukrepanje  zmerno 
ukrepanje 1  

14 10 10P0173 b*r*t*e*vhzd Bd, Ra, Ta, Ec, Vi 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

upoštevaje potreb živali po miru, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, malopovršinsko ukrepanje  zmerno 
ukrepanje 1  

14 10 10P0174 b*vh Bd, Vi, Hc, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 10 10P0175 b*vh Bd, Vi, Hc, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 10 10P0176 b*vhd Bd, Vi, Hc, Db, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 10 10P0177 b*vhg Bf, Vi, Hc, Gb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 10 10P0178 b*vhge Bf, Vi, Hc, Gb, Eg 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 10 10P0179 b*vhkg Bf, Vi, Hc, Kc, Gb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje  
poostren sanitarni nadzor gozda 1  

14 10 10P0180 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 10 10P0181 d*vhbkg Da, Vi, Hc, Bf, Kc 1 prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 10 10P0182 e*bzd Ec, Bf, Zc, Db, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 10 10P0183 e*hbd Ec, Hc, Bf, Db, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0184 e*hbzd Ec, Hc, Bf, Zc, Db 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  
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14 10 10P0185 e*vbzd Ec, Vi, Bf, Zc, Db 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 10 10P0186 e*vhbc Eb, Vi, Hc, Bf, Cb 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  vzdrževanje protipožarne 
infrastrukture 1  

14 10 10P0187 e*vhbd Ec, Vi, Hc, Bf, Db 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 10 10P0188 e*vhbgc Eb, Vi, Hc, Bf, Gb 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0189 e*vhbkc Eb, Vi, Hc, Bf, Ke 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 10 10P0190 e*vhbzd Ec, Vi, Hc, Bf, Zc 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda 1  

14 10 10P0191 e*zd Ec, Zc, Db, 1
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 10 10P0192 g*e*vhbc Gb, Eb, Vi, Hc, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0193 g*e*vhb Gb, Eb, Vi, Hc, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0194 g*e*vhb Gb, Eg, Vi, Hc, Bf 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0195 g*e*vhbkc Gb, Eb, Vi, Hc, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0196 g*e*vhbk Gb, Eg, Vi, Hc, Bf 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0197 g*hb Gz, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0198 g*hb Gz, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0199 g*vhbde Gz, Vi, Hc, Bf, Db 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 10 10P0200 g*vhbd Gz, Vi, Hc, Bf, Db 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 10 10P0201 g*vhb Gb, Vi, Hc, Bf, 2
imisije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0202 g*vhb Gz, Vi, Hc, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0203 g*vhbkde Gz, Vi, Hc, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0204 g*vhbkd Gz, Vi, Hc, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0205 g*vhbk Gb, Vi, Hc, Bf, Kc 2
imisije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 10 10P0206 g*vhbk Gz, Vi, Hc, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0207 g*vhbk Gz, Vi, Hc, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 1  
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razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   

14 10 10P0208 hbc Hc, Bf, Ca, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   2  

14 10 10P0209 hbc Hc, Bf, Cb, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
vzdrževanje protipožarne infrastrukture   2  

14 10 10P0210 hbd Hc, Bf, Db, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 10 10P0211 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 10 10P0212 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 10 10P0213 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 10 10P0214 hbkc Hc, Bf, Kc, Ca, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 10 10P0215 hbkg Hc, Bf, Kc, Gz, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 10 10P0216 hbk Hc, Bf, Kc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 10 10P0217 h Hc, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 10 10P0218 k*g*e*vhb Kc, Gb, Eg, Vi, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0219 k*g*e*vhb Kc, Gz, Eg, Vi, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0220 k*g*vhbe Kc, Gz, Vi, Hc, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0221 k*r*t*e*vhbc Ke, Ra, Ta, Eb, Vi 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0222 k*r*t*e*vhbd Ke, Ra, Ta, Ec, Vi 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0223 k*r*t*e*vhbzd Ke, Ra, Ta, Ec, Vi 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0224 k*vhbge Kc, Vi, Hc, Bf, Gb 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  poostren sanitarni nadzor gozda 1  

14 10 10P0225 k*z*g*vhbe Kc, Zc, Gz, Vi, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 10 10P0226 r*t*e*vhbc Ra, Ta, Eb, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0227 r*t*e*vhbd Ra, Ta, Ec, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, malopovršinsko ukrepanje, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 10 10P0228 r*t*e*vhbgc Ra, Ta, Eb, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0229 r*t*e*vhbkc Ra, Ta, Eb, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0230 r*t*e*vhbkgc Ra, Ta, Eb, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0231 r*t*e*vhbk Ra, Ta, Eb, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0232 r*t*e*vhb Ra, Ta, Ea, Vi, Hc 2 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0233 r*t*e*vhb Ra, Ta, Eb, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  
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14 10 10P0234 r*t*e*vhbzd Ra, Ta, Ec, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, malopovršinsko ukrepanje, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 10 10P0235 r*t*g*e*vhbc Gb, Ra, Ta, Ea, Vi 2 imisije, odlaganje odpadkov  

poostren sanitarni nadzor gozda, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0236 r*t*g*e*vhbkc Gb, Ra, Ta, Ea, Vi 2 imisije, odlaganje odpadkov  

poostren sanitarni nadzor gozda, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0237 v*b*d*hkg Vc, Ba, Da, Hc, Kc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  
malopovršinsko ukrepanje 3  

14 10 10P0238 v*b*e*hd Vz, Bd, Ec, Hc, Db 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 10 10P0239 v*b*e*hzd Vc, Bd, Ec, Hc, Zc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj  obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda 3  

14 10 10P0240 v*b*e*hzd Vz, Bd, Ec, Hc, Zc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda   1  

14 10 10P0241 v*b*g*hkd Vc, Bd, Gz, Hc, Kc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   3  

14 10 10P0242 v*b*hd Vz, Bd, Hc, Db, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 10 10P0243 v*b*hkg Vc, Ba, Hc, Kc, Gz 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 10 10P0244 v*b*h Vz, Bd, Hc, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 10 10P0245 v*b*k*r*t*e*hzd Vz, Bd, Ke, Ra, Ta 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, dosledno izvajanje gozdnega 
reda, nega gozdnega roba   1  

14 10 10P0246 v*b*r*t*e*hd Vz, Bd, Ra, Ta, Ec 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, dosledno izvajanje gozdnega 
reda, nega gozdnega roba   1  

14 10 10P0247 v*b*r*t*e*hzd Vz, Bd, Ra, Ta, Ec 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, dosledno izvajanje gozdnega 
reda, nega gozdnega roba   1  

14 10 10P0248 v*e*hbd Vz, Ec, Hc, Bf, Db 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0249 v*e*hbzd Vz, Ec, Hc, Bf, Zc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda   1  

14 10 10P0250 v*hbkgd Vc, Hc, Bf, Kc, Gz 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 10 10P0251 v*hbkg Vc, Hc, Bf, Kc, Gz 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 10 10P0252 v*k*r*t*e*hbzd Vz, Ke, Ra, Ta, Ec 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 10 10P0253 v*r*t*e*hbzd Vz, Ra, Ta, Ec, Hc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, odlaganje 
odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, obvezna uporaba biološko razgradljivih 
olj   1  

14 10 10P0254 v* Vc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 10 10P0255 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 10 10P0256 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0257 vhbce Vi, Hc, Bf, Cb, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, vzdrževanje protipožarne 
infrastrukture  nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0258 vhbc Vi, Hc, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  
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14 10 10P0259 vhbc Vi, Hc, Bf, Cb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, vzdrževanje protipožarne 
infrastrukture   1  

14 10 10P0260 vhbc Vi, Hc, Bf, Cb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, vzdrževanje protipožarne 
infrastrukture   1  

14 10 10P0261 vhbdc Vi, Hc, Bf, Dd, Cb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  vzdrževanje protipožarne 
infrastrukture 1  

14 10 10P0262 vhbde Vi, Hc, Bf, Db, Ec 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0263 vhbd Vi, Hc, Bf, Db, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0264 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0265 vhbe Vi, Hc, Bf, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 10 10P0266 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 10 10P0267 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 10 10P0268 vhbg Vi, Hc, Bf, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 10 10P0269 vhbg Vi, Hc, Bf, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0270 vhbkce Vi, Hc, Bf, Ke, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0271 vhbkce Vi, Hc, Bf, Ke, Cb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
vzdrževanje protipožarne infrastrukture 1  

14 10 10P0272 vhbkc Vi, Hc, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0273 vhbke Vi, Hc, Bf, Ke, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0274 vhbkgd Vi, Hc, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0275 vhbkge Vi, Hc, Bf, Kc, Gb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
poostren sanitarni nadzor gozda 1  

14 10 10P0276 vhbkg Vi, Ha, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0277 vhbkg Vi, Hc, Bf, Kc, Gb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
poostren sanitarni nadzor gozda 1  

14 10 10P0278 vhbkg Vi, Hc, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0279 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0280 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0281 vhb Vc, Hc, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  
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14 10 10P0282 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0283 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0284 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0285 vhbzde Vi, Hc, Bf, Zc, Db 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 10 10P0286 vhd Vi, Hc, Db, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0287 vh Vc, Hc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0288 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0289 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10P0290 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0291 z*vhbkg Zc, Vi, Hc, Bf, Kc 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 10 10P0292 b*e*hzd Bd, Ec, Hc, Zc, Db 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 10 10P0293 b*e*vhd Bd, Ec, Vi, Hc, Db 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  dosledno izvajanje gozdnega 
reda 1  

14 10 10P0294 b*g*e*vhk Bd, Gb, Eg, Vi, Hc 1
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

upoštevaje potreb živali po miru, poostren 
sanitarni nadzor gozda, zmerno ukrepanje, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0295 b*h Bd, Hc, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

upoštevaje potreb živali po miru, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0296 b*hd Bd, Hc, Db, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

upoštevaje potreb živali po miru, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 10 10P0297 b*vh Bd, Vi, Hc, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 10 10P0298 b*vhd Bd, Vi, Hc, Db, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 10 10P0299 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 10 10P0300 e*bzd Ec, Bf, Zc, Db, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 10 10P0301 e*hbd Ec, Hc, Bf, Db, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0302 e*hbzd Ec, Hc, Bf, Zc, Db 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda  dosledno izvajanje 
gozdnega reda 1  

14 10 10P0303 e*vbzd Ec, Vi, Bf, Zc, Db 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 10 10P0304 e*vhbd Ec, Vi, Hc, Bf, Db 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 10 10P0305 e*vhb Eb, Vi, Hc, Bf, 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0306 e*vhbgc Eb, Vi, Hc, Bf, Gb 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  
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14 10 10P0307 e*vhbg Eb, Vi, Hc, Bf, Gb 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0308 e*vhbzd Ec, Vi, Hc, Bf, Zc 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda 1  

14 10 10P0309 g*e*vhbc Gb, Eb, Vi, Hc, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0310 g*e*vhb Gb, Eb, Vi, Hc, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0311 g*e*vhb Gb, Eg, Vi, Hc, Bf 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0312 g*e*vhbkc Gb, Eb, Vi, Hc, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0313 g*e*vhbk Gb, Eb, Vi, Hc, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0314 g*e*vhbk Gb, Eg, Vi, Hc, Bf 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0315 g*hbde Gz, Hc, Bf, Db, Ec 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0316 g*hbd Gz, Hc, Bf, Db, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0317 g*hbd Gz, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0318 g*hbd Gz, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0319 g*hb Gz, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0320 g*hb Gz, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0321 g*hbkde Gz, Hc, Bf, Kc, Db 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0322 g*hbkd Gz, Hc, Bf, Kc, Db 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0323 g*hbkd Gz, Hc, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0324 g*hbk Gz, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0325 g*hbk Gz, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0326 g*vhbde Gz, Vi, Hc, Bf, Db 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 10 10P0327 g*vhb Gb, Vi, Hc, Bf, 2
imisije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0328 g*vhb Gz, Vi, Hc, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  
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14 10 10P0329 g*vhbk Gb, Vi, Hc, Bf, Kc 2
imisije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 10 10P0330 g*vhbk Gz, Vi, Hc, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0331 g*vhbk Gz, Vi, Hc, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0332 hbc Hc, Bf, Ca, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   2  

14 10 10P0333 hbc Hc, Bf, Cb, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
vzdrževanje protipožarne infrastrukture   2  

14 10 10P0334 hbde Hc, Bf, Db, Ec, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba   2  

14 10 10P0335 hbd Hc, Bf, Db, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 10 10P0336 hbd Hc, Bf, Dd, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 10 10P0337 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 10 10P0338 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 10 10P0339 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 10 10P0340 hbkc Hc, Bf, Kc, Ca, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 10 10P0341 hbkg Hc, Bf, Kc, Gz, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 10 10P0342 hbk Hc, Bf, Kc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 10 10P0343 hbk Hc, Bf, Kc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 10 10P0344 hc Hc, Ca, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   2  

14 10 10P0345 h Hc, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 10 10P0346 k*g*e*hb Kc, Gz, Eg, Hc, Bf 2
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0347 k*g*e*vhb Kc, Gb, Eg, Vi, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0348 k*g*e*vhb Kc, Gz, Eg, Vi, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0349 k*g*hbe Kc, Gz, Hc, Bf, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0350 k*g*vhbe Kc, Gz, Vi, Hc, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0351 k*r*t*e*vhbc Ke, Ra, Ta, Eb, Vi 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0352 k*vhbge Kc, Vi, Hc, Bf, Gz 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 10 10P0353 k*z*g*vhbe Kc, Zc, Gz, Vi, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  
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14 10 10P0354 k*z*r*g*hbte Kc, Zc, Gz, Ra, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0355 r*t*e*vhbc Ra, Ta, Eb, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0356 r*t*e*vhbd Ra, Ta, Ec, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, malopovršinsko ukrepanje, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 10 10P0357 r*t*e*vhbkc Ra, Ta, Eb, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0358 r*t*e*vhbk Ra, Ta, Eb, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0359 r*t*e*vhb Ra, Ta, Ea, Vi, Hc 2 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0360 r*t*e*vhb Ra, Ta, Eb, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0361 r*t*e*vhbzd Ra, Ta, Ec, Vi, Hc 1 odlaganje odpadkov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba, malopovršinsko ukrepanje, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 10 10P0362 r*t*g*e*vhbkc Gb, Ra, Ta, Ea, Vi 2 imisije, odlaganje odpadkov  

poostren sanitarni nadzor gozda, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0363 v*b*d*hkg Vc, Ba, Da, Hc, Kc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  
malopovršinsko ukrepanje 3  

14 10 10P0364 v*b*e*hd Vz, Bd, Ec, Hc, Db 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 10 10P0365 v*b*e*hzd Vz, Bd, Ec, Hc, Zc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda   1  

14 10 10P0366 v*b*r*t*e*hd Vz, Bd, Ra, Ta, Ec 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, dosledno izvajanje gozdnega 
reda, nega gozdnega roba   1  

14 10 10P0367 v*b*r*t*e*hzd Vz, Bd, Ra, Ta, Ec 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, dosledno izvajanje gozdnega 
reda, nega gozdnega roba   1  

14 10 10P0368 v*e*hbzd Vz, Ec, Hc, Bf, Zc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda   1  

14 10 10P0369 v*g*hb Vc, Gz, Hc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   3  

14 10 10P0370 v*hbkg Vc, Hc, Bf, Kc, Gz 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 10 10P0371 v*hb Vc, Hc, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 10 10P0372 v*r*t*e*hbzd Vz, Ra, Ta, Ec, Hc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, odlaganje 
odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba, obvezna uporaba biološko razgradljivih 
olj   1  

14 10 10P0373 v* Vc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 10 10P0374 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 10 10P0375 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0376 vhbce Vi, Hc, Bf, Cb, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, vzdrževanje protipožarne 
infrastrukture  nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0377 vhbc Vi, Hc, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 10 10P0378 vhbc Vi, Hc, Bf, Cb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, vzdrževanje protipožarne 
infrastrukture   1  

14 10 10P0379 vhbc Vi, Hc, Bf, Cb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, vzdrževanje protipožarne 
infrastrukture   1  
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14 10 10P0380 vhbdc Vi, Hc, Bf, Dd, Cb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  vzdrževanje protipožarne 
infrastrukture 1  

14 10 10P0381 vhbde Vi, Hc, Bf, Db, Ec 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0382 vhbd Vi, Hc, Bf, Db, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0383 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0384 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0385 vhbe Vi, Hc, Bf, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 10 10P0386 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 10 10P0387 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 10 10P0388 vhbg Vi, Hc, Bf, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 10 10P0389 vhbg Vi, Hc, Bf, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0390 vhbkce Vi, Hc, Bf, Ke, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0391 vhbkce Vi, Hc, Bf, Ke, Cb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
vzdrževanje protipožarne infrastrukture 1  

14 10 10P0392 vhbkc Vi, Hc, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0393 vhbke Vi, Hc, Bf, Ke, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 10 10P0394 vhbkge Vi, Hc, Bf, Kc, Gb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
poostren sanitarni nadzor gozda 1  

14 10 10P0395 vhbkg Vi, Ha, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0396 vhbkg Vi, Hc, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0397 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0398 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 10 10P0399 vhbr Vi, Hc, Bf, Ra, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 10 10P0400 vhb Vc, Hc, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 10 10P0401 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0402 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  



PRILOGE 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 337

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 10 10P0403 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 10 10P0404 vhc Vi, Hc, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba   1  

14 10 10P0405 vh Vc, Hc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0406 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0407 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10P0408 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 10 10P0409 z*hbkg Zc, Hc, Bf, Kc, Gz 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 10 10P0410 z*h Zc, Hc, 2

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0411 z*vh Zc, Vc, Hc, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 10 10P0412 z*v Zc, Vc, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva   1  

14 10 10P0413 z* Zc, 2 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 10 10T0000 h*b*j* Jc, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0001 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0002 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0003 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0004 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0005 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0006 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0007 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0008 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0009 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0010 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0011 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0012 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0013 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0014 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0015 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0016 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0017 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0018 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0019 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0020 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0021 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0022 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0023 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0024 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0025 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0026 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0027 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0028 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0029 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0030 h*b*j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 10 10T0031 h*b*j* Jc, 1
poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 1  
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objektov  miru   

14 10 10T0032 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0033 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0034 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0035 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0036 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0037 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0038 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0039 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0040 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0041 h*b*j* Jc, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0042 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0043 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 10 10T0044 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0045 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0046 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0047 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0048 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0049 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0050 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0051 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0052 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0053 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0054 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0055 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0056 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0057 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0058 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0059 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0060 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0061 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0062 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0063 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 10 10T0064 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0065 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0066 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0067 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0068 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0069 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0070 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0071 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0072 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0073 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0074 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0075 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  
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14 10 10T0076 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0077 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0078 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0079 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0080 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0081 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0082 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0083 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0084 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 10 10T0085 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0086 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 10 10T0087 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0088 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0089 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 10 10T0090 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0091 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0092 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0093 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0094 j* Jk, Jb, 1

slabo vzdrževanje objektov, 
zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  

izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 10 10T0095 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0096 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 10 10T0097 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0098 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0099 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0100 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0101 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0102 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0103 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0104 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0105 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0106 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0107 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0108 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0109 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0110 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0111 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0112 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0113 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0114 j* Jc, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0115 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0116 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0117 j* Jc, Jb, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 10 10T0118 j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 10 10T0119 j* Jc, Jb, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive 1  

14 10 10T0120 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  
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14 10 10T0121 j* Jb, Jk, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0122 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0123 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0124 h*b*j* Jc, Ja, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive  košnja in odvoz sena 1  

14 10 10T0125 j* Jc, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0126 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0127 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 10 10T0128 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0129 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 10 10T0130 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a 1  

14 10 10T0131 j* Jc, Jk, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, košnja in odvoz sena  izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive 1  

14 10 10T0132 j* Jc, Jk, Jb, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a 1  

14 10 10T0133 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 10 10T0134 j* Jc, Jk, Jb, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a 1  

14 10 10T0135 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0136 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0137 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0138 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0139 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0140 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0141 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0142 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0143 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0144 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0145 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0146 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0147 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0148 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0149 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0150 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0151 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0152 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0153 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0154 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0155 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  
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14 10 10T0156 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0157 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0158 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 10 10T0159 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0160 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0161 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0162 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0163 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0164 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0165 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0166 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0167 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0168 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0169 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0170 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0171 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0172 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0173 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0174 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0175 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0176 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0177 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0178 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0179 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0180 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0181 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0182 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0183 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0184 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0185 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0186 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0187 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0188 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0189 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0190 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0191 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0192 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0193 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0194 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0195 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0196 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0197 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0198 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0199 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0200 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0201 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0202 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0203 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0204 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0205 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0206 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0207 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0208 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0209 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0210 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0211 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0212 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0213 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0214 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0215 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0216 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0217 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0218 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0219 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0220 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0221 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0222 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0223 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0224 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 



PRILOGE

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 342

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 10 10T0225 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0226 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0227 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0228 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 10 10T0229 de Dd, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0230 de Dd, Ee, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0231 de Dd, Ee, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0232 d Dd, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0233 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0234 h*d Dd, Hd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, popoln gozdni red, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0235 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0236 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0237 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0238 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0239 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0240 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0241 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0242 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0243 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0244 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0245 h*d Dd, Hd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, popoln gozdni red, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0246 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0247 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0248 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0249 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 10 10T0250 r* Ia, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  brez ukrepanja   1  

14 10 10T0251 b* Bd, 1 prekomerna raba gozdov  prepovedana se�nja   1  

14 10 10T0252 b* Bd, 1 prekomerna raba gozdov  prepovedana se�nja   1  

14 10 10T0253 b* Bd, 1 prekomerna raba gozdov  prepovedana se�nja   1  

14 10 10T0254 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0255 h* Hd, 2
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0256 h* Hd, 2
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0257 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0258 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0259 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0260 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0261 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0262 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0263 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0264 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 10 10T0265 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0266 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0267 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0268 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0269 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0270 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0271 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0272 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0273 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0274 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0275 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0276 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0277 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0278 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0279 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0280 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0281 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0282 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0283 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0284 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0285 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0286 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0287 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0288 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0289 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0290 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0291 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0292 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0293 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0294 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0295 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0296 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0297 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0298 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0299 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0300 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0301 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 10 10T0302 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0303 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0304 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0305 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0306 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0307 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0308 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0309 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0310 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0311 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0312 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0313 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0314 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0315 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0316 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0317 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0318 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0319 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0320 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0321 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0322 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0323 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0324 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0325 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0326 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0327 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0328 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0329 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0330 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0331 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0332 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0333 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0334 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0335 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0336 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0337 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0338 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 10 10T0339 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0340 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0341 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0342 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0343 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0344 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0345 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0346 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0347 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0348 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0349 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0350 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0351 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0352 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0353 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0354 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0355 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0356 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0357 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0358 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0359 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0360 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0361 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0362 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0363 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0364 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0365 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0366 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0367 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0368 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0369 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0370 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0371 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0372 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0373 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0374 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0375 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 10 10T0376 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0377 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0378 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0379 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0380 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0381 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0382 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0383 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0384 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0385 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0386 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0387 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0388 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0389 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0390 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0391 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0392 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0393 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0394 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0395 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0396 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0397 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0398 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0399 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0400 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0401 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0402 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0403 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0404 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0405 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0406 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0407 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0408 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0409 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0410 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0411 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0412 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 10 10T0413 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0414 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0415 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0416 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0417 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0418 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0419 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0420 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0421 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0422 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0423 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0424 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0425 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0426 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0427 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0428 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0429 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0430 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0431 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0432 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0433 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0434 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0435 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0436 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0437 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0438 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0439 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0440 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0441 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0442 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0443 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0444 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0445 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0446 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0447 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0448 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0449 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 10 10T0450 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0451 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0452 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0453 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0454 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0455 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0456 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0457 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0458 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0459 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0460 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0461 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0462 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0463 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0464 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0465 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0466 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0467 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0468 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0469 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0470 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0471 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0472 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0473 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0474 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0475 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0476 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0477 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0478 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0479 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0480 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0481 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0482 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0483 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0484 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0485 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0486 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 10 10T0487 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0488 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0489 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0490 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0491 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0492 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0493 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0494 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0495 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0496 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0497 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0498 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0499 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0500 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0501 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0502 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0503 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0504 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0505 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0506 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0507 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0508 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0509 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0510 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0511 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0512 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0513 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0514 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0515 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0516 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0517 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0518 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0519 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0520 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0521 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0522 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0523 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 10 10T0524 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0525 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0526 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0527 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0528 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0529 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0530 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0531 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0532 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0533 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0534 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0535 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0536 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0537 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0538 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0539 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0540 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0541 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0542 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0543 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0544 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0545 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0546 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0547 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0548 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0549 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0550 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0551 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0552 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0553 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0554 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0555 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0556 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0557 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0558 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0559 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0560 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 10 10T0561 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0562 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0563 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0564 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0565 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0566 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0567 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0568 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0569 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0570 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0571 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0572 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0573 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0574 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0575 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0576 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0577 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0578 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0579 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0580 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0581 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0582 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0583 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0584 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0585 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0586 h*bd Hd, Dd, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0587 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0588 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0589 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0590 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0591 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0592 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0593 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0594 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 10 10T0595 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0596 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0597 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 10 10T0598 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0599 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0600 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0601 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10T0602 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 10 10L0000 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 10 10L0001 rt Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 10 10L0002 rt Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 10 10L0003 r*p*t Rd, Pa, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�, ohranjanje varnosti in 
prehodnosti poti, vzdrževanje didakti�nih 
objektov   1  

14 10 10L0004 t*p*r Rd, Pa, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�, ohranjanje varnosti in 
prehodnosti poti, vzdrževanje didakti�nih 
objektov   1  

14 10 10L0005 r*t Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 10 10L0006 r*t Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 10 10L0007 r*t Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 10 10L0008 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 10 10L0009 rt Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 10 10L0010 r*t Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 10 10L0011 r*t Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 10 10L0012 r*p*t Rd, Pa, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�, ohranjanje varnosti in 
prehodnosti poti, vzdrževanje didakti�nih 
objektov   1  

14 10 10L0013 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 10 10L0014 z Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 10 10L0015 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 10 10L0016 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 10 10L0017 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 04 04P0000  ,        

14 04 04P0001 bk La, Bf, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 04 04P0002 e*vb Ea, La, Vc, Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, ohranjanje naravnih gozdnih združb  1  

14 04 04P0003 e*vbk Ea, La, Vc, Bf, Kc 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0004 e*vhb Ea, La, Vc, Hc, Bf 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 04 04P0005 e*vhbk Ea, La, Vc, Hc, Bf 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 04 04P0006 h*k Ha, La, Kc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0007 h*vb Ha, La, Vc, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 04 04P0008 h*vbk Ha, La, Vc, Bf, Kc 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  
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14 04 04P0009 h*vbk Ha, La, Vi, Bf, Kc 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0010 h*vd Ha, La, Vc, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 04 04P0011 h*v Ha, La, Vc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 04 04P0012 h*vk Ha, La, Vc, Kc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0013 h*z*v Ha, Zc, La, Vc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 04 04P0014 h*z*vk Ha, Zc, La, Vc, Kc 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0015 hbd La, Hc, Bf, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda     

14 04 04P0016 hb La, Hc, Bd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru     

14 04 04P0017 hb La, Hc, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 04 04P0018 hkc La, Hc, Kc, Ca, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba     

14 04 04P0019 hkg La, Hc, Kc, Gb, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda     

14 04 04P0020 hk La, Ha, Kc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 04 04P0021 hk La, Hc, Kc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 04 04P0022 h La, Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj     

14 04 04P0023 h La, Hc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj     

14 04 04P0024 kc La, Kc, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba     

14 04 04P0025 k La, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje     

14 04 04P0026  La, 1        

14 04 04P0027 n*v La, Na, Vc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

odkup semenskega objekta, ukrepi 
protipožarnega varstva     

14 04 04P0028 v*d Vc, La, Dd, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 04 04P0029 v*g Vc, La, Gb, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
poostren sanitarni nadzor gozda   3  

14 04 04P0030 v*hb Vc, La, Hc, Bf, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 04 04P0031 v*hd Vc, La, Ha, Dd, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 04 04P0032 v*h Vc, La, Ha, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 04 04P0033 v*h Vc, La, Hc, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 04 04P0034 v*k Vc, La, Kc, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 04 04P0035 v*n* Vc, La, Na, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
odkup semenskega objekta   3  

14 04 04P0036 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04P0037 vbk La, Vc, Bf, Kc, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 04 04P0038 vbk La, Vi, Bf, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje     

14 04 04P0039 vb La, Vc, Bf, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 04 04P0040 vc La, Vc, Ca, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba     

14 04 04P0041 vd La, Vc, Dd, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 04 04P0042 vg La, Vc, Gb, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, poostren 
sanitarni nadzor gozda     

14 04 04P0043 vhbc La, Vi, Hc, Bd, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru, nega gozdnega roba     

14 04 04P0044 vhbd La, Vi, Hc, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje   
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gozdnega reda   

14 04 04P0045 vhbg La, Vi, Hc, Bf, Gb 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda     

14 04 04P0046 vhbk La, Vc, Ha, Bf, Kc 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 04 04P0047 vhbk La, Vc, Hc, Bf, Kc 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 04 04P0048 vhb La, Vc, Ha, Bf, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 04 04P0049 vhb La, Vc, Hc, Bf, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 04 04P0050 vhb La, Vi, Hc, Bd, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru     

14 04 04P0051 vhb La, Vi, Hc, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 04 04P0052 vhc La, Vc, Ha, Ca, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, nega 
gozdnega roba     

14 04 04P0053 vhd La, Vc, Ha, Dd, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 04 04P0054 vhk La, Vc, Ha, Kc, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 04 04P0055 vhk La, Vc, Hc, Kc, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 04 04P0056 vh La, Vc, Ha, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 04 04P0057 vh La, Vc, Hc, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 04 04P0058 vk La, Vc, Kc, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 04 04P0059 vk La, Vi, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje, malopovršinsko ukrepanje    

14 04 04P0060 v La, Vc, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva     

14 04 04P0061 v La, Vi, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje     

14 04 04P0062 z*bk Zc, La, Bf, Kc, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 04 04P0063 z*hk Zc, La, Hc, Kc, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 04 04P0064 z*k Zc, La, Kc, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 04 04P0065 z*vhk Zc, La, Vc, Ha, Kc 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 04 04P0066 z*vhk Zc, La, Vc, Hc, Kc 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 04 04P0067 z*vk Zc, La, Vc, Kc, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 04 04P0068 z*v Zc, La, Vc, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva   2  

14 04 04P0069 e*vbk Ea, Vc, Bf, Kc, La 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, požari v naravi  

nega gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0070 e*vhb Ea, Vc, Hc, Bf, La 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, požari v naravi  

nega gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 04 04P0071 e*vhbk Ea, Vc, Hc, Bf, Kc 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, požari v naravi  

nega gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 04 04P0072 h*e*vbk Ha, Ea, Vc, Bf, Kc 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, nega 
gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, ohranjanje naravnih gozdnih združb  
malopovršinsko ukrepanje 1  

14 04 04P0073 h*vbk Ha, Vc, Bf, Kc, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  
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14 04 04P0074 h Hc, La, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 04 04P0075  La, 1        

14 04 04P0076 o*vhbk Oa, Vi, Hc, Bf, Kc 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 04 04P0077 o*vhb Oa, Vi, Hc, Bf, La 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 04 04P0078 o*vhkg Oa, Vi, Hc, Kc, Gb 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje  poostren sanitarni nadzor gozda 1  

14 04 04P0079 o*vhk Oa, Vi, Hc, Kc, La 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0080 v*b*e*hk Vc, Ba, Ea, Hc, Kc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  malopovršinsko ukrepanje 3  

14 04 04P0081 v*e*hbk Vc, Ea, Hc, Bf, Kc 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, nega 
gozdnega roba, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 3  

14 04 04P0082 v*e*hb Vc, Ea, Hc, Bf, La 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, nega 
gozdnega roba, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   3  

14 04 04P0083 v*h*b*e*k Vc, Ha, Ba, Ea, Kc 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba  malopovršinsko ukrepanje 3  

14 04 04P0084 v*hbc Vc, Hc, Bf, Ca, La 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 04 04P0085 v*hb Vc, Hc, Bf, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 04 04P0086 v*h Vc, Hc, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 04 04P0087 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04P0088 vbk Vc, Bf, Kc, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0089 vb Vc, Bf, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 04 04P0090 vhbc Vc, Hc, Bf, Ca, La 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 04 04P0091 vhbc Vi, Hc, Bd, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru, nega gozdnega roba   1  

14 04 04P0092 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 04 04P0093 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 04 04P0094 vhbg Vi, Hc, Bf, Gb, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 04 04P0095 vhbk Vc, Hc, Bf, Kc, La 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0096 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0097 vhb Vc, Hc, Bf, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 04 04P0098 vhb Vi, Hc, Bd, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 04 04P0099 vhb Vi, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  
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14 04 04P0100 vhge Vi, Hc, Gb, Eg, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 04 04P0101 vhg Vi, Hc, Gb, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 04 04P0102 vhkg Vi, Hc, Kc, Gb, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje, poostren sanitarni nadzor gozda  1  

14 04 04P0103 vhk Vi, Hc, Kc, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0104 vh Vc, Hc, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 04 04P0105 vh Vi, Hc, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 04 04P0106 v Vc, La, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 04 04P0107 v Vi, La, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 04 04P0108 h*vb Ha, Vc, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 04 04P0109 h*vbk Ha, Vc, Bf, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0110 h*vbk Ha, Vi, Bf, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0111 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 04 04P0112 hkg Hc, Kc, Gb, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda   2  

14 04 04P0113 hk Hc, Kc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 04 04P0114 k Kc, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0115 o*vhbg Oa, Vi, Hc, Bf, Gb 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  poostren sanitarni nadzor 
gozda 1  

14 04 04P0116 o*vhb Oa, Vi, Hc, Bd, 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 04 04P0117 o*vhb Oa, Vi, Hc, Bf, 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 04 04P0118 vbk Vi, Bf, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0119 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 04 04P0120 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 04 04P0121 vhbc Vi, Hc, Bd, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru, nega gozdnega roba   1  

14 04 04P0122 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 04 04P0123 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 04 04P0124 vhbg Vi, Hc, Bf, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 04 04P0125 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0126 vhb Vc, Hc, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 04 04P0127 vhb Vi, Hc, Bd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  
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14 04 04P0128 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 04 04P0129 vhg Vi, Hc, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 04 04P0130 vhkg Vi, Hc, Kc, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje, poostren sanitarni nadzor gozda  1  

14 04 04P0131 vhk Vi, Hc, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0132 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 04 04P0133 vk Vi, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje, malopovršinsko ukrepanje  1  

14 04 04P0134 bk Bf, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0135 e*vhbk Ea, Vc, Hc, Bf, Kc 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, požari v naravi  

nega gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 04 04P0136 h*k Ha, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0137 h*vb Ha, Vc, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 04 04P0138 h*vbk Ha, Vc, Bf, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0139 h*vd Ha, Vc, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 04 04P0140 h*v Ha, Vc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 04 04P0141 h*vk Ha, Vc, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0142 h*z*v Ha, Zc, Vc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 04 04P0143 h*z*vk Ha, Zc, Vc, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0144 hbd Hc, Bf, Dd, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 04 04P0145 hb Hc, Bd, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
upoštevaje potreb divjadi po miru   2  

14 04 04P0146 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 04 04P0147 h Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 04 04P0148 h Hc, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 04 04P0149 hkc Hc, Kc, Ca, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 04 04P0150 hk Ha, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 04 04P0151 hk Hc, Kc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 04 04P0152 k Kc, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0153 o*vhbg Oa, Vi, Hc, Bf, Gb 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  poostren sanitarni nadzor 
gozda 1  

14 04 04P0154 o*vhbk Oa, Vi, Hc, Bf, Kc 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 04 04P0155 o*vhb Oa, Vi, Hc, Bf, 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 1  
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gozdnih združb   

14 04 04P0156 o*vhkg Oa, Vi, Hc, Kc, Gb 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje  poostren sanitarni nadzor gozda 1  

14 04 04P0157 o*vhk Oa, Vi, Hc, Kc, 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0158 v*b*e*hk Vc, Ba, Ea, Hc, Kc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  malopovršinsko ukrepanje 3  

14 04 04P0159 v*hd Vc, Ha, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 04 04P0160 v*k Vc, Kc, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 04 04P0161 v* Vc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04P0162 vbk Vc, Bf, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0163 vbk Vi, Bf, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0164 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 04 04P0165 vc Vc, Ca, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 04 04P0166 vd Vc, Dd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 04 04P0167 vg Vc, Gb, 2 požari v naravi, imisije  
ukrepi protipožarnega varstva, poostren 
sanitarni nadzor gozda   1  

14 04 04P0168 vhbc Vi, Hc, Bd, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru, nega gozdnega roba   1  

14 04 04P0169 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 04 04P0170 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 04 04P0171 vhbg Vi, Hc, Bf, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 04 04P0172 vhbk Vc, Ha, Bf, Kc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0173 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0174 vhb Vc, Ha, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 04 04P0175 vhb Vc, Hc, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 04 04P0176 vhb Vi, Hc, Bd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, upoštevaje potreb 
divjadi po miru   1  

14 04 04P0177 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 04 04P0178 vhc Vc, Ha, Ca, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, nega 
gozdnega roba   1  

14 04 04P0179 vhd Vc, Ha, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 04 04P0180 vhge Vi, Hc, Gb, Eg, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 04 04P0181 vhg Vi, Hc, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 04 04P0182 vhkg Vi, Hc, Kc, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje, poostren sanitarni nadzor gozda  1  
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14 04 04P0183 vhk Vc, Ha, Kc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0184 vhk Vc, Hc, Kc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0185 vhk Vi, Hc, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 04 04P0186 vh Vc, Ha, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 04 04P0187 vh Vc, Hc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 04 04P0188 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 04 04P0189 vk Vc, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 04 04P0190 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 04 04P0191 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 04 04P0192 z*k Zc, Kc, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 04 04P0193 z*vk Zc, Vc, Kc, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 04 04P0194 z*v Zc, Vc, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva   2  

14 04 04T0000 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 04 04T0001 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 04 04T0002 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 04 04T0003 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 04 04T0004 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 04 04T0005 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 04 04T0006 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 04 04T0007 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 04 04T0008 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 04 04T0009 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 04 04T0010 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 04 04T0011 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 04 04T0012 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 04 04T0013 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 04 04T0014 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 04 04T0015 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 04 04T0016 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 04 04T0017 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 04 04T0018 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 04 04T0019 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 04 04T0020 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 04 04T0021 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 04 04T0022 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 04 04T0023 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 04 04T0024 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 04 04T0025 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 04 04T0026 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 04 04T0027 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 04 04T0028 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 04 04T0029 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  



PRILOGE

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 360

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 04 04T0030 j* Jc, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, košnja in odvoz sena   1  

14 04 04T0031 h*b*j* Jc, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, košnja in odvoz sena   1  

14 04 04T0032 j* Jc, Ja, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive  košnja in odvoz sena 1  

14 04 04T0033 h*b*j* Jc, Jk, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive  košnja in odvoz sena 1  

14 04 04T0034 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0035 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0036 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0037 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0038 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0039 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0040 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0041 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0042 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0043 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0044 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0045 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0046 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0047 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0048 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0049 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0050 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 04 04T0051 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04T0052 e*c Ca, Ea, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba bioolj   1  

14 04 04T0053 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04T0054 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 04 04T0055 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04T0056 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 04 04T0057 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 04 04T0058 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04T0059 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04T0060 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04T0061 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04T0062 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 04 04T0063 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04T0064 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04T0065 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 04 04T0066 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 04 04T0067 h*b*j*d Dd, Jc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  
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14 04 04T0068 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0069 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0070 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 04 04T0071 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0072 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0073 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 04 04T0074 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 04 04T0075 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0076 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0077 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0078 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 04 04T0079 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0080 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0081 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0082 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0083 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0084 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0085 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 04 04T0086 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0087 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0088 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0089 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0090 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0091 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 04 04T0092 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0093 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0094 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04T0095 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 04 04L0000 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 04 04L0001 b Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 04 04L0002 bd Dd, Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 04 04L0003 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 04 04L0004 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 04 04L0005 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 04 04L0006 z* Za, 2 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 04 04L0007 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 04 04L0008 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 04 04L0009 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  
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14 04 04L0010 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 04 04L0011 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 04 04L0012 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 04 04L0013 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 05 05P0000  ,        

14 05 05P0001 bk La, Bf, Kb, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 05 05P0002 bk La, Bf, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 05 05P0003 b La, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 05 05P0004 g*bk Gb, La, Bf, Kc, 2 imisije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 05 05P0005 g*bk Gz, La, Bf, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0006 g*hbk Gz, La, Hc, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0007 g*k Gz, La, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0008 g*vbk Gz, La, Vi, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0009 g*v Gz, La, Vc, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 05 05P0010 g*v Gz, La, Vi, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje, zmerno ukrepanje  1  

14 05 05P0011 g*vhbk Gz, La, Vi, Hc, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0012 g*vh Gz, La, Vc, Hc, 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0013 g*vh Gz, La, Vi, Hc, 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0014 g*vk Gz, La, Vc, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 05 05P0015 g*vk Gz, La, Vi, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje, zmerno ukrepanje  1  

14 05 05P0016 hb La, Hc, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 05 05P0017 k*g*bce Kc, Gz, La, Bf, Ca 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 05 05P0018 k*g*be Kc, Gz, La, Bf, Ee 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0019 k*g*b Kc, Gz, La, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0020 k*g*hbe Kc, Gz, La, Hc, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0021 k*g* Kc, Gz, La, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0022 k*g*vbce Kc, Gz, La, Vi, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0023 k*g*vbe Kc, Gz, La, Vi, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0024 k*g*vb Kc, Gz, La, Vi, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0025 k*g*vhbce Kc, Gz, La, Vi, Hc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0026 k*g*vhbe Kc, Gz, La, Vi, Hc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0027 k*g*vhb Kc, Gz, La, Vi, Hc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0028 k*g*vhce Kc, Gz, La, Vi, Hc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0029 k*g*vhe Kc, Gz, La, Vi, Hc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0030 k*g*vh Kc, Gz, La, Vi, Hc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0031 k*g*v Kc, Gz, La, Vi, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje, zmerno ukrepanje  1  

14 05 05P0032 k*hbe Kc, La, Hc, Bf, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  
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14 05 05P0033 k*r*g*e* Kc, Gz, Ra, Ee, La 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 05 05P0034 k*vhbce Kc, La, Vi, Hc, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0035 k*vhbe Kc, La, Vi, Hc, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0036 k*z*g*e Kc, Zc, Gz, La, Ee 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 05 05P0037 k*z*g*he Kc, Zc, Gz, La, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0038 k*z*g*h Kc, Zc, Gz, La, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0039 k*z*g* Kc, Zc, Gz, La, 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 05 05P0040 k*z*g*ve Kc, Zc, Gz, La, Vi 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje   1  

14 05 05P0041 k*z*g*vhe Kc, Zc, Gz, La, Vi 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje   1  

14 05 05P0042 k*z*g*vh Kc, Zc, Gz, La, Vi 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje   1  

14 05 05P0043 k*z*vb Kb, Zc, La, Vc, Bf 1
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0044 k La, Kb, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje     

14 05 05P0045 k La, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje     

14 05 05P0046  La, 1        

14 05 05P0047 v*bk Vc, La, Bf, Kb, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 05 05P0048 v*bk Vc, La, Bf, Kc, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 05 05P0049 v*b Vc, La, Bf, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 05 05P0050 v*hb Vc, La, Hc, Bf, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 05 05P0051 v*hb Vz, La, Hc, Bf, 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0052 v*h Vc, La, Hc, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 05 05P0053 v*h Vz, La, Hc, 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0054 v*k Vc, La, Kb, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 05 05P0055 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 05 05P0056 v*z*g*k Vc, Zc, Gz, La, Kc 2 požari v naravi, kr�itev gozdov 

ukrepi protipožarnega varstva, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0057 vbc La, Vc, Bf, Ca, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba     

14 05 05P0058 vbk La, Vc, Bf, Kc, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 05 05P0059 vb La, Vc, Bf, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 05 05P0060 vb La, Vi, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 05 05P0061 vd La, Vc, Dd, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 05 05P0062 vhbc La, Vi, Hc, Bf, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba     

14 05 05P0063 vhbd La, Vc, Hc, Bf, Dd 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda     

14 05 05P0064 vhb La, Vc, Hc, Bf, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 05 05P0065 vhb La, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     
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14 05 05P0066 vhb La, Vi, Hc, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 05 05P0067 vhd La, Vc, Hc, Dd, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 05 05P0068 vh La, Vc, Hc, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 05 05P0069 vh La, Vi, Hc, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj     

14 05 05P0070 vk La, Vc, Kb, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 05 05P0071 vk La, Vc, Kc, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 05 05P0072 v La, Vc, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva     

14 05 05P0073 v La, Vi, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje     

14 05 05P0074 z*bk Zc, La, Bf, Kc, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 05 05P0075 z*g*k Zc, Gz, La, Kc, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0076 z*g*vk Zc, Gz, La, Vc, Kc 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 05 05P0077 z*vbkc Zc, La, Vc, Bf, Kc 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   2  

14 05 05P0078 z*vbk Zc, La, Vc, Bf, Kc 2 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 05 05P0079 z*vb Zc, La, Vc, Bf, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   2  

14 05 05P0080 b Bf, La, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0081 bk Bf, Kc, La, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0082 g*k Gz, Kc, La, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0083 g*vhb Gz, Vi, Hc, Bf, La 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0084 g*vhd Gz, Vi, Hc, Dd, La 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 05 05P0085 g*vh Gz, Vi, Hc, La, 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0086 g*vhkd Gz, Vi, Hc, Kc, Dd 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 05 05P0087 g*vhk Gz, Vi, Hc, Kc, La 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0088 g*vk Gz, Vc, Kc, La, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 05 05P0089 g*vk Gz, Vi, Kc, La, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje, zmerno ukrepanje  1  

14 05 05P0090 h*vbc Ha, Vi, Bf, Ca, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 05 05P0091 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 05 05P0092 h*vb Ha, Vi, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0093 h*vbkc Ha, Vi, Bf, Kc, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  nega 
gozdnega roba 1  

14 05 05P0094 h*vbkd Ha, Vi, Bf, Dd, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 05 05P0095 h*vbkd Ha, Vi, Bf, Kc, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  dosledno 
izvajanje gozdnega reda 1  

14 05 05P0096 h*vbk Ha, Vi, Bf, Kc, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje   1  
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14 05 05P0097 hbd Hc, Bf, Dd, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 05 05P0098 hb Hc, Bf, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 05 05P0099 hbkc Hc, Bf, Kc, Ca, La 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 05 05P0100 hbk Hc, Bf, Kc, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 05 05P0101 k*g*ve Kc, Gz, Vi, Ee, La 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje, zmerno ukrepanje  1  

14 05 05P0102 k*g*vhbce Kc, Gz, Vi, Hc, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0103 k*g*vhbe Kc, Gz, Vi, Hc, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0104 k*g*vhce Kc, Gz, Vi, Hc, Ca 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, nega gozdnega roba   1  

14 05 05P0105 k*g*vhde Kc, Gz, Vi, Hc, Dd 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 05 05P0106 k*g*vhd Gz, Vi, Hc, Dd, La 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 05 05P0107 k*g*vhe Kc, Gz, Vi, Hc, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0108 k*hb Kb, Hc, Bf, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0109 k*r*g*vhbce Kc, Gz, Ra, Vi, Hc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, zmerno ukrepanje, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0110 k*r*vhbce Kc, Ra, Vi, Hc, Bf 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, zmerno ukrepanje, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj  
ohranjanje naravnih gozdnih združb 1  

14 05 05P0111 k*r*vhbe Kc, Ra, Vi, Hc, Bf 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, zmerno ukrepanje, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj  
ohranjanje naravnih gozdnih združb 1  

14 05 05P0112 k*vhbce Kc, Vi, Hc, Bf, Ca 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 05 05P0113 k*vhbe Kc, Vi, Hc, Bf, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0114 k*vhb Kb, Vi, Hc, Bf, La 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0115 k*vhb Kd, Vi, Hc, Bf, La 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0116 k*z*g*vhde Kc, Zc, Gz, Vi, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0117 k*z*g*vhe Kc, Zc, Gz, Vi, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0118 k*z*g*vh Kc, Zc, Gz, Vi, Hc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0119 k*z*vbc Kb, Zc, Vc, Bf, Ca 1
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  nega gozdnega roba 1  

14 05 05P0120 k*z*vb Kb, Zc, Vc, Bf, La 1
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0121 k Kc, La, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  
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14 05 05P0122 n*vhb Na, Vi, Hc, Bf, La 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

odkup semenskega objekta, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0123 o*vhbk Ob, Vi, Ha, Bf, Kc 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 05 05P0124 o*vhbk Ob, Vi, Hc, Bf, Kc 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 05 05P0125 o*vhb Ob, Vi, Ha, Bf, La 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0126 r*vhbc Ra, Vi, Hc, Bf, Ca 2
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 05 05P0127 r*vhb Ra, Vi, Hc, Bf, La 2
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0128 v*b Vc, Bf, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 05 05P0129 v*g*hkd Vc, Gz, Hc, Kc, Dd 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, malopovršinsko 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 05 05P0130 v*g*hk Vc, Gz, Hc, Kc, La 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, malopovršinsko 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0131 v*hbd Vz, Hc, Bf, Dd, La 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0132 v*hb Vc, Hc, Bf, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 05 05P0133 v*hb Vz, Hc, Bf, La, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0134 v*hc Vc, Hc, Ca, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   3  

14 05 05P0135 v*h Vc, Hc, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 05 05P0136 v*k*g*hde Vc, Kc, Gz, Hc, Dd 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, malopovršinsko 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 05 05P0137 v*k*g*he Vc, Kc, Gz, Hc, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, malopovršinsko 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0138 v*k*z*g*hde Vc, Kc, Zc, Gz, Hc 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, malopovršinsko 
ukrepanje, obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0139 v*k*z*g*he Vc, Kc, Zc, Gz, Hc 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, malopovršinsko 
ukrepanje, obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0140 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 05 05P0141 v*z*g*hkd Vc, Zc, Gz, Hc, Kc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

zmerno ukrepanje, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda, malopovršinsko 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0142 v*z*g*hk Vc, Zc, Gz, Hc, Kc 2
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

zmerno ukrepanje, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda, malopovršinsko 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0143 v*z*g*k Vc, Zc, Gz, Kc, La 2 požari v naravi, kr�itev gozdov 

ukrepi protipožarnega varstva, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0144 vbc Vc, Bf, Ca, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 05 05P0145 vbkc Vc, Bf, Kc, Ca, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 05 05P0146 vbk Vc, Bf, Kc, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 05 05P0147 vb Vc, Bf, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0148 vb Vi, Bf, La, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 1  



PRILOGE 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 367

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

gozdnih združb   

14 05 05P0149 vhbc Vi, Hc, Bf, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 05 05P0150 vhbdc Vi, Hc, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 05 05P0151 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0152 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 05 05P0153 vhbkc Vi, Hc, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 05 05P0154 vhbkdc Vi, Hc, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 05 05P0155 vhbkd Vi, Hc, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0156 vhbkd Vi, Hc, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 05 05P0157 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0158 vhbr Vi, Hc, Bf, Rg, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0159 vhb Vc, Hc, Bf, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0160 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0161 vhb Vi, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0162 vhc Vi, Hc, Ca, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba   1  

14 05 05P0163 vh Vc, Hc, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0164 vh Vi, Hc, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0165 vk Vc, Kc, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0166 v Vc, La, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05P0167 v Vi, La, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 05 05P0168 z*bk Zc, Bf, Kc, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 05 05P0169 z*g*k Zc, Gz, Kc, La, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0170 z*g*vhkd Zc, Gz, Vi, Hc, Kc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   2  

14 05 05P0171 z*g*vhk Zc, Gz, Vi, Hc, Kc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   2  

14 05 05P0172 z*g*vk Zc, Gz, Vc, Kc, La 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 05 05P0173 z*vbkc Zc, Vc, Bf, Kc, Ca 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  nega gozdnega roba 2  

14 05 05P0174 z*vbk Zc, Vc, Bf, Kc, La 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   2  
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14 05 05P0175 z*vb Zc, Vc, Bf, La, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   2  

14 05 05P0176 g*v Gz, Vc, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 05 05P0177 g*vh Gz, Vc, Hc, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0178 g*vh Gz, Vi, Hc, 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0179 g*vhk Gz, Vc, Hc, Kc, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0180 g*vhk Gz, Vi, Hc, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0181 g*vk Gz, Vc, Kc, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 05 05P0182 g*vk Gz, Vi, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje, zmerno ukrepanje  1  

14 05 05P0183 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 05 05P0184 hbd Hc, Bf, Dd, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 05 05P0185 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 05 05P0186 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 05 05P0187 v*b Vz, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0188 v*h*bc Vz, Ha, Bf, Ca, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 05 05P0189 v*h*bd Vz, Ha, Bf, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 05 05P0190 v*hbc Vc, Hc, Bf, Ca, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 05 05P0191 v*hbc Vz, Hc, Bf, Ca, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 05 05P0192 v*hbdc Vz, Hc, Bf, Dd, Ca 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 05 05P0193 v*hbd Vz, Hc, Bf, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0194 v*hbkdc Vz, Hc, Bf, Kc, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0195 v*hbkd Vz, Hc, Bf, Kc, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0196 v*hbr Vz, Hc, Bf, Rg, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0197 v*hb Vc, Hc, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 05 05P0198 v*hb Vz, Hc, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0199 v*hc Vc, Hc, Ca, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   3  

14 05 05P0200 v*h Vc, Hc, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 05 05P0201 v*h Vz, Hc, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0202 v* Vc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  
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14 05 05P0203 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0204 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0205 vd Vc, Dd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 05 05P0206 vhbc Vc, Hc, Bf, Ca, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 05 05P0207 vhbc Vi, Hc, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 05 05P0208 vhbdc Vi, Hc, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda  nega gozdnega roba 1  

14 05 05P0209 vhbd Vc, Hc, Bf, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0210 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0211 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 05 05P0212 vhbkc Vi, Hc, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 05 05P0213 vhbkd Vi, Hc, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 05 05P0214 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0215 vhbr Vi, Hc, Bf, Rg, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0216 vhb Vc, Hc, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0217 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0218 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0219 vhc Vi, Hc, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba   1  

14 05 05P0220 vhd Vc, Hc, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 05 05P0221 vh Vc, Hc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0222 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0223 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05P0224 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 05 05P0225 z*g*vk Zc, Gz, Vc, Kc, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 05 05P0226 z*g*vk Zc, Gz, Vi, Kc, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno ukrepanje  1  

14 05 05P0227 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0228 bk Bf, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0229 g*b Gz, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0230 g*bk Gz, Bf, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0231 g*hb Gz, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  
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14 05 05P0232 g*hbk Gz, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0233 g*k Gz, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0234 g*v Gz, Vc, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 05 05P0235 g*vhb Gz, Vi, Hc, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0236 g*vhbk Gz, Vi, Hc, Bf, Kc 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0237 g*vhd Gz, Vi, Hc, Dd, 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 05 05P0238 g*vh Gz, Vc, Hc, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0239 g*vh Gz, Vi, Hc, 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0240 g*vhkd Gz, Vi, Hc, Kc, Dd 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 05 05P0241 g*vk Gz, Vc, Kc, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 05 05P0242 hbd Hc, Bf, Dd, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 05 05P0243 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 05 05P0244 k*g*be Kc, Gz, Bf, Ee, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0245 k*g*hbe Kc, Gz, Hc, Bf, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0246 k*g*vbe Kc, Gz, Vi, Bf, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0247 k*g*vhbce Kc, Gz, Vi, Hc, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0248 k*g*vhbe Kc, Gz, Vi, Hc, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0249 k*g*vhde Kc, Gz, Vi, Hc, Dd 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 05 05P0250 k*g*vhe Kc, Gz, Vi, Hc, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0251 k*hbe Kc, Hc, Bf, Ee, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0252 k*vhbce Kc, Vi, Hc, Bf, Ca 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 05 05P0253 k*vhbe Kc, Vi, Hc, Bf, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0254 k*vhb Kb, Vi, Hc, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0255 k*z*vbc Kb, Zc, Vc, Bf, Ca 1
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  nega gozdnega roba 1  

14 05 05P0256 k*z*vb Kb, Zc, Vc, Bf, 1
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0257 k Kc, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0258 o*vhbk Ob, Vi, Ha, Bf, Kc 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 1  
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gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 

14 05 05P0259 o*vhbk Ob, Vi, Hc, Bf, Kc 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 05 05P0260 o*vhb Ob, Vi, Ha, Bf, 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0261 o*vhb Ob, Vi, Hc, Bf, 1

uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil, 
prekomerna raba gozdov  

vzdrževanje protipožarne infrastrukture, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0262 r*vhb Ra, Vi, Hc, Bf, 2
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 05 05P0263 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 05 05P0264 v*b Vz, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0265 v*g*hkd Vc, Gz, Hc, Kc, Dd 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, malopovršinsko 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 05 05P0266 v*hbc Vc, Hc, Bf, Ca, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 05 05P0267 v*hbd Vz, Hc, Bf, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0268 v*hb Vc, Hc, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 05 05P0269 v*hb Vz, Hc, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0270 v*k*g*hde Vc, Kc, Gz, Hc, Dd 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, malopovršinsko 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 05 05P0271 v*k*g*he Vc, Kc, Gz, Hc, Ee 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, malopovršinsko 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0272 v*k*z*g*hde Vc, Kc, Zc, Gz, Hc 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, malopovršinsko 
ukrepanje, obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0273 v*k*z*g*he Vc, Kc, Zc, Gz, Hc 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, malopovršinsko 
ukrepanje, obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 05 05P0274 v* Vc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 05 05P0275 vbc Vc, Bf, Ca, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 05 05P0276 vbkc Vc, Bf, Kc, Ca, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 05 05P0277 vbk Vc, Bf, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 05 05P0278 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0279 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0280 vd Vc, Dd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 05 05P0281 vhbc Vi, Hc, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 05 05P0282 vhbd Vc, Hc, Bf, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 05 05P0283 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  
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14 05 05P0284 vhbge Vi, Hc, Bf, Gb, Eg 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 05 05P0285 vhbkc Vi, Hc, Bf, Kc, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 05 05P0286 vhbkdc Vi, Hc, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 05 05P0287 vhbkd Vi, Hc, Bf, Kc, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
dosledno izvajanje gozdnega reda 1  

14 05 05P0288 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0289 vhb Vc, Hc, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 05 05P0290 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0291 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 05 05P0292 vhd Vc, Hc, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 05 05P0293 vh Vc, Hc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0294 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 05 05P0295 vk Vc, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 05 05P0296 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05P0297 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 05 05P0298 z*vbkc Zc, Vc, Bf, Kc, Ca 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  nega gozdnega roba 2  

14 05 05P0299 z*vbk Zc, Vc, Bf, Kc, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   2  

14 05 05P0300 z*vb Zc, Vc, Bf, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   2  

14 05 05P0301 z*vk Zc, Vc, Kc, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 05 05T0000 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 05 05T0001 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 05 05T0002 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0003 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0004 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0005 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0006 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 05 05T0007 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0008 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0009 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 05 05T0010 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0011 h*b*j* Jc, Ja, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, košnja in odvoz sena  izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive 1  

14 05 05T0012 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0013 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0014 j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 05 05T0015 j* Jc, 1
poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 1  
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objektov  miru   

14 05 05T0016 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 05 05T0017 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0018 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 05 05T0019 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0020 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 05 05T0021 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0022 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0023 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 05 05T0024 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0025 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 05 05T0026 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0027 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0028 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 05 05T0029 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0030 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 05 05T0031 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 05 05T0032 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0033 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 05 05T0034 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 05 05T0035 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0036 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 05 05T0037 j* Jc, Ja, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, košnja in odvoz sena  izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive 1  

14 05 05T0038 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0039 j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 05 05T0040 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 05 05T0041 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 05 05T0042 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 05 05T0043 h*b*j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 05 05T0044 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 05 05T0045 j* Jo, 1
neupoštevanje potreb divjadi 
po miru  upoštevaje potreb divjadi po miru   1  

14 05 05T0046 n* Na, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  odkup semenskega objekta   1  

14 05 05T0047 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0048 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0049 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0050 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0051 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0052 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0053 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0054 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0055 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0056 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0057 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0058 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  
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14 05 05T0059 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0060 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0061 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0062 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0063 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 05 05T0064 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0065 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0066 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 05 05T0067 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 05 05T0068 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0069 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 05 05T0070 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 05 05T0071 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0072 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 05 05T0073 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0074 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0075 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0076 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 05 05T0077 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 05 05T0078 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0079 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 05 05T0080 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0081 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 05 05T0082 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0083 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0084 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0085 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 05 05T0086 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 05 05T0087 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 05 05T0088 h*b*j*d Dd, Jc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 05 05T0089 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 05 05T0090 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 05 05T0091 h*b*j*d Dd, Jc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 05 05T0092 r*t*p* Pa, 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, poškodovanje ali 
uni�enje objektov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
ohranjanje izjemnih dreves, vzdrževanje 
prehodnosti poti in did. objektov   1  

14 05 05T0093 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 05 05T0094 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0095 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0096 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0097 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0098 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0099 h*o* He, Oh, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 05 05T0100 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0101 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 05 05T0102 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0103 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0104 h*o* He, Oh, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 05 05T0105 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0106 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0107 h* Hd, 2
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0108 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0109 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0110 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 05 05T0111 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0112 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0113 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0114 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 05 05T0115 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0116 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0117 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0118 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0119 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0120 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0121 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0122 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05T0123 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 05 05L0000 r*t* Rd, Tc, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 05 05L0001 r* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 05 05L0002 r* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 05 05L0003 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 05 05L0004 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 05 05L0005 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 05 05L0006 bd Dd, Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 05 05L0007 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 06 06P0000  ,        

14 06 06P0001 b*g*k Bf, Gz, La, Kb, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0002 b*g*k Bf, Gz, La, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0003 b*k Bf, La, Kb, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0004 b*k Bf, La, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0005 bkc La, Bf, Kb, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba     

14 06 06P0006 bkc La, Bf, Kc, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba     
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14 06 06P0007 bkd La, Bf, Kb, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 06 06P0008 bkg La, Bf, Kb, Gb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda     

14 06 06P0009 bk La, Bf, Kb, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 06 06P0010 bk La, Bf, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 06 06P0011 b La, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 06 06P0012 d La, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  dosledno izvajanje gozdnega reda     

14 06 06P0013 g*bk Gz, La, Bf, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 06 06P0014 h*b Ha, La, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 06 06P0015 h* Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06P0016 h*vb Ha, La, Vc, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 06 06P0017 h*vd Ha, La, Vc, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 06 06P0018 h*v Ha, La, Vc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 06 06P0019 hbc La, Hc, Bf, Ca, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba     

14 06 06P0020 hbd La, Hc, Bf, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda     

14 06 06P0021 hb La, Hc, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 06 06P0022 hc La, Hc, Ca, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba     

14 06 06P0023 hd La, Hc, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda     

14 06 06P0024 hk La, Hc, Kc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 06 06P0025 h La, Hc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj     

14 06 06P0026 kg La, Kb, Gb, 1 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda     

14 06 06P0027 k La, Kb, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje     

14 06 06P0028 k La, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje     

14 06 06P0029  La, 1        

14 06 06P0030 r* Ra, La, 1 odlaganje odpadkov  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0031 r*v Ra, La, Vc, 2 odlaganje odpadkov  
dosledno izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 06 06P0032 t*e*vrc Ta, Ea, La, Vc, Ra 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0033 t*e*vr Ta, Ea, La, Vc, Ra 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0034 t*e*vzrc Ta, Ea, La, Vc, Za 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda   1  

14 06 06P0035 t*e*vzr Ta, Ea, La, Vc, Za 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, ukrepi protipožarnega 
varstva, obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda   1  

14 06 06P0036 v*bk Vc, La, Bf, Kb, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 06 06P0037 v*bk Vc, La, Bf, Kc, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 06 06P0038 v*d Vc, La, Dd, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 06 06P0039 v*hd Vc, La, Ha, Dd, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 06 06P0040 v*hk Vc, La, Hc, Kc, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 06 06P0041 v*hrd Vc, La, Ha, Rb, Dd 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 06 06P0042 v*h Vc, La, Ha, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 06 06P0043 v*k Vc, La, Kb, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 06 06P0044 v*k Vc, La, Kc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 3  
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malopovršinsko ukrepanje   

14 06 06P0045 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06P0046 vbk La, Vc, Bf, Kb, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 06 06P0047 vbk La, Vc, Bf, Kc, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 06 06P0048 vb La, Vc, Bf, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 06 06P0049 vc La, Vc, Ca, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba     

14 06 06P0050 vc La, Vi, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje, nega gozdnega roba     

14 06 06P0051 vd La, Vc, Dd, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 06 06P0052 vd La, Vi, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, dosledno izvajanje 
gozdnega reda     

14 06 06P0053 vhbd La, Vc, Hc, Bf, Dd 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda     

14 06 06P0054 vhbd La, Vi, Hc, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda     

14 06 06P0055 vhbk La, Vc, Hc, Bf, Kc 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 06 06P0056 vhbk La, Vi, Hc, Bf, Kc 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje     

14 06 06P0057 vhb La, Vc, Hc, Bf, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 06 06P0058 vhb La, Vi, Hc, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 06 06P0059 vhc La, Vc, Ha, Ca, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, nega 
gozdnega roba     

14 06 06P0060 vhc La, Vc, Hc, Ca, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, nega 
gozdnega roba     

14 06 06P0061 vhc La, Vi, Hc, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba     

14 06 06P0062 vhd La, Vc, Ha, Dd, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 06 06P0063 vhd La, Vc, Hc, Dd, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 06 06P0064 vhd La, Vi, Hc, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda     

14 06 06P0065 vhkc La, Vc, Hc, Kc, Ca 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba     

14 06 06P0066 vhkc La, Vi, Hc, Kc, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba     

14 06 06P0067 vhk La, Vc, Hc, Kc, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 06 06P0068 vhk La, Vi, Hc, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje     

14 06 06P0069 vh La, Vc, Ha, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 06 06P0070 vh La, Vc, Hc, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 06 06P0071 vh La, Vi, Hc, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj     

14 06 06P0072 vhrd La, Vc, Ha, Rb, Dd 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 06 06P0073 vk La, Vc, Kb, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 06 06P0074 vk La, Vc, Kc, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 06 06P0075 vk La, Vi, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje, malopovršinsko ukrepanje    

14 06 06P0076 v La, Vc, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva     

14 06 06P0077 v La, Vi, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje     
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14 06 06P0078 vrtd La, Vc, Rc, Tc, Dd 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ohranjanje izjemnih 
dreves     

14 06 06P0079 vrt La, Vc, Rc, Tc, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ohranjanje izjemnih 
dreves     

14 06 06P0080 vz La, Vc, Za, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda     

14 06 06P0081 z*v Zc, La, Vc, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva   2  

14 06 06P0082 z* Zc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   2  

14 06 06P0083 d Dd, La, 1 prekomerna raba gozdov  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0084 g*vhe Gb, Vi, Hc, Eg, La 2
imisije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 06 06P0085 h*bd Ha, Bf, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 06 06P0086 h*b Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 06 06P0087 h*d Ha, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0088 h* Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06P0089 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0090 h*vb Ha, Vc, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 06 06P0091 h*vb Ha, Vi, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 06 06P0092 h*vd Ha, Vi, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 06 06P0093 h*v Ha, Vi, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje   1  

14 06 06P0094 hbc Hc, Bf, Ca, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   2  

14 06 06P0095 hb Hc, Bf, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 06 06P0096 hc Hc, Ca, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   2  

14 06 06P0097 hd Hc, Dd, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 06 06P0098 h Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 06 06P0099 h Hc, La, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 06 06P0100 hk Hc, Kc, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 06 06P0101 kd Kc, Dd, La, 1 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0102 k Kc, La, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0103  La, 1        

14 06 06P0104 vc Vc, Ca, La, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 06 06P0105 vc Vi, Ca, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  zmerno ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 06 06P0106 vhbc Vi, Hc, Bf, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 06 06P0107 vhbd Vc, Hc, Bf, Dd, La 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  



PRILOGE 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 379

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 06 06P0108 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 06 06P0109 vhbg Vi, Hc, Bf, Gb, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 06 06P0110 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0111 vhb Vc, Hc, Bf, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 06 06P0112 vhb Vi, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 06 06P0113 vhc Vi, Hc, Ca, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba   1  

14 06 06P0114 vhd Vc, Hc, Dd, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0115 vhd Vi, Hc, Dd, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 06 06P0116 vhg Vi, Hc, Gb, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 06 06P0117 vhkc Vi, Hc, Kc, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 06 06P0118 vhkd Vi, Hc, Kc, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 06 06P0119 vhkrc Vi, Hc, Kc, Ra, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  
nega gozdnega roba 1  

14 06 06P0120 vhk Vi, Hc, Kc, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 06 06P0121 vh Vc, Hc, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 06 06P0122 vh Vi, Ha, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 06 06P0123 vh Vi, Hc, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 06 06P0124 vk Vi, Kc, La, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje, malopovršinsko ukrepanje  1  

14 06 06P0125 v Vc, La, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06P0126 v Vi, La, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 06 06P0127  ,        

14 06 06P0128 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 06 06P0129 h Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 06 06P0130 h Hc, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 06 06P0131 vhbd Vc, Hc, Bf, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 06 06P0132 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 06 06P0133 vhbk Vi, Hc, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0134 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 06 06P0135 vhd Vc, Hc, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  



PRILOGE

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 380

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 06 06P0136 vhd Vi, Hc, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 06 06P0137 vh Vc, Hc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 06 06P0138 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 06 06P0139 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 06 06P0140 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 06 06P0141 b*k Bf, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0142 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 06 06P0143 bk Bf, Kb, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0144 bk Bf, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0145 d Dd, 1 prekomerna raba gozdov  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0146 g*vhe Gb, Vi, Hc, Eg, 2
imisije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 06 06P0147 h*d Ha, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0148 h* Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06P0149 h*vb Ha, Vi, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 06 06P0150 h*vd Ha, Vc, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 06 06P0151 h*vd Ha, Vi, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 06 06P0152 h*v Ha, Vc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 06 06P0153 h*v Ha, Vi, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje   1  

14 06 06P0154 hbc Hc, Bf, Ca, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   2  

14 06 06P0155 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 06 06P0156 hc Hc, Ca, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   2  

14 06 06P0157 hd Hc, Dd, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   2  

14 06 06P0158 h Hc, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 06 06P0159 hk Hc, Kc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 06 06P0160 kd Kc, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0161 kg Kb, Gb, 2
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 06 06P0162 k Kb, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0163 k Kc, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0164 r* Ra, 1 odlaganje odpadkov  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0165 r*v Ra, Vc, 2
odlaganje odpadkov, požari v 
naravi  

dosledno izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 06 06P0166 v*d Vc, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 06 06P0167 v*hd Vc, Ha, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 06 06P0168 v*h Vc, Ha, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 06 06P0169 v* Vc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  
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14 06 06P0170 vbk Vc, Bf, Kb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 06 06P0171 vbk Vc, Bf, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 06 06P0172 vc Vi, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  zmerno ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 06 06P0173 vd Vc, Dd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0174 vd Vi, Dd, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 06 06P0175 vhbd Vc, Hc, Bf, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 06 06P0176 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 06 06P0177 vhb Vc, Hc, Bf, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 06 06P0178 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 06 06P0179 vhc Vi, Hc, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba   1  

14 06 06P0180 vhd Vc, Ha, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0181 vhd Vc, Hc, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06P0182 vhd Vi, Hc, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 06 06P0183 vhkd Vi, Hc, Kc, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 06 06P0184 vhk Vc, Hc, Kc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0185 vhk Vi, Hc, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 06 06P0186 vh Vc, Ha, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 06 06P0187 vh Vc, Hc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 06 06P0188 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 06 06P0189 vk Vc, Kb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0190 vk Vc, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 06 06P0191 vk Vi, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje, malopovršinsko ukrepanje  1  

14 06 06P0192 vrtd Vc, Rc, Tc, Dd, 2
požari v naravi, odlaganje 
odpadkov  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ohranjanje izjemnih 
dreves   1  

14 06 06P0193 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06P0194 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 06 06P0195 z*v Zc, Vc, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva   2  

14 06 06T0000 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0001 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0002 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0003 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0004 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0005 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0006 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0007 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0008 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0009 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0010 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0011 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  
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14 06 06T0012 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0013 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0014 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0015 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0016 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0017 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0018 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0019 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0020 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0021 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0022 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0023 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0024 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0025 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0026 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0027 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0028 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0029 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0030 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0031 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0032 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0033 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0034 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0035 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0036 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0037 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0038 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0039 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0040 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0041 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0042 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0043 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0044 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0045 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0046 j* Jk, Jb, 1

slabo vzdrževanje objektov, 
zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  

izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 06 06T0047 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0048 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0049 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0050 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0051 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0052 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0053 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0054 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0055 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0056 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0057 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0058 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0059 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0060 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0061 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0062 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0063 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0064 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0065 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0066 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0067 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0068 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0069 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0070 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0071 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0072 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0073 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  



PRILOGE 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 383

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 06 06T0074 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0075 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0076 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0077 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0078 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0079 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0080 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0081 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0082 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0083 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0084 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0085 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0086 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0087 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0088 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0089 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0090 j* Ja, Jb, 1

slabo vzdrževanje objektov, 
zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  

košnja in odvoz sena, vzdrževanje g. roba 
oz. grmiš�a   1  

14 06 06T0091 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0092 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0093 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0094 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0095 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0096 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0097 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0098 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0099 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0100 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0101 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0102 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0103 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0104 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0105 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0106 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0107 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0108 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0109 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0110 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0111 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0112 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0113 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0114 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0115 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0116 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 06 06T0117 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0118 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0119 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0120 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0121 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0122 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0123 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0124 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0125 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0126 j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 1  
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njive   

14 06 06T0127 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0128 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 06 06T0129 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0130 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 06 06T0131 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 06 06T0132 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 06 06T0133 j* Jo, 1
neupoštevanje potreb divjadi 
po miru  upoštevaje potreb divjadi po miru   1  

14 06 06T0134 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0135 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0136 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0137 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0138 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0139 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0140 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0141 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0142 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0143 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0144 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0145 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0146 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 06 06T0147 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06T0148 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06T0149 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06T0150 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06T0151 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06T0152 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06T0153 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06T0154 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06T0155 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06T0156 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06T0157 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06T0158 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06T0159 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06T0160 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06T0161 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06T0162 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06T0163 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06T0164 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06T0165 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06T0166 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06T0167 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06T0168 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 06 06T0169 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 
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14 06 06T0170 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06T0171 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 06 06T0172 de Dd, Ee, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 06 06T0173 d Dd, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 06 06T0174 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 06 06T0175 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 06 06T0176 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 06 06T0177 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 06 06T0178 r*t*p* Pa, 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, poškodovanje ali 
uni�enje objektov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
ohranjanje izjemnih dreves, vzdrževanje 
prehodnosti poti in did. objektov   1  

14 06 06T0179 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0180 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 06 06T0181 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0182 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0183 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0184 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0185 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 06 06T0186 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 06 06T0187 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 06 06T0188 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0189 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 06 06T0190 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0191 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0192 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0193 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0194 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0195 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0196 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0197 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0198 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0199 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0200 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0201 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0202 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0203 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0204 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0205 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0206 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0207 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 06 06T0208 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0209 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0210 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0211 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0212 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0213 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0214 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0215 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0216 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0217 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0218 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0219 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0220 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0221 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0222 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0223 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0224 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0225 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0226 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0227 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0228 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0229 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0230 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0231 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0232 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0233 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0234 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0235 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0236 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0237 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0238 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0239 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0240 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0241 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0242 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0243 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0244 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 06 06T0245 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0246 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0247 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0248 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0249 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0250 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0251 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 06 06T0252 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0253 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0254 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0255 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0256 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0257 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0258 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0259 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0260 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0261 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0262 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0263 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0264 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0265 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0266 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0267 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0268 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0269 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0270 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0271 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0272 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0273 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0274 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0275 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0276 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0277 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0278 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0279 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0280 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0281 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 06 06T0282 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0283 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0284 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0285 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0286 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0287 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0288 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0289 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0290 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0291 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0292 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0293 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0294 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0295 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0296 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0297 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0298 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0299 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0300 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0301 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0302 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06T0303 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 06 06L0000 r*t* Rd, Tc, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 06 06L0001 b Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 06 06L0002 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 06 06L0003 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 06 06L0004 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 07 07P0000  ,        

14 07 07P0001  ,        

14 07 07P0002 h*b*d Ha, Ba, La, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 07 07P0003 h*b*vd Ha, Ba, La, Vc, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 07 07P0004 h*d Ha, La, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07P0005 h* Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07P0006 h*vbd Ha, La, Vc, Bf, Dd 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 07 07P0007 h*vb Ha, La, Vc, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 07 07P0008 h*vb Ha, La, Vi, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  
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14 07 07P0009 h*vc Ha, La, Vc, Ca, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 07 07P0010 h*vd Ha, La, Vc, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 07 07P0011 h*vd Ha, La, Vi, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 07 07P0012 h*v Ha, La, Vc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 07 07P0013 h*v Ha, La, Vc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 07 07P0014 h*v Ha, La, Vi, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje   1  

14 07 07P0015 h La, Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj     

14 07 07P0016 h La, Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj     

14 07 07P0017 h La, Hc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj     

14 07 07P0018  La, 1        

14 07 07P0019  La, 1        

14 07 07P0020 v*h*d Vc, Ha, La, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 07 07P0021 v*h* Vc, Ha, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   3  

14 07 07P0022 v*h* Vc, Ha, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   3  

14 07 07P0023 v*hc Vc, La, Ha, Ca, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
nega gozdnega roba   3  

14 07 07P0024 v*hd Vc, La, Ha, Dd, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 07 07P0025 v*hd Vc, La, Ha, Dd, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 07 07P0026 v*h Vc, La, Ha, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 07 07P0027 v*h Vc, La, Ha, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 07 07P0028 v*h Vc, La, Hc, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 07 07P0029 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07P0030 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07P0031 vc La, Vc, Ca, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba     

14 07 07P0032 vhc La, Vc, Ha, Ca, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, nega 
gozdnega roba     

14 07 07P0033 vhd La, Vc, Ha, Dd, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 07 07P0034 vhd La, Vc, Ha, Dd, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda     

14 07 07P0035 vh La, Vc, Ha, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 07 07P0036 vh La, Vc, Ha, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 07 07P0037 vh La, Vc, Hc, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 07 07P0038 vh La, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj     

14 07 07P0039 vh La, Vi, Hc, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj     

14 07 07P0040 v La, Vc, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva     

14 07 07P0041 v La, Vc, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva     

14 07 07P0042 v La, Vi, 1 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje     

14 07 07P0043 h*b*d Ha, Ba, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 07 07P0044 h*b*vd Ha, Ba, Vi, Dd, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, zmerno ukrepanje, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07P0045 h*bc Ha, Bf, Ca, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  
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14 07 07P0046 h*bd Ha, Bf, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 07 07P0047 h*b Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 07 07P0048 h*c Ha, Ca, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, nega 
gozdnega roba   1  

14 07 07P0049 h*d Ha, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07P0050 h* Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07P0051 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07P0052 h*vb Ha, Vi, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 07 07P0053 h*vd Ha, Vc, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 07 07P0054 h*vd Ha, Vi, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 07 07P0055 h*v Ha, Vc, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 07 07P0056 h*v Ha, Vi, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje   1  

14 07 07P0057 hb Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 07 07P0058 hb Hc, Bf, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 07 07P0059 hb Hc, Bf, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 07 07P0060 hbk Ha, Bf, Kc, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 07 07P0061 hg Hc, Gb, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
imisije  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
poostren sanitarni nadzor gozda   2  

14 07 07P0062 h Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 07 07P0063 h Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 07 07P0064 h Hc, La, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 07 07P0065 h Hc, La, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 07 07P0066 hk Ha, Kc, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 07 07P0067 k*vhbc Kb, Vi, Ha, Bf, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 07 07P0068 k*vhb Kb, Vi, Ha, Bf, La 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 07 07P0069 k*vh Kb, Vi, Ha, La, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 07 07P0070  La, 1        

14 07 07P0071  La, 1        

14 07 07P0072 v*h*b*d Vc, Ha, Ba, Dd, La 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   3  

14 07 07P0073 v*h*d Vc, Ha, Dd, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 07 07P0074 v*h* Vc, Ha, La, 1
kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   3  
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razlivanje olja, nafte,…)  

14 07 07P0075 v*h Vc, Ha, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 07 07P0076 v*h Vc, Hc, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 07 07P0077 v*h Vz, Hc, La, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0078 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07P0079 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 07 07P0080 vhbkg Vi, Ha, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 07 07P0081 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 07 07P0082 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 07 07P0083 vhb Vi, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 07 07P0084 vhb Vi, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 07 07P0085 vhg Vi, Hc, Gb, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 07 07P0086 vhkg Vi, Ha, Kc, Gz, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 07 07P0087 vhk Vi, Ha, Kc, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 07 07P0088 vh Vc, Ha, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0089 vh Vc, Ha, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0090 vh Vc, Hc, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0091 vh Vc, Hc, La, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0092 vh Vi, Ha, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0093 vh Vi, Hc, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0094 v Vc, La, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 07 07P0095 v Vc, La, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 07 07P0096 v Vi, La, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 07 07P0097 h*b*d Ha, Ba, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 07 07P0098 h*b*vd Ha, Ba, Vi, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, zmerno ukrepanje, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07P0099 h*bc Ha, Bf, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 07 07P0100 h*bd Ha, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 07 07P0101 h*b Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 07 07P0102 h*c Ha, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, nega 
gozdnega roba   1  
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14 07 07P0103 h*d Ha, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07P0104 h* Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07P0105 h*vd Ha, Vc, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 07 07P0106 h*vd Ha, Vi, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 07 07P0107 h*v Ha, Vc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 07 07P0108 h*v Ha, Vi, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje   1  

14 07 07P0109 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 07 07P0110 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 07 07P0111 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 07 07P0112 v*h*b*d Vz, Ha, Ba, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07P0113 v*h*d Vc, Ha, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 07 07P0114 v*h*d Vz, Ha, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 07 07P0115 v*h* Vc, Ha, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   3  

14 07 07P0116 v*h* Vz, Ha, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi   1  

14 07 07P0117 v*h Vz, Hc, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0118 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 07 07P0119 vhbg Vi, Ha, Bf, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 07 07P0120 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 07 07P0121 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 07 07P0122 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 07 07P0123 vhg Vi, Ha, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 07 07P0124 vhkg Vi, Ha, Kc, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 07 07P0125 vhk Vi, Ha, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 07 07P0126 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0127 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0128 h*b*d Ha, Ba, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  
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14 07 07P0129 h*b Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 07 07P0130 h*d Ha, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07P0131 h* Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07P0132 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07P0133 h*vb Ha, Vc, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 07 07P0134 h*vb Ha, Vi, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 07 07P0135 h*vd Ha, Vc, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 07 07P0136 h*vd Ha, Vi, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 07 07P0137 h*v Ha, Vc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 07 07P0138 h*v Ha, Vc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 07 07P0139 h*v Ha, Vi, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje   1  

14 07 07P0140 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 07 07P0141 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 07 07P0142 hbk Ha, Bf, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 07 07P0143 h Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 07 07P0144 h Hc, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 07 07P0145 h Hc, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 07 07P0146 hk Ha, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 07 07P0147 k*hb Kb, Ha, Bf, 1

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 07 07P0148 k*vhb Kb, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 07 07P0149 v*h*d Vc, Ha, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 07 07P0150 v*h* Vc, Ha, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   3  

14 07 07P0151 v*hd Vc, Ha, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 07 07P0152 v*hd Vc, Ha, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 07 07P0153 v*h Vc, Ha, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 07 07P0154 v*h Vc, Hc, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 07 07P0155 v* Vc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07P0156 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  
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14 07 07P0157 vhbkg Vi, Ha, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 07 07P0158 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 07 07P0159 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 07 07P0160 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 07 07P0161 vhd Vc, Ha, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07P0162 vhd Vc, Ha, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07P0163 vhg Vi, Ha, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 07 07P0164 vhkg Vi, Ha, Kc, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 07 07P0165 vhk Vi, Ha, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 07 07P0166 vh Vc, Ha, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0167 vh Vc, Ha, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0168 vh Vc, Hc, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0169 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0170 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 07 07P0171 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 07 07P0172 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 07 07P0173 v Vi, 2 prekomerna raba gozdov  zmerno ukrepanje   1  

14 07 07T0000 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 07 07T0001 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0002 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 07 07T0003 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0004 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0005 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0006 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0007 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0008 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0009 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 07 07T0010 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0011 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0012 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0013 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0014 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0015 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0016 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0017 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0018 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0019 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0020 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0021 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0022 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0023 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0024 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0025 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0026 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0027 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 07 07T0028 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  
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14 07 07T0029 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 07 07T0030 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 07 07T0031 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 07 07T0032 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0033 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0034 j* Jb, Jk, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0035 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0036 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 07 07T0037 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0038 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0039 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0040 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0041 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0042 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0043 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0044 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0045 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 07 07T0046 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 07 07T0047 n* Na, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  odkup semenskega objekta   1  

14 07 07T0048 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 07 07T0049 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 07 07T0050 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 07 07T0051 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 07 07T0052 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 07 07T0053 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 07 07T0054 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 07 07T0055 e*c Ca, Ea, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba bioolj   1  

14 07 07T0056 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 07 07T0057 c Ca, 1
snegolom, vetrolom, ledolom, 
plazovi  sanacija potencialnih žledolomov   2  

14 07 07T0058 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07T0059 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07T0060 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07T0061 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 07 07T0062 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07T0063 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07T0064 c Ca, 1
snegolom, vetrolom, ledolom, 
plazovi  sanacija potencialnih žledolomov   2  

14 07 07T0065 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 07 07T0066 c Ca, 2
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07T0067 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07T0068 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 07 07T0069 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07T0070 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07T0071 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  
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14 07 07T0072 c Ca, 1
snegolom, vetrolom, ledolom, 
plazovi  sanacija potencialnih žledolomov   2  

14 07 07T0073 c Ca, 1
snegolom, vetrolom, ledolom, 
plazovi  sanacija potencialnih žledolomov   2  

14 07 07T0074 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07T0075 c Ca, 1
neurejena se�iš�a in spravilne 
poti  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07T0076 c Ca, 1
snegolom, vetrolom, ledolom, 
plazovi  sanacija potencialnih žledolomov   2  

14 07 07T0077 c Ca, 1
snegolom, vetrolom, ledolom, 
plazovi  sanacija potencialnih žledolomov   2  

14 07 07T0078 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 07 07T0079 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 07 07T0080 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 07 07T0081 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 07 07T0082 de Dd, Ee, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 07 07T0083 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 07 07T0084 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 07 07T0085 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0086 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0087 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0088 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0089 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0090 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0091 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0092 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0093 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 07 07T0094 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 07 07T0095 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 07 07T0096 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 07 07T0097 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0098 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0099 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0100 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0101 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0102 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0103 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0104 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0105 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 07 07T0106 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0107 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0108 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0109 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 07 07T0110 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0111 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0112 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0113 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0114 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0115 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0116 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 07 07T0117 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0118 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0119 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0120 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0121 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0122 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0123 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0124 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0125 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0126 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0127 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 07 07T0128 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0129 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0130 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0131 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0132 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07T0133 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 07 07L0000 r*t* Rd, Tc, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 07 07L0001 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07L0002 bd Dd, Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 07 07L0003 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 07 07L0004 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 08 08P0000 h*i*bd La, Ha, Ic, Bf, Dd 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, brez 
ukrepanja, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb     

14 08 08P0001 i*d*vhb La, Dc, Ic, Vi, Ha 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

brez ukrepanja, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj     

14 08 08P0002 i*hbd La, Ic, Ha, Bf, Dd 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

brez ukrepanja, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb     

14 08 08P0003 bd La, Bf, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda     

14 08 08P0004 b La, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 08 08P0005 h*b Ha, La, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0006 h*d Ha, La, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08P0007 h* Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 08 08P0008 h*vb Ha, La, Ve, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0009 h*vb Ha, La, Vi, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 08 08P0010 h*vd Ha, La, Vi, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 08 08P0011 h*v Ha, La, Vc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 08 08P0012 h*v Ha, La, Vi, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje   1  

14 08 08P0013 hb La, Ha, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 08 08P0014 hb La, Hc, Bf, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 08 08P0015 h La, Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj     

14 08 08P0016 h La, Hc, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj     

14 08 08P0017 v*b*d Vc, Ba, La, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0018 v*b*d Vz, Ba, La, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 08 08P0019 v*b* Vc, Ba, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 08 08P0020 v*b* Vz, Ba, La, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0021 v*bc Vc, La, Bf, Ca, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 08 08P0022 v*bdc Vc, La, Bf, Dd, Ca 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba   3  

14 08 08P0023 v*bd Vc, La, Bf, Dd, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0024 v*bd Vz, La, Bf, Dd, 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 08 08P0025 v*b Vc, La, Bf, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 08 08P0026 vbc La, Vi, Bf, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba     

14 08 08P0027 vbd La, Ve, Bf, Dd, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda     

14 08 08P0028 vbg La, Ve, Bf, Gz, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje     

14 08 08P0029 vbg La, Vi, Bf, Gz, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje     

14 08 08P0030 vbk La, Vi, Bf, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje     

14 08 08P0031 vb La, Ve, Bf, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 08 08P0032 vb La, Vi, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 08 08P0033 vhbc La, Vi, Ha, Bf, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba     

14 08 08P0034 vhbc La, Vi, Hc, Bf, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba     

14 08 08P0035 vhbd La, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda     

14 08 08P0036 vhbd La, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda     

14 08 08P0037 vhbg La, Vi, Ha, Bf, Gz 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje     

14 08 08P0038 vhbk La, Vi, Ha, Bf, Kc 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje     

14 08 08P0039 vhbk La, Vi, Hc, Bf, Kc 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih   
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gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   

14 08 08P0040 vhb La, Ve, Hc, Bf, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb     

14 08 08P0041 vhb La, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 08 08P0042 vhb La, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 08 08P0043 vhb La, Vi, Hc, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb     

14 08 08P0044 vh La, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj     

14 08 08P0045 vh La, Vi, Hc, 1 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj     

14 08 08P0046 b*v Bd, Vi, La, 1 prekomerna raba gozdov  
upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje   1  

14 08 08P0047 b*vd Bd, Vi, Dd, La, 1 prekomerna raba gozdov  
upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 08 08P0048 b*vhk Bd, Vi, Ha, Kc, La 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0049 b*vhkg Bd, Vi, Ha, Kc, Gz 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0050 b Bf, La, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0051 h*b*d Ha, Ba, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 08 08P0052 h*b*vd Ha, Ba, Vi, Dd, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, zmerno ukrepanje, 
brez ukrepanja   1  

14 08 08P0053 h*bc Ha, Bf, Ca, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 08 08P0054 h*bd Ha, Bf, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0055 h*b Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0056 h*b Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0057 h*d Ha, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08P0058 h* Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08P0059 h*vbc Ha, Vi, Bf, Ca, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0060 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08P0061 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0062 h*vb Ha, Vi, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 08 08P0063 h*vb Ha, Vi, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 08 08P0064 h*vc Ha, Vi, Ca, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0065 h*vd Ha, Vi, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 08 08P0066 h*v Ha, Vi, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje   1  

14 08 08P0067 hbd Ha, Bf, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja   2  
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14 08 08P0068 hbg Ha, Bf, Gz, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 08 08P0069 hb Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 08 08P0070 hb Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 08 08P0071 hbkg Ha, Bf, Kc, Gz, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 08 08P0072 hbk Ha, Bf, Kc, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 08 08P0073 h Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 08 08P0074 h Hc, La, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 08 08P0075 k*r*g*hbe Kc, Gz, Ra, Ha, Bf 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0076 k*r*g*vhbe Kc, Gz, Ra, Vi, Ha 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, zmerno ukrepanje, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 08 08P0077 k*vbc Kb, Vi, Bf, Ca, La 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0078 k*vhbc Kb, Vi, Ha, Bf, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0079 k*vhbde Kb, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 08 08P0080 k*vhbde Kb, Vi, Hc, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 08 08P0081 k*vhbde Kd, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 08 08P0082 k*vhb Kb, Vi, Ha, Bf, La 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 08 08P0083 r*hbkg Ra, Ha, Bf, Kc, Gz 1

odlaganje odpadkov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

dosledno izvajanje gozdnega reda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 08 08P0084 r*vhbkg Ra, Vi, Ha, Bf, Kc 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 08 08P0085 r*vhg Ra, Vi, Ha, Gz, La 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0086 r*vhkg Ra, Vi, Ha, Kc, Gz 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0087 v*b*d Vc, Bd, Dd, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0088 v*b*d Vz, Bd, Dd, La, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 08 08P0089 v*b* Vc, Bd, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru   3  

14 08 08P0090 v*b* Vz, Bd, La, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru   1  

14 08 08P0091 v*bd Vc, Bf, Dd, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0092 v*b Vc, Bf, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 08 08P0093 v*h*d Vc, Ha, Dd, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0094 v*h* Vc, Ha, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   3  
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14 08 08P0095 v*h* Vz, Ha, La, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi   1  

14 08 08P0096 v*hbd Vc, Hc, Bf, Dd, La 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja   3  

14 08 08P0097 v*hbg Vc, Ha, Bf, Gz, La 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 08 08P0098 v*hbkg Vc, Ha, Bf, Kc, Gz 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 08 08P0099 vbc Vi, Bf, Ca, La, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0100 vbd Vi, Bf, Dd, La, 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 08 08P0101 vb Vi, Bf, La, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0102 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0103 vhbc Vi, Hc, Bf, Ca, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0104 vhbde Vi, Ha, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0105 vhbde Vi, Hc, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0106 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0107 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0108 vhbe Vi, Ha, Bf, Eb, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0109 vhbe Vi, Ha, Bf, Eb, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0110 vhbe Vi, Hc, Bf, Eb, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0111 vhbg Vi, Ha, Bf, Gz, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0112 vhbkg Vi, Ha, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0113 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0114 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0115 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0116 vhb Vi, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0117 vhg Vi, Ha, Gz, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 08 08P0118 vhkg Vi, Ha, Kc, Gz, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 08 08P0119 vh Vi, Ha, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  
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14 08 08P0120 vh Vi, Hc, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 08 08P0121 b*v Bd, Vi, 1 prekomerna raba gozdov  
upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje   1  

14 08 08P0122 b*vd Ba, Vc, Dd, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0123 b*vd Bd, Vi, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  
upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 08 08P0124 b*vg Bd, Vi, Gz, 1 prekomerna raba gozdov  
upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0125 b*vh Bd, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 08 08P0126 b*vhd Ba, Vc, Ha, Dd, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0127 b*vhd Ba, Vi, Ha, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0128 b*vhg Bd, Vi, Ha, Gz, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0129 b*vhk Bd, Vi, Ha, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0130 b*vhkg Bd, Vi, Ha, Kc, Gz 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0131 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0132 h*b*vde Ha, Ba, Vc, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0133 h*b*vd Ha, Ba, Vc, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0134 h*b*vd Ha, Ba, Vi, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, zmerno ukrepanje, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08P0135 h*b*vd Ha, Ba, Vi, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, zmerno ukrepanje, 
brez ukrepanja   1  

14 08 08P0136 h*b*vkde Ha, Ba, Vc, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 08 08P0137 h*bc Ha, Bf, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 08 08P0138 h*b Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0139 h*d Ha, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08P0140 h* Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08P0141 h*k*vbdce Ha, Kb, Vc, Bf, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 08 08P0142 h*k*vbdce Ha, Kb, Vi, Bf, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 08 08P0143 h*k*vbde Ha, Kb, Vc, Bf, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 08 08P0144 h*k*vbde Ha, Kb, Vi, Bf, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 08 08P0145 h*k*z*vbdce Ha, Kb, Zc, Vc, Bf 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva  ohranjanje naravnih 
gozdnih združb 1  

14 08 08P0146 h*k*z*vbdce Ha, Kb, Zc, Vi, Bf 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje  ohranjanje naravnih gozdnih 
združb 1  
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14 08 08P0147 h*k*z*vbde Ha, Kb, Zc, Vc, Bf 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva  ohranjanje naravnih 
gozdnih združb 1  

14 08 08P0148 h*k*z*vbde Ha, Kb, Zc, Vi, Bf 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje  ohranjanje naravnih gozdnih 
združb 1  

14 08 08P0149 h*vbc Ha, Vi, Bf, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0150 h*vbdce Ha, Vc, Bf, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0151 h*vbdce Ha, Vi, Bf, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0152 h*vbde Ha, Vc, Bf, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0153 h*vbde Ha, Vi, Bf, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0154 h*vbd Ha, Vc, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0155 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08P0156 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0157 h*vb Ha, Vi, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 08 08P0158 h*vb Ha, Vi, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 08 08P0159 h*vbkde Ha, Vc, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 08 08P0160 h*vbkde Ha, Vi, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 08 08P0161 h*vc Ha, Vi, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0162 h*vdc Ha, Vi, Dd, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega 
reda, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0163 h*vd Ha, Vi, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 08 08P0164 h*v Ha, Vi, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje   1  

14 08 08P0165 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 08 08P0166 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 08 08P0167 h Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 08 08P0168 k*r*g*vhbe Kc, Gz, Ra, Vi, Ha 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, zmerno ukrepanje, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 08 08P0169 k*r*g*vhe Kc, Gz, Ra, Vi, Ha 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, zmerno ukrepanje, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 08 08P0170 k*vbc Kb, Vi, Bf, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0171 k*vhbc Kb, Vi, Ha, Bf, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  
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14 08 08P0172 k*vhbc Kb, Vi, Ha, Bf, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0173 k*vhbdce Kb, Vc, Ha, Bf, Dd 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 08 08P0174 k*vhbde Kb, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 08 08P0175 k*vhb Kb, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 08 08P0176 k*vhb Kb, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 08 08P0177 k*z*vhbc Kb, Zc, Vi, Ha, Bf 1
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  ohranjanje naravnih gozdnih 
združb 1  

14 08 08P0178 k*z*vhbdce Kb, Zc, Vc, Ha, Bf 1
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj  ohranjanje naravnih 
gozdnih združb 1  

14 08 08P0179 r*vhbkg Ra, Vi, Ha, Bf, Kc 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 08 08P0180 r*vhg Ra, Vi, Ha, Gz, 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0181 r*vhkg Ra, Vi, Ha, Kc, Gz 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0182 v*b*d Vc, Ba, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0183 v*b*d Vc, Bd, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0184 v*b*d Vz, Ba, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 08 08P0185 v*b*d Vz, Bd, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 08 08P0186 v*b* Vc, Ba, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 08 08P0187 v*b* Vc, Bd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru   3  

14 08 08P0188 v*b* Vz, Ba, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0189 v*b* Vz, Bd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru   1  

14 08 08P0190 v*bd Vc, Bf, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0191 v*bd Vz, Bf, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 08 08P0192 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 08 08P0193 v*b Vz, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0194 v*h*b*de Vz, Ha, Ba, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0195 v*h*b*d Vz, Ha, Ba, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0196 v*h*bde Vz, Ha, Bf, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0197 v*h*bd Vz, Ha, Bf, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  
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14 08 08P0198 v*h*c Vc, Ha, Ca, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, nega 
gozdnega roba   3  

14 08 08P0199 v*h*dc Vc, Ha, Dd, Ca, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   3  

14 08 08P0200 v*h*d Vc, Ha, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0201 v*h*e*bd Vc, Ha, Eb, Bf, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 08 08P0202 v*h*e*bkd Vc, Ha, Eb, Bf, Kb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   3  

14 08 08P0203 v*h* Vc, Ha, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   3  

14 08 08P0204 v*hbg Vc, Ha, Bf, Gz, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 08 08P0205 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 08 08P0206 vbc Vi, Bf, Ca, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0207 vbdce Vc, Bf, Dd, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0208 vbdce Vi, Bf, Dd, Ca, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 08 08P0209 vbde Vc, Bf, Dd, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0210 vbde Vi, Bf, Dd, Eb, 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 08 08P0211 vbd Vc, Bf, Dd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0212 vbd Ve, Bf, Dd, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08P0213 vbd Vi, Bf, Dd, 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 08 08P0214 vbe Vc, Bf, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 08 08P0215 vbe Vi, Bf, Eb, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0216 vbg Ve, Bf, Gz, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0217 vbg Vi, Bf, Gz, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0218 vbkg Vi, Bf, Kc, Gz, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0219 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0220 vb Ve, Bf, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0221 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0222 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0223 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0224 vhbc Vi, Hc, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0225 vhbdce Vc, Ha, Bf, Dd, Ca 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0226 vhbdce Vc, Hc, Bf, Dd, Ca 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  
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14 08 08P0227 vhbdce Vi, Ha, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0228 vhbdce Vi, Hc, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0229 vhbdc Vc, Ha, Bf, Dd, Ca 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0230 vhbdc Vc, Hc, Bf, Dd, Ca 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0231 vhbde Vc, Ha, Bf, Dd, Eb 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0232 vhbde Vc, Hc, Bf, Dd, Eb 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0233 vhbde Vi, Ha, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0234 vhbde Vi, Hc, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0235 vhbd Vc, Ha, Bf, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0236 vhbd Vc, Hc, Bf, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0237 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 08 08P0238 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0239 vhbe Vc, Hc, Bf, Eb, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 08 08P0240 vhbe Vi, Hc, Bf, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0241 vhbe Vi, Hc, Bf, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0242 vhbgc Vi, Ha, Bf, Gb, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0243 vhbg Vi, Ha, Bf, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 08 08P0244 vhbg Vi, Ha, Bf, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0245 vhbkg Vi, Ha, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0246 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0247 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0248 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0249 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0250 vhg Vi, Ha, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  
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14 08 08P0251 vhkg Vi, Ha, Kc, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 08 08P0252 vhk Vi, Ha, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 08 08P0253 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 08 08P0254 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 08 08P0255 z*vhbc Zc, Vi, Ha, Bf, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  nega gozdnega roba 2  

14 08 08P0256 z*vhbdce Zc, Vc, Ha, Bf, Dd 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  brez ukrepanja 2  

14 08 08P0257 z*vhbdce Zc, Vi, Ha, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 2  

14 08 08P0258 z*vhb Zc, Vi, Ha, Bf, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0259 z*vhb Zc, Vi, Ha, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   2  

14 08 08P0260 b*v Bd, Vi, 1 prekomerna raba gozdov  
upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje   1  

14 08 08P0261 b*vd Bd, Vi, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  
upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 08 08P0262 b*vh Bd, Vi, Ha, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 08 08P0263 b*vhg Bd, Vi, Ha, Gz, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0264 b*vhk Bd, Vi, Ha, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0265 b*vhkg Bd, Vi, Ha, Kc, Gz 1 prekomerna raba gozdov  

upoštevaje potreb živali po miru, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0266 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0267 bd Bf, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08P0268 h*b*vd Ha, Ba, Vc, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0269 h*b*vd Ha, Ba, Vi, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, zmerno ukrepanje, 
brez ukrepanja   1  

14 08 08P0270 h*bd Ha, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0271 h*b Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0272 h*d Ha, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08P0273 h* Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08P0274 h*vbc Ha, Vi, Bf, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0275 h*vbdce Ha, Vi, Bf, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0276 h*vbde Ha, Vc, Bf, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0277 h*vbde Ha, Vi, Bf, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  
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14 08 08P0278 h*vbd Ha, Vc, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0279 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08P0280 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0281 h*vb Ha, Ve, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0282 h*vb Ha, Vi, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 08 08P0283 h*vb Ha, Vi, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 08 08P0284 h*vd Ha, Vi, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, dosledno izvajanje gozdnega reda  1  

14 08 08P0285 h*v Ha, Vc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 08 08P0286 h*v Ha, Vi, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje   1  

14 08 08P0287 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 08 08P0288 hb Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 08 08P0289 hb Hc, Bf, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   2  

14 08 08P0290 hbkg Ha, Bf, Kc, Gz, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 08 08P0291 hbk Ha, Bf, Kc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   2  

14 08 08P0292 h Ha, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 08 08P0293 h Hc, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   2  

14 08 08P0294 k*r*g*vhbe Kc, Gz, Ra, Vi, Ha 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, zmerno ukrepanje, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 08 08P0295 k*vhbc Kb, Vi, Ha, Bf, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0296 k*vhbdce Kb, Vc, Ha, Bf, Dd 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 08 08P0297 k*vhbde Kb, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 08 08P0298 k*vhb Kb, Vi, Ha, Bf, 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 08 08P0299 k*z*vhbc Kb, Zc, Vi, Ha, Bf 1
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  ohranjanje naravnih gozdnih 
združb 1  

14 08 08P0300 k*z*vhbdce Kb, Zc, Vc, Ha, Bf 1
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj  ohranjanje naravnih 
gozdnih združb 1  

14 08 08P0301 r*vhbkg Ra, Vi, Ha, Bf, Kc 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 08 08P0302 r*vhg Ra, Vi, Ha, Gz, 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  
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14 08 08P0303 r*vhkg Ra, Vi, Ha, Kc, Gz 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0304 v*b*d Vc, Ba, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0305 v*b*d Vc, Bd, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0306 v*b*d Vz, Ba, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 08 08P0307 v*b*d Vz, Bd, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, dosledno izvajanje gozdnega 
reda   1  

14 08 08P0308 v*b* Vc, Ba, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 08 08P0309 v*b* Vz, Ba, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0310 v*b* Vz, Bd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru   1  

14 08 08P0311 v*bdc Vc, Bf, Dd, Ca, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba   3  

14 08 08P0312 v*bd Vc, Bf, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0313 v*bd Vz, Bf, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 08 08P0314 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 08 08P0315 v*h*b*d Vz, Ha, Ba, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0316 v*h*bde Vz, Ha, Bf, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0317 v*h*bd Vz, Ha, Bf, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0318 v*h*dc Vc, Ha, Dd, Ca, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   3  

14 08 08P0319 v*h*d Vc, Ha, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 08 08P0320 v*h*e*bd Vc, Ha, Eb, Bf, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 08 08P0321 v*h* Vz, Ha, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi   1  

14 08 08P0322 v*hbd Vc, Hc, Bf, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja   3  

14 08 08P0323 v*hbg Vc, Ha, Bf, Gz, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 08 08P0324 v*hbkg Vc, Ha, Bf, Kc, Gz 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 08 08P0325 v*hb Vc, Ha, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 08 08P0326 vbc Vi, Bf, Ca, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0327 vbdce Vc, Bf, Dd, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0328 vbde Vc, Bf, Dd, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0329 vbd Ve, Bf, Dd, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08P0330 vbd Vi, Bf, Dd, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 1  
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gozdnega reda   

14 08 08P0331 vbg Ve, Bf, Gz, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0332 vbg Vi, Bf, Gz, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0333 vbkg Vi, Bf, Kc, Gz, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0334 vbk Vi, Bf, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0335 vb Ve, Bf, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0336 vb Vi, Bf, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0337 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0338 vhbc Vi, Hc, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0339 vhbdce Vc, Ha, Bf, Dd, Ca 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0340 vhbdce Vc, Hc, Bf, Dd, Ca 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0341 vhbdce Vi, Ha, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0342 vhbdc Vc, Ha, Bf, Dd, Ca 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0343 vhbde Vc, Ha, Bf, Dd, Eb 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0344 vhbde Vc, Hc, Bf, Dd, Eb 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 08 08P0345 vhbde Vi, Ha, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0346 vhbde Vi, Hc, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 08 08P0347 vhbd Vc, Ha, Bf, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0348 vhbd Vc, Hc, Bf, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0349 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 08 08P0350 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 08 08P0351 vhbe Vi, Ha, Bf, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0352 vhbe Vi, Hc, Bf, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0353 vhbe Vi, Hc, Bf, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 08 08P0354 vhbg Vi, Ha, Bf, Gb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 08 08P0355 vhbg Vi, Ha, Bf, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  
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14 08 08P0356 vhbkg Vi, Ha, Bf, Kc, Gz 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0357 vhbk Vi, Ha, Bf, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 08 08P0358 vhb Ve, Hc, Bf, 2

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 08 08P0359 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0360 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0361 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08P0362 vhg Vi, Ha, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 08 08P0363 vhkg Vi, Ha, Kc, Gz, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 08 08P0364 vh Vi, Ha, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 08 08P0365 vh Vi, Hc, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 08 08P0366 z*vhbdce Zc, Vc, Ha, Bf, Dd 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  brez ukrepanja 2  

14 08 08P0367 z*vhb Zc, Vi, Ha, Bf, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 08 08T0000 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0001 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0002 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0003 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0004 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0005 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0006 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0007 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0008 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0009 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0010 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0011 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0012 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0013 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0014 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0015 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0016 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0017 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0018 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0019 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0020 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0021 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0022 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0023 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0024 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0025 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0026 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0027 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  
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14 08 08T0028 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0029 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0030 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0031 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0032 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0033 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0034 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0035 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0036 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0037 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0038 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0039 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0040 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0041 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0042 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0043 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0044 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0045 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0046 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0047 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0048 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0049 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0050 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0051 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0052 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0053 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0054 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0055 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0056 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0057 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0058 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0059 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0060 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0061 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0062 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0063 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0064 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0065 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0066 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0067 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0068 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0069 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0070 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0071 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0072 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0073 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0074 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0075 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0076 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0077 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0078 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0079 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0080 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0081 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0082 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0083 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  
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14 08 08T0084 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0085 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0086 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0087 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0088 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0089 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0090 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0091 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0092 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0093 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0094 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0095 j* Jk, Jb, 1

slabo vzdrževanje objektov, 
zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  

izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 08 08T0096 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0097 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0098 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 08 08T0099 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 08 08T0100 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0101 j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 08 08T0102 h*b*j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 08 08T0103 j* Jb, Jk, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  

vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0104 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0105 j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 08 08T0106 j* Jk, Jb, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  

izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena, vzdrževanje g. roba 
oz. grmiš�a   1  

14 08 08T0107 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 08 08T0108 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 08 08T0109 j* Jb, Jk, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  

vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 08 08T0110 j* Jc, Jk, Ja, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive  košnja in odvoz sena 1  

14 08 08T0111 j* Jo, 1
neupoštevanje potreb divjadi 
po miru  upoštevaje potreb divjadi po miru   1  

14 08 08T0112 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 08 08T0113 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 08 08T0114 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 08 08T0115 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 08 08T0116 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 08 08T0117 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 08 08T0118 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 08 08T0119 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  
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14 08 08T0120 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 08 08T0121 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 08 08T0122 n Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 08 08T0123 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0124 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 08 08T0125 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0126 e*c Ca, Ea, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  obvezna uporaba bioolj   1  

14 08 08T0127 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0128 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0129 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0130 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0131 c Ca, 1 odlaganje odpadkov  sanacija divjih odlagališ�   1  

14 08 08T0132 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0133 e*c Ca, Ea, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 08 08T0134 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0135 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0136 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 08 08T0137 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0138 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0139 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0140 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0141 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0142 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0143 e*c Ca, Ea, 2
neurejena se�iš�a in spravilne 
poti  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08T0144 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0145 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0146 c Ca, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 08 08T0147 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0148 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0149 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0150 c Ca, 2
neurejena se�iš�a in spravilne 
poti  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08T0151 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0152 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0153 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0154 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0155 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 08 08T0156 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 08 08T0157 h*b*j*d Dd, Jc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 08 08T0158 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 08 08T0159 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 08 08T0160 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 08 08T0161 h*b*j*d Dd, Jc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 08 08T0162 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 08 08T0163 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 08 08T0164 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 08 08T0165 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 08 08T0166 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 08 08T0167 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 08 08T0168 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0169 h*o* He, Oh, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 08 08T0170 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0171 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0172 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0173 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0174 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0175 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0176 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0177 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0178 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0179 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0180 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0181 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0182 h*b*j* Bd, Jc, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0183 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0184 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0185 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0186 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0187 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0188 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0189 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0190 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0191 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0192 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0193 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0194 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0195 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0196 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0197 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0198 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0199 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0200 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0201 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0202 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0203 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 08 08T0204 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0205 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0206 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0207 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0208 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0209 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0210 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0211 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0212 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0213 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0214 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0215 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0216 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0217 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0218 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0219 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0220 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0221 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0222 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0223 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0224 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0225 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0226 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0227 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0228 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0229 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0230 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0231 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0232 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0233 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0234 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0235 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0236 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0237 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0238 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0239 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0240 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 08 08T0241 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0242 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0243 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0244 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0245 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0246 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0247 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0248 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0249 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0250 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0251 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0252 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0253 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0254 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0255 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0256 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0257 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0258 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0259 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0260 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0261 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0262 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0263 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0264 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0265 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0266 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0267 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0268 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0269 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0270 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0271 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0272 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0273 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0274 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0275 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0276 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0277 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 08 08T0278 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0279 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0280 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0281 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0282 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0283 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0284 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0285 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0286 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0287 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0288 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0289 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0290 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0291 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0292 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0293 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0294 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0295 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0296 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0297 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0298 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0299 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0300 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0301 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0302 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0303 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0304 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0305 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0306 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0307 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0308 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0309 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0310 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0311 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0312 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0313 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0314 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 08 08T0315 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0316 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0317 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0318 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0319 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0320 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0321 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0322 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0323 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0324 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0325 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0326 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0327 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0328 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0329 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0330 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0331 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0332 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0333 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0334 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0335 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0336 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0337 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0338 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0339 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0340 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0341 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0342 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0343 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0344 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0345 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0346 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0347 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0348 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0349 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0350 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0351 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  



PRILOGE

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 420

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 08 08T0352 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0353 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0354 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0355 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0356 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0357 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0358 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0359 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0360 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0361 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0362 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0363 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0364 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0365 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0366 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0367 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0368 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0369 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0370 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0371 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0372 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0373 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0374 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0375 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0376 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0377 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0378 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0379 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0380 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0381 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0382 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0383 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0384 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0385 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0386 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0387 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0388 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 08 08T0389 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0390 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0391 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0392 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0393 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0394 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0395 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0396 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0397 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0398 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0399 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0400 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0401 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0402 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0403 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0404 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0405 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0406 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0407 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0408 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0409 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0410 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0411 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0412 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0413 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0414 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0415 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0416 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0417 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0418 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0419 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0420 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0421 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0422 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0423 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0424 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0425 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 08 08T0426 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0427 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0428 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0429 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0430 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0431 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0432 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0433 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0434 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0435 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0436 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0437 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0438 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0439 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0440 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0441 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0442 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0443 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0444 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0445 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0446 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0447 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0448 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0449 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0450 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0451 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0452 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0453 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0454 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0455 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0456 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0457 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0458 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0459 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08T0460 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0461 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0462 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 08 08T0463 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0464 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0465 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0466 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0467 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0468 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0469 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0470 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0471 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0472 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0473 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0474 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0475 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0476 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0477 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0478 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0479 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0480 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0481 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0482 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0483 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0484 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 08 08T0485 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 08 08L0000 r*p*t Rd, Pa, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�, ohranjanje varnosti in 
prehodnosti poti, vzdrževanje didakti�nih 
objektov   1  

14 08 08L0001 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 08 08L0002 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 08 08L0003 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 08 08L0004 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 08 08L0005 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 08 08L0006 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 08 08L0007 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08L0008 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08L0009 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08L0010 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08L0011 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  
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14 08 08L0012 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 08 08L0013 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 08 08L0014 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 08 08L0015 z* Zb, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 08 08L0016 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 08 08L0017 r*t* Rd, Tc, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 08 08L0018 r*t* Rd, Tc, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09P0000  ,        

14 09 09P0001 i*d*vbke La, Dc, Ic, Vc, Bf 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

brez ukrepanja, ukrepi protipožarnega 
varstva, ohranjanje naravnih gozdnih združb    

14 09 09P0002 i*d*vbk La, Dc, Ic, Vc, Bf 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

brez ukrepanja, ukrepi protipožarnega 
varstva, ohranjanje naravnih gozdnih združb    

14 09 09P0003 v*i*d*bke La, Vc, Dc, Ic, Bf 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, brez 
ukrepanja, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb     

14 09 09P0004 v*i*d*bk La, Vc, Dc, Ic, Bf 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, brez 
ukrepanja, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb     

14 09 09P0005 v*bce Vc, La, Bf, Ca, Eb 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0006 v*be Vc, La, Bf, Eb, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0007 vbce La, Vc, Bf, Ca, Eb 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba     

14 09 09P0008 vbe La, Vc, Bf, Eb, 1 požari v naravi  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba     

14 09 09P0009 vb La, Vc, Bf, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb     

14 09 09P0010 ve La, Vc, Eb, 1 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba     

14 09 09P0011 v La, Vc, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva     

14 09 09P0012 b*e*vhdc Ba, Eb, Vi, Hc, Dd 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P0013 b*k*ce Be, Ka, Ca, Ee, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0014 b*k*dce Be, Kc, Dd, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0015 b*k*dce Bf, Kc, Dd, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0016 b*k*de Be, Kc, Dd, Ee, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0017 b*k*e* Be, Kc, Ee, La, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0018 b*k*e*v Be, Kc, Eb, Vc, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0019 b*k*e*vhdc Ba, Kb, Eb, Vi, Hc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 09 09P0020 b*k*e Be, Ka, Ee, La, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0021 b*k*e Be, Kc, Ee, La, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0022 b*k*e Be, Kc, Ee, La, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0023 b*k*g*ce Be, Kc, Gz, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0024 b*k*g*ce Be, Kc, Gz, Ca, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0025 b*k*g*dce Be, Kc, Gz, Dd, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  
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14 09 09P0026 b*k*g*dce Be, Kc, Gz, Dd, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0027 b*k*g*dce Bf, Kc, Gz, Dd, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0028 b*k*g*de Be, Kc, Gz, Dd, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0029 b*k*g*de Be, Kc, Gz, Dd, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0030 b*k*g*e*v Be, Kc, Gz, Eb, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0031 b*k*g*e Be, Ka, Gz, Ee, La 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0032 b*k*g*e Be, Kc, Gz, Eb, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0033 b*k*g*e Be, Kc, Gz, Ee, La 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0034 b*k*g*ve Be, Ka, Gz, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0035 b*k*g*ve Be, Ka, Gz, Ve, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 09 09P0036 b*k*g*ve Be, Kc, Gb, Vc, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda, ukrepi protipožarnega varstva  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0037 b*k*r*dce Bf, Kc, Ra, Dd, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0038 b*k*r*de Be, Kc, Ra, Dd, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0039 b*k*r*e Be, Kc, Ra, Ee, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0040 b*k*r*g*dce Be, Kc, Gz, Ra, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0041 b*k*r*g*dce Bf, Kc, Gz, Ra, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0042 b*k*r*g*ve Be, Ka, Gz, Ra, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0043 b*k*r*t*g*e*v Be, Kc, Gz, Ra, Ta 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0044 b*k*r*t*g*e*v Bf, Kc, Gz, Ra, Ta 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0045 b*k*r*ve Be, Ka, Ra, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0046 b*k*t*e*vhrdc Ba, Kb, Tc, Eb, Vi 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba  
zmerno ukrepanje 1  

14 09 09P0047 b*k*t*g*e Be, Ka, Gz, Ta, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0048 b*k*vdce Ba, Kb, Vc, Dd, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0049 b*k*ve Be, Ka, Vc, Ee, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0050 b*k*ve Be, Ka, Ve, Ee, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 09 09P0051 b*k*ve Be, Kc, Vc, Eb, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0052 b*k*ve Be, Kc, Vc, Eb, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  
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14 09 09P0053 b*k*ve Be, Kc, Vc, Eb, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0054 b*k*ve Be, Kc, Vc, Ee, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0055 b*k*ve Be, Kc, Vc, Ee, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0056 b*k*ven Be, Kc, Vc, Eb, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0057 b*k*ven Be, Kc, Vc, Ee, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0058 b*k*z*e*v Be, Kc, Zc, Eb, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0059 b*vdce Ba, Vc, Dd, Ca, Eb 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0060 b*vdce Ba, Vi, Dd, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, brez ukrepanja, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0061 b*vde Ba, Vc, Dd, Eb, La 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0062 b*vde Ba, Vi, Dd, Eb, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, brez ukrepanja, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0063 b*vhde Ba, Vi, Hc, Dd, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0064 b*vkdce Ba, Vc, Ka, Dd, Ca 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0065 b*vke Be, Vc, Kc, Eb, La 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0066 b*vke Be, Vc, Kc, Eb, La 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0067 b Bf, La, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0068 bc Bf, Ca, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0069 bce Bf, Ca, Eb, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0070 bdce Bf, Dd, Ca, Eb, La 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0071 bde Bf, Dd, Eb, La, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0072 be Bf, Eb, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0073 bk Bf, Kc, La, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0074 bkc Bf, Kc, Ca, La, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0075 bkde Bf, Ka, Dd, Eb, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0076 bkde Bf, Kb, Dd, Eb, La 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0077 bke Bf, Kc, Eb, La, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0078 c Ca, La, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba   2  

14 09 09P0079 e*vhbd Eb, Vi, Ha, Bf, Dd 2

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

ohranjanje izjemnih dreves, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0080 e Eb, La, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0081 en Eb, La, Nd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

nega gozdnega roba, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0082 g*e*v Gb, Eg, Vc, La, 2 imisije  
poostren sanitarni nadzor gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  
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14 09 09P0083 g*e*vhbdc Gb, Eb, Vi, Ha, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  ohranjanje 
naravnih gozdnih združb 1  

14 09 09P0084 g*e*vhbd Gb, Eb, Vi, Ha, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  ohranjanje 
naravnih gozdnih združb 1  

14 09 09P0085 g*e*vhbkdc Gb, Eb, Vi, Ha, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  ohranjanje 
naravnih gozdnih združb 1  

14 09 09P0086 g*e*vhbkd Gb, Eb, Vi, Ha, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  ohranjanje 
naravnih gozdnih združb 1  

14 09 09P0087 g*kce Gb, Kc, Ca, Eg, La 2
imisije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0088 g*ke Gb, Kc, Eg, La, 2
imisije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0089 g*k Gz, Kc, La, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0090 g*vke Gb, Vc, Kc, Eg, La 2 imisije, požari v naravi  

poostren sanitarni nadzor gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 09 09P0091 g*vk Gz, Vc, Kc, La, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0092 h*b*vd Ha, Ba, Vi, Dd, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, zmerno ukrepanje, 
brez ukrepanja   1  

14 09 09P0093 h*bce Ha, Bf, Ca, Eb, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0094 h*bc Ha, Bf, Ca, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0095 h*bdce Ha, Bf, Dd, Ca, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0096 h*bde Ha, Bf, Dd, Eb, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0097 h*be Ha, Bf, Eb, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0098 h*b Ha, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0099 h*bkdce Ha, Bf, Ka, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0100 h*bkde Ha, Bf, Ka, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0101 h*bke Ha, Bf, Ka, Eb, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0102 h*ce Ha, Ca, Eb, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0103 h*c Ha, Ca, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0104 h*e*bkdc Ha, Eb, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0105 h*e*bkd Ha, Eb, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0106 h*e*vbd Ha, Eb, Vc, Bf, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0107 h*e*vbkdc Ha, Eb, Vc, Bf, Ka 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  
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14 09 09P0108 h*e*vbkd Ha, Eb, Vc, Bf, Ka 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P0109 h* Ha, La, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09P0110 h*k*vbde Ha, Kb, Vc, Bf, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0111 h*k*z*vbde Ha, Kb, Zc, Vc, Bf 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva  ohranjanje naravnih 
gozdnih združb 1  

14 09 09P0112 h*vbce Ha, Vc, Bf, Ca, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0113 h*vbce Ha, Vi, Bf, Ca, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0114 h*vbc Ha, Vc, Bf, Ca, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0115 h*vbdce Ha, Vc, Bf, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0116 h*vbdce Ha, Vi, Bf, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0117 h*vbde Ha, Vc, Bf, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0118 h*vbde Ha, Vi, Bf, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0119 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0120 h*vbe Ha, Vc, Bf, Eb, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0121 h*vbe Ha, Vi, Bf, Eb, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0122 h*vb Ha, Vc, Bf, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P0123 h*vbkdce Ha, Vc, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0124 h*vbkdce Ha, Vc, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0125 h*vbkdce Ha, Vi, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P0126 h*vbkde Ha, Vc, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0127 h*vbkde Ha, Vc, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0128 h*vbkde Ha, Vi, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P0129 h*vbkde Ha, Vi, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P0130 h*vce Ha, Vc, Ca, Eb, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0131 h*vc Ha, Vc, Ca, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0132 h*ve Ha, Vc, Eb, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  
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14 09 09P0133 h*v Ha, Vc, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0134 h*z*bkde Ha, Zc, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0135 h*z*vbkdce Ha, Zc, Vc, Bf, Kb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 09 09P0136 h*z*vbkdce Ha, Zc, Vi, Bf, Kb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 09 09P0137 h*z*vbkde Ha, Zc, Vc, Bf, Ka 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 09 09P0138 hbdce Ha, Bf, Dd, Ca, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   2  

14 09 09P0139 hbdce Hc, Bf, Dd, Ca, Eb 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   2  

14 09 09P0140 hbde Ha, Bf, Dd, Eb, La 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   2  

14 09 09P0141 hbde Hc, Bf, Dd, Eb, La 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   2  

14 09 09P0142 hbd Ha, Bf, Dd, La, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja   2  

14 09 09P0143 hbgdce Ha, Bf, Gb, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda, brez 
ukrepanja  nega gozdnega roba 2  

14 09 09P0144 hbgde Ha, Bf, Gb, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda, brez 
ukrepanja   2  

14 09 09P0145 hbkde Hc, Bf, Ka, Dd, Eb 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 2  

14 09 09P0146 hbkde Hc, Bf, Kb, Dd, Eb 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 2  

14 09 09P0147 hbke Hc, Bf, Kb, Eb, La 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 09 09P0148 hke Hc, Kb, Eb, La, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 09 09P0149 k*e*bd Kd, Eb, Bf, Dd, La 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0150 k*e*hbd Kd, Eb, Hc, Bf, Dd 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0151 k*e* Kb, Ee, La, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0152 k*e*vhbd Kd, Eb, Vi, Hc, Bf 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P0153 k*e Kb, Ee, La, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0154 k* Kb, La, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0155 k*r*e* Kb, Ra, Ee, La, 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0156 k*r*e Kb, Ra, Ee, La, 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0157 k*t*e*vhbrdc Kb, Tc, Eb, Vi, Hc 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 09 09P0158 k*vbdce Kb, Vc, Bf, Dd, Ca 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0159 k*vbde Kb, Vc, Bf, Dd, Eb 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 1  



PRILOGE

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 430

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 

14 09 09P0160 k*vbe Kc, Vc, Bf, Eb, La 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0161 k*ve Kb, Vc, Ee, La, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0162 k*vhbce Kb, Vi, Ha, Bf, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0163 k*vhbdce Kb, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0164 k*vhbdce Kb, Vi, Hc, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0165 k*vhbde Kb, Vc, Ha, Bf, Dd 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0166 k*vhbde Kb, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0167 k*vhbde Kd, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0168 k*vhbde Kd, Vi, Hc, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0169 k*vhbe Kb, Vi, Ha, Bf, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0170 k*z*vbdce Kb, Zc, Vc, Bf, Dd 1
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0171 kce Kc, Ca, Eb, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0172 kc Kc, Ca, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0173 ke Kb, Eb, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0174 ke Kc, Eb, La, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0175 ken Kc, Eb, La, Nd, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0176 k Kc, La, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0177 kn Kc, La, Nd, 1 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0178  La, 1        

14 09 09P0179 n*vk Na, Vc, Kc, La, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, požari v naravi  

odkup semenskega objekta, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 09 09P0180 r*k Ra, Kc, La, 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0181 r* Ra, La, 1 odlaganje odpadkov  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0182 r*vbk Ra, Vc, Bf, Kc, La 1
odlaganje odpadkov, požari v 
naravi  

dosledno izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0183 r*vc Ra, Vc, Ca, La, 1
odlaganje odpadkov, požari v 
naravi  

dosledno izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0184 r*vkc Ra, Vc, Kc, Ca, La 1
odlaganje odpadkov, požari v 
naravi  

dosledno izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0185 r*vk Ra, Vc, Kc, La, 1
odlaganje odpadkov, požari v 
naravi  

dosledno izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 09 09P0186 r*v Ra, Vc, La, 1
odlaganje odpadkov, požari v 
naravi  

dosledno izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0187 t*e*brdc Tc, Eb, Bf, Rd, Dd 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje izjemnih dreves, nega gozdnega 
roba, ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda  brez 
ukrepanja 1  
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14 09 09P0188 t*e*vhbrdc Tc, Eb, Vi, Hc, Bf 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje izjemnih dreves, nega gozdnega 
roba, zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj  ohranjanje naravnih 
gozdnih združb 1  

14 09 09P0189 v*b*e*dc Vc, Ba, Eb, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0190 v*b*e*d Vc, Ba, Eb, Dd, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja   3  

14 09 09P0191 v*b*e*hd Vc, Ba, Eb, Ha, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0192 v*b*e*hkdc Vz, Ba, Eb, Ha, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0193 v*b*e*hkd Vc, Ba, Eb, Ha, Kb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   3  

14 09 09P0194 v*b*e*hkd Vz, Ba, Eb, Ha, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0195 v*b*k*dce Vc, Ba, Kb, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0196 v*b*k*de Vc, Ba, Kb, Dd, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0197 v*b*k*e* Vc, Be, Kc, Eb, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0198 v*b*k*e Vc, Be, Kc, Eb, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0199 v*b*k*e Vc, Be, Kc, Eb, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0200 v*b*k*e Vc, Be, Kc, Ee, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0201 v*b*k*e Vc, Be, Kc, Ee, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0202 v*b*k*g*e* Vc, Be, Kc, Gz, Ee 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0203 v*b*k*g*e Vc, Be, Kc, Gb, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda  nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0204 v*b*k*r*t*g*e* Vc, Be, Kc, Gz, Ra 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0205 v*b*k*t*e*hrdc Vz, Ba, Kb, Tc, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, ohranjanje izjemnih 
dreves, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0206 v*b*k*z*e* Vc, Be, Kc, Zc, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 09 09P0207 v*b*k*z*g*e* Vc, Be, Kc, Zc, Gz 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 09 09P0208 v*b*kdce Vc, Ba, Ka, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0209 v*b*kde Vc, Ba, Ka, Dd, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0210 v*bce Vc, Bf, Ca, Eb, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0211 v*bdce Vc, Bf, Dd, Ca, Eb 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0212 v*bde Vc, Bf, Dd, Eb, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   3  
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14 09 09P0213 v*bde Vz, Bf, Dd, Eb, La 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0214 v*bd Vc, Bf, Dd, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja   3  

14 09 09P0215 v*be Vc, Bf, Eb, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0216 v*be Vc, Bf, Eb, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0217 v*be Vz, Bf, Eb, La, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0218 v*bkce Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0219 v*bkce Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0220 v*bkc Vc, Bf, Kc, Ca, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0221 v*bkdce Vc, Bf, Ka, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0222 v*bkde Vz, Bf, Ka, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0223 v*bke Vc, Bf, Kc, Eb, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0224 v*bke Vc, Bf, Kc, Eb, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0225 v*bk Vc, Bf, Kc, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0226 v*bk Vc, Bf, Kc, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0227 v*b Vc, Bf, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 09 09P0228 v*c Vc, Ca, La, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0229 v*e*bd Vc, Eb, Bf, Dd, La 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   3  

14 09 09P0230 v*e*hbd Vc, Eb, Hc, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0231 v*e Vc, Eb, La, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0232 v*g*e* Vc, Gb, Eg, La, 1 kr�itev gozdov, imisije  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
poostren sanitarni nadzor gozda   3  

14 09 09P0233 v*g*ke Vc, Gb, Kc, Eg, La 1 kr�itev gozdov, imisije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
poostren sanitarni nadzor gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0234 v*ge Vc, Gb, Eg, La, 1 kr�itev gozdov, imisije  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
poostren sanitarni nadzor gozda   3  

14 09 09P0235 v*h*b*d Vc, Ha, Ba, Dd, La 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   3  

14 09 09P0236 v*h*b*e*d Vz, Ha, Ba, Eb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0237 v*h*b*e*kd Vc, Ha, Ba, Eb, Kb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   3  

14 09 09P0238 v*h*bce Vc, Ha, Bf, Ca, Eb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0239 v*h*bdce Vc, Ha, Bf, Dd, Ca 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  
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14 09 09P0240 v*h*bde Vc, Ha, Bf, Dd, Eb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0241 v*h*be Vc, Ha, Bf, Eb, La 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0242 v*h*e Vc, Ha, Eb, La, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0243 v*hbdce Vc, Hc, Bf, Dd, Ca 2

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0244 v*hbde Vc, Ha, Bf, Dd, Eb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja  nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0245 v*hbde Vc, Hc, Bf, Dd, Eb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja  nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0246 v*hbd Vc, Hc, Bf, Dd, La 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja   3  

14 09 09P0247 v*hbd Vz, Hc, Bf, Dd, La 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0248 v*hbkdce Vc, Ha, Bf, Kb, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0249 v*hbkde Vc, Ha, Bf, Kb, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0250 v*k*bdce Vc, Kb, Bf, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0251 v*k*be Vc, Kc, Bf, Eb, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0252 v*k*hbce Vc, Kb, Ha, Bf, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0253 v*k*hbdce Vc, Kb, Ha, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0254 v*k*hbde Vc, Kb, Ha, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0255 v*k*t*e*hbrdc Vz, Kb, Tc, Eb, Hc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0256 v*k*z*bdce Vc, Kb, Zc, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0257 v*kce Vc, Kc, Ca, Eb, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0258 v*kce Vc, Kc, Ca, Eb, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0259 v*kcn Vc, Kc, Ca, La, Nd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   3  

14 09 09P0260 v*kc Vc, Kc, Ca, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0261 v*ken Vc, Kc, Eb, La, Nd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   3  

14 09 09P0262 v*ke Vc, Kc, Eb, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0263 v*ke Vc, Kc, Eb, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0264 v*ke Vc, Kc, Eb, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  
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14 09 09P0265 v*kge Vc, Kc, Gb, Eg, La 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda   3  

14 09 09P0266 v*kn Vc, Kc, La, Nd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   3  

14 09 09P0267 v*k Vc, Kc, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0268 v*k Vc, Kc, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0269 v*k Vz, Kc, La, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0270 v*n Vc, La, Nd, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sproš�anje plodonosnih vrst   3  

14 09 09P0271 v*r*bk Vc, Ra, Bf, Kc, La 1
kr�itev gozdov, odlaganje 
odpadkov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0272 v*r*c Vc, Ra, Ca, La, 1
kr�itev gozdov, odlaganje 
odpadkov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0273 v*r*kc Vc, Ra, Kc, Ca, La 1
kr�itev gozdov, odlaganje 
odpadkov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0274 v*r*k Vc, Ra, Kc, La, 1
kr�itev gozdov, odlaganje 
odpadkov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0275 v*r* Vc, Ra, La, 1
kr�itev gozdov, odlaganje 
odpadkov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0276 v* Vc, La, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 09 09P0277 v* Vz, La, 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0278 vbce Vc, Bf, Ca, Eb, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0279 vbcn Vc, Bf, Ca, La, Nd 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0280 vbc Vc, Bf, Ca, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0281 vbdce Vc, Bf, Dd, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0282 vbdce Vi, Bf, Dd, Ca, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0283 vbdc Vc, Bf, Dd, Ca, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0284 vbde Vc, Bf, Dd, Eb, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0285 vbde Vi, Bf, Dd, Eb, La 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0286 vbd Vc, Bf, Dd, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0287 vben Vc, Bf, Eb, La, Nd 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0288 vben Vc, Bf, Eb, La, Nd 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0289 vbe Vc, Bf, Eb, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0290 vbe Vc, Bf, Eb, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0291 vbgdc Vc, Bf, Gb, Dd, Ca 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, poostren sanitarni 
nadzor gozda, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0292 vbkcen Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0293 vbkce Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0294 vbkce Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0295 vbkcn Vc, Bf, Kc, Ca, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  
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14 09 09P0296 vbkc Vc, Bf, Kc, Ca, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0297 vbkc Vc, Bf, Kc, Ca, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0298 vbkdce Vc, Bf, Ka, Dd, Ca 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0299 vbkde Vc, Bf, Ka, Dd, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0300 vbkde Vc, Bf, Kb, Dd, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0301 vbken Vc, Bf, Kc, Eb, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0302 vbke Vc, Bf, Kc, Eb, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0303 vbke Vc, Bf, Kc, Eb, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0304 vbkn Vc, Bf, Kc, La, Nd 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0305 vbk Vc, Bf, Kc, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 09 09P0306 vbk Vc, Bf, Kc, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 09 09P0307 vbn Vc, Bf, La, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0308 vb Vc, Bf, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0309 vb Vc, Bf, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0310 vce Vc, Ca, Eb, La, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0311 vc Vc, Ca, La, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0312 vdce Vc, Dd, Ca, Eb, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0313 vd Vc, Dd, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0314 ven Vc, Eb, La, Nd, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba, sproš�anje plodonosnih vrst  1  

14 09 09P0315 ve Vc, Eb, La, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0316 ve Vi, Eb, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  zmerno ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0317 vge Vc, Gb, Eg, La, 2 požari v naravi, imisije  
ukrepi protipožarnega varstva, poostren 
sanitarni nadzor gozda   1  

14 09 09P0318 vhbce Vi, Hc, Bf, Ca, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0319 vhbdce Vi, Ha, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0320 vhbdce Vi, Hc, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0321 vhbde Vc, Ha, Bf, Dd, Eb 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0322 vhbde Vc, Hc, Bf, Dd, Eb 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0323 vhbde Vi, Ha, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 1  
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gozdnega roba 

14 09 09P0324 vhbde Vi, Hc, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0325 vhbd Vc, Hc, Bf, Dd, La 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0326 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0327 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0328 vhbe Vc, Ha, Bf, Eb, La 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0329 vhbe Vi, Ha, Bf, Eb, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0330 vhbe Vi, Hc, Bf, Eb, La 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0331 vhbgdce Vi, Ha, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0332 vhbgdc Vc, Hc, Bf, Gb, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, poostren sanitarni 
nadzor gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0333 vhbgdc Vi, Hc, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0334 vhbgde Vi, Ha, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0335 vhbgde Vi, Hc, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0336 vhbgd Vc, Hc, Bf, Gb, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, poostren sanitarni 
nadzor gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0337 vhbgd Vi, Ha, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0338 vhbgd Vi, Hc, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0339 vhbge Vi, Ha, Bf, Gb, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 09 09P0340 vhbkdce Vc, Ha, Bf, Ka, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0341 vhbkdce Vi, Ha, Bf, Kb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0342 vhbkde Vc, Ha, Bf, Ka, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0343 vhbkde Vc, Ha, Bf, Kb, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0344 vhbkde Vi, Ha, Bf, Kb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0345 vhbkde Vi, Hc, Bf, Ka, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  
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14 09 09P0346 vhbkgdce Vi, Ha, Bf, Kb, Gb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
poostren sanitarni nadzor gozda 1  

14 09 09P0347 vhb Vi, Ha, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P0348 vhb Vi, Hc, Bf, La, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P0349 vkcen Vc, Kc, Ca, Eb, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0350 vkce Vc, Kc, Ca, Eb, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0351 vkce Vc, Kc, Ca, Eb, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0352 vkcn Vc, Kc, Ca, La, Nd 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0353 vkc Vc, Kc, Ca, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0354 vkc Vc, Kc, Ca, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0355 vken Vc, Kc, Eb, La, Nd 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0356 vke Vc, Ka, Ee, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0357 vke Vc, Kc, Eb, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0358 vke Vc, Kc, Eb, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0359 vke Vc, Kc, Eb, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0360 vke Vc, Kc, Ee, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0361 vke Vc, Kc, Ee, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0362 vkgce Vc, Kc, Gb, Ca, Eg 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0363 vkge Vc, Kc, Gb, Eg, La 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 09 09P0364 vkn Vc, Kc, La, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0365 vk Vc, Kc, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0366 vk Vc, Kc, La, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0367 vk Ve, Kc, La, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0368 vn Vc, La, Nd, 2 požari v naravi  
ukrepi protipožarnega varstva, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0369 v Vc, La, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09P0370  ,        

14 09 09P0371 b*g*ke Bb, Gb, Kc, Eb, 1
prekomerna raba gozdov, 
imisije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0372 b*k*ce Be, Ka, Ca, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0373 b*k*ce Be, Kc, Ca, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0374 b*k*dce Bf, Kc, Dd, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0375 b*k*e*hdc Ba, Kb, Eb, Hc, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, obvezna uporaba biološko razgradljivih 
olj  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0376 b*k*e*v Be, Kc, Eb, Vc, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  
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14 09 09P0377 b*k*e*vdc Ba, Kc, Eb, Vc, Dd 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 09 09P0378 b*k*e*vdc Ba, Kc, Eb, Vc, Dd 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 09 09P0379 b*k*e*vn Be, Kc, Eb, Vc, Nd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0380 b*k*e Be, Ka, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0381 b*k*e Be, Kc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0382 b*k*e Be, Kc, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0383 b*k*e Be, Kc, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0384 b*k*g*ce Bf, Kc, Gz, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0385 b*k*g*dce Be, Kc, Gz, Dd, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0386 b*k*g*dce Bf, Kc, Gz, Dd, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0387 b*k*g*e* Be, Kc, Gz, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0388 b*k*g*e*c Be, Kc, Gz, Eb, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0389 b*k*g*e*v Ba, Kc, Gz, Ee, Vc 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0390 b*k*g*e*v Be, Kc, Gz, Eb, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0391 b*k*g*e*v Be, Kc, Gz, Eb, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0392 b*k*g*e Be, Ka, Gz, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0393 b*k*g*e Be, Kc, Gz, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0394 b*k*g*vde Be, Kc, Gz, Vc, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 09 09P0395 b*k*g*vde Be, Kc, Gz, Vc, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 09 09P0396 b*k*g*ve Ba, Kc, Gz, Vc, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0397 b*k*g*ve Be, Ka, Gz, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0398 b*k*g*ve Be, Ka, Gz, Ve, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 09 09P0399 b*k*g*ve Be, Kc, Gz, Vc, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0400 b*k*g*ve Be, Kc, Gz, Vc, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0401 b*k*g*ve Be, Kc, Gz, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0402 b*k*g*ve Be, Kc, Gz, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0403 b*k*g*ve Be, Kc, Gz, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0404 b*k*g*ven Be, Kc, Gz, Vc, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0405 b*k*g*ven Be, Kc, Gz, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  
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14 09 09P0406 b*k*r*d*e*vt Ba, Kc, Ra, Da, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0407 b*k*r*d*e*vt Ba, Kc, Ra, Da, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0408 b*k*r*e*vtd Ba, Kc, Ra, Eb, Vc 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0409 b*k*r*e*vtd Ba, Kc, Ra, Eb, Vc 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0410 b*k*r*e*vtdc Ba, Kc, Ra, Eb, Vc 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0411 b*k*r*e*vtgd Ba, Kc, Ra, Eb, Vc 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0412 b*k*r*g*e*v Be, Kc, Gz, Ra, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0413 b*k*r*g*e*vc Be, Kc, Gz, Ra, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0414 b*k*r*g*vce Be, Kc, Gz, Ra, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0415 b*k*r*g*ve Be, Kc, Gz, Ra, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0416 b*k*r*t*e*v Be, Kc, Ra, Ta, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0417 b*k*r*t*g*e* Be, Kc, Gz, Ra, Ta 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0418 b*k*r*t*g*e*v Be, Kc, Gz, Ra, Ta 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0419 b*k*r*t*g*ve Be, Kc, Gz, Ra, Ta 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0420 b*k*r*vce Be, Kc, Ra, Vc, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0421 b*k*t*e*hrdc Ba, Kb, Tc, Eb, Hc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba  
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj 1  

14 09 09P0422 b*k*t*e*vhrdc Ba, Kb, Tc, Eb, Vi 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba  
zmerno ukrepanje 1  

14 09 09P0423 b*k*t*g*e* Be, Kc, Gz, Ta, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0424 b*k*t*g*e Be, Ka, Gz, Ta, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0425 b*k*vce Be, Kc, Vc, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0426 b*k*vcen Be, Kc, Vc, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0427 b*k*ve Be, Ka, Vc, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0428 b*k*ve Be, Ka, Ve, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 09 09P0429 b*k*ve Be, Kc, Vc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0430 b*k*ve Be, Kc, Vc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  
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14 09 09P0431 b*k*ve Be, Kc, Vc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0432 b*k*ve Be, Kc, Vc, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0433 b*k*ve Be, Kc, Vc, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0434 b*k*ve Be, Kc, Vc, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0435 b*k*ven Be, Kc, Vc, Eb, Nd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  
sproš�anje plodonosnih vrst 1  

14 09 09P0436 b*k*ven Be, Kc, Vc, Eb, Nd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  
sproš�anje plodonosnih vrst 1  

14 09 09P0437 b*k*ven Be, Kc, Vc, Ee, Nd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0438 b*k*ven Be, Kc, Vc, Ee, Nd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0439 b*k*z*e*v Be, Kc, Zc, Eb, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0440 b*k*z*g*ve Be, Kc, Zc, Gz, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0441 b*k*z*r*t*e*v Be, Kc, Zc, Ra, Ta 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, dosledno 
izvajanje gozdnega reda  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0442 b*k Bb, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0443 b*k Bb, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0444 b*ke Bb, Kc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0445 b*ke Bb, Kc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0446 b*r*vhkde Ba, Rg, Vi, Hc, Kb 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 09 09P0447 b*vdce Ba, Vc, Dd, Ca, Eb 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0448 b*vde Ba, Vc, Dd, Eb, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0449 b*vhde Ba, Vi, Hc, Dd, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0450 b*vhkde Ba, Vc, Ha, Ka, Dd 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0451 b*vhkde Ba, Vi, Hc, Kb, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0452 b*vkdce Ba, Vc, Ka, Dd, Ca 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0453 b*vkde Ba, Vc, Ka, Dd, Eb 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0454 b*vke Be, Vc, Kc, Eb, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0455 b*vke Be, Vc, Kc, Eb, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0456 b*vke Be, Vc, Kc, Eb, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  
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14 09 09P0457 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0458 bc Bf, Ca, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0459 bce Bf, Ca, Eb, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0460 bd Bf, Dd, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja   1  

14 09 09P0461 bdc Bf, Dd, Ca, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0462 bdce Bf, Dd, Ca, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0463 bde Bf, Dd, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0464 be Bf, Eb, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0465 bk Bf, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0466 bkdce Bf, Ka, Dd, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0467 bkdce Bf, Kb, Dd, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0468 bkde Bf, Ka, Dd, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0469 bkde Bf, Kb, Dd, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0470 bke Bf, Kc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0471 bke Bf, Kc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0472 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba   2  

14 09 09P0473 ce Ca, Eb, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba   2  

14 09 09P0474 d*vbk Dc, Vc, Bf, Kc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, požari v naravi  

brez ukrepanja, ukrepi protipožarnega 
varstva, ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0475 d*vbke Dc, Vc, Bf, Kc, Eb 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, požari v naravi  

brez ukrepanja, ukrepi protipožarnega 
varstva, ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0476 e*k Eb, Kc, 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0477 e*vhbkdc Eb, Vi, Hc, Bf, Kb 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P0478 e*vhbkd Eb, Vi, Hc, Bf, Kb 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P0479 e*vkc Eb, Vc, Kc, Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0480 e*vk Eb, Vc, Kc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0481 e Eb, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0482 g*e*bdc Gb, Eb, Bf, Dd, Ca 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0483 g*e*bd Gb, Eb, Bf, Dd, 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0484 g*e*hbd Gb, Eb, Ha, Bf, Dd 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0485 g*e*vbdc Gb, Eb, Vi, Bf, Dd 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P0486 g*e*vbd Gb, Eb, Vi, Bf, Dd 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb  brez 
ukrepanja 1  
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14 09 09P0487 g*e*v Gb, Eg, Vc, 2 imisije  
poostren sanitarni nadzor gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0488 g*e*vhbdc Gb, Eb, Vi, Ha, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  ohranjanje 
naravnih gozdnih združb 1  

14 09 09P0489 g*e*vhbd Gb, Eb, Vi, Ha, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  ohranjanje 
naravnih gozdnih združb 1  

14 09 09P0490 g*e*vhbkdc Gb, Eb, Vi, Ha, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  ohranjanje 
naravnih gozdnih združb 1  

14 09 09P0491 g*e*vhbkdc Gb, Eb, Vi, Hc, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  ohranjanje 
naravnih gozdnih združb 1  

14 09 09P0492 g*e*vhbkd Gb, Eb, Vi, Ha, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  ohranjanje 
naravnih gozdnih združb 1  

14 09 09P0493 g*e*vk Gz, Eb, Vc, Kc, 2

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0494 g*kc Gz, Kc, Ca, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0495 g*k Gz, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0496 g*vbke Gb, Vc, Bf, Kc, Eb 2 imisije, požari v naravi  

poostren sanitarni nadzor gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0497 g*vkc Gz, Vc, Kc, Ca, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0498 g*vk Gz, Vc, Kc, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0499 h*b*vde Ha, Ba, Vc, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0500 h*b*vd Ha, Ba, Vi, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, zmerno ukrepanje, 
brez ukrepanja   1  

14 09 09P0501 h*b*vkde Ha, Ba, Vc, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0502 h*bdc Ha, Bf, Dd, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0503 h*bde Ha, Bf, Dd, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0504 h*be Ha, Bf, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0505 h*bkce Ha, Bf, Ka, Ca, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0506 h*bkdce Ha, Bf, Ka, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0507 h*bkde Ha, Bf, Ka, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0508 h*bke Ha, Bf, Ka, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0509 h*e*vbdc Ha, Eb, Vc, Bf, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0510 h*vbce Ha, Vc, Bf, Ca, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0511 h*vbce Ha, Vi, Bf, Ca, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0512 h*vbc Ha, Vi, Bf, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  



PRILOGE 

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 443

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 09 09P0513 h*vbdce Ha, Vc, Bf, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0514 h*vbdce Ha, Vi, Bf, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0515 h*vbde Ha, Vc, Bf, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0516 h*vbde Ha, Vi, Bf, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0517 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0518 h*vbe Ha, Vc, Bf, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0519 h*vbe Ha, Vi, Bf, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0520 h*vb Ha, Vi, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P0521 h*vbkce Ha, Vc, Bf, Ka, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0522 h*vbkce Ha, Vi, Bf, Ka, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0523 h*vbkc Ha, Vi, Bf, Ka, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0524 h*vbkdce Ha, Vc, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0525 h*vbkdce Ha, Vc, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0526 h*vbkdce Ha, Vi, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P0527 h*vbkdce Ha, Vi, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P0528 h*vbkdc Ha, Vi, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P0529 h*vbkde Ha, Vc, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0530 h*vbkde Ha, Vc, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0531 h*vbkde Ha, Vi, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P0532 h*vbkde Ha, Vi, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P0533 h*vbkd Ha, Vi, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P0534 h*vbke Ha, Vc, Bf, Kb, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0535 h*vbke Ha, Vi, Bf, Ka, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  nega 
gozdnega roba 1  
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14 09 09P0536 h*vbk Ha, Vi, Bf, Ka, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0537 h*z*vbkdce Ha, Zc, Vc, Bf, Kb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 09 09P0538 hbde Ha, Bf, Dd, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   2  

14 09 09P0539 hbde Hc, Bf, Dd, Eb, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   2  

14 09 09P0540 hbgde Ha, Bf, Gb, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda, brez 
ukrepanja   2  

14 09 09P0541 hbkde Ha, Bf, Kb, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 2  

14 09 09P0542 hbkde Hc, Bf, Ka, Dd, Eb 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 2  

14 09 09P0543 k*be Kc, Bf, Eb, 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0544 k*e*hbd Kd, Eb, Hc, Bf, Dd 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0545 k*e*vhbd Kd, Eb, Vi, Hc, Bf 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P0546 k*r*e* Kb, Ra, Ee, 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0547 k*t*e*hbrdc Kb, Tc, Eb, Hc, Bf 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj  
ohranjanje naravnih gozdnih združb 1  

14 09 09P0548 k*t*e*vhbrdc Kb, Tc, Eb, Vi, Hc 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 09 09P0549 k*vbdce Kb, Vc, Bf, Dd, Ca 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0550 k*vbdce Kb, Vi, Bf, Dd, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0551 k*vbde Kb, Vc, Bf, Dd, Eb 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0552 k*vbde Kb, Vi, Bf, Dd, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0553 k*vbe Kc, Vc, Bf, Eb, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0554 k*vhbdce Kb, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0555 k*vhbde Kb, Vc, Ha, Bf, Dd 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0556 k*vhbde Kb, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0557 k*vhbde Kb, Vi, Hc, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0558 k*vhbde Kd, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0559 kc Kc, Ca, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0560 ke Ka, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  
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14 09 09P0561 ke Kb, Eb, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0562 ke Kc, Eb, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0563 k Kc, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0564 r*e*vkc Ra, Eb, Vc, Kc, Ca 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0565 r*e*vk Ra, Eb, Vc, Kc, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0566 r*g*e*vkc Gz, Ra, Eb, Vc, Kc 2
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0567 r*k Ra, Kc, 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0568 r*vc Ra, Vc, Ca, 1
odlaganje odpadkov, požari v 
naravi  

dosledno izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0569 r*vhbkde Rg, Vi, Hc, Bf, Kb 1
odlaganje odpadkov, 
prekomerna raba gozdov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 09 09P0570 r*vkc Ra, Vc, Kc, Ca, 1
odlaganje odpadkov, požari v 
naravi  

dosledno izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0571 r*vk Ra, Vc, Kc, 1
odlaganje odpadkov, požari v 
naravi  

dosledno izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 09 09P0572 r*v Ra, Vc, 1
odlaganje odpadkov, požari v 
naravi  

dosledno izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0573 v*b*de Vz, Bd, Dd, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0574 v*b*e*dc Vc, Ba, Eb, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0575 v*b*e*d Vc, Ba, Eb, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja   3  

14 09 09P0576 v*b*e*hc Vz, Ba, Eb, Hc, Ca 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba, obvezna uporaba biološko razgradljivih 
olj   1  

14 09 09P0577 v*b*e*hdc Vz, Ba, Eb, Hc, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba, obvezna uporaba biološko razgradljivih 
olj  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0578 v*b*e*hd Vc, Ba, Eb, Ha, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0579 v*b*e*hd Vz, Ba, Eb, Ha, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0580 v*b*e*hd Vz, Ba, Eb, Hc, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba, obvezna uporaba biološko razgradljivih 
olj  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0581 v*b*e*hkdc Vz, Ba, Eb, Ha, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0582 v*b*e*hkdc Vz, Ba, Eb, Hc, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0583 v*b*e*hkd Vc, Ba, Eb, Ha, Kb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   3  

14 09 09P0584 v*b*e*hkd Vc, Ba, Eb, Hc, Kb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   3  

14 09 09P0585 v*b*e*hkd Vz, Ba, Eb, Ha, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0586 v*b*e*hkd Vz, Ba, Eb, Hc, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0587 v*b*e*hkd Vz, Bd, Eb, Ha, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 09 09P0588 v*b*e*hkgdc Vz, Ba, Eb, Ha, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  
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14 09 09P0589 v*b*e*kdc Vz, Ba, Eb, Kb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0590 v*b*e*kd Vz, Ba, Eb, Kb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0591 v*b*e* Vc, Ba, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0592 v*b*e Vz, Bd, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0593 v*b*g*e*hkdc Vz, Ba, Gb, Eb, Ha 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, poostren sanitarni 
nadzor gozda, ohranjanje izjemnih dreves  
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj 1  

14 09 09P0594 v*b*g*e*hkdc Vz, Ba, Gb, Eb, Hc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, poostren sanitarni 
nadzor gozda, ohranjanje izjemnih dreves  
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj 1  

14 09 09P0595 v*b*g*e*hkd Vz, Ba, Gb, Eb, Ha 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, poostren sanitarni 
nadzor gozda, ohranjanje izjemnih dreves  
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj 1  

14 09 09P0596 v*b*g*e* Vc, Bd, Gb, Eg, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru, poostren 
sanitarni nadzor gozda   3  

14 09 09P0597 v*b*g*e* Vz, Bd, Gb, Eg, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 09 09P0598 v*b*ge Vc, Bd, Gb, Eg, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru, poostren 
sanitarni nadzor gozda   3  

14 09 09P0599 v*b*hde Vz, Ba, Hc, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0600 v*b*hde Vz, Bd, Hc, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0601 v*b*hkde Vz, Ba, Hc, Kb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0602 v*b*k*ce Vc, Be, Kc, Ca, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0603 v*b*k*dce Vc, Ba, Kb, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0604 v*b*k*de Vc, Ba, Kb, Dd, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0605 v*b*k*e*d Vz, Ba, Kb, Eb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0606 v*b*k*e*hdc Vz, Ba, Kb, Eb, Hc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0607 v*b*k*e*hd Vz, Ba, Kb, Eb, Ha 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0608 v*b*k*en Vc, Be, Kc, Eb, Nd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba  sproš�anje plodonosnih vrst 3  

14 09 09P0609 v*b*k*en Vc, Be, Kc, Eb, Nd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba  sproš�anje plodonosnih vrst 3  

14 09 09P0610 v*b*k*en Vc, Be, Kc, Ee, Nd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   3  

14 09 09P0611 v*b*k*en Vc, Be, Kc, Ee, Nd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   3  

14 09 09P0612 v*b*k*e Vc, Be, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0613 v*b*k*e Vc, Be, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  
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14 09 09P0614 v*b*k*e Vc, Be, Kc, Ee, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0615 v*b*k*e Vc, Be, Kc, Ee, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0616 v*b*k*g*de Vc, Be, Kc, Gz, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0617 v*b*k*g*de Vc, Be, Kc, Gz, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0618 v*b*k*g*de Vz, Be, Kc, Gz, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 09 09P0619 v*b*k*g*e*n Vc, Be, Kc, Gz, Ee 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0620 v*b*k*g*e* Vc, Be, Kc, Gz, Ee 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0621 v*b*k*g*en Vc, Be, Kc, Gz, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0622 v*b*k*g*en Vc, Be, Kc, Gz, Ee 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0623 v*b*k*g*e Vc, Be, Kc, Gb, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda  nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0624 v*b*k*g*e Vc, Be, Kc, Gz, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0625 v*b*k*g*e Vc, Be, Kc, Gz, Ee 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0626 v*b*k*g*e Vc, Be, Kc, Gz, Ee 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0627 v*b*k*g*e Vc, Be, Kc, Gz, Ee 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0628 v*b*k*g*e Vz, Be, Kc, Gz, Ee 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0629 v*b*k*r*ce Vc, Be, Kc, Ra, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda  nega gozdnega 
roba 3  

14 09 09P0630 v*b*k*r*d*e*tg Vc, Ba, Kc, Ra, Da 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0631 v*b*k*r*d*e*t Vc, Ba, Kc, Ra, Da 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0632 v*b*k*r*d*e*t Vc, Ba, Kc, Ra, Da 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0633 v*b*k*r*e*tdc Vc, Ba, Kc, Ra, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0634 v*b*k*r*e*td Vc, Ba, Kc, Ra, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0635 v*b*k*r*e*td Vc, Ba, Kc, Ra, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0636 v*b*k*r*e*tgd Vc, Ba, Kc, Ra, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0637 v*b*k*r*t*e* Vc, Be, Kc, Ra, Ta 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda  nega gozdnega 
roba 3  
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14 09 09P0638 v*b*k*r*t*g*e*d Vc, Be, Kc, Gz, Ra 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0639 v*b*k*r*t*g*e* Vc, Be, Kc, Gz, Ra 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0640 v*b*k*r*t*g*e* Vc, Be, Kc, Gz, Ra 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0641 v*b*k*t*e*hrdc Vz, Ba, Kb, Tc, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, ohranjanje izjemnih 
dreves, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0642 v*b*k*t*g*e* Vc, Be, Kc, Gz, Ta 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0643 v*b*k*z*e*hdc Vc, Ba, Kb, Zc, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 09 09P0644 v*b*k*z*e*hdc Vz, Ba, Kb, Zc, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 09 09P0645 v*b*k*z*g*e* Vc, Be, Kc, Zc, Gz 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 09 09P0646 v*b*k*z*r*t*e* Vc, Be, Kc, Zc, Ra 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda  dosledno 
izvajanje gozdnega reda 3  

14 09 09P0647 v*b*kce Vc, Be, Kc, Ca, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0648 v*b*kdce Vc, Ba, Ka, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0649 v*b*kde Vc, Ba, Ka, Dd, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0650 v*b*ke Vc, Be, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0651 v*b*r*e*hkd Vz, Ba, Rg, Eb, Hc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 09 09P0652 v*b* Vc, Bd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru   3  

14 09 09P0653 v*b* Vz, Bd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru   1  

14 09 09P0654 v*b*z*e*hkdc Vz, Ba, Zc, Eb, Ha 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0655 v*b*z*e*hkdc Vz, Ba, Zc, Eb, Hc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0656 v*b*z*e*kdc Vz, Ba, Zc, Eb, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 09 09P0657 v*bce Vc, Bf, Ca, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0658 v*bce Vz, Bf, Ca, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0659 v*bdce Vc, Bf, Dd, Ca, Eb 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0660 v*bdce Vz, Bf, Dd, Ca, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0661 v*bdc Vc, Bf, Dd, Ca, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   3  

14 09 09P0662 v*bde Vc, Bf, Dd, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 3  
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gozdnega roba   

14 09 09P0663 v*bde Vz, Bf, Dd, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0664 v*bd Vc, Bf, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja   3  

14 09 09P0665 v*be Vc, Bf, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0666 v*be Vc, Bf, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0667 v*be Vz, Bf, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0668 v*be Vz, Bf, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0669 v*bgdce Vc, Bf, Gb, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda, brez 
ukrepanja  nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0670 v*bkce Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0671 v*bkce Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0672 v*bkce Vz, Bf, Kc, Ca, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0673 v*bkdce Vc, Bf, Ka, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0674 v*bkdce Vz, Bf, Ka, Dd, Ca 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0675 v*bkde Vc, Bf, Ka, Dd, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0676 v*bkde Vz, Bf, Ka, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0677 v*bke Vc, Bf, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0678 v*bke Vc, Bf, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0679 v*bke Vz, Bf, Kc, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0680 v*bke Vz, Bf, Kc, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0681 v*bk Vc, Bf, Kc, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0682 v*bk Vc, Bf, Kc, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0683 v*bk Vz, Bf, Kc, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0684 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 09 09P0685 v*b Vz, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0686 v*b Vz, Bf, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0687 v*ce Vc, Ca, Eb, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0688 v*ce Vz, Ca, Eb, 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0689 v*c Vc, Ca, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, nega 
gozdnega roba   3  



PRILOGE

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 450

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 09 09P0690 v*d*bke Vc, Dc, Bf, Kc, Eb 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, brez 
ukrepanja, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  nega 
gozdnega roba 3  

14 09 09P0691 v*d*bk Vc, Dc, Bf, Kc, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, brez 
ukrepanja, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0692 v*dce Vz, Dd, Ca, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0693 v*de Vz, Dd, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0694 v*d Vz, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0695 v*e*bdc Vc, Eb, Bf, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0696 v*e*bd Vc, Eb, Bf, Dd, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   3  

14 09 09P0697 v*e*b Vc, Eb, Bf, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   3  

14 09 09P0698 v*e*hbd Vc, Eb, Hc, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0699 v*e*hbkdc Vc, Eb, Hc, Bf, Kb 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   3  

14 09 09P0700 v*e*hbkdc Vz, Eb, Hc, Bf, Kb 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P0701 v*e*hbkd Vc, Eb, Hc, Bf, Kb 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   3  

14 09 09P0702 v*e*hbkd Vz, Eb, Ha, Bf, Kb 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P0703 v*e*hbkd Vz, Eb, Hc, Bf, Kb 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P0704 v*e*hbk Vz, Eb, Hc, Bf, Kb 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P0705 v*e Vc, Eb, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0706 v*e Vz, Eb, 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0707 v*g*e*bdc Vc, Gb, Eb, Bf, Dd 1 kr�itev gozdov, imisije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0708 v*g*e*hbdc Vc, Gb, Eb, Ha, Bf 1 kr�itev gozdov, imisije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  ohranjanje naravnih gozdnih 
združb 3  

14 09 09P0709 v*g*e*hbd Vc, Gb, Eb, Ha, Bf 1 kr�itev gozdov, imisije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  ohranjanje naravnih gozdnih 
združb 3  

14 09 09P0710 v*g*e* Vc, Gb, Eg, 1 kr�itev gozdov, imisije  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
poostren sanitarni nadzor gozda   3  

14 09 09P0711 v*g*e* Vz, Gb, Eg, 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, imisije  

malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 09 09P0712 v*ge Vc, Gb, Eg, 1 kr�itev gozdov, imisije  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
poostren sanitarni nadzor gozda   3  

14 09 09P0713 v*ge Vz, Gb, Eg, 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, imisije  

malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 09 09P0714 v*h*b*de Vz, Ha, Ba, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0715 v*h*b*d Vc, Ha, Ba, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   3  

14 09 09P0716 v*h*b*d Vz, Ha, Ba, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  
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14 09 09P0717 v*h*b*e*d Vz, Ha, Ba, Eb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0718 v*h*b*e*kdc Vc, Ha, Ba, Eb, Kb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   3  

14 09 09P0719 v*h*b*e*kdc Vz, Ha, Ba, Eb, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P0720 v*h*b*e*kd Vc, Ha, Ba, Eb, Kb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   3  

14 09 09P0721 v*h*b*e*kd Vz, Ha, Ba, Eb, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P0722 v*h*b*e* Vz, Ha, Ba, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P0723 v*h*b*kde Vz, Ha, Ba, Kb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0724 v*h*b*z*e*kdc Vz, Ha, Ba, Zc, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda   1  

14 09 09P0725 v*h*bdce Vc, Ha, Bf, Dd, Ca 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0726 v*h*bdce Vz, Ha, Bf, Dd, Ca 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0727 v*h*bde Vc, Ha, Bf, Dd, Eb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0728 v*h*bde Vz, Ha, Bf, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0729 v*h*bd Vc, Ha, Bf, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   3  

14 09 09P0730 v*h*bd Vz, Ha, Bf, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0731 v*h*be Vc, Ha, Bf, Eb, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0732 v*h*be Vz, Ha, Bf, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0733 v*h*bkdce Vz, Ha, Bf, Ka, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0734 v*h*bkde Vz, Ha, Bf, Ka, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0735 v*h*bkde Vz, Ha, Bf, Kb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0736 v*h*e*bdc Vc, Ha, Eb, Bf, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0737 v*h*e*bd Vc, Ha, Eb, Bf, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0738 v*h*e*bd Vz, Ha, Eb, Bf, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0739 v*h*e*bkdc Vc, Ha, Eb, Bf, Kb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   3  

14 09 09P0740 v*h*e*bkdc Vz, Ha, Eb, Bf, Ka 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  
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14 09 09P0741 v*h*e*bkd Vc, Ha, Eb, Bf, Kb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   3  

14 09 09P0742 v*h*e*bkd Vz, Ha, Eb, Bf, Ka 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P0743 v*h*e*b Vc, Ha, Eb, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   3  

14 09 09P0744 v*h*e Vc, Ha, Eb, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0745 v*h*e Vz, Ha, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0746 v*h*k*bde Vz, Ha, Kb, Bf, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0747 v*h*k*z*bde Vz, Ha, Kb, Zc, Bf 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P0748 v*h*z*bkde Vz, Ha, Zc, Bf, Ka 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, obnova nedovoljeno 
izkr�enega gozda, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P0749 v*hbce Vz, Hc, Bf, Ca, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0750 v*hbdce Vc, Ha, Bf, Dd, Ca 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja  nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0751 v*hbdce Vc, Hc, Bf, Dd, Ca 2

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0752 v*hbdce Vz, Hc, Bf, Dd, Ca 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0753 v*hbde Vc, Ha, Bf, Dd, Eb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja  nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0754 v*hbde Vc, Hc, Bf, Dd, Eb 2

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0755 v*hbde Vz, Ha, Bf, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0756 v*hbde Vz, Hc, Bf, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0757 v*hbd Vz, Hc, Bf, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0758 v*hbe Vz, Hc, Bf, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0759 v*hbkdce Vc, Hc, Bf, Ka, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0760 v*hbkdce Vz, Ha, Bf, Ka, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0761 v*hbkdce Vz, Hc, Bf, Kb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0762 v*hbkde Vc, Hc, Bf, Ka, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0763 v*hbkde Vz, Ha, Bf, Ka, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0764 v*hbkde Vz, Hc, Bf, Kb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  
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14 09 09P0765 v*k*bdce Vc, Kb, Bf, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0766 v*k*bdce Vz, Kb, Bf, Dd, Ca 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0767 v*k*bde Vc, Kb, Bf, Dd, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P0768 v*k*bde Vz, Kb, Bf, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0769 v*k*be Vc, Kc, Bf, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0770 v*k*hbdce Vc, Kb, Ha, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0771 v*k*hbde Vc, Kb, Ha, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P0772 v*k*t*e*hbrdc Vz, Kb, Tc, Eb, Hc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0773 v*k*z*e*hbdc Vc, Kb, Zc, Eb, Hc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 09 09P0774 v*k*z*e*hbdc Vz, Kb, Zc, Eb, Hc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P0775 v*kce Vc, Kc, Ca, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0776 v*kc Vc, Kc, Ca, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0777 v*kc Vz, Kc, Ca, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0778 v*ken Vc, Kc, Eb, Nd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   3  

14 09 09P0779 v*ke Vc, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0780 v*ke Vc, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0781 v*kn Vc, Kc, Nd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   3  

14 09 09P0782 v*k Vc, Kc, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0783 v*k Vc, Kc, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0784 v*k Vc, Kc, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0785 v*k Vz, Kc, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0786 v*r*c Vc, Ra, Ca, 1
kr�itev gozdov, odlaganje 
odpadkov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0787 v*r*e*hbkd Vz, Rg, Eb, Hc, Bf 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, odlaganje 
odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P0788 v*r*kc Vc, Ra, Kc, Ca, 1
kr�itev gozdov, odlaganje 
odpadkov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0789 v*r*k Vc, Ra, Kc, 1
kr�itev gozdov, odlaganje 
odpadkov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P0790 v*r* Vc, Ra, 1
kr�itev gozdov, odlaganje 
odpadkov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P0791 v* Vc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 09 09P0792 v* Vz, 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  malopovršinsko ukrepanje   1  
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14 09 09P0793 v*z*e*hbkc Vz, Zc, Eb, Hc, Bf 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0794 v*z*e*hbkdc Vc, Zc, Eb, Hc, Bf 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj  ohranjanje naravnih 
gozdnih združb 3  

14 09 09P0795 v*z*e*hbkdc Vz, Zc, Eb, Hc, Bf 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0796 v*z*e*hbkd Vc, Zc, Eb, Hc, Bf 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj  ohranjanje naravnih 
gozdnih združb 3  

14 09 09P0797 v*z*e*hbkd Vz, Zc, Eb, Hc, Bf 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0798 v*z*e Vc, Zc, Eb, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P0799 v*z* Vc, Zc, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 09 09P0800 vbce Vc, Bf, Ca, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0801 vbc Vc, Bf, Ca, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0802 vbdce Vc, Bf, Dd, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0803 vbdce Vi, Bf, Dd, Ca, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0804 vbde Vc, Bf, Dd, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0805 vbde Vi, Bf, Dd, Eb, 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0806 vbd Vc, Bf, Dd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 09 09P0807 vben Vc, Bf, Eb, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0808 vbe Vc, Bf, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0809 vbe Vc, Bf, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0810 vbe Vi, Bf, Eb, 2 prekomerna raba gozdov  
zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0811 vbgdce Vc, Bf, Gb, Dd, Ca 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, poostren sanitarni 
nadzor gozda, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0812 vbgdce Vi, Bf, Gb, Dd, Ca 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0813 vbgde Vi, Bf, Gb, Dd, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0814 vbkce Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0815 vbkce Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0816 vbkdce Vc, Bf, Ka, Dd, Ca 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0817 vbkdce Vc, Bf, Kb, Dd, Ca 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0818 vbkde Vc, Bf, Ka, Dd, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  
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14 09 09P0819 vbkde Vc, Bf, Kb, Dd, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0820 vbkde Vi, Bf, Ka, Dd, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje, 
brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0821 vbkde Vi, Bf, Kb, Dd, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje, 
brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0822 vbke Vc, Bf, Kc, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0823 vbke Vc, Bf, Kc, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0824 vbk Vc, Bf, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 09 09P0825 vbk Vc, Bf, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 09 09P0826 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0827 vce Vc, Ca, Eb, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0828 vc Vc, Ca, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0829 vd Vc, Dd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0830 ve Vc, Eb, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0831 ve Vi, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  zmerno ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0832 vge Vc, Gb, Eg, 2 požari v naravi, imisije  
ukrepi protipožarnega varstva, poostren 
sanitarni nadzor gozda   1  

14 09 09P0833 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0834 vhbdce Vi, Ha, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0835 vhbdce Vi, Hc, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0836 vhbde Vc, Ha, Bf, Dd, Eb 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0837 vhbde Vi, Ha, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0838 vhbde Vi, Hc, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0839 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0840 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0841 vhbe Vc, Ha, Bf, Eb, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0842 vhbe Vi, Ha, Bf, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0843 vhbgdce Vc, Hc, Bf, Gb, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, poostren sanitarni 
nadzor gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0844 vhbgdce Vi, Ha, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  
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14 09 09P0845 vhbgdce Vi, Hc, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0846 vhbgdc Vi, Hc, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0847 vhbgde Vi, Ha, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0848 vhbgde Vi, Hc, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0849 vhbgd Vi, Ha, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0850 vhbgd Vi, Hc, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0851 vhbkdce Vc, Ha, Bf, Kb, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0852 vhbkdce Vc, Hc, Bf, Ka, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0853 vhbkdce Vi, Ha, Bf, Kb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0854 vhbkdce Vi, Hc, Bf, Ka, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0855 vhbkdce Vi, Hc, Bf, Kb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0856 vhbkde Vc, Ha, Bf, Ka, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0857 vhbkde Vc, Ha, Bf, Kb, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0858 vhbkde Vc, Hc, Bf, Ka, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0859 vhbkde Vi, Ha, Bf, Ka, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0860 vhbkde Vi, Hc, Bf, Ka, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0861 vhbkde Vi, Hc, Bf, Kb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0862 vhbke Vc, Hc, Bf, Ka, Eb 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0863 vhbke Vi, Hc, Bf, Ka, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0864 vhbke Vi, Hc, Bf, Kb, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0865 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P0866 vhe Vi, Hc, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, nega gozdnega 
roba   1  
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14 09 09P0867 vhke Vi, Hc, Kb, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0868 vkcen Vc, Kc, Ca, Eb, Nd 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0869 vkce Vc, Kc, Ca, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0870 vkce Vc, Kc, Ca, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0871 vkce Vc, Kc, Ca, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0872 vkc Vc, Kc, Ca, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0873 vkc Vc, Kc, Ca, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0874 vken Vc, Kc, Eb, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0875 vken Vc, Kc, Ee, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0876 vke Vc, Kc, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0877 vke Vc, Kc, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0878 vke Vc, Kc, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0879 vke Vc, Kc, Ee, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0880 vke Vc, Kc, Ee, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0881 vke Ve, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P0882 vkn Vc, Kc, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P0883 vk Vc, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0884 vk Vc, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0885 vk Vc, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0886 vk Ve, Kc, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0887 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09P0888 z*bkdce Zc, Bf, Kb, Dd, Ca 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0889 z*vbkdce Zc, Vc, Bf, Ka, Dd 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 2  

14 09 09P0890 z*vbkdce Zc, Vc, Bf, Kb, Dd 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 2  

14 09 09P0891 z*ve Zc, Vc, Eb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   2  

14 09 09P0892 z*vhbkdce Zc, Vc, Ha, Bf, Kb 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  malopovršinsko 
ukrepanje 2  

14 09 09P0893 z*vhbkdce Zc, Vi, Ha, Bf, Kb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 2  

14 09 09P0894 z*vhbkdce Zc, Vi, Hc, Bf, Kb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 2  

14 09 09P0895 z*vhbkde Zc, Vi, Hc, Bf, Kb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 2  
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14 09 09P0896 z*v Zc, Vc, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva   2  

14 09 09P0897 b*e*vhkdc Ba, Eb, Vi, Hc, Kb 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 09 09P0898 b*e Bd, Eb, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

upoštevaje potreb živali po miru, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0899 b*k*ce Be, Ka, Ca, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0900 b*k*de Be, Kc, Dd, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0901 b*k*e* Be, Kc, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0902 b*k*e*v Be, Kc, Eb, Vc, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0903 b*k*e*vhdc Ba, Kb, Eb, Vi, Hc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 09 09P0904 b*k*e Be, Ka, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0905 b*k*e Be, Kc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0906 b*k*e Be, Kc, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0907 b*k*g*ce Be, Kc, Gz, Ca, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0908 b*k*g*dce Be, Kc, Gz, Dd, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0909 b*k*g*dce Bf, Kc, Gz, Dd, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0910 b*k*g*e*c Be, Kc, Gz, Eb, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0911 b*k*g*e*v Be, Kc, Gz, Eb, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0912 b*k*g*vde Be, Kc, Gz, Vc, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 09 09P0913 b*k*g*ve Be, Ka, Gz, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0914 b*k*g*ve Be, Ka, Gz, Ve, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 09 09P0915 b*k*g*ve Be, Kc, Gz, Vc, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0916 b*k*g*ve Be, Kc, Gz, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0917 b*k*g*ve Be, Kc, Gz, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0918 b*k*g*ve Be, Kc, Gz, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0919 b*k*g*ven Be, Kc, Gz, Vc, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0920 b*k*g*ven Be, Kc, Gz, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0921 b*k*r*d*e*vt Ba, Kc, Ra, Da, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0922 b*k*r*d*e*vt Ba, Kc, Ra, Da, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0923 b*k*r*d*e*vtc Ba, Kc, Ra, Da, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P0924 b*k*r*e*vtd Ba, Kc, Ra, Eb, Vc 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  
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14 09 09P0925 b*k*r*e*vtd Ba, Kc, Ra, Eb, Vc 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0926 b*k*r*e*vtdc Ba, Kc, Ra, Eb, Vc 2 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0927 b*k*r*g*vce Be, Kc, Gz, Ra, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0928 b*k*r*g*ve Be, Ka, Gz, Ra, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0929 b*k*r*t*e*v Be, Kc, Ra, Ta, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0930 b*k*r*t*g*e*v Be, Kc, Gz, Ra, Ta 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0931 b*k*r*vce Be, Kc, Ra, Vc, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0932 b*k*r*ve Be, Ka, Ra, Vc, Ee 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0933 b*k*vce Be, Kc, Vc, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0934 b*k*vcen Be, Kc, Vc, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0935 b*k*ve Be, Ka, Vc, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0936 b*k*ve Be, Ka, Ve, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 09 09P0937 b*k*ve Be, Kc, Vc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0938 b*k*ve Be, Kc, Vc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0939 b*k*ve Be, Kc, Vc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0940 b*k*ve Be, Kc, Vc, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0941 b*k*ve Be, Kc, Vc, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0942 b*k*ve Be, Kc, Vc, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0943 b*k*ven Be, Kc, Vc, Eb, Nd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  
sproš�anje plodonosnih vrst 1  

14 09 09P0944 b*k*ven Be, Kc, Vc, Eb, Nd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  
sproš�anje plodonosnih vrst 1  

14 09 09P0945 b*k*z*e*v Be, Kc, Zc, Eb, Vc 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0946 b*r*vhkde Ba, Rg, Vi, Hc, Kb 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 09 09P0947 b*vdce Ba, Vi, Dd, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, brez ukrepanja, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0948 b*vde Ba, Vi, Dd, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, brez ukrepanja, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0949 b*vhde Ba, Vi, Hc, Dd, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  
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14 09 09P0950 b*vhkde Ba, Vc, Ha, Ka, Dd 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0951 b*vhkde Ba, Vi, Hc, Kb, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P0952 b*vkdce Ba, Vc, Ka, Dd, Ca 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0953 b*vkde Ba, Vc, Ka, Dd, Eb 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0954 b*vke Be, Vc, Kc, Eb, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0955 b Bf, 1 prekomerna raba gozdov  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0956 bc Bf, Ca, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0957 bce Bf, Ca, Eb, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0958 bdce Bf, Dd, Ca, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0959 bde Bf, Dd, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0960 be Bf, Eb, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P0961 bk Bf, Kc, 1 prekomerna raba gozdov  
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0962 bkdce Bf, Ka, Dd, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0963 bkdce Bf, Kb, Dd, Ca, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0964 bkde Bf, Ka, Dd, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0965 bkde Bf, Kb, Dd, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0966 bke Bf, Kc, Eb, 1 prekomerna raba gozdov  

ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0967 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba   2  

14 09 09P0968 ce Ca, Eb, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba   2  

14 09 09P0969 d*vbk Dc, Vc, Bf, Kc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, požari v naravi  

brez ukrepanja, ukrepi protipožarnega 
varstva, ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0970 e*vhbdc Eb, Vi, Hc, Bf, Dd 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0971 e*vhbkdc Eb, Vi, Hc, Bf, Kb 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P0972 e*vhbkd Eb, Vi, Hc, Bf, Kb 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P0973 e*vk Eb, Vc, Kc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0974 e Eb, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0975 g*e*bdc Gb, Eb, Bf, Dd, Ca 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P0976 g*e*bd Gb, Eb, Bf, Dd, 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P0977 g*e*vbdc Gb, Eb, Vi, Bf, Dd 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P0978 g*e*vbd Gb, Eb, Vi, Bf, Dd 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, 1  
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ohranjanje naravnih gozdnih združb  brez 
ukrepanja 

14 09 09P0979 g*e*vhbd Gb, Eb, Vi, Ha, Bf 2
imisije, gospodarjenje, ki ne 
upošteva te funkcije  

poostren sanitarni nadzor gozda, ohranjanje 
izjemnih dreves, zmerno ukrepanje, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj  ohranjanje 
naravnih gozdnih združb 1  

14 09 09P0980 g*kce Gb, Kc, Ca, Eg, 2
imisije, prekomerna raba 
gozdov  

poostren sanitarni nadzor gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0981 g*kc Gz, Kc, Ca, 2 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0982 g*k Gz, Kc, 2 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P0983 g*vkc Gz, Vc, Kc, Ca, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P0984 g*vke Gb, Vc, Kc, Eg, 2 imisije, požari v naravi  

poostren sanitarni nadzor gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 09 09P0985 g*vk Gz, Vc, Kc, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P0986 h*b*vde Ha, Ba, Vc, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P0987 h*b*vd Ha, Ba, Vi, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, zmerno ukrepanje, 
brez ukrepanja   1  

14 09 09P0988 h*b*vkde Ha, Ba, Vc, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, ukrepi 
protipožarnega varstva, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P0989 h*bce Ha, Bf, Ca, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0990 h*bc Ha, Bf, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0991 h*bdce Ha, Bf, Dd, Ca, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0992 h*bde Ha, Bf, Dd, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0993 h*be Ha, Bf, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P0994 h*b Ha, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P0995 h*bkce Ha, Bf, Ka, Ca, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0996 h*bkc Ha, Bf, Ka, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P0997 h*bkdce Ha, Bf, Ka, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0998 h*bkde Ha, Bf, Ka, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P0999 h*bkde Ha, Bf, Kb, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P1000 h*bke Ha, Bf, Ka, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1001 h*ce Ha, Ca, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P1002 h*e*bkdc Ha, Eb, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1003 h*e*bkd Ha, Eb, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  
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14 09 09P1004 h*e*vbdc Ha, Eb, Vc, Bf, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1005 h*e*vbd Ha, Eb, Vc, Bf, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1006 h*e*vbkdc Ha, Eb, Vc, Bf, Ka 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P1007 h*e*vbkd Ha, Eb, Vc, Bf, Ka 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P1008 h*vbce Ha, Vc, Bf, Ca, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1009 h*vbce Ha, Vi, Bf, Ca, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1010 h*vbc Ha, Vc, Bf, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1011 h*vbc Ha, Vi, Bf, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1012 h*vbdce Ha, Vc, Bf, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1013 h*vbdce Ha, Vi, Bf, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P1014 h*vbdc Ha, Vi, Bf, Dd, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P1015 h*vbde Ha, Vc, Bf, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1016 h*vbde Ha, Vi, Bf, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P1017 h*vbd Ha, Vi, Bf, Dd, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1018 h*vbe Ha, Vc, Bf, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1019 h*vbe Ha, Vi, Bf, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1020 h*vb Ha, Vc, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P1021 h*vb Ha, Vi, Bf, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P1022 h*vbkce Ha, Vc, Bf, Ka, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P1023 h*vbkce Ha, Vi, Bf, Ka, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1024 h*vbkc Ha, Vi, Bf, Ka, Ca 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1025 h*vbkdce Ha, Vc, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P1026 h*vbkdce Ha, Vc, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P1027 h*vbkdce Ha, Vi, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  
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14 09 09P1028 h*vbkdce Ha, Vi, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P1029 h*vbkde Ha, Vc, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P1030 h*vbkde Ha, Vc, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P1031 h*vbkde Ha, Vi, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P1032 h*vbkde Ha, Vi, Bf, Kb, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P1033 h*vbkd Ha, Vi, Bf, Ka, Dd 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje  brez 
ukrepanja 1  

14 09 09P1034 h*vbke Ha, Vc, Bf, Kb, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P1035 h*vbk Ha, Vi, Bf, Ka, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P1036 h*vce Ha, Vc, Ca, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P1037 h*vc Ha, Vc, Ca, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P1038 h*ve Ha, Vc, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P1039 h*v Ha, Vc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
požari v naravi  

sanacija razlitja nevarnih snovi, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P1040 h*z*vbkdce Ha, Zc, Vc, Bf, Kb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 09 09P1041 h*z*vbkdce Ha, Zc, Vi, Bf, Kb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
kr�itev gozdov  

sanacija razlitja nevarnih snovi, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, zmerno 
ukrepanje, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  malopovršinsko ukrepanje 1  

14 09 09P1042 hbdce Ha, Bf, Dd, Ca, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   2  

14 09 09P1043 hbdce Hc, Bf, Dd, Ca, Eb 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   2  

14 09 09P1044 hbde Ha, Bf, Dd, Eb, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   2  

14 09 09P1045 hbde Hc, Bf, Dd, Eb, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   2  

14 09 09P1046 hbgde Ha, Bf, Gb, Dd, Eb 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
poostren sanitarni nadzor gozda, brez 
ukrepanja   2  

14 09 09P1047 hbkde Hc, Bf, Ka, Dd, Eb 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 2  

14 09 09P1048 hbkde Hc, Bf, Kb, Dd, Eb 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 2  

14 09 09P1049 hbke Hc, Bf, Kb, Eb, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 09 09P1050 hke Hc, Kb, Eb, 2

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
prekomerna raba gozdov  

obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   2  

14 09 09P1051 k*be Kc, Bf, Eb, 2 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1052 k*e Kb, Ee, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  
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14 09 09P1053 k* Kb, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P1054 k*r*e* Kb, Ra, Ee, 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P1055 k*t*e*vhbrdc Kb, Tc, Eb, Vi, Hc 1
prekomerna raba gozdov, 
odlaganje odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
izjemnih dreves, nega gozdnega roba, 
zmerno ukrepanje  obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj 1  

14 09 09P1056 k*vbdce Kb, Vc, Bf, Dd, Ca 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1057 k*vbde Kb, Vc, Bf, Dd, Eb 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1058 k*vbe Kc, Vc, Bf, Eb, 2
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1059 k*ve Kb, Vc, Eb, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P1060 k*ve Kb, Vc, Ee, 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P1061 k*vhbce Kb, Vi, Ha, Bf, Ca 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P1062 k*vhbdce Kb, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1063 k*vhbdce Kb, Vi, Hc, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1064 k*vhbde Kb, Vc, Ha, Bf, Dd 1
prekomerna raba gozdov, 
požari v naravi  

malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1065 k*vhbde Kb, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1066 k*vhbde Kd, Vi, Ha, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1067 k*vhbde Kd, Vi, Hc, Bf, Dd 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1068 k*vhbe Kb, Vi, Ha, Bf, Eb 1 prekomerna raba gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, zmerno 
ukrepanje, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P1069 k*z*vbdce Kb, Zc, Vc, Bf, Dd 1
prekomerna raba gozdov, 
kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, ukrepi 
protipožarnega varstva, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1070 kc Kc, Ca, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1071 ke Kb, Eb, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1072 ken Kc, Eb, Nd, 1

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P1073 k Kc, 1 prekomerna raba gozdov  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P1074 kn Kc, Nd, 1 prekomerna raba gozdov  
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P1075 r*e*vk Ra, Eb, Vc, Kc, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
malopovršinsko ukrepanje, ukrepi 
protipožarnega varstva   1  

14 09 09P1076 r*vc Ra, Vc, Ca, 1
odlaganje odpadkov, požari v 
naravi  

dosledno izvajanje gozdnega reda, ukrepi 
protipožarnega varstva, nega gozdnega roba  1  

14 09 09P1077 t*e*vhbrdc Tc, Eb, Vi, Hc, Bf 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ohranjanje izjemnih dreves, nega gozdnega 
roba, zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj  ohranjanje naravnih 
gozdnih združb 1  

14 09 09P1078 v*b*e*dc Vc, Ba, Eb, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P1079 v*b*e*d Vc, Ba, Eb, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja   3  
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14 09 09P1080 v*b*e*hd Vc, Ba, Eb, Ha, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj  brez ukrepanja 3  

14 09 09P1081 v*b*e*hd Vc, Ba, Eb, Hc, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj  brez ukrepanja 3  

14 09 09P1082 v*b*e*hkdc Vc, Ba, Eb, Hc, Kb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   3  

14 09 09P1083 v*b*e*hkdc Vz, Ba, Eb, Ha, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P1084 v*b*e*hkdc Vz, Ba, Eb, Hc, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P1085 v*b*e*hkd Vc, Ba, Eb, Ha, Kb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   3  

14 09 09P1086 v*b*e*hkd Vz, Ba, Eb, Ha, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P1087 v*b*e* Vc, Ba, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P1088 v*b*e Vz, Bd, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1089 v*b*hde Vz, Bd, Hc, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1090 v*b*hkde Vc, Ba, Ha, Ka, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
malopovršinsko ukrepanje  brez ukrepanja 3  

14 09 09P1091 v*b*hkde Vz, Ba, Hc, Kb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1092 v*b*k*ce Vc, Be, Kc, Ca, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1093 v*b*k*dce Vc, Ba, Kb, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P1094 v*b*k*e*hdc Vc, Ba, Kb, Eb, Hc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   3  

14 09 09P1095 v*b*k*e*hdc Vz, Ba, Kb, Eb, Hc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P1096 v*b*k*en Vc, Be, Kc, Eb, Nd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba  sproš�anje plodonosnih vrst 3  

14 09 09P1097 v*b*k*en Vc, Be, Kc, Eb, Nd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba  sproš�anje plodonosnih vrst 3  

14 09 09P1098 v*b*k*e Vc, Be, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1099 v*b*k*e Vc, Be, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1100 v*b*k*e Vc, Be, Kc, Ee, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P1101 v*b*k*g*de Vc, Be, Kc, Gz, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P1102 v*b*k*g*de Vc, Be, Kc, Gz, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P1103 v*b*k*g*de Vz, Be, Kc, Gz, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda   1  

14 09 09P1104 v*b*k*g*e* Vc, Be, Kc, Gz, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  
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14 09 09P1105 v*b*k*g*e* Vc, Be, Kc, Gz, Ee 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P1106 v*b*k*g*en Vc, Be, Kc, Gz, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1107 v*b*k*g*en Vc, Be, Kc, Gz, Ee 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P1108 v*b*k*g*e Vc, Be, Kc, Gz, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1109 v*b*k*g*e Vc, Be, Kc, Gz, Ee 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P1110 v*b*k*r*ce Vc, Be, Kc, Ra, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda  nega gozdnega 
roba 3  

14 09 09P1111 v*b*k*r*d*e*tc Vc, Ba, Kc, Ra, Da 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P1112 v*b*k*r*d*e*t Vc, Ba, Kc, Ra, Da 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P1113 v*b*k*r*d*e*t Vc, Ba, Kc, Ra, Da 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P1114 v*b*k*r*e*tdc Vc, Ba, Kc, Ra, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P1115 v*b*k*r*e*td Vc, Ba, Kc, Ra, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P1116 v*b*k*r*e*td Vc, Ba, Kc, Ra, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P1117 v*b*k*r*g*d*e*t Vc, Ba, Kc, Gz, Ra 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P1118 v*b*k*r*g*e*td Vc, Ba, Kc, Gz, Ra 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P1119 v*b*k*r*t*e* Vc, Be, Kc, Ra, Ta 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda  nega gozdnega 
roba 3  

14 09 09P1120 v*b*k*r*t*g*e* Vc, Be, Kc, Gz, Ra 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   3  

14 09 09P1121 v*b*k*t*e*hrdc Vz, Ba, Kb, Tc, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, ohranjanje izjemnih 
dreves, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1122 v*b*k*z*e*hdc Vc, Ba, Kb, Zc, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 09 09P1123 v*b*k*z*e*hdc Vz, Ba, Kb, Zc, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   1  

14 09 09P1124 v*b*k*z*e* Vc, Be, Kc, Zc, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 09 09P1125 v*b*k*z*g*e* Vc, Be, Kc, Zc, Gz 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 09 09P1126 v*b*k*z*r*t*e* Vc, Be, Kc, Zc, Ra 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda  dosledno 
izvajanje gozdnega reda 3  

14 09 09P1127 v*b*kdce Vc, Ba, Ka, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  
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14 09 09P1128 v*b*kde Vc, Ba, Ka, Dd, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P1129 v*b*ke Vc, Be, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1130 v*b*r*e*hkd Vz, Ba, Rg, Eb, Hc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, dosledno izvajanje 
gozdnega reda, obvezna uporaba biološko 
razgradljivih olj   1  

14 09 09P1131 v*b* Vc, Bd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
upoštevaje potreb živali po miru   3  

14 09 09P1132 v*b* Vz, Bd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, upoštevaje potreb 
živali po miru   1  

14 09 09P1133 v*b*z*e*hkdc Vz, Ba, Zc, Eb, Hc 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   1  

14 09 09P1134 v*bce Vc, Bf, Ca, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P1135 v*bce Vz, Bf, Ca, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1136 v*bde Vc, Bf, Dd, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja, nega gozdnega roba   3  

14 09 09P1137 v*bde Vz, Bf, Dd, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1138 v*bd Vc, Bf, Dd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja   3  

14 09 09P1139 v*be Vc, Bf, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P1140 v*be Vc, Bf, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P1141 v*be Vz, Bf, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1142 v*be Vz, Bf, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1143 v*bkce Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1144 v*bkce Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1145 v*bkdce Vc, Bf, Ka, Dd, Ca 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P1146 v*bkde Vc, Bf, Ka, Dd, Eb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P1147 v*bkde Vz, Bf, Ka, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1148 v*bke Vc, Bf, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1149 v*bke Vc, Bf, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1150 v*bke Vz, Bf, Kc, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1151 v*bke Vz, Bf, Kc, Eb, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1152 v*bk Vc, Bf, Kc, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P1153 v*b Vc, Bf, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   3  

14 09 09P1154 v*c Vc, Ca, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, nega 
gozdnega roba   3  
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14 09 09P1155 v*d*bk Vc, Dc, Bf, Kc, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, brez 
ukrepanja, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P1156 v*d Vz, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, prekomerna raba 
gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P1157 v*e*bd Vc, Eb, Bf, Dd, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   3  

14 09 09P1158 v*e*b Vc, Eb, Bf, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   3  

14 09 09P1159 v*e*hbd Vc, Eb, Hc, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P1160 v*e*hbkdc Vc, Eb, Hc, Bf, Kb 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   3  

14 09 09P1161 v*e Vc, Eb, 1
kr�itev gozdov, gospodarjenje, 
ki ne upošteva te funkcije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P1162 v*g*e* Vc, Gb, Eg, 1 kr�itev gozdov, imisije  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
poostren sanitarni nadzor gozda   3  

14 09 09P1163 v*g*ke Vc, Gb, Kc, Eg, 1 kr�itev gozdov, imisije  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
poostren sanitarni nadzor gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P1164 v*ge Vc, Gb, Eg, 1 kr�itev gozdov, imisije  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
poostren sanitarni nadzor gozda   3  

14 09 09P1165 v*h*b*d Vc, Ha, Ba, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   3  

14 09 09P1166 v*h*b*d Vz, Ha, Ba, Dd, 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1167 v*h*b*e*dc Vc, Ha, Ba, Eb, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 3  

14 09 09P1168 v*h*b*e*d Vz, Ha, Ba, Eb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1169 v*h*b*e*kdc Vc, Ha, Ba, Eb, Kb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   3  

14 09 09P1170 v*h*b*e*kd Vc, Ha, Ba, Eb, Kb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   3  

14 09 09P1171 v*h*b*e*kd Vz, Ha, Ba, Eb, Kb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb   1  

14 09 09P1172 v*h*b*z*e*kdc Vz, Ha, Ba, Zc, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, obnova nedovoljeno izkr�enega 
gozda   1  

14 09 09P1173 v*h*bce Vc, Ha, Bf, Ca, Eb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1174 v*h*bdce Vc, Ha, Bf, Dd, Ca 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P1175 v*h*bdce Vz, Ha, Bf, Dd, Ca 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P1176 v*h*bde Vc, Ha, Bf, Dd, Eb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 3  

14 09 09P1177 v*h*bde Vz, Ha, Bf, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P1178 v*h*bd Vc, Ha, Bf, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   3  

14 09 09P1179 v*h*be Vc, Ha, Bf, Eb, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1180 v*h*e*bdc Vc, Ha, Eb, Bf, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  brez ukrepanja 3  
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14 09 09P1181 v*h*e*bd Vc, Ha, Eb, Bf, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P1182 v*h*e*bd Vz, Ha, Eb, Bf, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, ohranjanje naravnih gozdnih 
združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1183 v*h*e*bkdc Vc, Ha, Eb, Bf, Kb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   3  

14 09 09P1184 v*h*e*bkd Vc, Ha, Eb, Bf, Kb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   3  

14 09 09P1185 v*h*e*b Vc, Ha, Eb, Bf, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   3  

14 09 09P1186 v*h*e Vc, Ha, Eb, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
sanacija razlitja nevarnih snovi, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P1187 v*hbde Vc, Ha, Bf, Dd, Eb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja  nega gozdnega roba 3  

14 09 09P1188 v*hbde Vc, Hc, Bf, Dd, Eb 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja  nega gozdnega roba 3  

14 09 09P1189 v*hbde Vz, Ha, Bf, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1190 v*hbde Vz, Hc, Bf, Dd, Eb 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1191 v*hbd Vc, Hc, Bf, Dd, 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, brez 
ukrepanja   3  

14 09 09P1192 v*hbkdce Vz, Ha, Bf, Ka, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1193 v*hbkde Vc, Ha, Bf, Kb, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje  brez ukrepanja 3  

14 09 09P1194 v*hbkde Vc, Hc, Bf, Ka, Dd 1

kr�itev gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obvezna uporaba biološko razgradljivih olj, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje  brez ukrepanja 3  

14 09 09P1195 v*hbkde Vz, Ha, Bf, Ka, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1196 v*hbkde Vz, Hc, Bf, Kb, Dd 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, onesnaževanje pri 
delu razlivanje olja, nafte,…)  

malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1197 v*k*be Vc, Kc, Bf, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1198 v*k*e*hbdc Vc, Kb, Eb, Hc, Bf 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   3  

14 09 09P1199 v*k*hbdce Vc, Kb, Ha, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P1200 v*k*hbde Vc, Kb, Ha, Bf, Dd 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  brez ukrepanja 3  

14 09 09P1201 v*k*z*e*hbdc Vc, Kb, Zc, Eb, Hc 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj   3  

14 09 09P1202 v*kc Vc, Kc, Ca, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1203 v*ken Vc, Kc, Eb, Nd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   3  

14 09 09P1204 v*ken Vc, Kc, Eb, Nd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   3  
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14 09 09P1205 v*ke Vc, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1206 v*ke Vc, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1207 v*ke Vc, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1208 v*kge Vc, Kc, Gb, Eg, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda   3  

14 09 09P1209 v*kn Vc, Kc, Nd, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   3  

14 09 09P1210 v*k Vc, Kc, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P1211 v*k Vc, Kc, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P1212 v*k Vz, Kc, 2
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P1213 v*r*bk Vc, Ra, Bf, Kc, 1
kr�itev gozdov, odlaganje 
odpadkov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
dosledno izvajanje gozdnega reda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P1214 v*r*e*hbkd Vz, Rg, Eb, Hc, Bf 3

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, odlaganje 
odpadkov  

malopovršinsko ukrepanje, dosledno 
izvajanje gozdnega reda, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P1215 v* Vc, 1 kr�itev gozdov  obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 09 09P1216 v* Vz, 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P1217 v*z*e*hbkdc Vc, Zc, Eb, Hc, Bf 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj  ohranjanje naravnih 
gozdnih združb 3  

14 09 09P1218 v*z*e*hbkd Vz, Zc, Eb, Hc, Bf 3
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, kr�itev gozdov  

malopovršinsko ukrepanje, obnova 
nedovoljeno izkr�enega gozda, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P1219 v*z*e Vc, Zc, Eb, 1 kr�itev gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, nega 
gozdnega roba   3  

14 09 09P1220 v*z* Vc, Zc, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda   3  

14 09 09P1221 vbce Vc, Bf, Ca, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1222 vbdce Vc, Bf, Dd, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1223 vbdce Vi, Bf, Dd, Ca, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P1224 vbde Vc, Bf, Dd, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja, 
nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1225 vbde Vi, Bf, Dd, Eb, 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P1226 vbd Vc, Bf, Dd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1227 vben Vc, Bf, Eb, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P1228 vbe Vc, Bf, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1229 vbe Vc, Bf, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1230 vbgdce Vc, Bf, Gb, Dd, Ca 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, poostren sanitarni 
nadzor gozda, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1231 vbgde Vi, Bf, Gb, Dd, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1232 vbkcen Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1233 vbkce Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1234 vbkce Vc, Bf, Kc, Ca, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 1  
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ukrepanje, nega gozdnega roba   

14 09 09P1235 vbkcn Vc, Bf, Kc, Ca, Nd 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba  sproš�anje 
plodonosnih vrst 1  

14 09 09P1236 vbkdce Vc, Bf, Ka, Dd, Ca 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P1237 vbkde Vc, Bf, Ka, Dd, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P1238 vbkde Vc, Bf, Kb, Dd, Eb 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, brez ukrepanja  nega gozdnega 
roba 1  

14 09 09P1239 vbkde Vi, Bf, Ka, Dd, Eb 2 prekomerna raba gozdov  

zmerno ukrepanje, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje, 
brez ukrepanja  nega gozdnega roba 1  

14 09 09P1240 vbken Vc, Bf, Kc, Eb, Nd 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba  sproš�anje 
plodonosnih vrst 1  

14 09 09P1241 vbke Vc, Bf, Kc, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1242 vbke Vc, Bf, Kc, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1243 vbkn Vc, Bf, Kc, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P1244 vbk Vc, Bf, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje   1  

14 09 09P1245 vbn Vc, Bf, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P1246 vb Vc, Bf, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09P1247 vce Vc, Ca, Eb, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P1248 vc Vc, Ca, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P1249 vd Vc, Dd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, dosledno 
izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09P1250 ven Vc, Eb, Nd, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba, sproš�anje plodonosnih vrst  1  

14 09 09P1251 ve Vc, Eb, 2

požari v naravi, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   1  

14 09 09P1252 ve Vi, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  zmerno ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1253 vge Vc, Gb, Eg, 2 požari v naravi, imisije  
ukrepi protipožarnega varstva, poostren 
sanitarni nadzor gozda   1  

14 09 09P1254 vhbc Vi, Ha, Bf, Ca, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1255 vhbdce Vi, Ha, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1256 vhbdce Vi, Hc, Bf, Dd, Ca 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1257 vhbde Vc, Ha, Bf, Dd, Eb 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja  
nega gozdnega roba 1  

14 09 09P1258 vhbde Vi, Ha, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1259 vhbde Vi, Hc, Bf, Dd, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja  nega 
gozdnega roba 1  

14 09 09P1260 vhbd Vc, Hc, Bf, Dd, 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, brez ukrepanja   1  



PRILOGE

GOZDNOGOSPODARSKI NA�RT ZA KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMO�JE 2011 - 2020 472

GGO GGE Zap.št. Šifra Utemeljitev funkcij Primernost oz. ogroženost Potrebni ukrepi Nujnost Opombe 

14 09 09P1261 vhbd Vi, Ha, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1262 vhbd Vi, Hc, Bf, Dd, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, brez ukrepanja   1  

14 09 09P1263 vhbe Vi, Ha, Bf, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1264 vhbe Vi, Hc, Bf, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1265 vhbgdce Vc, Hc, Bf, Gb, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, poostren sanitarni 
nadzor gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1266 vhbgdce Vi, Ha, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1267 vhbgdce Vi, Hc, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1268 vhbgdc Vi, Hc, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1269 vhbgde Vi, Ha, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1270 vhbgde Vi, Hc, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1271 vhbgd Vi, Ha, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1272 vhbgd Vi, Hc, Bf, Gb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1273 vhbge Vi, Ha, Bf, Gb, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, poostren sanitarni nadzor 
gozda   1  

14 09 09P1274 vhbkdce Vi, Ha, Bf, Kb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P1275 vhbkdce Vi, Hc, Bf, Kb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P1276 vhbkde Vc, Ha, Bf, Ka, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1277 vhbkde Vc, Ha, Bf, Kb, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1278 vhbkde Vc, Hc, Bf, Ka, Dd 2

požari v naravi, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 1  

14 09 09P1279 vhbkde Vi, Ha, Bf, Ka, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P1280 vhbkde Vi, Ha, Bf, Kb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P1281 vhbkde Vi, Hc, Bf, Ka, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P1282 vhbkde Vi, Hc, Bf, Kb, Dd 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
brez ukrepanja 1  

14 09 09P1283 vhbke Vi, Hc, Bf, Kb, Eb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
nega gozdnega roba 1  
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14 09 09P1284 vhbkgdce Vi, Ha, Bf, Kb, Gb 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb, malopovršinsko ukrepanje  
poostren sanitarni nadzor gozda 1  

14 09 09P1285 vhb Vi, Ha, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P1286 vhb Vi, Hc, Bf, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb   1  

14 09 09P1287 vhke Vi, Hc, Kb, Eb, 2

prekomerna raba gozdov, 
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  

zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, malopovršinsko 
ukrepanje, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1288 vkce Vc, Kc, Ca, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1289 vkce Vc, Kc, Ca, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1290 vkcn Vc, Kc, Ca, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P1291 vkc Vc, Kc, Ca, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1292 vkc Vc, Kc, Ca, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1293 vken Vc, Kc, Eb, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P1294 vken Vc, Kc, Eb, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba, sproš�anje plodonosnih vrst   1  

14 09 09P1295 vken Vc, Kc, Ee, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P1296 vke Vc, Ka, Ee, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P1297 vke Vc, Kc, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1298 vke Vc, Kc, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1299 vke Vc, Kc, Eb, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   1  

14 09 09P1300 vke Vc, Kc, Ee, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P1301 vke Vc, Kc, Ee, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P1302 vke Ve, Kc, Eb, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje, nega gozdnega 
roba   3  

14 09 09P1303 vkgce Vc, Kc, Gb, Ca, Eg 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda, nega gozdnega roba   1  

14 09 09P1304 vkge Vc, Kc, Gb, Eg, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, poostren sanitarni 
nadzor gozda   1  

14 09 09P1305 vkn Vc, Kc, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P1306 vk Vc, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P1307 vk Vc, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P1308 vk Vc, Kc, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, 
malopovršinsko ukrepanje   1  

14 09 09P1309 vk Ve, Kc, 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
malopovršinsko ukrepanje   3  

14 09 09P1310 vn Vc, Nd, 2
požari v naravi, prekomerna 
raba gozdov  

ukrepi protipožarnega varstva, sproš�anje 
plodonosnih vrst   1  

14 09 09P1311 v Vc, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09P1312 z*vbkdce Zc, Vc, Bf, Kb, Dd 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb, malopovršinsko 
ukrepanje  brez ukrepanja 2  

14 09 09P1313 z*ve Zc, Vc, Eb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, nega 
gozdnega roba   2  
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14 09 09P1314 z*vhbkdce Zc, Vc, Ha, Bf, Kb 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva, obvezna 
uporaba biološko razgradljivih olj, ohranjanje 
naravnih gozdnih združb  malopovršinsko 
ukrepanje 2  

14 09 09P1315 z*vhbkdce Zc, Vi, Ha, Bf, Kb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 2  

14 09 09P1316 z*vhbkdce Zc, Vi, Hc, Bf, Kb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 2  

14 09 09P1317 z*vhbkde Zc, Vi, Hc, Bf, Kb 1
kr�itev gozdov, prekomerna 
raba gozdov  

obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
zmerno ukrepanje, obvezna uporaba 
biološko razgradljivih olj, ohranjanje naravnih 
gozdnih združb  malopovršinsko ukrepanje 2  

14 09 09P1318 z*v Zc, Vc, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
ukrepi protipožarnega varstva   2  

14 09 09T0000 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0001 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0002 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0003 j* Jb, Be, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 09 09T0004 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0005 j* Jb, Be, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 09 09T0006 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0007 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 09 09T0008 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0009 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0010 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0011 j* Jb, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 09 09T0012 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0013 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0014 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0015 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0016 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0017 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0018 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0019 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0020 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0021 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0022 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0023 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0024 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0025 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0026 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0027 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0028 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0029 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0030 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0031 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0032 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0033 j* Ja, Jc, 1

slabo vzdrževanje objektov, 
poškodovanje ali uni�enje 
objektov  

košnja in odvoz sena, vzdrževanje vodnega 
vira, upoštevaje potreb divjadi po miru, 
sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0034 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0035 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0036 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0037 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0038 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0039 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0040 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0041 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  
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14 09 09T0042 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0043 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0044 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0045 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0046 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0047 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0048 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0049 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0050 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0051 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0052 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0053 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0054 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0055 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0056 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0057 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0058 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0059 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0060 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0061 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0062 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0063 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0064 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0065 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0066 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0067 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0068 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0069 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0070 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0071 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0072 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0073 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0074 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0075 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0076 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0077 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0078 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0079 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0080 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0081 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0082 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0083 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0084 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0085 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0086 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0087 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0088 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0089 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0090 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0091 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0092 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0093 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0094 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0095 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0096 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0097 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0098 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0099 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0100 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0101 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0102 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0103 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0104 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0105 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0106 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0107 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  
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14 09 09T0108 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0109 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0110 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0111 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0112 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0113 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0114 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0115 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0116 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0117 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0118 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0119 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0120 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0121 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0122 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0123 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0124 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0125 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0126 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0127 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0128 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0129 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0130 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0131 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0132 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0133 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0134 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0135 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0136 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0137 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0138 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0139 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0140 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0141 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0142 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0143 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0144 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0145 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0146 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0147 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0148 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0149 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0150 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0151 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0152 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0153 j* Jk, Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  
izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive, 
košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0154 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0155 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0156 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0157 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0158 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0159 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0160 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0161 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0162 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0163 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0164 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0165 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0166 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0167 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0168 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0169 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0170 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0171 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0172 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0173 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  
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14 09 09T0174 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0175 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0176 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0177 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0178 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0179 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0180 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0181 j* Jb, Be, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 09 09T0182 j* Jb, Be, 1

zaraš�anje in neprimerni 
posegi v gozd in gozdni 
prostor  vzdrževanje g. roba oz. grmiš�a   1  

14 09 09T0183 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0184 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0185 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0186 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0187 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0188 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0189 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0190 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0191 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0192 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0193 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0194 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0195 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0196 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0197 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0198 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0199 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0200 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0201 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0202 j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0203 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru   1  

14 09 09T0204 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0205 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0206 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0207 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0208 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0209 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0210 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0211 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0212 h*b*j* Jc, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 09 09T0213 j* Jc, Jk, 1

poškodovanje ali uni�enje 
objektov, slabo vzdrževanje 
objektov  

vzdrževanje vodnega vira, sanacija razlitja 
nevarnih snovi, upoštevaje potreb divjadi po 
miru, izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. 
njive   1  

14 09 09T0214 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0215 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0216 j* Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  izdelava in vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0217 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0218 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0219 j* Ja, Jk, 1 slabo vzdrževanje objektov  
košnja in odvoz sena, izdelava in 
vzdrževanje krmiš�a oz. njive   1  

14 09 09T0220 j* Ja, 1 slabo vzdrževanje objektov  košnja in odvoz sena   1  

14 09 09T0221 j* Jo, 1
neupoštevanje potreb divjadi 
po miru  upoštevaje potreb divjadi po miru   1  

14 09 09T0222 j* Jo, 1
neupoštevanje potreb divjadi 
po miru  upoštevaje potreb divjadi po miru   1  

14 09 09T0223 n* Na, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  odkup semenskega objekta   1  

14 09 09T0224 n* Na, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  odkup semenskega objekta   1  

14 09 09T0225 n* Na, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  odkup semenskega objekta   1  
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14 09 09T0226  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0227  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0228  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0229  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0230  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0231  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0232  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0233  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0234  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0235  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0236  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0237  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0238  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0239  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0240  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0241  Ne, 1
uporaba strupov, kemi�nih 
sredstev, mineralnih gnojil  pove�evanje deleža medonosnih dr. vr.   2  

14 09 09T0242 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0243 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0244 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0245 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0246 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0247 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0248 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0249 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0250 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0251 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0252 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0253 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0254 c Ca, 1 odlaganje odpadkov  sanacija divjih odlagališ�   1  

14 09 09T0255 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0256 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0257 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0258 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0259 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0260 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0261 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0262 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0263 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0264 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0265 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0266 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0267 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0268 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0269 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0270 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0271 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0272 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0273 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0274 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0275 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0276 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0277 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0278 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0279 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0280 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0281 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0282 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 
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14 09 09T0283 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0284 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0285 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0286 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0287 e*c Ca, Ea, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0288 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0289 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0290 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0291 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0292 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0293 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0294 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0295 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0296 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0297 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0298 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0299 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0300 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0301 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0302 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0303 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0304 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0305 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0306 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0307 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0308 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0309 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0310 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0311 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0312 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0313 e*c Ca, Ea, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0314 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0315 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0316 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0317 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0318 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0319 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0320 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0321 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0322 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0323 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0324 c Ca, 2 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0325 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0326 c Ca, 1 požari v naravi  ukrepi protipožarnega varstva   1 

14 09 09T0327 de Dd, Ee, 1
posek posameznih dreves ali 
skupin dreves  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0328 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0329 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0330 h*b*j*d Dd, Jc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0331 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0332 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0333 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0334 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0335 h*b*j*d Dd, Jc, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0336 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0337 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0338 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0339 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0340 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  
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14 09 09T0341 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0342 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0343 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0344 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0345 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0346 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0347 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0348 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0349 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0350 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0351 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0352 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0353 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0354 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0355 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0356 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0357 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0358 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0359 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0360 e*d Dd, Ee, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  nega gozdnega roba, popoln gozdni red   1  

14 09 09T0361 r*t*p* Pa, 1

gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije, poškodovanje ali 
uni�enje objektov  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
ohranjanje izjemnih dreves, vzdrževanje 
prehodnosti poti in did. objektov   1  

14 09 09T0362 b* Bd, 1 prekomerna raba gozdov  prepovedana se�nja   1  

14 09 09T0363 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0364 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0365 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0366 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0367 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0368 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0369 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0370 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0371 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0372 h*o* He, Oh, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0373 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0374 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0375 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0376 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0377 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 09 09T0378 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0379 h*o* He, Oh, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0380 h*o* He, Oh, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0381 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0382 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0383 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0384 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0385 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0386 h* He, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0387 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0388 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0389 h* He, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0390 h*o* He, Oh, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0391 h* Hd, 2
onesnaževanje pri delu 
razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0392 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0393 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0394 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0395 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0396 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0397 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0398 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0399 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0400 h*b*j* Bd, Jc, 1

onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…), 
odlaganje odpadkov  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0401 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0402 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0403 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0404 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0405 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0406 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0407 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0408 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0409 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0410 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0411 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0412 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  
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14 09 09T0413 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0414 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0415 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0416 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0417 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0418 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0419 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0420 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0421 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0422 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0423 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0424 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0425 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0426 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0427 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0428 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0429 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0430 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0431 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0432 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0433 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0434 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0435 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0436 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0437 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0438 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0439 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0440 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0441 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0442 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0443 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0444 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0445 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0446 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0447 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0448 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0449 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  
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14 09 09T0450 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0451 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0452 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0453 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0454 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0455 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0456 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0457 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0458 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0459 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09T0460 h*d Hd, Dd, 1
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   1  

14 09 09T0461 h*d Hd, Dd, 2
onesnaževanje pri delu 
(razlivanje olja, nafte,…)  sanacija razlitja nevarnih snovi   2  

14 09 09L0000 r*t* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0001 r* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0002 r* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0003 r* Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0004 r*p* Rd, Pa, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�, ohranjanje varnosti in 
prehodnosti poti, vzdrževanje didakti�nih 
objektov   1  

14 09 09L0005 r*t Rd, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0006 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0007 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0008 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0009 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0010 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0011 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0012 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0013 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0014 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0015 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0016 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0017 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0018 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0019 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0020 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0021 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0022 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  
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14 09 09L0023 bd Dd, Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, 
ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09L0024 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0025 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0026 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0027 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0028 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0029 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0030 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0031 b Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09L0032 b Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09L0033 b Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09L0034 b Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09L0035 b Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09L0036 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0037 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0038 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0039 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0040 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0041 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0042 c Ca, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0043 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0044 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0045 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0046 d Dd, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  dosledno izvajanje gozdnega reda   1  

14 09 09L0047 z* Za, Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0048 z* Zb, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 09 09L0049 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0050 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0051 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0052 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0053 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0054 z* Zb, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 09 09L0055 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0056 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0057 z Zb, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 09 09L0058 z Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0059 z Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0060 z* Zb, 1 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0061 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0062 z Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  
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14 09 09L0063 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0064 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0065 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0066 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0067 z Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0068 z* Zb, 2 kr�itev gozdov, požari v naravi 
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 09 09L0069 z* Za, 2 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   1  

14 09 09L0070 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0071 z* Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0072 z Za, 1 kr�itev gozdov  
obnova nedovoljeno izkr�enega gozda, 
pravo�asna obnova gozda   2  

14 09 09L0073 r*t* Rd, TC, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0074 r*t* Rd, TC, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0075 r*t* Rd, TC, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0076 r*t* Rd, TC, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0077 r*t* Rd, TC, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0078 r*t* Rd, TC, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0079 r*t* Rd, TC, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0080 r*t* Rd, TC, 1

odlaganje odpadkov, 
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  

dosledno izvajanje gozdnega reda, sanacija 
divjih odlagališ�   1  

14 09 09L0081 b Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  

14 09 09L0082 b Bf, 1
gospodarjenje, ki ne upošteva 
te funkcije  ohranjanje naravnih gozdnih združb   1  
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Šifrant utemeljitev za razglasitev funkcije 

Funkcija gozda Utemeljitev - vzrok Merila Šifra

Gozdne združbe - ekstremne Po Priro�niku Va

Zgornja gozdna meja Vse rastje med zgornjo g. mejo Vb

Naklon Nad 35 st. komp., erod. nad 25 Vc

Globina tal, skalovitost Do 10cm, kamenit. nad 70% Vd

Hudourniško obmo�je Velika gostota erozijskih pojavov Ve

Snežni plazovi Prepre�., zadrž. snežnih plazov Vf 

Obmo�je visokih vod 
Obm., ki je v povpr. poplavljeno vsaj 
enkrat na 10 let Vg

Gozdne združbe – sušne lege, 
poplave 

Gozdovi na sušnih legah s kserofilno 
vegetacijo, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
1. stopnjo poudarjenosti ali gozdovi na 
neprepustnih, ob�asno poplavljenih 
tleh; Vh

Gozd na plitvih, skalovitih ali 
kamnitih tleh 

Gozdovi na plitvih tleh (do 20 cm) ali 
gozdovi s skalovitostjo oziroma 
kamenitostjo na 50-70 % površine. Vi 

Varovalni gozdovi z izjemnimi 
biotopi Po Uredbi, funkcija B Vj 

VAROVALNA F. 
Varovalni gozdovi s poudarjeno 
zaš�itno funkcijo Po Uredbi, funkcija Z Vz

Zaš�iteno z odlokom 1. In 2. var. cona po odlokih Ha

Obmo�je zajetja ali drug vodni vir   Hb
Potencialno vodovarstveno 
obmo�je karbonatni del kraškega sveta Hc
Gozd nad kraško jamo ali podz. 
vod. tok   Hd

Okolica izvira vode ali �rpališ�e ožja okolica, glede na izdatnost He

HIDROLOŠKA F. Vodotok ali manjša stoje�a voda 
register vodotokov, 50 m na vsako stan 
od vodotoka Hf 

Gozd, ki varuje kmetijske površine 
pred vremenskimi ekstremi   Ka
Gozd, ki varuje naselja pred 
vremenskimi ekstremi   Kb
Gozd okrog ve�jih strnjenih naselij 
(mesta) 

velikost naselja nad 100 ha, v 
oddaljenosti do 500-1000 m Kc

Gozdna zaplata ali pas v obmo�ju z 
burjo  Kd
Gozd okoli klimatskega zdraviliš�a, 
rekreacijskega ali turisti�nega 
objekta  Ke

KLIMATSKA F. Stalni ali pogosti vetrovi  Kf 
Redki gozd. ekosistem ali bliž. 
drugih ekosistemov   Ba
Nahajališ�e redkih ali ogroženih 
rastlin. vrst   Bb
Nahajališ�e redkih ali ogroženih 
žival. vrst 

Okolica brlogov, rastiš�a gozdnih kur, 
gnezdiš�a Bc

Obmo�ja pomembna za ohranitev 
prostožive�ih živali 

Zimovališ�a, grmiš�a, habitatno drevo, 
vzdrževane travne površine, stoje�e 
vodne površine (kaluže, barja, mokriš�a 
ipd., 25 do 50 m pas), Bd

Manjša gozdna površina v kmetijski 
in primestni krajini manj kot 10% gozda Be

F. OHRANJANJA 
BIOTSKE 
RAZNOVRSTNOSTI Gozd v obmo�ju Natura 2000, EPO Bf 
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Funkcija gozda Utemeljitev - vzrok Merila Šifra
Gozd na strmih brežinah za varov. 
ceste Za
Gozd na strmih brežinah za varov. 
železn. Zb
Gozd na strmih brežinah za varov. 
naselij gospodarskih ali 
stanovanjskih objektov; 

ogroženost zaradi zemeljskih ali 
snežnih plazov, padajo�ega kamenja 
ipd. 

Zc 

Gozd ob letališ�u  Ze

ZAŠ�ITNA F. 
Protivetrni gozd ali pas gozdnega 
drevja ob infrastrukturnih objektih obmo�ja stalnih in (ali) mo�nih vetrov Zf 
Gozd okoli ve�jih strnjenih naselij 
ali ob emisijsko ogroženih naseljih strnjena naselja, emisijski viri Gz
Neposredna bližina bolnice in 
zdraviliš�a do  200 m, odvisno od reliefa Ga

HIG.-ZDRAVSTVENA F. 

Pasovi med naselji oziroma 
bivalnimi objekti ter ve�jimi viri 
hrupa, smradu, sevanja in 
onesnaženja  Gb
Gozd v neposredni bližini obram. 
objektov 

Okol. objek., ograjeni poligoni, do 200 
m Oa

Gozd v obsežnejših vojaških 
poligonih z ve� objekti po Priro�niku Ob

OBRAMBNA F. Gozd, ki varuje �rpališ�e pitne vode gozd z utemeljitvama Ha in He Oh
Zelo obiskan gozd ob mestih in ve�.
naseljih množi�na obiskanost Ra
Gozd ob vstopnem mestu v 
obmo�je, ki je namenjen rekreaciji 100 m levo in desno Rc
Gozd, ki je opremljen s tablami z 
vsebinskimi prikazi za rekreacijske 
dejavnosti npr. trim steza Rb
Gozd ob planinski poti, transverzali 
ali poti z velikim obiskom množi�na obiskanost Rd
Gozd ob kolesarski poti množi�na obiskanost Re
Razglašen mestni gozd mestni odlok Rf 
Športni poligon (gorsko kolesarjenje, vzletiš�a ipd) Rg

REKREACIJSKA F. 

Obmo�je intenzivnega 
rekreativnega nabiranja gozdnih 
plodov  Rh
Gozd v okolici turisti�nega centra 
ali po�itniškega naselja   Ta
Zelo obiskan gozd mesta ali naselja 
mestnega zna�aja   Tb
Gozd ob turisti�ni poti, to�ki in poti 
do nje 50-100 m na vsako stran Tc 
U�na pot Te

TURISTI�NA F. 
Gozd ob slovenski planinski 
transverzali ali evropski pešpoti Slo. p. transverzala, E6 in E7 Tf 
Omej.izkor. naravne dediš�ine-
okolica 

po Priro�niku (spomeniki, jame, naravni 
rezervati) Da

Park - narodni, krajinski ali regijski   Db

Gozdni rezervat Uredba o VG in GPN …, 2010 Dc

F. VAROVANJA 
NARAVNIH VREDNOT  

Izjemno drevo in ostale vrednote 
oz. zavarovana narava, ki vpliva na 
gospodarjenje z gozdom Evidenca naravnih vrednot Dd
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Funkcija gozda Utemeljitev - vzrok Merila Šifra

Okolica objekta kulturne dediš�ine po Priro�niku Ca
F. VAROVANJA 
KULTURNE DEDIŠ�INE 

Tradicionalna oblike gospodarjenja 
z gozdom Steljniki, panjevci, logi, gaji  Cb
U�na pot, u�ni objekt ali muzej na 
prostem Z odloki ali brez posebn. opreme Pa

POU�NA F. 

U�ni ali demonstracijski objekt za 
izvajanje prakti�nega pouka v 
sistemu gozdarskega izobraževanja 
in poklicnega usposabljanja   Pb
Gozd vklju�en v dolgoro�ne 
raziskave ploskve+pas 1 drevesne višine Ia 
Gozd na raziskovalni ploskvi Ib 

RAZISKOVALNA F. Razglašen gozdni rezervat Uredba o VG in GPN …, 2010 Ic 
Gozd v neposredni bližini objekta 
kulturne dediš�ine ali naravne 
vrednote, ki predstavlja kuliso 
objektu Register KD in NV Ea
Gozd na obmo�ju kulturne krajine 
po predpisih o varstvu kulturne 
dediš�ine Register KD Eb
Gozd v obmo�ju krajinske pestrosti 
po predpisih o ohranjanju narave  Ec
Razglašen urbani /mestni gozd mestni odlok Ed
Gozd, gozdni otok, gozdni rob ali 
posamezno izjemno drevo, ki 
najve� prispeva k lepoti krajinske 
podobe  Ee

ESTETSKA F. 
Gozd, ki zakriva estetsko mote�e 
objekte  

Eg

LESNOPROIZVODNA F. Možnost trajno velikih donosov lesa po Priro�niku La 

Gozdni semenski sestoj   Na
Nadpovpre�. nabiranje stran. gozd. 
proizv. gobe, borovnice, tudi za prodajo Nb
Gozd, ki se goji zaradi plodov Nc
Sestoji z velikim deležem kostanja 
v lesni zalogi  

nad 25 % , prioriteta nad utemeljitvijo 
Ne Nd

Obmo�je gozdne �ebelje paše kataster �ebelarske zveze,  
stojiš�a in (bufer 100 m) Ne

F. PRIDOBIVANJA 
DRUGIH GOZDNIH 
DOBRIN 

Gozd intenzivnega steljarjenja, 
pridobivanja smole ali drevesnih 
sokov  Nf 

Travna površina   Ja 

Grmiš�a   Jb 

Stoje�a vodna površina kaluže, barja, mokriš�a ipd Jc 

Obora za divjad lovne obore, obore za gojitev Jo 

Krmiš�e z okolico 

zimska krmiš�a ter privabljalna in 
odvra�alna krmiš�a s stalnim objektom 
(z okolico do 200 m) Jk 

LOV. GOSPODARSKA F. 
Obmo�je loviš�a z intenzivnim 
lovnim turizmom  Jt 
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12.10 Pregled semenskih objektov v GGO 

Drevesna vrsta 
Identifikacijska 

številka 
Provenienca 

Površina sestoja  
(ha) 

Graden (Quercus petraea) 7.0138 Miši - Dekani 5,03 

Alepski bor (Pinus halepensis) 0.0139 Krkav�e 2,30 

Poljski jesen (Fraxinus angustifolia) 0.0140 Dragonja 0,76 

Veliki jesen (Fraxinus excelsior) 0.0141 Odolina 1,61 

Cer (Quercus cerris) 0.0142 Žekanc 5,71 

Bukev (Fagus sylvatica) 7.0143 Poklarija 5,14 

Grška jelka (Abies cephalonica) 0.0144 Kregoliš�e 2,08 

�rni bor (Pinus nigra) 7.0145 Vol�ji hrib 4,56 

�rni bor (Pinus nigra) 7.0252 Mlake 5,87 

�rni bor (Pinus nigra) 7.0255 Gura 10,09 

�ešnja (Prunus avium) 7.0258 Topolc 0,44 

�ešnja (Prunus avium) 7.0259 Pasji rep 3,84 

Graden (Quercus petraea) 7.0260 Pasji rep 3,01 

Brek (Sorbus torminalis) 7.0261 Rimska cesta 2,02 

�rnika (Quercus ilex) 7.0266 Dragonja 0,78 

�rni bor (�ebulovica) 7.0289 �ebulovica) 64,56 

SKUPAJ   117,80 
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12.11 Seznam obmo�ij, ki jih je potrebno odpreti z gozdnimi 
cestami 

 RK, podatki o površinah [ha] Ceste [km] 

��� 1 3 5 7 9 11 13 17 KM Dovozna Skupaj

�� 0,00 1.520,56 0,00 326,00 285,23 0,00 0,00 0,00 33,40 0,30 33,70

�� 87,75 739,00 0,00 479,00 750,23 0,75 0,00 0,00 34,61 0,30 34,91

�� 741,00 535,00 0,00 27,25 139,50 0,00 0,00 0,00 22,34 0,30 22,64

�� 781,25 401,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,74 0,30 18,04

�� 0,00 499,00 0,00 191,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10,36 0,30 10,66

	� 0,00 489,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,34 0,30 7,64


� 0,00 399,23 0,00 0,00 410,12 0,00 0,00 0,00 14,19 0,30 14,49

�� 175,75 0,00 0,00 369,35 68,00 0,00 0,00 0,00 9,54 0,30 9,84

�� 1,00 874,25 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 0,00 14,38 0,30 14,68

�� 0,00 186,50 0,00 0,00 699,75 0,00 0,00 0,00 16,79 0,30 17,09

��� 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,48 0,30 11,78

��� 499,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,76 0,30 11,06

��� 503,58 47,25 0,00 14,25 24,75 0,00 0,00 0,00 8,97 0,30 9,27

��� 422,56 0,00 0,00 70,25 0,00 0,00 0,00 0,00 7,39 0,30 7,69

��� 17,75 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,30 6,55

��� 376,23 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,33 0,30 6,63

��� 6,50 182,00 0,00 0,00 199,50 0,00 0,00 0,00 6,82 0,30 7,12

��� 311,25 0,00 0,00 0,00 8,25 0,00 0,00 0,00 4,83 0,30 5,13

��� 3,00 280,25 0,00 15,75 28,50 0,00 0,00 0,00 5,06 0,30 5,36

��� 318,50 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,83 0,30 5,13

�	� 50,50 223,75 0,00 0,00 40,75 0,00 0,00 0,00 4,93 0,30 5,23

�
� 306,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 0,30 4,91

��� 0,00 35,75 0,00 0,00 262,00 0,00 0,00 0,00 5,78 0,30 6,08

��� 34,00 154,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 4,94 0,30 5,24

��� 0,00 271,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 0,30 4,37

��� 162,75 103,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,30 4,30

��� 0,00 102,50 0,00 0,00 161,25 0,00 0,00 0,00 4,76 0,30 5,06

��� 11,50 0,75 0,00 24,00 209,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,30 5,02

��� 48,00 16,75 0,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 4,45 0,30 4,75

�	� 6,50 0,00 0,00 125,50 86,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,30 4,00

��� 124,75 32,75 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 3,41 0,30 3,71

��� 204,25 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 0,30 3,42

��� 204,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 0,30 3,36

��� 110,75 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 0,30 3,06

��� 20,50 2,75 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 3,47 0,30 3,77

��� 157,50 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 0,30 2,93

�	� 0,00 89,25 0,00 0,00 84,25 0,00 0,00 0,00 3,02 0,30 3,32

�
� 0,25 104,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 2,94 0,30 3,24

��� 96,00 0,00 0,00 69,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 0,30 2,78

�� 0,00 63,25 0,00 0,00 93,75 0,00 0,00 0,00 2,82 0,30 3,12

��� 0,00 0,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 0,30 2,57

��� 33,75 0,00 0,00 112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19 0,30 2,49

��� 114,75 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 0,30 2,44
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 RK, podatki o površinah [ha] Ceste [km] 

��� 1 3 5 7 9 11 13 17 KM Dovozna Skupaj

��� 31,75 0,00 0,00 108,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,30 2,40

�	� 0,00 41,00 0,00 0,00 98,50 0,00 0,00 0,00 2,59 0,30 2,89

�
� 134,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 0,30 2,31

��� 128,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 0,30 2,23

	�� 39,00 84,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 0,30 2,16

	�� 0,00 105,50 0,00 0,00 16,25 0,00 0,00 0,00 1,91 0,30 2,21

	�� 109,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0,30 1,95

		� 109,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 0,30 1,94

	
� 23,00 25,00 0,00 14,25 45,50 0,00 0,00 0,00 1,84 0,30 2,14

	�� 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,30 1,89


�� 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,30 1,85


�� 4,25 61,00 0,00 0,00 37,75 0,00 0,00 0,00 1,73 0,30 2,03


�� 71,50 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,30 1,85


�� 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,30 1,83


	� 100,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 0,30 1,81



� 99,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,30 1,80


�� 0,00 22,00 0,00 0,00 73,25 0,00 0,00 0,00 1,80 0,30 2,10


�� 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 0,30 1,71

�� 0,00 93,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 0,30 1,71

��� 0,00 93,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,30 1,70

��� 58,25 25,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,30 1,65

��� 87,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,30 1,62

�	� 0,00 19,00 0,00 9,75 56,75 0,00 0,00 0,00 1,57 0,30 1,87

�
� 65,25 0,00 0,00 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,30 1,56

��� 36,50 0,00 0,00 0,00 46,25 0,00 0,00 0,00 1,47 0,30 1,77

��� 0,00 28,25 0,00 0,00 48,75 0,00 0,00 0,00 1,40 0,30 1,70

�� 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,30 1,46

��� 18,50 0,00 0,00 17,75 39,50 0,00 0,00 0,00 1,33 0,30 1,63

��� 20,50 0,00 0,00 54,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,30 1,43

��� 0,00 0,00 0,00 74,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,30 1,42

�
� 70,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,30 1,35

��� 55,75 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,30 1,33

��� 66,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,30 1,30

��� 10,25 55,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,30 1,28

��� 25,25 0,00 0,00 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,30 1,27

�	� 59,75 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,30 1,25

�
� 0,00 62,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,30 1,26

��� 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,30 1,23

���� 2,25 37,25 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,30 1,33

���� 0,00 27,25 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,30 1,39

���� 0,00 41,75 0,00 19,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,30 1,22

���� 0,00 60,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,30 1,20

���� 0,00 60,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,30 1,20

���� 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,30 1,19

���� 29,00 29,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,30 1,18

��� 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,30 1,18

���� 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,30 1,16

���� 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,30 1,16
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 RK, podatki o površinah [ha] Ceste [km] 

��� 1 3 5 7 9 11 13 17 KM Dovozna Skupaj

���� 0,00 55,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,30 1,13

���� 54,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,30 1,11

��	� 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,30 1,11

���� 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,79 0,30 1,09

���� 0,00 41,00 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,30 1,06

���� 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,30 1,01

���� 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,30 0,98

���� 43,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,30 0,96

���� 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,30 0,93

��	� 0,00 27,75 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 0,71 0,30 1,01

��
� 0,00 42,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,30 0,93

���� 0,00 25,00 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,30 0,93

���� 41,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,30 0,92

���� 37,50 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,30 0,90

���� 37,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,30 0,87

���� 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,30 0,84

���� 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,30 0,81

�	�� 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,30 0,79

�	�� 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,30 0,79

�	�� 20,50 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,30 0,78

�	�� 0,00 32,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,30 0,78

�	�� 0,00 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,30 0,77

�	�� 31,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,30 0,77

�
� 0,00 19,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,30 0,83

�
�� 25,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,30 0,68

�
�� 0,00 7,00 0,00 0,00 23,75 0,00 0,00 0,00 0,58 0,30 0,88

�
�� 30,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,30 0,76

�
�� 0,00 30,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,30 0,75

skupaj 452,83
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12.12 Poraba sredstev za vzdrževanje gozdnih cest na nivoju OE 

Leto Pristojbine Prora�un Ob�ine Lastniki Sanacije Ostalo Skupaj 

2001 46.960 44.318 0 0 0 0 90.708 

2002 47.739 49.089 0 0 0 0 96.828 

2003 49.369 50.197 0 0 0 0 99.566 

2004 50.370 49.777 1.407 0 0 0 101.554 

2005 66.772 35.225 1.958 0 0 0 103.955 

2006 67.278 35.633 837 0 0 0 103.748 

2007 65.905 47.899 3.249 0 0 0 117.053 

2008 65.958 46.749 979 0 0 0 113.686 

2009 67.636 43.607 3.341 0 0 0 114.584 

2010 66.969 43.080 3.044 0 0 0 113.093 


