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Vrste ukrepov

preventivni preventivni preventivni preventivni za pripravljenost za pripravljenost

Nazivi ukrepov sprememba jakosti redčenja gozdov v fazi 

letvenjaka in drogovnjaka

povečanje raznodobne strukture ter 

strukturne in vrstne pestrosti drevesnih vrst

povečanje deleža proti žledu odpornih 

drevesnih vrst

svetovanje lastnikom gozdov raziskovalni in razvojni projekti ocenjevanje škode

Opis ukrepa Pri uporabi gojitvenih zvrsti (npr. zastorno, 

skupinsko postopno gospodarjenje…) je 

potrebno paziti, da se izogibamo hkratnemu 

izvajanju redčenj na večjih površinah, ta naj 

bodo opravljena na manjših ločenih 

površinah in pogosteje. Alternativa je tudi 

izvedba minimalne nege, kjer izberemo 60-

80 dreves/ha, ki so najbolj kakovostna in 

jim z izbiralnim redčenjem zagotovimo več 

rastnega prostora.

Pri ujmah (npr. žledu) so gozdovi s 

homogeno strukturo in manjšo strukturno 

ter vrstno pestrostjo bolj ogroženi, še 

posebej, če v njih prevladujejo "ranljive" 

drevesne vrste, ki so občutljive za določene 

ujme in uspevajo na bolj izpostavljenih 

mestih. 

Na rastiščih, kjer je velika pogostost 

žledenja, je priporočljivo povečati delež 

dreves proti žledu odpornejših drevesnih 

vrst

Svetovanje lastnikom gozdov v okviru 

javne gozdarske službe, izvedba 

terenskih delavnic, izobraževanj ipd.

Gre za raziskovalne projekte katere 

izvajajo javne in zasebne institucije v 

okviru Ciljnih raziskovalnih programov: 

Zagotovimo.si hrano za jutri 

Izdelava ocene škode po žledolomu v 

gozdovih.

Cilji ukrepa Povečati mehansko stabilnost sestojev in 

tako zmanjšati občutljivost za žledolom

Pestrost drevesnih vrst, raznodobna in 

raznomerna sestojna struktura in 

neprekinjeno pomlajevanje povečata 

odpornost sestojev

Povečati deleže drevesnih vrst odporne za 

poškodbe krošnje in prelome debla. 

Določitev nosilnih, spremljevalnih in 

manjšinskih drevesnih vrst, v odvisnosti od 

rastičnih dejavnikov in strokovnih presoj.

Povečati izobraženost lastnikov gozdov Povečati znanja s področja žleda, 

zlasti vplivih na gozdni ekosistem in 

sanacijo posledic

Ugotoviti posledice (materialne) v 

gozdovih zaradi žleda

Pravne podlage Zakon o gozdovih Zakon o gozdovih Zakon o gozdovih Zakon o gozdovih Zakon o raziskovalni in razvojni 

dejavnosti

Uredba o metodologiji za ocenjevanje 

škode, Pravilnik o varstvu gozdov, 

Zakon o gozdovih

Nosilec (naloge) Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) ZGS ZGS ZGS različni izvajalci (visokošolski zavodi, 

inštituti…)

ZGS, Gozdarski inštitut Slovenije

Sodelujoči organi 

(naloge)

KGZS, Zveza lastnikov gozdov različni izvajalci (visokošolski zavodi, 

inštituti…)

Časovnica načrtovanja 

ukrepa (roki, faze)

stalna naloga stalna naloga stalna naloga stalna naloga do triletni projekti Ukrep se izvaja ob žledolomu.

Sodelovanje javnosti 

(opis)

Javnost sodeluje v okviru priprave 

gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 

načrtov. Javna gozdarska služba mora 

lastnike gozdov še posebej opozoriti na 

predlagane ukrepe zaradi krepitve gozdov 

zaradi žledoloma.

Javnost sodeluje v okviru priprave 

gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 

načrtov. Javna gozdarska služba mora 

lastnike gozdov še posebej opozoriti na 

predlagane ukrepe zaradi krepitve gozdov 

zaradi žledoloma.

Javnost sodeluje v okviru priprave 

gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 

načrtov. Javna gozdarska služba mora 

lastnike gozdov še posebej opozoriti na 

predlagane ukrepe zaradi krepitve gozdov 

zaradi žledoloma.

Javnost sodeluje na organiziranih 

izobraževanjih

sodelovanje javnosti ni predvideno sodelovanje javnosti ni predvideno

Stroški načrtovanja 

ukrepa

v okviru rednih nalog javne gozdarske 

službe (JGS)

v okviru rednih nalog JGS v okviru rednih nalog JGS v okviru rednih nalog JGS proračun RS (financiranje s strani 

ARRS, MKGP)

v okviru rednih nalog JGS

Finančni in materialni viri 

za načrtovanje ukrepa

proračun RS (JGS) proračun RS (JGS) proračun RS JGS) proračun RS (JGS) proračun RS proračun RS (JGS)

Prioriteta ukrepa (od 1 

(min) do 4 (max))

2 3 4 3 1 1

Pravne podlage Zakon o gozdovih Zakon o gozdovih Zakon o gozdovih Zakon o gozdovih Zakon o raziskovalni in razvojni 

dejavnosti, Pravilnik o Ciljnih 

raziskovalnih programih, 

Uredba o metodologiji za ocenjevanje 

škode, Pravilnik o varstvu gozdov, 

Zakon o gozdovih

Nosilec (naloge) Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) ZGS ZGS ZGS različni izvajalci (visokošolski zavodi, 

inštituti…)

ZGS, Gozdarski inštitut Slovenije

Sodelujoči organi 

(naloge)

Kmetijsko gozdarska zbornica slovenije 

(KGZS), Zveza lastnikov gozdov

različni izvajalci (visokošolski zavodi, 

inštituti…)

Opis izvajanja ukrepa označitev drevja za posek, na podlagi izdane 

odločbe ZGS

označevanje drevja za posek, izdelava 

gozdnogojitvenih načrtov

načrtovanje in svetovanje lastnikom 

gozdov

svetovanje lastnikom gozdov raziskovanje, publiciranje rezultatov, 

izobraževanje…

Izračun škode na podlagi Uredbe o 

metodologiji za oceno škode

Časovnica izvajanja 

ukrepa (roki, faze)

stalna naloga stalna naloga stalna naloga stalna naloga do tri letni projekti v primeru žledoloma

Rezultati izvajanja ukrepa Povečati mehansko stabilnost sestojev in 

tako zmanjšati občutljivost za žledolom

Pestrost drevesnih vrst, raznodobna in 

raznomerna sestojna struktura in 

neprekinjeno pomlajevanje povečata 

odpornost sestojev

Povečati deleže drevesnih vrst odporne za 

poškodbe krošnje in prelome debla

Večja izobraženost lastnikov gozdov Povečanje znanj s področja žleda, 

zlasti vplivih na gozdni ekosistem in 

sanacijo posledic

ocena škode v gozdovih

Stroški izvajanja ukrepa stroški delavcev JGS stroški JGS stroški JGS stroški JGS stroški raziskav stroški JGS

Finančni in materialni viri 

za izvajanje ukrepa

proračun RS (JGS) proračun RS (JGS) proračun RS (JGS) proračun RS (JGS) proračun RS proračun RS (JGS)

Prioriteta ukrepa (od 1 

(min) do 4 (max))

2 3 4 3 1 1

Nova spoznanja*

Vrednotenje sprememb*

Opombe

* ta vsebina se ne vpisuje pri prvem ocenjevanju

stolpce, v katere se vpisujejo ukrepi, se po potrebi dodaja

vrstice, v katere se vpisujejo podatki v zvezi s posameznim ukrepom, se po potrebi dodaja
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