POVPRAŠEVANJE
Gospodarjenje z gozdovi

VPRAŠANJE OBČINE:
»Na vas se obračamo z vprašanjem glede gospodarjenja z gozdom. Kako imajo to zadevo
urejeno občine, ki imajo v lasti gozd. Ali same gospodarijo z gozdom, ali dajejo gozd v najem
ali na kakšen drug način v upravljanje nekomu, ki se ukvarja s tovrstnimi zadevami. Naša
Občina ima v lasti gozdove, za katere smo s strani Zavoda za gozdove dobili odločbe o
sanitarni sečnji ter nekaj odločb za posek gozdnega roba, saj se je le ta razširil do hiš in ogrožal
njihovo varnost. Največji problem vidimo v tem, da nimamo strokovnega kadra, ki bi znal
gospodariti z gozdom, problem je pri cenitvi lesa ter tudi njegovi količini.
Zanima nas torej, kako občine gospodarijo s svojimi gozdovi?
Ali imajo letne pogodbe z izvajalci za sečnjo ter spravilo lesa?
Kakšne izkušnje imajo z revirnimi gozdarji ter Zavodom za gozdove?
Kako imajo urejeno odprodajo posekanega lesa?
Kdo jim opravlja cenitev lesa?«

ODGOVORI OBČIN ČLANIC
OBČINA 1
Občina ima že od leta 1997 odlok o gozdovih s posebnim pomenom. V Odloku so med drugim
tudi natančno navedene parcele, ki se prednostno odkupujejo od lastnikov. S tem počasi
zaključujemo zeleni obroč na južnem delu mesta (Mestni gozd). Vsa sredstva pridobljena s
prodajo lesa, se že vsa leta namensko porabljajo za vzdrževanje gozdne in rekreacijske
infrastrukture, v zadnjem letu pa smo preko EU projekta uspeli postaviti v krošnjah dreves
tudi gozdno hišo, gozd pa smo opremili tudi s trim stezo, gozdnim igriščem,
demonstracijskimi ter informativnimi točkami.
Vsa leta uspešno sodelujemo z Zavodom za gozdove. Z njimi imamo sklenjeno pogodbo o
upravljanju z gozdovi, ki je vsakokrat sklenjena za tri leta. Po tej pogodbi izvajajo za Občino
vse nadstandardne storitve, ki presegajo njihovo običajno delo. Med drugim vršijo nadzor na
posekom in prevzemom lesa, pomagajo nam oceniti letne količine za posek ter pripravijo vse
potrebne podatke za izbiro izvajalca za sečnjo. Pri zbiranju ponudb za izvajalca vedno

upoštevamo najbolj ugodno razliko med odkupom lesa in ceno za delo. Se pravi izvajalec del
od nas tudi odkupi les.
Zavod nam tudi pripravi poročilo o posekanem lesu, kvaliteti in doseženi ceni.
Sodelujemo pa tudi ko gre za rekreacijsko infrastrukturo – katero vsako leto obnavljamo in
nadgrajujemo. Ravno tako smo sodelovali kot partnerji v zadnjem EU projektu.
OBČINA 2
V zvezi z vašim povpraševanjem glede gospodarjenja z gozdovi, ki so v lasti občine vam
sporočamo sledeče:
Občina ima v lasti nekaj gozdnih površin oziroma gozdov. V letu 2014 je Občino prizadel žled,
ki je poškodoval večino gozda, v letošnjem letu pa še lubadar.
Revirni gozdarji so za parcele, ki so v lasti občine izdali ureditve odločbe za sanitarno sečnjo.
Na podlagi teh odločb je občina pridobila pisne ponudbe podjetij, ki se ukvarjajo s sečnjo,
spravilom in odkupom lesa. Pri oddaji lesa oziroma odvozu lesa je vedno prisoten predstavnik
občine kateri tudi podpiše prevzemne liste o količini in kvaliteti lesa. Na podlagi prevzemnih
listov občina izda odkupovalcu račun na količino in dogovorjeno ceno lesa. Prav tako je pri
odkazilu dreves v gozdu prisoten predstavnik občine.
OBČINA 3
Občina se zaenkrat še ni srečala s tem problemom, ker ni lastnik obsežnih gozdov. Tudi sam
razmišljam v podobni smeri, kot občina, ki se srečuje s to problematiko.
Ena varianta je, da se Občina nekako »znebi« svojega gozdnega premoženja z oddajo v zakup,
ali pa s prodajo in se s tem izogne ostalim dolžnostim, ki izhajajo iz vzdrževanja gozda.
Druga možnost pa je, da Občina z gozdom gospodari kot dober gospodar in torej angažira
izvajalca, ki bo izvedel sečnjo, nato pa posekan les (če je možno) proda. Od količine gozda bo
seveda potrebno presoditi, ali je potrebno imeti letno pogodbo z izvajalci za sečnjo ter spravilo
lesa. Spet je količina lesa odločilna, ali bo potrebno angažirati cenilca. V nasprotnem primeru
je možno cene preveriti na svetovnem spletu, ali pa na izpostavah Zavoda za gozdove RS.
OBČINA 4
Podajam vam nekaj odgovorov na spodnja vprašanja:
Kako občine gospodarijo s svojimi gozdovi?
Skrbimo za nego gozda, izvajamo ukrepe, ki nam jih priporoči ZGS.
Ali imate letne pogodbe z izvajalci za sečnjo ter spravilo lesa?
Ne.
Kakšne izkušnje imate z revirnimi gozdarji ter Zavodom za gozdove?
Imamo dobre izkušnje in se poslužujemo njihovih nasvetov.

Kako imate urejeno odprodajo posekanega lesa?
Na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, 86/2010 in 75/2012), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) v Uradnem listu objavimo javno
zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju, ter na ta način prodamo les.
Kdo vam opravlja cenitev lesa?
Cenitev lesa opravi sodni cenilec, ki je vpisan v register sodnih cenilcev.
OBČINA 5
Le v informacijo in odgovor na spodaj zastavljena vprašanja občini članici: Občina ima v lasti
cca. 200 ha gozda. Za gospodarjenje z njim imamo sklenjeno koncesijsko pogodbo z izbranim
koncesionarjem tj. Gozdnim gospodarstvom X d.d.. (že od leta 2006). Podlaga sklenitvi
koncesijske pogodbe je bil poprej sprejet Odlok o koncesiji za izvajanje del v gozdovih v lasti
Občine (Ur. l. RS, št. 44/2005 - str. 4488). Pogodba opredeljuje gospodarjenje z gozdom kot
izbirno gospodarsko javno službo. Koncesionar redno letno občini plačuje koncesnino za
posekan les kot je to določeno v koncesijski pogodbi. Navedena pogodba ureja večino stvari
po katerih sprašuje občina članica.
OBČINA 6
Mi gozd poskušamo čim prej prodati. In do sedaj nam je to tudi uspevalo.
OBČINA 7
Posredujem odgovore v zvezi z gospodarjenjem z gozdov, ki temeljijo na naših dosedanjih
izkušnjah, in sicer:
1. Vse poseke, ki se izvedejo, preuči in odobri Zavod za gozdove.
2. Sklepamo letne pogodbe za posek in spravilo lesa, izvajalca izberemo preko javnega
razpisa.
3. Z revirnimi gozdarji sodelujemo odlično, nudijo nam vso podporo, ki jo potrebujemo
pri gospodarjenju z gozdovi.
4. Prodajo imamo urejeno preko dražb (objava namere o prodaji lesa - dražba ). Prodaja
se neto količina lesa na kamionski cesti.
5. Cenitve lesa se izvedejo izkustveno na podlagi zadnje dosežene cene oziroma na
osnovi cen objavljenih na Statističnem uradu. V kolikor je količina lesa večja oz. bi
vrednost presegla prag, ki ga določa uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih
skupnosti glede načina razpolaganja s premičnim premoženjem, naročimo cenitev lesa
pri sodno zapriseženih cenilcih (redko – ker je cenitev nerealna oziroma za tako ceno
ne dobimo kupcev).
OBČINA 8
Občina ima v lasti kar nekaj ha gozdov, ki so po veljavnem prostorskem planu večinoma
gozdovi s posebnim pomenom, v katerih se torej lahko izvajajo le vzdrževalna dela. Področje
dela z gozdovi pokriva sodelavka, ki sicer pokriva področje kmetijstva in razvoja podeželja.

Za sečnje v občinskih gozdovih nimamo letnih pogodb z izvajalci sečenj, za vsak gozd posebej
opravimo ogled z revirnim gozdarjem in določimo potreben obseg del –v kolikor gre za
sanitarno sečnjo prizadetih dreves (lubadar), se z izvajalci dogovorimo, da si s podrtim lesom
krijejo stroške sečnje in spravila, torej občina nima stroškov, izvajalcu izdamo dovoljenje za
izvedbo del, podlaga pa je odločba s strani Zavoda za gozdove. Z revirnim gozdarjem kot tudi
krajevno enoto Zavoda za gozdove, ki pokriva naše območje, zelo dobro sodelujemo.
V kolikor pa gre za sečnjo drevja, ki ga je potrebno posekati zaradi velikosti, starosti, les je
kvaliteten, pridobimo več ponudb za odkup lesa na panju, z izbranim najugodnejšim
ponudnikom, sklenemo pogodbo.
Na splošno je sečnje v občinskih gozdovih letno zelo malo, največ je je bilo po žledolomu v
letu 2014. Tudi takrat je bil ves poškodovan les posekan in spravljen brez stroškov na račun
občine, vsi izvajalci so si z lesom pokrili stroške.
Za vsa dela v gozdovih izbiramo izvajalce, ki so registrirani za tovrstna dela in imajo
zavarovano dejavnost.

