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1. UVOD
Od nekdaj rad zahajam v gore. Občudujem naravo in z njo ţivim. Po vseh prehojenih poteh se
mi zdi, da je v gozdu vedno več vlak, ki so kot utrjene makadamske poti in prav nič ne
spadajo pod pojem gozdnih vlak. Novo narejene gozdne vlake so narejene pregosto, stare niso
sanirane ali celo opuščene. V območjih do gozdne meje ni več pravega uţitka doţiveti pristno
naravo, ki bi jih kot obiskovalec in naravovarstvenik pričakoval.

2. KAJ SO GOZDNE VLAKE
Gozdna vlaka je grajena ali ne grajena gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem
gospodarjenju z gozdom . V zakonu o gozdovih je gozdna vlaka "sestavni del gozda in je
javnega značaja". Sestavni del gozda pomeni, da so lastniki gozda tudi lastniki odseka ceste,
ki poteka po njihovi parceli. Širina vozišča gozdne vlake mora biti prilagojena predvidenemu
načinu prevoza, prometni obremenitvi in vrsti terena. Urejeno mora biti odvodnjavanje
meteornih in drugih vod. Širina vlake mora biti primerna za predvideno spravilno sredstvo in
znaša največ 3,0 m. Vzdolţni nagib je odvisen od talne podlage. Imeti mora prostor za
obračanje delovnih strojev.
Citirano iz zakonika o gozdovih.

Slika 1: gozdna vlaka pod planino Javornik, L. Veber, 2016
Gozdne ceste in gozdne vlake morajo biti na začetku označene z opozorilnimi tablami na
katerih se nahajamo in kdaj se na terenu opravlja sečnja in spravilo lesa.

3. PRAVILA TER ZAKONI NA PODROČJU GOZDNIH VLAK
GOZDNE VLAKE
1. Načrtovanje, gradnja ali priprava gozdnih vlak
26. člen
(sistem odpiranja gozdov z gozdnimi vlakami)

(1) Sistem odpiranja gozdov z gozdnimi vlakami sestavlja okvirno in podrobno načrtovanje
odpiranja gozdov. Načrtovanje odpiranja gozdov z gozdnimi vlakami izvaja Zavod.
(2) Gozdne vlake načrtuje Zavod v sodelovanju z lastnikom gozda in v tem okviru zagotovi
tudi prenos načrtovane trase na teren.
(3) Z okvirnim načrtovanjem odpiranja gozdov z gozdnimi vlakami, ki poteka v okviru
gozdnogospodarskega načrtovanja, se določijo prednostna območja za pripravo in gradnjo
gozdnih vlak.
(4) Podrobno načrtovanje gozdnih vlak poteka v okviru izdelave gozdnogojitvenega načrta.
Gozdne vlake, ki se gradijo ali pripravljajo na novo, se morajo opredeliti v tehnološkem delu
gozdnogojitvenega načrta. Tehnološki del gozdnogojitvenega načrta je osnova za izdelavo
elaborata vlak. Elaborat vlak se hrani kot priloga gozdnogojitvenega načrta. Pobudo za
izdelavo elaborata vlak vloţi na Zavod lastnik gozda pisno ali ustno.
(5) V elaboratu vlak se:
– opredeli stanje odprtosti in potek predlaganih tras gozdnih vlak v predelu odpiranja,
– opredelijo pogoji za tehnologijo gradnje ali priprave gozdnih vlak in njihovi tehnični
elementi,
– določijo ukrepi za preprečevanje erozijskih procesov, zagotavljanje stabilnost pobočij in
urejanje odvoda površinskih in meteornih voda.
(6) Če Zavod ob izdelavi elaborata vlak ugotovi, da bo predvidena gradnja gozdne vlake
bistveno ogrozila funkcije gozdov, zavrne izdelavo elaborata vlak in z odločbo zavrne izdajo
soglasja Zavoda za graditev objekta.
27. člen
(pogoji za načrtovanje gozdnih vlak)

(1) Največja dovoljena gostota grajenih gozdnih vlak je, upoštevajoč razmere za spravilo lesa,
naslednja:
– kraški svet: 180 m/ha,
– gričevnat svet: 150 m/ha,
– alpski svet: 130 m/ha.
(2) Vlake se prednostno načrtuje na predelih z naklonom terena do 50%.
(3) Gozdnih vlak se ne sme graditi ali pripravljati v strugah potokov in hudournikov.
(4) V tehnološkem delu gozdnogojitvenega načrta je treba izdelati posebno presojo o vplivu
gozdnih vlak na gozd kot ekosistem oziroma na kmetijska zemljišča za gozdne vlake, ki se
gradijo:
– na terenih z naklonom, ki je večji od 50%,
– v neposredni bliţini območij, pomembnih za ohranitev prosto ţivečih ţivali,
– na labilnih in pogojno stabilnih zemljiščih in pobočjih hudournikov,
– na terenih z izteki na kmetijska zemljišča pod naklonom, večjim od 25%.

28. člen
(pogoji gradnje ali priprave gozdnih vlak)

(1) Pri gradnji ali pripravi gozdnih vlak se mora uporabljati tehnologija, ki povzroča čim manj
poškodb na sestoju gozda in okolju.
(2) Odvodnjavanje gozdnih vlak mora biti ob doslednem upoštevanju vodnogospodarskih,
naravovarstvenih in proti erozijskih smernic izvedeno tako, da se prepreči nevarnost
erozijskih procesov ter ohranja hidrologija območja odpiranja gozda.
(3) Pri načrtovanju, gradnji ali pripravi gozdnih vlak se upoštevajo še naslednji pogoji:
1. širina planuma vlake v premi mora biti prilagojena zahtevam spravilnega sredstva in znaša
največ 3,5 m;
2. največji podolţni naklon gozdne vlake je odvisen od občutljivosti talne podlage na erozijo
in doseţe lahko največ:
– kamnita talna podlaga: 40%,
– talna podlaga iz mešane hribine, malo občutljiva na erozijo: 25%,
– talna podlaga iz zemljine, občutljiva na erozijo: 12%;
3. prečni naklon pobočne gozdne vlake mora biti zaradi laţjega spravila za 5 – 10% nagnjen
proti notranji strani;
4. odvodnjavanje mora biti urejeno s prečnimi jarki, katerih gostota je odvisna od podolţnega
naklona gozdne vlake, občutljivosti talne podlage na erozijo in reţima padavin;
5. priključek gozdne vlake na drugo prometnico mora biti izveden pod kotom 45° ali manj v
smeri transporta (izjema so končna in druga obračališča ali priključki v serpentini);
6. na strmih pobočjih je potrebno urediti prostore za obračanje spravilnega sredstva;
7. pomoţno skladišče lesa se mora nahajati čim bliţje priključku gozdne vlake na cesto.
(4) Zavod pri gradnji ali pripravi gozdnih vlak spremlja upoštevanje pogojev in ukrepov iz
tega pravilnika.
2. Vzdrţevanje in uporaba gozdnih vlak
29. člen
(vzdrţevanje gozdnih vlak)
(1) Gozdne vlake se morajo vzdrţevati tako, da omogočajo varno spravilo gozdnih lesnih
sortimentov, da se prepreči njihovo propadanje ter škodljivi vplivi na bliţnjih zemljiščih.
(2) Stroški vzdrţevanja gozdnih vlak so stroški lastnika oziroma uporabnika gozdne vlake.

30. člen
(uporaba gozdnih vlak)

(1) Gozdne vlake zgrajene ali pripravljene na podlagi gozdnogojitvenega načrta lahko
uporabljajo lastniki, ki imajo gozdove v njenem vplivnem območju.
(2) Uporaba gozdnih vlak v bliţini območij pomembnih za ohranjanje in razvoj prosto ţivečih
ţivali se omeji v času njihovih ţivljenjsko pomembnih obdobij.
(3) Uporabnik mora na gozdni vlaki po končanem spravilu lesa urediti odvodnjavanje ter
vzpostaviti stanje gozdne vlake, ki omogoča njeno nemoteno nadaljnjo uporabo.
(4) Gozdnih vlak se v času, ko je zemljata podlaga razmočena, ne sme uporabljati, da se ne
poruši ravnoteţje na labilnih tleh in ne povzročijo erozijski procesi.
3. Evidenca gozdnih vlak
31. člen
(vsebina evidence o gozdnih vlakah)

Zavod vodi evidenco o gozdnih vlakah, ki vsebuje:
1. podatke o:

– identifikaciji vlake,
– dolţini vlake v metrih,
– pripadnosti različnim prostorskim enotam (gozdnogospodarska enota, katastrska občina,
oddelek ...);
2. grafične podatke, ki vsebujejo najmanj podatke iz prejšnje točke in se zbirajo v merilu, ki ni
manjše od 1:5.000.
(Povzeto iz Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19. 1. 2009)
Prilagam še: Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovano območje in ohranjajo tradicijo
Nahaja se na elektronski povezavi: http://drustvo-podezelje.si/vodnik-varovanaobmocja ,
izdalo Ministrstvo za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano 2016
Tu so pomembna poglavja:
1. Pregled varovanih območij v Sloveniji
2. Upravni postopki povezani s posegi v prostor na varovanih območjih
3. Prikaz postopkov pridobivanja dovoljenj in soglasij na izbran primer:
Gradnja grajene gozdne vlake
Opredelitev ideje
Za varno in učinkovito spravilo lesa iz gozda s spravilnimi sredstvi bomo gradili grajeno
gozdno vlako.
Ločimo grajene in negrajene gozdne vlake.
Grajene gozdne vlake so gozdne prometnice, katerih kote planuma v mešanem profilu
odstopajo od kote terena za več kot 0,5 m na preteţni dolţini trase (več kot polovica dolţine),
sicer so negrajene. Upoštevamo višino do 0,5 m odkopa ali nasipa med osjo prometnice
in koto terena. Kot del gozdne vlake se obravnava tudi ureditev obračališč, pomoţnih skladišč
in stojišč za ţičnico.
Vse grajene gozdne vlake spadajo med enostavne objekte. Negrajene (pripravljalne) vlake po
Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje niso objekt.
Lastništvo
Pridobitev zemljiškoknjiţnega izpiska in s tem preveritev pravice graditi.
Za zemljišča, na katerih načrtujemo grajeno vlako, je treba pridobiti soglasje lastnikov. Kot
dokazilo o pravici graditi se šteje overjeno soglasje lastnikov gozdov, ki imajo v lasti več kot
tri četrtine površin zemljišč na trasi predvidene gozdne prometnice (37. člen ZG).
Prikaz postopkov pridobivanja upravnih dovoljenj in soglasij na izbranih primerih
Kadar se četrtina ali manj lastnikov zemljišč ne strinja z gradnjo, izda ZGS na predlog
lastnikov gozdov, ki so vloţili pobudo za gradnjo grajene gozdne vlake, odločbo za posek
dreves in izvedbo drugih potrebnih del za gradnjo na zemljišču trase predvidene gozdne
prometnice, katerega lastnik ni soglašal z gradnjo te prometnice.
Preveritev pogojev gradnje oz. izvedbe del (lokacijska informacija)
V LI preverimo namenskost, pogoje gradnje in ugotovimo, kdo vse so obvezni soglasodajalci.
Na pristojni krajevni enoti ZGS vloţimo pobudo za gradnjo vlake.
Priporočamo pridobitev lokacijske informacije, ki ni obvezna, vendar nas opozori, ali so na
območju vlake opredeljena varovana območja (npr. varovalni gozd, območje Natura 2000,
ZO, naravne vrednote, vodovarstevno območje, kulturna dediščina ...) in kdo vse so poleg
ZGS obvezni soglasodajalci.
Na podlagi pobude investitorja/izvajalca pristojna krajevna enota ZGS preveri dopustnost
gradnje gozdne vlake glede na veljavni gozdnogospodarski načrt.

Idejna zasnova oz. skica z opisom predvidene gradnje oz. izvedbe del
Pristojna krajevna enota ZGS izdela tehnični načrt – elaborat vlak v skladu z usmeritvami
tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta.
Če je gradnja gozdne vlake dopustna z gozdnogospodarskim načrtom enote (GGN GGE), se
izdela elaborat vlak, v katerem se predvidijo tudi morebitna druga potrebna soglasja in
strokovna mnenja.
Kadar bo gozdna vlaka potekala po strmih in manj stabilnih terenih (50 % in več) in gre za
posebna območja biotske raznovrstnosti, mora ZGS v gojitvenem načrtu in posledično v
elaboratu izdelati posebno presojo vpliva gozdne vlake na gozdni ekosistem in kmetijska
zemljišča.
Vrsta in obseg gradnje oz. izvedbe del
Gradnja grajene gozdne vlake se šteje med enostavne objekte.
Gradnja vseh gozdnih prometnic, kamor se uvršča tudi grajena gozdna vlaka, se po točki 18
priloge 2 Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje,
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6200,
šteje med enostavne objekte, za gradnjo katerih ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.
Projektna dokumentacija
Elaborat vlak Glej zgornji opis pod Idejna zasnova.
Soglasja na varovanih območjih
Varovalni gozd in gozd s posebnim namenom
Dovoljenje za gradnjo v varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
Za posege v varovalne gozdove in gozdove s posebnim namenom je treba pridobiti dovoljenje
MKGP.
Prikaz postopkov pridobivanja upravnih dovoljenj in soglasij na izbranih primerih
Zavarovana območja, Naravne vrednote, Območja Natura 2000
Z vlogo in zahtevanimi prilogami od ARSO pridobimo (na podlagi predhodno izdanih
naravovarstvenih pogojev) naravovarstveno soglasje.
Če gozdno vlako načrtujemo na ZO, območju Natura 2000 ali območju naravne vrednote, je
treba pridobiti tudi naravovarstveno soglasje, ki ga izda ARSO.
Obrazec vloge za naravovarstveno soglasje:
http://www.arso.gov.si/narava/naravovarstveni%20pogoji%20in%20soglasja.html
Kulturna dediščina
Z vlogo in zahtevanimi prilogami od pristojne območje enote ZVKDS pridobimo
kulturnovarstveno soglasje
Če je lokacija gradnje gozdne vlake na območju varovanja kulturne dediščine, je treba
pridobiti kulturnovarstveno sogalasje. Posebno pozornost gre nameniti območjem arheološke
dediščine in kulturne krajine.
Obrazec vloge za kulturnovarstveno soglasje:
http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/u5/vloga_za_izdajo_kulturnovarstvenega_sogla
sja_0.pdf
Druga soglasja: soglasja v varovalnih pasovih in za priključitev na gospodarsko javno
infrastrukturo (GJI)
Soglasja v varovalnih pasovih in soglasja za priključitev na GJI
Z vlogo in zahtevanimi prilogami od upravljavcev GJI oz. varovalnih pasov pridobimo
(na podlagi predhodno izdanih pogojev) soglasje.
Če gozdno vlako načrtujemo v varovalnem pasu vodotoka ali gospodarske javne
infrastrukture, je treba pridobiti soglasje pristojnih upravljavcev GJI. Glej seznam občinskih
in drţavnih soglasodajalcev v splošnem opisu koraka.
Soglasje za poseg v gozd
Z vlogo in zahtevanimi prilogami od ZGS pridobimo soglasje za poseg v gozd oz.

gozdni prostor.
Za graditev objektov v gozdu (v tem primeru gozdne vlake) je treba pridobiti soglasje ZGS.
Če je za gradnjo vlake potrebnih več soglasij, je soglasje ZGS za poseg v gozd zadnje.
Obrazec vloge za izdajo soglasja:
Upravno dovoljenje
Gradbeno dovoljenje za gradnjo enostavnih objektov ni potrebno.
Izvajalec grajene gozdne vlake na podlagi elaborata vlake in predloţenih soglasij pridobi
odločbo ZGS o odobritvi poseka izbranih dreves na trasi gradnje vlake.
Pred začetkom gradnje grajene gozdne vlake mora izvajalec pridobiti odločbo o odobritvi
poseka izbranih dreves.
Odločba ZGS ne velja kot dovoljenje za gradnjo objekta (gozdne vlake).
Posebnosti izvedbe in različice
ZGS pri gradnji gozdne vlake spremlja upoštevanje pogojev in ukrepov iz Pravilnika o
gozdnih prometnicah (četrti odstavek 28. člen).
Po končani gradnji gozdne vlake ZGS opravi strokovni pregled/prevzem vlake.

4. NARAVOVARSTVENI VIDIK GOZDNIH VLAK
To je področje ali tema, kjer se da o marsičem pogovarjati in tudi dogovoriti. Vsak lastnik
zemljišča pričakuje pozitivne odgovore iz strani drţave, o tem kako bo in kje bo potekalo
spravilo lesa. Vsak poseg v gozd je potrebno skrbno načrtovati, glede na območje kjer se bo le
to dogajalo. Ni vsaka vlaka rešitev, veliko se reši z ţičnicami za spravilo lesa. Potreben je
dogovor med lastniki zemljišč ter izvajalci, saj le tako pride do kompromisa. Lahko se naredi
gozdna vlaka le na zemljišču lastnika, potem – kam!
Lastniki sosednjih zemljišč pristopijo, saj so same vlake v interesu vseh. Hkrati namesto vlak
postavijo gozdarske ţične vlake, saj so le te bolj funkcionalne ter bolj primerne na strmih
terenih in ne vključujejo grobih posegov v naravo. Sanacija vlak se pokaţe zahtevna šele po
zaključku spravila lesa in je redkokdaj opravljena.
Med gradnjo gozdnih vlak je izvajalec izkopal veliko grušča, zemlje, podrasti. To izkopanino
je odloţil na spodnjo stran začrtane trase in s tem uničil še tisto, kar je v okolici dobro za
razvoj in ţivljenje – podrasti trenutno ni! S tem se izgublja pristnost danega okolja.

Slika 2: Gozdne vlake pod planino Javornik nad vasjo Povlje, L. Veber, 2016

5. OBRAVNAVA OBMOČJA MED MALO IN VELIKO POLJANO
TER PLANINO JAVORNIK

Slika 3: obravnavano območje, www.hribi.net/gorovje/kamniško_savinjske_alpe/3
Območje se nahaja v Kamniško-Savinjskih Alpah med Tolstim vrhom(1715 nm)levo in
Storţičem (2132 nm)desno nad vasmi Zalog (535 nm), Povlje (610 nm) in Babnim vrtom
(500 nm). Vlake so speljane v smereh: Mala Poljana (1325 nm), Velika Poljana (1359 nm) in
planina Javornik (1392 nm).

V obdobju med novembrom 2013, v času vetroloma, in fabruarjem 2014, ko je ţled naredil
ogromno škode, je na omenjenem terenu nastala res velika gospodarska škoda. Lastniki
gozdov so bili prisiljeni k hitri sanaciji gozdov. Veliko vlak je bilo narejenih mimo uradnih
papirjev in to je povzročilo še dodatno škodo, katera je vidna še danes.
Območje je problematično zaradi pregosto izgrajenih gozdnih vlak. Podrast je uničena,
odvodnavanje ni urejeno, zaradi padavin nastajajo hudourniki, katerih do sedaj ni bilo. Ti
hudourniki tudi odnašajo rodovitno prst in kamenje, kar povzroča nestabilno zemljišče.

Slika 4: del pobočja pod Veliko Poljano in planino Javornik, ostanki nekakovostnega lesa,
ki ni bil odstranjen, L.Veber, 2016

6. MNENJA DELEŽNIKOV NA OBRAVNAVANEM
OBMOČJU
Vsa mnenja oziroma pogovori so bili opravljeni na območju katerega obravnavam. Nastali so
v obdobju po nastali škodi in med gradnjo gozdnih vlak in po njej. Mnenja so nastala med
naključnimi srečanji obiskovalcev, vzdrţevalcev in koristnikov oziroma lastnikov gozdov.

I. PLANINCI – OBISKOVALCI GOZDOV
Mnenja planincev so zelo različna, vsaj glede poznavanja samega terena so redni
obiskovalci v vsakem letnem času kljub posegom v naravi našli prehode do višjih
območjih, medtem ko naključni obiskovalci imajo kar nekaj teţav. V zimskem času ko
pot ni shojena zelo teţko pridejo glede na označbe na Malo poljano, Veliko poljano ali
na planino Javornik. V kopnih razmerah gre to malo laţje.

II. GORSKI KOLESARJI
Gorski kolesarji izredno lep teren ocenjujejo od teţjih do lahkih pristopov in spustov.
Za njih se je teţava pojavila v delu med Veliko poljano in planino Javornik, kjer je
največ novo narejenih gozdnih vlak in so še v nastajanju. Velikokrat se ne znajdejo ţe
v samem pristopu – kaj šele pri spustu.

III. LOVCI
Lovci menijo glede vseh nastalih vlak in velikosti območja da je divjad v tem
degradiranem območju tujec, saj nimajo več svojega zatočišča in bivališča kaj šele
prehranjevanja. Za divjad je to območje samo prehodno.

IV. MARKACISTI
Markacisti prostovoljci pri planinskih društvih, menijo da njihovo delo ki poteka na
območju novo narejenih vlak je najteţje. Za vsak poseg dostopa na vlako in dalje
potrebujejo soglasja z lastnikom zemljišča. Čas in teţavnost opravila ponovne
vzpostavitve začrtane poti da bo pohodnik laţje prišel na cilj, ter z roko v roki z
gorskimi kolesarji širino kjer so srečanja ali kriţanja poti varna.
V. LASTNIKI GOZDOV
Lastniki zemljišč kjer se dejavnost izgradnje vlak opravlja v namen spravila lesa se ne
odločijo za gozdne ţičnice (cenovno bolj ugodno). Dogovoriti se je treba z lastniki
sosednjih zemljišč tu velikokrat prihaja do na navzkriţnih interesov, le to privede do
grobega posega v naravo. Le ti so velikokrat primorani v izgradnjo teras.

VI. GOZDARJI
Gozdarji so postavili traso, po kateri naj bi gozdna vlaka potekala. Soočali so se z
teţavo podrtega drevja, saj ni bilo vidno, kakšen teren se pod njim skriva. Prihajalo je
do razhajanj med njimi in graditelji vlak. Ker sta veter in ţled »razmetala« drevesa po
terenu, je kasneje padlo tudi marsikatero drevo, ki je bilo še zdravo – drevesa so bila
med seboj tako prepletena, da ţal ni bilo druge rešitve, potrebno je bilo očistiti teren.
Potrebno je sanirati nastali problem, da škoda ne bi bila še večja!

7. SKLEPNE MISLI IN PRIPOROČILA
V soţitju z planinci, gorskimi kolesarji, lovci, markacisti in lastniki zemljišč na katerih se
vlake nahajajo bi bil potreben popoln kompromis oziroma dogovor. Vlake v prid lastnikov
kjer so postavljene – izgrajene ne smejo preveč spremeniti gozdnega prostora. Pri gradnji je
potrebno imeti v mislih tudi sanacijo po tem, ko vlaka ni več v gospodarski rabi. Marsikateri
del vlake je potrebno sanirati v najkrajšem moţnem času.
Narava ni tako hitra kot lahko človek škodo povzroči. Potreben bi bil reden nazor pristojnih
organov med gradnjo gozdnih vlak, med spravilom lesa in na zaključku še sanacija nastale
škode ter čimprejšnja ureditev v prvotno stanje.
Poskusimo našo naravo pustiti takšno kakršno so nam jo pustili predniki!

Slika 5: del saniranega območja nad Babnim Vrtom, L. Veber, 2016

9. VIRI
Fotografije: - (1,2,4,5,6) – Lastni arhiv
- (3) – zemljevid – Hribi.net

Pravila ter zakoni gozdnih vlak povzeto iz Uradni list RS, št. 4/2009 z dne 19. 1. 2009
Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo [Elektronski vir]
/ [avtorji Mateja Ţvikart ... [et al.] ; urednika Vesna Erhart, Luka Juvančič]
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[Elektronski vir] /

Slika 6: M.Poljana, L.Veber, 2016

