Občina Bled
OBČINSKI SVET

11)

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim
namenom.

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval direktor OE Zavoda za
gozdove Andrej Avsenek s sodelavci.
PREDLOG SKLEPA

Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s
posebnim namenom.
Predlagatelj naj pripombe dane na osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s
posebnim namenom upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo
upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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Na osnovi drugega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/1998 Odl. US: U-I-53/95, 24/1999 Skl. US: U-I-51/95, 67/2002, 112/2006 - Odl. US: U-I-40/06-10,
115/2006, 110/2007, 61/2010 - Odl. US: U-I-77/08-14, 106/2010 in 16. člena Statuta Občine
Bled (Ur. l. RS, št.67/2009 – UPB) je Občinski svet Občine Bled na _____.seji _________
sprejel

Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se razglašajo gozdovi s posebnim namenom na območju Občine Bled (v
nadaljevanju občina).
Namen razglasitve je določitev režimov gospodarjenja s temi gozdovi, določitev izvajalca
predpisanega režima in zavezanca za zagotovitev sredstev za pokritje stroškov, ki nastanejo
zaradi predpisanega načina gospodarjenja in ureditve ter opreme gozda s posebnim
namenom.
Odlok določa območje razglasitve, načine gospodarjenja ter opredeljuje nadomestila, ki
izhajajo iz prilagojenega načina gospodarjenja.
2. člen
Gozdovi s posebnim namenom so gozdovi, kjer je gospodarjenje prilagojeno izjemno
poudarjenim
socialnim funkcijam: rekreacijski, turistični, poučni, estetski, higienskozdravstveni, ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot ter varovanju
kulturne dediščine.
Gospodarjenje z gozdovi obsega izvajanje varstva, gojenja, izkoriščanja in rabe gozdov ter
razpolaganje z gozdovi.
Varstvena dela so dela, ki preprečijo ali omilijo motnje v gozdovih.
Gojitvena dela so dela, ki izboljšajo rast mladega gozda v pogledu stojnosti, pestrosti in
kakovosti.
Raba gozdov je skupni izraz za izkoriščanje funkcij gozdov, ki je dovoljena tudi nelastnikom
gozdov (gobarjenje, čebelarjenje, nabiranje zelnatih rastlin in plodov, gibanje po gozdovih).
Prilagojeno gospodarjenje pomeni omejeno uživanje lastnine in obsega prilagojen dovoljen
posek, posebne pogoje za pridobivanje lesa, ohranjanje zelo debelega drevja, mestoma
prilagojeno gojenje ter dopuščanje postavitve in vzdrževanja infrastrukturnih objektov na
gozdnih parcelah navedenih v tem odloku. Infrastrukturni objekti ne smejo ovirati ali okrniti
gozdne proizvodnje, sicer lastnik lahko zahteva odškodnino.
Dodatna dela za zagotavljanje socialnih funkcij so dela za postavitev, vzdrževanje in
zagotavljane varnosti in urejenosti turistično-rekreacijske infrastrukture (klopi, poti,
razgledišča, igrala, pomožni objekti za šport in rekreacijo ipd.) urejanje redkih habitatov
(mokrišča, studenci, obrežja, skalni robovi, lehnjak itd.) in sanacija črnih odlagališč.
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II. OBMOČJE RAZGLASITVE
3. člen
Območje, kjer ležijo gozdovi s posebnim namenom, tvori “Zeleni pas Bleda”. Proti jezerski
obali se gozdovi s posebnim namenom nadaljujejo v parkovne površine, navzven pa
prehajajo v mnogonamenske, gospodarske gozdove.
Sestavljajo ga ostanki gozdov mad kmetijskimi in urbanimi površinami, gozdovi na apnenih
osamelcih okoli jezera, obrežja Save Bohinjke od Mačkovca do sotočja in Save Dolinke od
Piškovce do sotočja ter del prisojnega spodnjega pobočja Homa.
Za gozdove s posebnim namenom, ki jih zajema ta odlok se štejejo gozdovi, ki jih kot gozd
opredeljuje jo veljavni gozdnogospodarski načrti, ne glede na stanje zemljiškega katastra.
Zemljišče, ki mu veljavni občinski prostorski dokument na dan sprejetja tega odloka določa
namensko rabo stavbnega zemljišča ni predmet tega odloka.
Z ozirom na poudarjenost socialnih funkcij sta oblikovana dve coni, območji.
Osrednje območje gozdov v zelenem pasu, ki obsega 213,08 ha na 521 parcelah.
Ostali gozdovi tvorijo zunanje območje. Ta obsega 339,31 ha na 1242 parcelah.
Podatki po parcelah so v Prilogi 1.
Območje razglasitve je prikazano na digitalnih ortofoto načrtih s samostojnim slojem parcel v
merilu 1: 5000. Karta je sestavni del tega odloka in je v Prilogi 2.
III.

NAČIN GOSPODARJENJA
4. člen

Na način gospodarjenja v osrednjem delu bistveno vplivajo evidentirane socialne funkcije, na
način gospodarjenja v robnem območju pa deloma vplivajo evidentirane socialne funkcije.
Prilagojeno gospodarjenje natančneje opredeljujejo Navodila za prilagojeno gospodarjenje.
Glavni ukrepi so:
-

dolgoročno zagotavljanje pestrih, stabilnih, sonaravnih sestojnih zgradb;
intenzivno malopovršinsko ukrepanje;
količina in vrsta letnega ter desetletnega poseka je prilagojena vrstam in
poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij;
višja ciljna starost gozdnih avtohtonih sestojev in daljše pomladitvene dobe.
ohranjanje drevesnih orjakov ter estetsko zanimivih posameznih dreves in skupin;
ukrepi varstva in gojenja so po potrebi pogostejši in intenzivnejši od ukrepov v
gospodarskem gozdu brez omejitev;
pospeševanje avtohtone rastlinske in živalske vrstne pestrosti, na meji s parkovnimi
površinami so možni parkovni elementi;
nega gozdnih robov;
renaturalizacija gozdov z osiromašeno drevesno sestavo;
izvajanje rednih sečenj in spravila s primernimi in prilagojenimi spravilnimi sredstvi
izven turistične sezone v suhem vremenu;
po vseh sečnjah takojšnja vzpostavitev prvotnega stanja na poteh, rampnih prostorih
in cestah;
redno pospravilo slučajnih pripadkov, izvajanje gojitvenih in varstvenih del;
vzdrževanje in vzpostavljanje razglednih koridorjev;
v bližini označenih poti izvajati popoln gozdni red in skrbeti za varnost sprehajalcev.
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Dodatni ukrepi so opredeljeni v letnih načrtih in izvedbenih projektih, ki jih pripravlja v
sodelovanju z lastniki gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) občina
oz. drugi izvajalci po njenem pooblastilu, in so predvsem.:
-

urejanje, označevanje in zagotavljanje varnosti na markiranih poteh ter vzdrževanje
klopi, kurišč ter strmih in močvirnih predelov označenih poti;
zagotavljanje sanacij divjih odlagališč in redno odstranjevanje smeti;
projektiranje in izvedba tematskih poti;
izdaja in promocija ustreznega kartnega in pisnega gradiva za obiskovalce;
vzdrževanje razglednih koridorjev v javnih gozdovih;
izredna popravila gozdnih vlak, ki so obenem tudi markirane poti na erodibilnih
terenih.
5.člen

Način prilagojenega gospodarjenje v obravnavanih gozdovih s posebnim namenom
opredeljuje skladno z Zakonom o gozdovih vsakokratni veljavni gozdnogospodarski načrt.
Podrobni ukrepi in omejitve so sestavni del izvedbenih gozdnogojitvenih načrtov. Naštete
načrte izdeluje ZGS, območna enota Bled.
V šestih mesecih od sprejetja tega odloka, ZGS v sodelovanju z občino in lastniki pripravi
Navodila za prilagojeno gospodarjenje in dodatna dela v Zelenem pasu Bleda (v
nadaljevanju Navodila).
6. člen
Ukrepe prilagojenega gospodarjenja za krepitev izjemno poudarjenih neproizvodnih funkcij
gozda načrtuje ZGS v soglasju z občino in lastniki gozdov.
Letni plan je osnova za sofinanciranje in financiranje strokovno izvedenih ukrepov
prilagojenega gospodarjenja in izvedbe dodatnih del.
Dodatna dela naroča občina, zagotavljanje sredstev pa je odvisno od konkretnega namena.
Izvajalci so praviloma lastniki gozdov ali za to pooblaščena podjetja.
IV. VARSTVENI REŽIM IN OMEJITVE
7. člen
Lokacije novih objektov, druge infrastrukture in poljščin ne smejo poslabšati dostopa do
gozda.
Sečnje drevja, ki ogroža objekte so možne po izdaji odločbe ZGS.
Podroben varstveni režim je predpisan v gozdnogospodarskih, gozdnogojitvenih načrtih ter
Navodilih.
Ob morebitnih verificiranih krčitvah je v osrednjem pasu potrebno predhodno zagotoviti
enako površino novo osnovanega gozda.
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8.člen
V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki bi zmanjševalo ekološko stabilnost in trajnost
gozda, nepotrebno vznemirjalo živalski svet in ogrožalo inventarizirane splošno koristne
funkcije gozda, njegov obstoj ter namen. Splošno koristne funkcije so evidentirane v
aktualnem območnem gozdnogospodarskem načrtu in v aktualnih načrtih gospodarskih enot.
Na območju gozdov razglašenih za gozd s posebnim namenom je zlasti prepovedano:
- odnašanje rastlinskega opada iz gozda;
- prekomerno nabiranje gozdnih sadežev, gob, rastlinskih delov in celih rastlin;
- vznemirjanje, nabiranje, preganjanje ali pokončevanje živali – dovoljen je lov na
podlagi lovskega načrta;
- odlaganje in odmetavanje odpadkov;
- kurjenje ognja izven urejenih in določenih kurišč;
- uporaba fitofarmacevtskih sredstev;
- paša živine in drobnice v gozdu;
- parkiranje izven urejenih in določenih parkirišč;
- vožnja z vozili v naravnem okolju;
- pranje ali čiščenje vozil;
- kampiranje izven za to določenih mest;
- uničevanje infrastrukturnih objektov;
- spuščanje psov s povodcov – izjema so lovski psi ob izvajanju lova;
- odnašanje rodovitne prsti, kameninskih vzorcev, vrtanje, povzročanje vibracij in
eksplozij – razen na podlagi veljavnih pravnomočnih dokumentov.
V. NADOMESTILA ZARADI OMEJITEV PRI GOSPODARJENJU
9. člen
Če je v gozdu s posebnim namenom omejeno uživanje lastnine, ima lastnik gozda
pravico do ustreznih davčnih olajšav in delnega nadomestila za izpad dohodka.
Osnova za nadomestilo je razlika med čistim donosom, ki bi ga dajal gozd brez omejitev
in čistim donosom gozda s prilagojenim gospodarjenjem. Nadomestilo lastniku gozda
plača razglasitelj, uveljavlja pa ga lastnik gozda na podlagi dokumentacije in svetovanja
strokovnih služb ZGS ali na osnovi uradne cenitve.
Občina je na zahtevo lastnika dolžna odkupiti gozd s posebnim namenom.
Lastniki gozdov s posebnim namenom imajo pravico do maksimalnega sofinanciranja
izvedbe gojitvenih in varstvenih del iz sredstev proračuna Republike Slovenije in sredstev
Enotnega evropskega programskega dokumenta.
VI. ODKUP GOZDOV
10.člen
Skladno z Zakonom o gozdovih ima občina možnost uveljavitve predkupne pravice pri
odkupu gozdov, ki so s tem odlokom razglašeni za gozdove s posebnim namenom.
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11. člen
Občina odkupuje gozdove na podlagi ponudbe. Odkup se izvaja v okviru predvidenih
letnih finančnih sredstev za ta namen v proračunu občine. Mnenje o prioriteti odkupa izda
ZGS, območna enota Bled.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe, občinsko
redarstvo in ZGS.

IX. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Bled,
Priloga 1 : Seznam parcel
Priloga 2 : Karta območja v M=1: 5000
Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog ,
prof. geografije
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1. Zakonska podlaga:
Pravna podlaga za sprejem Odloka je drugi odstavek 45. člena Zakona o gozdovih, ki
določa, da lokalna skupnost lahko s predpisom razglasi gozdove s posebnim namenom, če
je izjemna poudarjenost njihovih funkcij v interesu lokalne skupnosti
2. Izhodišča za sprejem odloka:
Gozdovi v zelenem pasu Bleda predstavljajo za prebivalce ter turiste prostor za sprostitev
in dodatno turistično ponudbo, zato morajo biti prilagojeno gospodarjeni in primerno urejeni.
V interesu Bleda je prav gotovo, da se gozdovi ohranijo in služijo za neposreden stik z
naravo sedanjim in bodočim rodovom.
Poglaviten problem gozdov na območju gozdov s posebnim namenom izhajata iz rabe
gozdov in iz lastništva. Raba gozdov je po zakonu skupni izraz za izkoriščanje funkcij
gozdov, ki je dovoljena tudi nelastnikom gozdov. Latniki gozdov so tako velikokrat omejeni
pri uveljavljanju lastninske pravice na gozdu, njihovi stroški gospodarjenja pa so zelo visoki..
Mnogi lastniki zemljišč imajo manjši dohodek zaradi z gozdnogospodarskimi načrti
določenimi najvišjim možnim posekom, ki je zaradi posebne vloge teh gozdov manjši kot v
lesnoproizvodnih gozdovih izven območij gozdov s posebnim namenom.

3.Obrazložitev členov odloka:
k 1. členu
Opredeljena je vsebina odloka, ki je v skladu z prvim odst. 46. člena Zakona o gozdovih.
k 2. členu
Drugi člen definira pojme uporabljene v tem odloku.
k 3. členu
Tretji člen odloka določa gozdove, ki se razglasijo za gozdove s posebnim namenom. Ti
gozdovi so navedeni s številkami parcel po katastrskih občinah. Sestavni del odloka je
informativna karta območij gozdov, ki se razglašajo za gozd s posebnim namenom.
k 4. členu
Odlok v 4. členu povzema način gospodarjena z gozdom, ki ga za gozdove s posebnim
namenom predvideva veljavni gozdnogospodarski načrt za območje Bleda.
k 6. členu
Vsa dela povezana z gospodarjenjem z gozdom, ki so zajeta v 4. členu, se opravljajo
skladno s predpisi in upravnimi akti, izdanimi na podlagi zakona. Ta dela izvaja lastnik gozda
ali izvajalec, kateremu dela lastnik prenese v izvajanje.
k 9. členu
V skladu s 46. členom Zakona o gozdovih je lastnik gozda s posebnim namenom upravičen
do ustreznih davčniholajšav ali do odškodnine, če mu je omejeno uživanje lastnine oz. je
omejen pri uveljavljanju lastninske pravice na gozdu. Odškodnino mora zagotoviti
razglastitelj gozda s posebnim namenom. V kolikor lastnik takega gozda to zahteva je
razglasitelj dolžan gozd odkupiti.
Besedilo osnutka Odloka ne vsebuje kazenskih določb, ker sta režim gospodarjenja in
varstveni režim skladna z veljavnogospodarskim načrtom. Uresničevanje zakona o gozdovih
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, v skladu s 75. členom tega odloka nadzirajo
gozdarski inšpektorji.

155

4. Finančne posledice:
S sprejetjem tega odloka bo Občina zavezana k predvideni letnem izplačilu nadomestil v
okvirni vrednosti 8.500,00 EUR, za kolikor se bo tudi obremenil letni proračun občine.
Primeri nadomestil:
- Nadomestilo za ohranitev zelo debelih dreves :
Enkratno izplačilo oz. odkup drevesa okoli 50 – 200 EUR /drevo. Lahko bi drevo v imenu
občine odkupil tudi kakšen donator (tablica z napisom). Skupaj je v zelenem pasu največ 100
takih dreves. Inventarizacijo bodo pripravili na ZGS. Letno bi bilo dobro odkupiti 10 dreves,
kar znese okoli 1000 EUR.
- Nadomestilo za odstranitev in zložitev nevarnih in suhih dreves ob poteh in najbolj
obiskanih predelih ( Straža, Grajski hrib, Osojnica, ledeniške morene ):
100 EUR/ha na površinah, ki jih opredelijo „Navodila za prilagojeno gospodarjenje“ ali jih
označi gozdar ZGS. Ukrep se izvaja pretežno le v osrednjem delu.
Letno maksimalno 5 ha = skupaj 500 EUR letno.
- Dodatna estetska ureditev sečišč, vlak in gojitvenih objektov.
Nadstandardna dela, ki so predpisana z odločbo ZGS. (popoln gozdni red pri redčenjih,
estetska ureditev odvodnjavanja na vlakah, ki so sprehajalne poti, natančnejše prežagovanje
pri gojenju). Ukrep se izvaja pretežno le v osrednjem delu. Ocenjeno, glede na predpisane
načrtovane količine (200m3 po 10 EUR /m3) 2.000 EUR/leto.
- Dodatna gojitvena in varstvena dela (bolj pogosta sadnja raznih drevesnih vrst, ki
zahtevajo zaščito proti divjadi, sanacija posledic vandalizma) 5 ha x 200 EUR/ha = 1.000
EUR/leto.
- Nega gozdnega roba in vzdrževanje vedut : na gozdnem robu lastniki po predhodnih
navodilih pospešujejo plodonosne, medonosne in cvetoče drevnine ter vzdržujejo lepe
razglede. Letno 1000 EUR/ha.
- Gradnja zgoščene mreže vlak in rekonstrukcije vlak. Max 0, 5 km x 3.000EUR/km = 1.500
EUR/leto Letna odobritev s strani odbora za kmetijstvo na podlagi predhodnih vlog.
- Svetovanje, načrtovanje in izvajanje nadzora odloka s strani ZGS: okoli 1.000 EUR/leto.
- Izdelava petih pomičnih lesenih tabel za obveščanje obiskovalcev o večjih posegih v te
gozdove – npr jedro lubadarja, sadnja in zaščita proti divjadi, gradnja nove vlake: okoli 500
EUR.

Pripravili:
- Strokovni sodelavci ZGS, OE Bled
- Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve
- Matjaž Berčon, direktor občinske uprave
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PowerPoint predstavitev

Avtorica teksta:

Vida Papler – Lampe, univ.dipl.inž.gozd.

Foto:

Vida Papler – Lampe, univ.dipl.inž.gozd.
Miroslav Kapus, univ.dipl.inž.gozd.

Izdelava karte:

Janja Lukanc, univ.dipl.inž.gozd.

Izdelava predstavitve: Helena Tomšič, univ.dipl.org.dela

Predstavitev osnutka odloka o
razglasitvi gozdov s posebnim
namenom v občini Bled
VSEBINA ODLOKA
I.

Namen in cilj
razglasitve
II.
Območje razglasitve
III. Načini gospodarjenja
IV. Varstveni režim in
omejitve
V.
Nadomestila
VI. Odkup gozdov
VII. Kazenske določbe
VIII. Primeri dobre prakse

I. Namen in cilji razglasitve
Gozdovi pokrivajo 40% okolice
Bleda in tvorijo zeleni okvir
(kuliso) neštetih fotografij Bleda.
Skupni cilj Blejcev, obiskovalcev
in turistov je v oblikovanju
takega okolja, ki bo poleg
proizvodne dejavnosti (lesa),

nudilo tudi možnost kvalitetnih
sprehodov, rekreacije,
doživljanja estetskih užitkov,
spoznavanja naravnih in
kulturnih vrednot, redkih in
izjemnih fosilnih in geoloških
elementov…
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II. Območje razglasitve
Osrednji del 214 ha gozda = 482
parcel
Zunanji pas 360 ha gozda = 920
parcel
Pol je privatnih, pol pa javnih
Nekaj podatkov o teh gozdovih
dolžina gozdnega roba = 136 km
dolžina obrežij = 23 km
število studencev = 30
dolžina sprehajalnih poti = 90 km
OSREDNJA
CONA

ZUNANJA
CONA

število drevesnih vrst = 36

III. Načini gospodarjenja
Prilagojeno gospodarjenje:
IZVAJA LASTNIK

 bolj naravna sestava
drevesnih vrst
 nega gozdnih robov
 posek in nega sezonsko in
količinsko prilagojeni
 razgledni koridorji
 v bližini sprehajalnih poti
čiščenje suhega drevja in
podrasti
…………………

Dodatni ukrepi:
IZVAJA KONCESIONAR OBČINE BLED

 označevanje
in urejanje poti
 vzdrževanje
klopi, kurišč,
ograj
 projektiranje
in izvedba
tematskih poti
 izdaja in
promocija
raznih gradiv
 ……………
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IV. Varstveni režim in omejitve

• Krčitve v osrednjem delu so dovoljene, le če gre za prevladujoči javni
interes ali manjše širitve obstoječih objektov

• Dostopa do gozda se ne sme poslabšati
• V obravnavanih gozdovih je prepovedano
vsako dejanje, ki bi zmanjševalo ekološko
stabilnost in trajnost gozda

V. Nadomestila
Če je v gozdu omejeno
uživanje lastnine, ima
lastnik gozda pravico do
ustreznih nadomestil
 davčne olajšave
 druga nadomestila v
uslugah in denarju
 maksimalno
sofinanciranje izvedbe
gojitvenih in varstvenih
del

Primeri za nadomestila
 nadomestilo za ohranitev
zelo debelih dreves
 nadomestilo za
odstranitev suhega drevja
 dodatna estetska ureditev
sečišč in vlak
 vzdrževanje vedut v
privatnih gozdovih
 gradnja in rekonstrukcija
vlak
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VI. Odkup gozdov

Pri nakupu gozdov ima
Občina Bled predkupno pravico.

VII. Kazenske določbe
Besedilo osnutka odloka ne vsebuje kazenskih določb, ker sta
režim gospodarjenja in varstveni režim skladna z veljavnim
gospodarskim načrtom. Uresničevanje nadzirajo gozdarski
inšpektorji.

PREKRŠKI
• postavljanje objektov brez ustreznih dovoljenj
• neopozarjanje na gozdno proizvodnjo v bližini
sprehajalnih poti
• neizvajanje
določb odločbe
ZGS glede
varstva gozdov
• namerno poškodovanje klopi, ograj….
• zmanjševanje ekološke stabilnosti
gozdov …

VIII. Primeri dobre prakse
 Sadnja češnje, jerebike
in negnoja v zasmrečene
sestoje Višc
Pospravilo vetroloma
2004

Čuvanje naravne vrednote
mokrišča in lehnjaka pri
poseku lesa v Berju
 Praksa utrjevanja strmih
področij tik nad hišami na
Mlinem

160

