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V diplomski nalogi smo obravnavali vzdrževanje dveh gozdnih cest v občini Bovec
- Gozdec in Skala. Namen naloge je bil analizirati vzdrževanje teh cest v obdobju
med letom 2010 in letom 2017 ter ugotoviti trende finančnih in fizičnih vlaganj
v njuno vzdrževanje. Za preučevanje cest smo se odločili predvsem zaradi različnih
prometnih obremenitev in vrst prometa. Gozdna cesta Gozdec namreč služi
mnogonamenski rabi, v zadnjih letih pa se na njej povečuje predvsem javni promet
za namen turizma. Gozdna cesta Skala se nahaja v območju Triglavskega narodnega
parka in je za negozdarski promet zaprta z zapornico ter tako dostopna le za
gospodarjenje z gozdom in upravljalcem parka. Podatki iz realizacij vzdrževanja
proučevanih gozdnih cest za vsako posamezno leto sicer kažejo na vsakoletno
vzdrževanje obeh gozdnih cest, vendar je to zgolj minimalno. Na podlagi popisa
stanja in poškodovanosti obeh cest smo ugotovili, da so vlaganja za njuno
vzdrževanje 4,8- do 6,2-krat prenizka. Največ finančnih sredstev se namreč nameni
za gramoziranje in grediranje, vendar se ob tem cest ne komprimira - torej
vzdrževanje ni popolno. Trend ročnih vzdrževalnih del je za gozdno cesto Gozdec v
proučevanih letih upadal, trend strojnega dela pa je naraščal. Na cesti Skala je
medtem trend ročnega dela v prvih letih proučevanega obdobja celo naraščal, strojno
delo pa se je na tej cesti pojavilo šele leta 2014. Zaključujemo, da je bilo dosedanje
vlaganje v vzdrževanje obeh gozdnih cest prenizko, zato bi bilo treba za vzdrževanje
cest najprej nameniti več finančnih sredstev, da bi se ti povrnili v prvotno stanje,
kasneje pa bi bilo treba to stanje ohranjati s pogostejšim in zadostnim vzdrževanjem.
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In this thesis, we examined maintenance of two forest roads in the municipality of
Bovec – Gozdec and Skala. The purpose of this thesis was to analyze the
maintenance of the two aforementioned forest roads, to find out the trends of financial
and physical investments made between the years of 2010 and 2017. We decided
to examine these roads because they have different traffic loads and types of vehicles.
Forest road Gozdec serves multiple purposes and in recent years there has been an
increase of public transport for tourism purposes. Forest road Skala is meanwhile
located in the area of Triglav National Park and therefore closed with a physical
barrier and available only for forest management and managers of the park. Data
from realization of maintenance of these two roads show there has been an annual
maintenance of both forest roads, however, it was minimal. On the basis of actual
conditions and the amount of damage for both roads, we conclude, that
investments for maintenance are 4.8- to 6.2-times too small. Most of the investments
are used for graveling and grading, but the roads are not being compacted – therefore
the maintenance is not complete. The trend of manual maintenance work on Gozdec
road was decreasing in the analyzed period, but there was an increase of the trend
of machinery work. On forest road Skala the trend of manual work was meanwhile
even increasing, while the machinery work began in 2014. We conclude that
investment in the maintenance of the roads was far too low, therefore we would have
to first increase the financial funds to return the roads to their previous condition and
then maintain this condition with more frequent and sufficient maintenance.
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UVOD

Gradnja gozdnih cest je bila prvotno namenjena lažjemu gospodarjenju z gozdom, danes pa
se jih poleg tega vedno več uporablja za različne dejavnosti, kot so denimo turizem,
rekreacija ali druge dejavnosti, ki sicer niso povezane z gozdarsko stroko (Hribernik,
2004).
Slabo stanje gozdnih cest je predvsem posledica napačnega načrtovanja in gradnje ter
prekomerne prometne obremenitve skozi celotno življenjsko dobo gozdne ceste. Hitra in
poceni gradnja gozdnih cest namreč prispeva k višjim stroškom njihovega vzdrževanja.
Ker se na gozdnih cestah povečuje javni promet, ki v času gradnje ni bil predviden, ta
dodatna obremenitev povzroča večje in intenzivnejše poškodbe, ki onemogočajo gospodarno
rabo. Poleg prometa na stanje gozdnih cest vplivajo tudi naravni dejavniki, kombinacija
obojega pa tako prispeva k večjim stroškom vzdrževanja cest in vozil ter nenazadnje
tudi k manjši učinkovitosti naložbe. Višji stroški vzdrževanja se pojavljajo tudi zaradi
vzdrževanja, ki ne ustreza posamezni kategoriji gozdne ceste. Z rednim in ustreznim
vzdrževanjem gozdnih cest medtem ohranjamo njihovo investicijsko vrednost, celoletno
prevoznost ter nenazadnje gospodarno rabo.
Zaradi pomanjkljivih finančnih sredstev in velikega števila gozdnih cest je njihovo
vzdrževanje pogosto necelovito, saj razpoložljiva sredstva po večini ne zadostujejo za
izvedbo vseh potrebnih vzdrževalnih del (Žagar, 2008). Dolgotrajno nezadostno vzdrževanje
v skrajni meri pripelje do takšnega stanja ceste, da ta ni več prevozna oziroma varna za
uporabo. Pri želeni obnovi prevoznosti je nato posledično treba vložiti večjo vsoto denarja
(Markovič, 2018). Iz tega lahko sklepamo, da je za nemoteno rabo gozdnih cest potrebno
zadostno in dosledno vzdrževanje, ki na dolgi rok vpliva na njihovo donosnost in
gospodarnost rabe.
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NAMENI IN CILJI NALOGE

Namen naloge je pregledati in analizirati problematiko vzdrževanja dveh gozdnih cest na
Bovškem z organizacijskega in finančnega vidika v obdobju med letoma 2010 in 2017. Cilj
diplomske naloge je predstaviti vzdrževanje proučevanih gozdnih cest glede na intenzivnost
rabe ter izdelava načrta potrebnih vzdrževalnih del za leto 2018, ki bi zagotovila optimalno
prevoznost preučevanih gozdnih cest.
Za pregled vzdrževanja in rabe smo si zastavili analizo naslednjih postavk:
a) Analizo rabe, stanja in vzdrževanja gozdnih cest Gozdec in Skala v obdobju med
letoma 2010 in 2017.
b) Analizo vseh prihodkov, ki so namenjeni za vzdrževanje gozdnih cest Gozdec in Skala
v obdobju med letoma 2010 in 2017.
c) Analizo porabe finančnih sredstev, ki so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest
Gozdec in Skala v obdobju med letoma 2010 in 2017.

V diplomski nalogi bomo na podlagi zastavljenih analiz preverili naslednje hipoteze:
a) V gozdno cesto Gozdec se glede na povečevanje intenzivnosti rabe v obdobju med
letoma 2010 in 2017 povečuje tudi finančno vlaganje in fizično vzdrževanje.
b) V gozdno cesto Skala so finančna vlaganja v obdobju med letoma 2010 in 2017 vsa
leta enaka.
c) Stanje gozdne ceste Gozdec je zaradi mnogonamenske rabe slabo.
d) Finančna sredstva, namenjena vzdrževanju gozdne ceste Gozdec, so višja kot sredstva,
namenjena vzdrževanju gozdne ceste Skala.
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PREGLED OBJAV

Na podlagi pregledanih objav na področju vzdrževanja gozdnih cest smo ugotovili, da je
bilo na tem področju opravljenih že veliko raziskav glede na količino in strukturo vzdrževanj
gozdnih cest. Gozdne ceste so v osnovi sicer zgrajene in vzdrževane za gospodarjenje z
gozdom, vendar pa v minulih letih narašča negozdarska raba.
Hribernik (2004) je svoji magistrski nalogi preučeval stanje gozdnih cest in porabo finančnih
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v občini Črna na Koroškem. Iz pridobljenih podatkov
je nato oblikoval model vzdrževanja gozdnih cest, ki določa optimalno porabo namenskih
sredstev. Stanje gozdnih cest je popisal na vzorčnih hektometerskih odsekih, preteklo
vzdrževanje pa je analiziral glede na evidentirana vzdrževalna dela.
Mihevc (2001) je v diplomskem delu ugotavljal stanje, obseg potrebnih vzdrževalnih del
ter višino finančnih sredstev za zagotavljanje optimalne rabe gozdnih cest v občini Žiri. Z
njegovimi ugotovitvami si lahko pomagamo pri načrtovanju in vzdrževanju gozdnih cest
na podobnih terenih. Tudi v njegovem delu so razvidna omejena finančna sredstva, ki jih je
treba porabiti racionalno oziroma glede na nujnost na posamezni gozdni cesti.
Potočnik in Hribernik (2006) sta obravnavala obremenitev gozdne ceste z lesno maso, ki
gravitira nanjo in zato zahteva kasnejše vzdrževanje. V prispevku je obravnavana le
gozdarska raba, saj je negozdarska raba zaradi oddaljenosti proučevane gozdne ceste od
večjih mest zanemarljiva. Ugotovila sta, da se za gozdarsko rabo lahko uporablja gozdne
ceste, ki omogočajo minimalno prevoznost z uporabno namenskih vozil, kar pa pomeni
tudi nižje stroške vzdrževanja.
Žagar (2008) je v diplomskem delu ugotovil, da je težnja k optimalno vzdrževanim gozdnim
cestam v porastu, vendar je zaradi omejenih finančnih sredstev težko zagotoviti kakovosten
nivo prevoznosti. Za optimalno vzdrževanje gozdnih cest je bilo finančnih sredstev v
omenjeni nalogi dovolj, za novogradnjo gozdnih cest s pripadajočimi objekti pa ne. Starejše
gozdne ceste imajo elemente, ki ne zadoščajo dimenzijam razvijajoče se
tehnologije, kar posledično zahteva rekonstrukcijo.

gozdarske
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METODE DELA

Področje načrtovanja, urejanja in gradnje cest obsega tudi zakonodajo, zato smo v pregledu
literature pregledali in obdelali vse relevantne zakone, pravilnike in uredbe. Poleg tega smo iz
gozdnogospodarskega

načrta

(GGN)

Bovec

pridobili

podatke

o

preučevani

gozdnogopodarski enoti (GGE). Podatke o občini, kjer se GGE nahaja, njeni legi, podnebnih
in reliefnih značilnostih pa smo pridobili na njihovi spletni strani ter v več različnih
zbornikih o tem območju.
Podatke o proučevanih gozdnih cestah, iz katerih smo razbrali njihovo dolžino, kategorijo,
naklon ipd., smo pridobili na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) (Evidenca
…, 2016). Preostanek podatkov o cestah pa smo dobili iz ustnega vira s strani ZGS
(Markovič, 2018).
V podatkih iz realizacije ZGS smo za vsako posamezno leto v preučevanem obdobju med
letoma 2010 in 2017 dobili podatke o višini finančnih sredstev, obsegu in vrsti opravljenih
del ter količini in vrsti porabljenega materiala za vzdrževanje posamezne proučevane gozdne
ceste.
Za oceno stanja proučevanih gozdnih cest Gozdec in Skala smo v nadaljevanju uporabili
opisan snemalni list. Podatke o celotni dolžini cest smo dobili iz evidence gozdnih cest. V
diplomski nalogi bomo tako obravnavali gozdni cesti Skala, ki je dolga 5,523 km, in Gozdec,
ki meri 9,327 km. Vsako preučevano cesto smo zaradi boljše reprezentativnosti stanja
razdelili na 50-metrske odseke. Deleže potrebnih del na vzorčnih odsekih smo nato
uporabili za izračun deleža potrebnega vzdrževanja na celotni cesti. Vzorčni odseki
predstavljajo 8 % celotne dolžine posamezne gozdne ceste. Na gozdni cesti Gozdec smo
tako analizirali 15 od skupno 186 odsekov (Priloga D), na gozdni cesti Skala pa 9 odsekov
od skupno 110 (Priloga E). Tolikšen delež vzorčnih odsekov smo izbrali na podlagi
dosedanjih raziskav (Hribernik, 2004; Mihevc, 2001). Popisne odseke smo naključno izbrali
s pomočjo računalnika. Na terenu pa smo odseke določili s pomočjo avtomobilskega števca.
Minimalno širino vozišča smo merili z merskim trakom, naklon ceste pa s padomerom.

Kravanja M. Raba, stanje in vzdrževanje gozdnih cest Gozdec in Skala v občini Bovec.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

5

V poglavju Analiza razpoložljivih finančnih sredstev bomo predstavili vire finančnih sredstev
za vzdrževanje posamezne gozdne ceste. Pri analizi porabe finančnih sredstev bomo iz
realizacije vzdrževanja za posamezno gozdno cesto pridobili podatke o vrsti in dejansko
opravljenih delih ter višini finančnih sredstev, ki so bila za posamezno opravljeno delo
porabljena. Izdelali smo tudi grafe, ki prikazujejo porabljena finančna sredstva za
posamezno gozdno cesto ali posamezna opravljena vzdrževalna dela. Pri poglavju Analiza
vzdrževanja bomo analizirali porabo gramoza na posamezni gozdni cesti v posameznem
letu proučevanega obdobja.
Na koncu bomo analizirali pridobljene podatke o stanju posamezne gozdne ceste. Iz teh
podatkov bomo nato s pomočjo cenika ukrepov in storitev za leto 2017 izvajalca Soško
gozdno gospodarstvo (SGG) Tolmin izračunali količino in obseg potrebnih del za
optimalno prevoznost in stanje posamezne gozdne ceste za leto 2018.
4.1 OPIS SNEMALNEGA LISTA
Pred začetkom popisa smo v kabinetu najprej izdelali snemalni list (Priloga A). Pri popisu
smo na snemalni list najprej vnesli splošne podatke o odseku ceste, in sicer zaporedni
popisni odsek, datum popisa, šifro ceste, minimalno širino vozišča, naklon vozišča,
kategorijo gozdne ceste ter vrsto prometa.
Popis samih poškodb smo razdelili na tri sklope, in sicer na poškodbe spodnjega ustroja,
poškodbe zgornjega ustroja in poškodbe sistema odvodnjavanja. Prvi sklop obsega podatke o
prisotnosti erozije, plazenja in poškodbe bankin. V drugem sklopu smo zajeli prisotnost
udarnih jam, načetosti obrabne plasti, valovitosti vozišča, kolesnic, erozijskih žlebov,
vraščenosti rastlin in nanosa materiala. Zadnji sklop pa obsega poškodbe sistema
odvodnjavanja, in sicer prečne jarke, koritnice, cevne propuste in dražnike. Ob tem smo
pregledali prisotnost poškodb samih elementov odvodnjavanja oziroma ali so bili ti sploh
zgrajeni.
Pri popisu potrebnih vzdrževalnih del na vzorčnih odsekih smo ocenili količino potrebnega
gramoza, dolžine grediranja na odseku, morebitno potrebno izdelavo prečnih jarkov ali
vgradnjo dražnikov, čiščenje propustov in koritnic ter potrebo po obsekovanju.
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PREDSTAVITEV OBJEKTOV RAZISKOVANJA

5.1

LEGA IN DEMOGRAFSKI PODATKI

Proučevani gozdni cesti se nahajata v občini Bovec, ki leži v zahodnem slovenskem alpskem
svetu. Občino obdaja gorata pokrajina Julijskih Alp, po dolini, v kateri se občina nahaja, pa
teče reka Soča s pritoki. Občina na zahodu in severu meji na italijanske občine Tarvisio
(Trbiž), Chiusaforte (Kluže) in Resio (Rezijo), na severovzhodu na občino Kranjska Gora
ter na jugu na občino Kobarid. Površina občine meri 367 km², poseljena pa je s 3181
prebivalci (Občina Bovec, 2018).
Površina omenjene GGE glede na podatke GGN Bovec za obdobje med leti 2014 in 2023
znaša 21.448,86 ha. Od tega je 12.246,59 ha gozda, kar predstavlja 57,1 % skupne površine
GGE. Območje bovške občine, ki se natančneje nahaja na severozahodnem delu
gozdnogospodarskega območja (GGO) Tolmin, pokriva krajevna enota Bovec.
Ozemlje GGE Bovec je razdeljeno na tri območja:
− bovško kotlino in osrednjo dolino Soče med Žago in Srpenico;
− stranske doline Koritnica, Bavšica, Možnica, Slatenik in Učja;
− gorski masivi nad osrednjo kotlino in stranskimi dolinami.
5.2

RELIEF, GEOLOŠKA IN PETROGRAFSKA SESTAVA

Gorski in dolinski svet bovške doline sestavljajo predvsem kamnine iz mezozoika, ki so
stare med 250 in 65 milijoni let. Mlajše kamnine pa najdemo kot različne sedimente
ledenodobnega nastanka, ki so še danes sipki ali pa kompaktno strjeni in se kažejo kot
breče in konglomerati (Kunaver, 2003).
Relief na območju bovškega je značilen po velikih višinskih razlikah, naklonu in majhnem
deležu ravnine z veliko razčlenjenostjo površja, prevladujejo pa severne in južne lege
pobočij. Takšne značilnosti reliefa vplivajo na razvoj in prostorsko prostranost gozdov v
GGE Bovec (Gozdnogospodarski načrt …, 2014).
Na bovškem ni velike kamninske pestrosti, saj je večina gora in pobočij iz karbonatnih
kamnin, na katerih so se razvila rahlo kisla tla in predstavljajo 9 % površine GGE Bovec.
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Te kamnine so lapor in lapornat apnenec z rožencem ter lapor in skrilavec s plastmi breče
(Gozdnogospodarski načrt …, 2014). Poleg spada tudi fliš, kamnina zelenosive barve, ki
med drugim najbolj prevladuje na dnu bovške kotline. Gre za krhko kamnino, ki jo tekoča
voda hitro odnaša, to pa je najverjetneje tudi razlog, da je današnja podoba Bovške kotline
tako prostrana (Kunaver, 2003).
V drugi skupini kamnin, ki jih najdemo v Posočju, pa so se medtem razvila bazična in
nevtralna tla. Te kamnine predstavljajo 91 % površine GGE Bovec. Med te kamnine
spadajo (Gozdnogospodarski načrt …, 2014):
− nanosi rek in potokov, pobočni grušč ter morenski drobir in jezerski sedimenti iz
kvartarja;
− apnenec z roženci ter krinoidni apnenec, ki sta nastala v obdobju jure;
− dachsteinski apnenec, skladovit glavni dolomit in dolomit z rožencem, ki je nastal v
triasu.
Najpogostejši tip običajno zelo skeletnih tal, ki ga najdemo v območju GGE Bovec, na
strmih pobočjih in meliščih ter prodih in v širšem pasu gozdne meje, so rendzine na
dolomitu in apnencu. Pojavljajo se tudi skeletna plitva ali srednje globoka pokarbonatna
rjava tla, ki pa so običajno razvita na zmerno strmih in izravnanih pobočjih, triasnih
apnencih in dolomitih ter gruščih in morenah. V kotlini na rodovitnih tleh najdemo predvsem
rjava tla, ki so se razvila na flišnati in lapornati matični podlagi in vsebujejo veliko
drobnega skeleta. Na prodiščih ob rekah srečamo še obrečna tla, ki so plitva in skeletna,
nanje močno vpliva visok nivo tekoče vode. Zemlja na območju GGE Bovec na splošno ni
najbolj rodovitna, vendar se raznolikost talne odeje precej povečuje, saj se naštete talne
enote med seboj prepletajo in gradijo večje komplekse (Gozdnogospodarski načrt …, 2014).
5.3

PODNEBJE

Za severozahodni del Slovenije, predvsem za Bovško je značilna velika količina padavin, in
sicer 3.400 mm letno, kar je za Slovenijo rekordna količina. Za ta del Slovenije je
značilna alpsko-kontinentalna klima z rahlimi mediteranskim vplivom (Šifrer in Kunaver,
1978). V primerjavi z ostalimi dolinami v severovzhodnih Alpah, ima Bovška kotlina
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bistveno nižjo lego, kar se posledično pozna tudi v razmeroma visokih temperaturah.
Poletne temperature ozračja pogosto presegajo 30 °C (Kunaver, 2003). Povprečna letna
temperatura se je v obdobju med letom 1981 in letom 2010 gibala okoli 10 °C (Arso …,
2016).
V jesenskem, zimskem in zgodnje spomladanskem obdobju, se pogosto pojavi tudi močan
severni veter ali burja, ki navadno v gozdu ne povzroča škode, kot jo denimo topel in
vlažen zahodnik ali jugozahodnik (Gozdnogospodarski načrt …, 2014).
5.4

ODPRTOST GOZDOV NA OBMOČJU GOZDNO GOSPODARSKE ENOTE
BOVEC

Glavne tehnološke značilnosti preučevanega območja so (Gozdnogospodarski načrt …,
2014):
− slabo in neenakomerno s prometnicami odprti gozdovi (iz podatkih o spravilnih
razmerah je moč razbrati, da je z gozdnimi prometnicami neodprtih 14,8 % površine
proizvodnih gozdov);
− razgiban relief in velik delež varovalnih gozdov otežujeta spravilo lesa;
− zahtevna in draga gradnja ter vzdrževanje gozdnih prometnic.
V GGE Bovec je skupno 140,822 km cest, od tega 37,366 km gozdnih cest, gostota teh pa je
11,04 m/ha (Gozdnogospodarski načrt …, 2014).
5.5

GOZDNA CESTA GOZDEC

Gozdna cesta Gozdec je bila zgrajena okoli leta 1972. Prvotni namen ceste je bil poleg
odpiranja gozda tudi dostop do trase, kjer še danes obratuje krožnokabinska žičnica (KKŽ), ki
pelje na smučišče Kanin. Prvi preboj je segal do današnje B postaje KKŽ, dolžina
odseka pa je znašala dobrih 6 km. Po dveh letih so dogradili še dobra 2,5 km ceste, danes
pa celotna dolžina znaša 9,327 km in sega do planine Krnica. Zadnji, 700 m dolg odsek
gozdne ceste do planine, je bil zgrajen leta 2007 (Markovič, 2018).
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Gozdna cesta je razdeljena na več odsekov, ki zajemajo vse tri kategorije gozdnih cest
glede na namen, rabo in tehnične elemente. V diplomski nalogi se začetna točka
obravnavane gozdne ceste nahaja na višini 545 m.n.v., končna višinska točka pa znaša
1260 m.n.v. Maksimalni naklon proučevane gozdne ceste znaša 15 %. Prvi del gozdne
ceste, ki vodi do B postaje KKŽ, je bil leta 2015 po podatkih ZGS prekategoriziran v
občinsko cesto. Preostanek ceste je v evidenci gozdnih cest razdeljen in tako vnesen pod
imenoma Gozdec pod šifro 011206 in Gozdec-Krnica pod šifro 011207. S Slike 1 je
razvidna označba posameznih odsekov proučevane ceste. S krogci je označen začetni –
sedaj občinski del ceste. Nadaljevanje gozdne ceste Gozdec (011206), ki je označeno z
rdečo barvo, se nadaljuje do prvega križišča. Tretji del ceste, Gozdec-Krnica (011207), pa je
označen z rumeno barvo (Evidenca …, 2016).
Gozdna cesta Gozdec se uporablja v manjši meri za gospodarjenje z gozdom, prvenstveno
pa se jo uporablja za negozdarsko rabo, in sicer za namene turizma, lovstva, gorskega
kolesarjenja in za dostop do planine Krnica. Občasno se cesto uporablja tudi s strani
upravljavca KKŽ Kanin za dostop do trase žičnice (Markovič, 2018).

Slika 1: Gozdna cesta Gozdec s posameznimi odseki (Evidenca …, 2016)
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GOZDNA CESTA SKALA

Gozdna cesta Skala je bila zgrajena okoli leta 1968 z namenom odpiranja gozdov v tem
predelu GGE. Gozdna cesta se nahaja v območju Triglavskega narodnega parka (TNP),
gozd, ki ga cesta odpira, pa je torej kategoriziran kot varovalni gozd. Danes je cesta zaprta
za javni promet, uporablja pa se jo predvsem za gospodarjenje z gozdom in za potrebe
upravljalcev parka (Markovič, 2018).
S Slike 2 je razviden potek gozdne ceste Skala, ki je označena z rumeno barvo, skupna
dolžina ceste pa znaša 5,523 km. Cesta je v evidenco vnesena pod šifro 011102. Cesta se
začne na 1024 m.n.v. in se konča na višinski točki 1390 m.n.v., njen največji naklon pa je
12 %. Cesta je v evidenco gozdnih cest vnesena pod kategorijo G1 (Evidenca …, 2016).
Gozdna cesta je zaprta za javni promet, uporablja pa se predvsem za gospodarjenje z
gozdom, poleg tega pa se je poslužujejo tudi upravljavci TNP (Markovič, 2018).

Slika 2: Gozdna cesta Skala (Evidenca …, 2016)
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POŠKODBE IN VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

Gozdne ceste zagotavljajo dostop do gozda ter s tem omogočajo gospodarjenje z njim,
prevoz gozdnih lesnih sortimentov in lesne biomase do javne ceste ter rekreacijo (Ryan in
sod., 2004). Razvršča se jih glede na prometno obremenitev, ki je pogojena z
mnogonamensko rabo, glede na odprtost gozdnega prostora, utrjenost vozišča in lego ceste
(Gozdne prometnice …, 2008).
Gozdne prometnice je potrebno prilagajati potrebam za gozdarske namene ter hkrati tudi
upoštevati, da se gozdne ceste vedno bolj uporabljajo tudi za namene rekreacije in turizma.
Zaradi mnogonamenskosti in vedno večje uporabe gozdnih cest se zahteva vedno višje
standarde prevoznosti, cestnih objektov in vzdrževanja (Potočnik, 2002).
6.1

POŠKODBE GOZDNIH CEST

Prvi vzrok za degradacijo gozdne ceste gre iskati v neustreznem načrtovanju in izgradnji
gozdne ceste, ki kasneje vodi do znatno višjih stroškov vzdrževanja. Poškodbe kasneje
med drugim povzroča tudi neprimerna uporaba ceste oz. statični in dinamični vplivi prometa.
Poškodbe spodnjega in zgornjega ustroja ceste navadno nastanejo predvsem

zaradi

preobteženih tovornjakov, transporta gozdne mehanizacije, prehitre vožnje in vožnje po
razmočenem cestišču. Različne deformacije in poškodbe povzročajo tudi okoljski vplivi, kot
so padavinske in tekoče vode ter sneg in led v kombinaciji s spremembami temperatur.
Zaradi omenjenih vplivov nato nastanejo erozijski jarki, udarne jame, razmočeno vozišče
in s tem omejena nosilnost, plazovi in nanos materiala na cestišče ter poškodbe obcestnih
bankin. Med okoljske dejavnike sicer uvrščamo tudi vraščanje rastlin,

ki ovirajo

odvodnjavanje. Voda z nepravilnim odvodnjavanjem nato zrahlja zgornji ustroj vozišča in
kasneje začne pronicati v cestno strukturo. Neustrezno vzdrževanje gozdne ceste se odrazi v
uporabi neustrezne mehanizacije ter neizkušenosti strojnikov, uporabi neustreznega
materiala in neprimerni zasnovi cestnih struktur (Beguš in Pertlik, 2017). Poškodbe na
gozdnih cestah se sprva pojavijo posamično, nato pa se povečuje njihova velikost in
intenziteta, zaradi česar se povečujejo tudi stroški vzdrževanja (Hribernik, 2004).
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Skupine dejavnikov, kot so neustrezno načrtovanje in gradnja gozdne ceste (podolžni
naklon ceste), njena nepravilna uporaba (prometna obremenitev, spravilo lesa po gozdni
cesti, kmetijska raba ceste) ter okoljski dejavniki (prisojna ali osojna lega ceste, klimatske
razmere, vpliv padavinskih voda, vraščanje rastlin, ozelenitev cestišča), vplivajo na
nastajanje poškodb na gozdni cesti (Gozdne prometnice …, 2008).
6.2

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

V grobem lahko vzdrževanje razdelimo na dva različna pristopa. Prvi je preventivno oz.
redno vzdrževanje, s čimer se preprečuje večje poškodbe gozdne ceste (Larcombe, 1999,
cit. po Beguš in Pertlik, 2017). Tak način vzdrževanja podaljša življenjsko dobo uporabe
ceste. Drugi pristop pa je vzdrževanje gozdne ceste po potrebi oz. glede na njeno
poškodovanost. Stroški so pri takem načinu vzdrževanja nižji, vendar se lahko v kratkem
času po izgradnji že pojavi potreba po konkretnejši obnovi (Beguš in Pertlik, 2017). Tudi
če gozdne ceste niso pogosto v uporabi, je potrebno njihovo redno vzdrževanje. S tem se
zagotovi prevoznost same ceste in s tem varnost uporabnikov ceste, zaščito kapitalskega
premoženja lastnikov gozdov, dostop za nujne primere za gasilska in reševalna vozila,
poleg tega nastanejo tudi manjši stroški vzdrževanja vozil, ki so uporabljena za vožnjo na
gozdnih cestah (Ryan in sod., 2004).
Pri vzdrževanju gozdnih cest opredeljujemo različne vidike (Dobre, 1994, cit. po Beguš in
Pertlik, 2017):
− časovni vidik
•

letno

•

periodično, kar pomeni na 5 do 10 let in lahko obsega tudi obnovo vrhnje plasti
cestišča ali pa obsežnejšo obnovo gozdne ceste

− ekonomski vidik
•

redno vzdrževanje pri letnih vložkih, manjša sprotna vlaganja

•

investicijsko vzdrževanje, večja enkratna vlaganja

− tehnični vidik
•

popravilo manjših poškodb na cestišču

•

popolna obnova ceste
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− način dela pri vzdrževanju
•

ročno

•

mehansko s stroji

•

kombinirano

Poznamo tri vrste poškodb gozdnih cest, in sicer poškodbe spodnjega in zgornjega ustroja
ter poškodbe sistemov odvodnjavanja (Hribernik, 2004):
− poškodbe spodnjega ustroja
•

erozija je posledica spiranja materiala s ceste in nastane zaradi močnejših nalivov
padavinskih voda, ker ima sistem za odvodnjavanje premajhno kapaciteto;
na vozišču so posledično vidne globlje zareze oziroma jarki

•

plazenje – do tega pride ob delovanju vode in gravitacijske sile, kar povzroči
vidno razliko v višini prečnega profila

•

poškodbe bankin nastanejo z vožnjo, ter pri spravilu in skladiščenju lesa

•

zaraščena brežina z grmovjem in drevjem omogoča večjo stabilnost same
brežine, dokler posamezna drevesa ne rastejo v svetli profil vozišča ali veje ne
visijo na vozišče (Mihevc, 2001)

− poškodbe zgornjega ustroja
•

udarne jame nastanejo na razmočenem cestišču zaradi pritiska koles, ker voda
ne odteka zaradi majhnega ali ničelnega vzdolžnega naklona

•

načeta obrabna plast je posledica prometa in okoljskih dejavnikov – zgornja
plast cestišča izgine, zato se pokaže spodnji ustroj ceste

•

valovito vozišče se praviloma pojavi zaradi povezave med neizenačeno
nosilnostjo spodnjega ustroja, neenakomernim pogrezanjem zgornjega ustroja,
pa tudi zaradi zdrsa pogonskih koles na strmih odsekih ceste, kar pa je
izrazitejše vidno za krivinami

•

kolesnice nastajajo vzdolž ceste zaradi prevelike osne obremenitve vozil na
razmočenem ali neutrjenem cestišču s premajhno nosilnostjo

•

erozijski žlebovi različnih globin nastanejo, ko voda odteka vzdolžno po cesti,
najpogosteje na strmih delih ceste, kjer sistem odvodnjavanja ni tako učinkovit
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vraščanje rastlin je značilno za manj prometne ceste, kjer ob robovih in na sredi
cestišča korenine rahljajo zgornji ustroj, zaradi česar tam posledično zastaja
voda

•

nanos materiala se najpogosteje pojavlja ob spravilu lesa, saj material posledično
ovira odtok vode po sistemu odvodnjavanja

− poškodbe sistema odvodnjavanja nastajajo zaradi nanosov materiala, prometa in
vraščanje vegetacije
•

poškodbe jarkov

•

poškodbe koritnic

•

poškodbe cevnih propustov

•

poškodbe dražnikov

Glavni elementi na gozdnih cestah, ki so potrebni rednega vzdrževanja so odvodnjavanje,
podlaga cestnega profila ter debelina spodnjega in zgornjega ustroja. Pri tem je dobra
praksa pri vzdrževanju gozdnih cest nujna za ohranitev cestne osnove, odpravljanje posledic
padavinskih voda, minimiziranje okoljskega vpliva in racionalno vzdrževanje ceste glede
na njeno rabo (Ryan in sod., 2004).
Glede na profesionalne standarde naj bi vzdrževanje gozdnih cest obsegalo (Beguš in
Pertlik, 2017):
− vzdrževanje sistema odvodnjavanja padavinskih voda,
− popravilo zgornjega in spodnjega ustroja ceste,
− popravilo podpornih zidov,
− čiščenje materiala z gozdne ceste, ki ga tja nanosijo padavinske vode z vlak ali
materiala, ki se na cesti kopiči po vsakem spravilu gozdnih lesnih sortimentov,
− vzdrževanje pozimi (pluženje in posipanje),
− čiščenje plazišč ob in na cesti ipd.
Večina del na gozdnih cestah se nanaša na vzdrževanje in ne na gradnjo. Povprečni letni
vzdrževalni stroški znašajo 2 % do 4 % vrednosti novogradnje (Gozdne prometnice …,
2008).
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Problem pri vzdrževanju gozdnih cest predstavljajo omejeni finančni viri, zato je ukrepe
treba načrtovati glede na njihovo nujnost, s čimer se prepreči nadaljnje slabšanje
prevoznosti in nastajanje novih poškodb na vozišču (Hribernik, 2004).
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7 ZAKONODAJA
7.1

GOZDNE PROMETNICE

Zakon … (2015) določa, da se mora gozdna infrastruktura načrtovati, graditi in vzdrževati
tako, da se minimalno prizadene gozdna tla, rastlinstvo in živalstvo, obenem pa je treba
upoštevati tudi obstoj in razvoj višinskih kmetij. Gradnja, vzdrževanje in uporaba gozdnih
prometnic mora potekati tako, da se ne ogroža vodnih virov, povzroča erozijskih procesov,
poveča nevarnost plazov ali na kakršenkoli način ogroža kmetijska ali druga zemljišča in s
tem obstoj gozda. Predpise o gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih prometnic
izdata ministrstvi za gozdarstvo in okolje.
Gozdne ceste so javnega značaja, saj so sestavni del gozda. Tiste, ki omogočajo dostop do
kmetij, vasi, turističnih objektov ipd., prevzemajo pripadajoče lokalne skupnosti. Vzdrževanje
gozdnih cest se financira iz lastnih sredstev lokalnih skupnosti, pristojbin lastnikov
gozdov in proračuna Republike Slovenije (RS) (Zakon …, 2015).
Vožnja po gozdu izven gozdnih cest je prepovedana, izjemoma za gospodarjenje z gozdovi
ali za reševanje ljudi in premoženja. Vožnja z vozili nad določeno težo, ki jo določi Zavod
za gozdove Slovenije (ZGS), je ob veliki razmočenosti cest prepovedana (Zakon ..., 2015).
Praviloma lahko gozdne ceste uporabljajo tudi drugi uporabniki, vendar morajo biti te
ceste ustrezno opremljene z oznako za uporabo na lastno odgovornost. Uporaba mora biti v
skladu z režimom, ki ga določa ZGS v sodelovanju z lastniki gozdov. ZGS določi
poseben režim prometa v primerih, ko se gozdne ceste nahajajo v (Zakon ..., 2015):
− gozdovih s posebnim namenom,
− varovalnih gozdovih,
− požarno ogroženih gozdovih,
− območjih, ki so pomembna za ohranitev prosto živečih živali oziroma v podobnih
primerih.
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Dovoljenje lastnika za uporabo gozdnih cest morajo pridobiti tisti uporabniki, ki trajno ali
začasno čezmerno uporabljajo gozdne ceste, poleg tega pa morajo zagotoviti odpravo
posledic čezmerne uporabe teh cest oziroma plačati povračilo stroškov, ki je sorazmerno z
uporabo in poškodovanostjo cest (Zakon ..., 2015).
Izvajalec mora gozdno cesto v primeru, da sečnje oziroma spravila ni mogoče opraviti
zunaj cestišča, zapreti s prometno signalizacijo. Pred tem mora sicer pridobiti dovoljenje
ZGS, dnevna zapora pa lahko traja največ 10 ur in pod pogojem, da sta označena začetek
in konec zapore. Če zapora traja več dni, mora ZGS v sodelovanju z lastnikom gozdne
ceste izdelati poseben načrt prometa in ga označiti na opozorilnih tablah (Zakon ..., 2015).
Javna gozdarska služba (ZGS) opravlja dejavnosti, kot so (Zakon ..., 2015):
− spremljanje stanja in razvoja gozdov,
− varstvo gozdov,
− usmerjanje gradnje, rekonstrukcij in vzdrževanja gozdnih cest,
− vodenje evidenc in baz podatkov za gozdarstvo,
− prevzemanje del, ki so bila opravljena v gozdu, če so bila sofinancirana iz proračuna
RS.

7.2

VAROVALNI GOZD

Za gozdove s posebnim namenom se razglasijo tisti gozdovi, v katerih je (Zakon ..., 2015):
− izjemno poudarjena raziskovalna funkcija,
− higiensko zdravstvena funkcija,
− funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine.
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V gozdu, ki je bil razglašen za varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom, je treba
določiti režim gospodarjenja, da se zagotovi sredstva za stroške, ki nastajajo zaradi takšnega
režima (Zakon ..., 2015).
7.3

UREDBA O PRISTOJBINI ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

V uredbi za pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je določena metodologija za izračun
višine pristojbine in razporeditev sredstev, ki so zbrana s pristojbino v posameznih občinah.
Pristojbino plačujejo vsi lastniki gozdov, razen tisti, čigar gozd je označen kot varovalni
gozd ali gozdovi, ki niso odprti s cestami. Za s cestami neodprt gozd se šteje, če je območje
večje od 100 ha in njegova povprečna spravilna razdalja meri več kot 1200 m ali ko je žično
spravilo daljše kot 800 m (Uredba …, 2012).
Plačilo pristojbine se obračuna po stopnji 9,4 % od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč,
če pa gre za gozd v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po 12,8-odstotni
stopnji (Uredba …, 2012).
Zbrana sredstva od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest se nato porazdeli po občinah
glede na (Uredba …, 2012):
− dolžino gozdnih cest,
− povprečne vzdrževalne stroške,
− deleže sredstev, ki jih prispevajo lastniki gozdov v posamezni občini.
7.4

PRAVILNIK O FINANCIRANJU IN SOFINANCIRANJU VLAGANJ V
GOZDOVE

Za pridobitev sredstev sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest so upravičene občine, višina
sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest iz sredstev RS pa je odvisna od deleža uporabe
gozdnih cest v javne namene (Pravilnik …, 2004).
Občina pridobi sredstva na osnovi pogodbe, ki je podpisana s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, občine in ZGS. Vsakoletno ZGS naredi načrt vzdrževanja,
prevzem in obračun opravljenih vzdrževalnih del na posamezni gozdni cesti (Pravilnik …,
2004).
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PRAVILNIK O GOZDNIH PROMETNICAH

Pravilnik o gozdnih prometnicah (2009) obsega:
− načrtovanje,
− projektiranje,
− gradnjo,
− vzdrževanje,
− način uporabe,
− evidentiranje grajenih gozdnih prometnic.
Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je v večini primerov namenjena uporabi za
gospodarjenje z gozdovi, zato mora omogočati prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz gozda
do javne ceste, ni pa kategorizirana v skladu s cestno prometnimi predpisi, ki urejajo javne
ceste. Širina gozdne ceste v premi znaša do 3,5 m, niveleta planuma pa ima največji naklon
12 %, preseg ali ničelni naklon pa mora biti utemeljen v tehničnem poročilu (Pravilnik ...,
2009).
Gozdne ceste in pripadajoče objekte (podporni zid, propust, koritnica ipd.) je treba redno
vzdrževati, saj s tem pripomoremo k varnejši uporabi, ohranimo prevoznost, zagotovimo
gospodarnost vlaganj, preprečimo škodljive vplive na bližnja zemljišča in motnje v habitatih
prostoživečih živali. Pogoje in način vzdrževanja gozdnih cest določa Zakon o gozdovih
(Pravilnik …, 2009).
Zakon določa naslednje tipe vzdrževanja gozdnih cest (Pravilnik …, 2009):
− tekoče letno vzdrževanje se izvede vsako leto, in sicer gre za manjša sprotna popravila,
čiščenje vozišča in sistema za odvodnjavanje, z zagotovilom ohranitve stanja gozdne
ceste in preprečevanjem zmanjšanja prevoznosti gozdne ceste;
− tekoče zimsko vzdrževanje obsega pripravo gozdne ceste na zimsko vzdrževanje in
morebitno pluženje in posipanje samega vozišča;
− periodično vzdrževanje zajema obsežnejša dela, ki se jih izvaja na daljša časovna
obdobja in so potrebna za sanacijo gozdne ceste ter pripadajočih objektov oziroma
naprav.
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Prav tako mora biti vzdrževana tudi oprema na cesti, kot so opozorilne table in prometni
znaki, njihova postavitev in obnavljanje pa se štejeta kot strošek vzdrževanja gozdne ceste
(Pravilnik …, 2009).
Gozdne ceste se glede na namen, rabo in tehnične elemente, razvršča v naslednje kategorije
(Pravilnik …, 2009):
− Gozdna cesta G1: cesta je poleg prometa, namenjenega gospodarjenju z gozdom,
namenjena tudi uporabi za javni promet, ki lahko preseže 50-odstotni delež skupnega
prometa. Ta kategorija gozdne ceste zahteva redno vzdrževanje, te stroške, ki nastajajo
zaradi javne uporabe, pa sofinancirajo občine. Zapora na tej kategoriji gozdne ceste je
lahko največ enodnevna.
− Gozdna cesta G2: ta kategorija gozdne ceste odpira več kot 1000 ha gozda. Na teh
cestah prevladuje promet, ki je namenjen gospodarjenju z gozdom, zato je zapora na tej
kategoriji gozdne ceste tudi trajna. V primeru, da cesta vodi do kmetij ali vasi, je
potrebno redno vzdrževanje.
− Gozdna cesta G3: ta kategorija gozdne ceste odpira manj kot 1000 ha gozda. Za to
kategorijo veljajo enaka pravila kot za kategorijo G2, razen tega, da se na njih lahko
poleg trajne zapore določi tudi popolna zapora, poleg tega pa zanje velja samo
vzdrževanje po potrebi.
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REZULTATI
RABA GOZDNIH CEST

Rabo proučevanih gozdnih cest smo opredelili in opisali glede na ustne vire s strani ZGS
(Markovič, 2018) ter glede na opazovanje v obdobju zbiranja podatkov in pisanja diplomske
naloge.
8.1.1 Gozdna cesta Gozdec
Gozdna cesta Gozdec je bila zgrajena z namenom odpiranja gozdov pod kaninskim pogorjem
in kot dostopna cesta za izgradnjo KKŽ Kanin, danes pa upravljavcu služi kot servisna
cesta. Do nedavnega je bila gozdna cesta za prvim odsekom, torej na B postaji KKŽ,
zaprta z zapornico, ki pa po dogovoru z raznimi interesnimi skupinami in občino Bovec
ne opravlja več svoje funkcije. Letno se na območju, odprtim z gozdno cesto Gozdec,
povprečno poseka okoli 2000 m3 lesa (Markovič, 2018). Bovec je znan kot turistično mesto,
gozdna cesta pa se nahaja v neposredni bližini in predstavlja izhodišče za sprehajalce,
hribolazce, jamarje idr. Območje je priljubljeno tudi med kolesarji, ki cesto uporabljajo za
vzpon, v dolino pa se spuščajo po različnih kolesarskih stezah. Zadnji odsek ceste se je
zgradilo z namenom ohranitve planine Krnica, ki privablja obiskovalce in posledično tudi
uporabnike celotne gozdne ceste. Leta 2012 se je začelo s končnega dela ceste graditi zipline
(žična drča) park, gosti parka pa so uporabniki gozdne ceste.
8.1.2 Gozdna cesta Skala
Gozdna cesta Skala odpira bogate smrekove in bukove sestoje, v katerih se letno poseka
povprečno okoli 1000 m3 lesa (Markovič, 2018). Ker se cesta nahaja v območju TNP, je
zaprta z zapornico, dovoljenje za uporabo pa imajo le gozdni delavci, upravljalec parka,
revirni lovci lovišča TNP ter intervencijske službe. Ker je gozdna cesta odmaknjena od
večjih mest in je omejena glede uporabe ter samega gibanja, ni priljubljena med
obiskovalci. Pred zapornico je parkirišče za obiskovalce, med katerimi največji delež
predstavljajo pohodniki.
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STANJE GOZDNIH CEST

S pomočjo predstavnika ZGS Dragana Markoviča smo 17. in 18. maja 2018 opravili popis
stanja oziroma poškodovanosti gozdnih cest. Pri popisu smo uporabili predhodno izdelan
snemalni list (Priloga A). Iz popisa poškodovanosti gozdnih cest smo nato ugotovili, za kaj
se je v preteklosti pri samem vzdrževanju gozdne ceste namenilo premalo sredstev, in
katera vzdrževalna dela bodo imela v prihodnje prednost.
Pri popisovanju poškodb oziroma stanja obeh cest je bilo že na terenu razvidno, da se na
gozdni cesti Gozdec poškodbe cestišča pojavljajo pogosteje kot na gozdni cesti Skala. Na
Slikah 3 do 7 je prikazanih nekaj poškodb, ki smo jih obravnavali v diplomski nalogi.

Slika 3: Kamenje predstavlja oviro v koritnici pred cevnim propustom
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Slika 4: Prečni jarek potreben obnove

Slika 5: Zamašen cevni propust
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Slika 6: Valovitost vozišča se pojavlja za krivinami in v strmejših predelih ceste

Slika 7: Načeta obrabna plast
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8.2.1 Gozdna cesta Gozdec
Gozdna cesta Gozdec s šifro 011206 in odcepom Krnica (011207) ima po vzorčnih odsekih
minimalno širino vozišča 3,5 metra, ponekod pa se pojavljajo tudi odseki s 5 metrov
širokim cestiščem. Povprečni naklon ceste znaša 8,4 %. Celotna proučevana cesta je vpisana
v evidenco gozdnih cest pod vsemi tremi kategorijami (G1, G2 in G3).
Na cesti se vsako leto povečuje delež javnega prometa za namene turizma, kar posledično
vpliva na stanje ceste in s tem zahteva tudi večje vložke v vzdrževanje gozdne ceste. Poleg
javnega prometa se na tej cesti pojavlja še gozdarski promet, ki sicer predstavlja
zanemarljiv delež mnogonamenske rabe.
Popise stanja vseh odsekov smo sešteli in zbrali v Preglednici 1, kjer je razviden delež
posameznih poškodb. Sklop poškodb spodnjega ustroja predstavlja 13,95 % vseh popisanih
poškodb. Plazenja na vzorčnih odsekih te gozdne ceste nismo zaznali, so pa prisotne
poškodbe bankin v obsegu 5,81 % vseh zabeleženih poškodb in erozija z 8,14 %. Naslednji
sklop popisa so bile poškodbe zgornjega ustroja, ki predstavljajo 54,65 % vseh zabeleženih
poškodb. V tem sklopu poškodb so najbolj izrazite udarne jame, načeta obrabna plast,
valovitost vozišča in erozijski žlebovi. Vraščanje rastlin in nanos materiala se redko
pojavljata, kolesnice pa se na tej cesti zaradi stabilnega materiala v spodnjem ustroju ne
pojavljajo. Zadnji sklop, ki obsega poškodbe sistema odvodnjavanja, predstavlja dobrih 31 %
vseh popisanih poškodb. Najizrazitejše poškodbe sistema odvodnjavanja predstavljajo
koritnice s 13,95 %, sledijo prečni jarki z 12,79 % in cevni propusti z 4,65 %. V popisu
vzorčnih odsekov nismo zabeležili vgrajenih dražnikov, saj ti niso bili vgrajeni zaradi
pojava močnih nalivov na tem območju. Prisotnost dražnikov bi posledično zaradi
zamašitve zahtevala pogostejše vzdrževanje in ročno delo.
Pri popisu vzorčnih odsekov smo si zabeležili tudi vse cevne propuste in prečne jarke, ki se
nahajajo na gozdni cesti. Po celotni dolžini smo našteli 16 cevnih propustov in 42 prečnih
jarkov.
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Preglednica 1: Pogostost pojavljanja poškodb na vzorčnih odsekih gozdne ceste Gozdec
Pogostost pojavljanja
POŠKODBE SPODNJEGA USTROJA

Delež (%)
13,95

Erozija

7

8,14

Plazenje

0

0,00

Poškodbe bankin

5

5,81

POŠKODBE ZGORNJEGA USTROJA

54,65

Udarne jame

13

15,12

Načeta obrabna plast

13

15,12

Valovitost vozišča

10

11,63

Kolesnice

0

0,00

Erozijski žlebovi

8

9,30

Vraščanje rastlin

1

1,16

Nanos materiala

2

2,33

POŠKODBE SISTEMA ODVODNJAVANJA

31,40

Prečni jarek

11

12,79

Koritnica

12

13,95

Cevni propust

4

4,65

Dražnik

0

0,00

SKUPAJ

83

100,00
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8.2.2 Gozdna cesta Skala
Gozdna cesta Skala s šifro 011102 ima po vzorčnih odsekih minimalno širino vozišča 3,5 m
in povprečni naklon 9,6 %. Proučevana cesta je vpisana v evidenco gozdnih cest pod
kategorijo G1.
Gozdna cesta Skala je zaprta z zapornico, saj se nahaja v območju TNP. S tem je onemogočen
dostop javnemu prometu, gozdna cesta pa je tako namenjena predvsem gospodarjenju z
gozdom. Zaradi omejene rabe in rednega vzdrževanja je cesta skozi celotno leto optimalno
prevozna.
V Preglednici 2 smo zbrali popis stanja vseh vzorčnih odsekov ter določili deleže, ki jih
posamezne poškodbe predstavljajo. Poškodb spodnjega ustroja na tej cesti ni bilo zaznati.
Pri poškodbah zgornjega ustroja pri popisu nismo zabeležili udarnih jam, valovitosti vozišča
in kolesnic. Načeta obrabna plast z 22,22 % in vraščanje rastlin z 29,63 % predstavljata
največji delež poškodb zgornjega ustroja, pojavljajo pa se tudi erozijski žlebovi in nanos
materiala v majhnih deležih (7,41 %). Poškodbe zgornjega ustroja tako predstavljajo kar
66,67 % vseh zabeleženih poškodb na tej gozdni cesti, preostalih 33,33 % poškodb pa se
pojavlja na sistemih odvodnjavanja. Jarki na cesti niso poškodovani in opravljajo svojo
funkcijo, dražnikov pa na tej gozdni cesti ni vgrajenih. Največji delež poškodb
predstavljajo z materialom polne koritnice z 29,63 %, preostanek pa zamašeni cevni
propusti (3,70 %).
Pri popisu vzorčnih odsekov smo si zabeležili tudi vse cevne propuste in prečne jarke po
celotni dolžini gozdne ceste. Našteli smo 9 cevnih propustov in 15 prečnih jarkov.
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Preglednica 2: Pogostost pojavljanja poškodb na vzorčnih odsekih gozdne ceste Skala
Pogostost pojavljanja
POŠKODBE SPODNJEGA USTROJA

Delež (%)
0,00

Erozija

0

0,00

Plazenje

0

0,00

Poškodbe bankin

0

0,00

POŠKODBE ZGORNJEGA USTROJA

66,67

Udarne jame

0

0,00

Načeta obrabna plast

6

22,22

Valovitost vozišča

0

0,00

Kolesnice

0

0,00

Erozijski žlebovi

2

7,41

Vraščanje rastlin

8

29,63

Nanos materiala

2

7,41

POŠKODBE SISTEMA ODVODNJAVANJA

33,33

Prečni jarek

0

0,00

Koritnica

8

29,63

Cevni propust

1

3,70

Dražnik

0

0,00

SKUPAJ

28

100,00
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VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

Redno vzdrževanje gozdnih cest je nujno za optimalno prevoznost ter rabo ceste. Na
proučevanih gozdnih cestah se izvaja tekoče letno vzdrževanje, ki zajema manjša sprotna
popravila in čiščenje gozdne ceste ter sistema za odvodnjavanje. Na naslednjih sedmih
straneh smo zbrali in obdelali podatke iz realizacije o vzdrževanju proučevanih gozdnih
cest. V Prilogah B in C so zbrani podatki o vzdrževalnih delih za posamezno cesto po letih v
proučevanem obdobju. Iz tabel je razvidno, katera dela so bila v posameznem letu
izvedena na posamezni cesti, količina porabljenega materiala oziroma opravljenega dela,
stroški na enoto dela ter končna vrednost po posamezni postavki. Na koncu smo sešteli vse
vrednosti ter dobili vsoto, ki je bila v posameznem letu porabljena za vzdrževanje
posamezne proučevane gozdne ceste.
8.3.1 Gozdna cesta Gozdec
Vzdrževanje na tej gozdni cesti se je v proučevanem obdobju opravljalo vsako leto različno,
kar je razvidno iz Priloge B. Gramoziranje in ročno čiščenje ceste sta bili edini postavki,
ki sta se vsako leto pojavili v realizaciji proučevanega obdobja. Največ gramoza so porabili
v letu 2016, torej takoj po prekategorizaciji, in sicer 260 m3 gramoza, najmanj pa v letu
2015, in sicer le 40 m3 za nekaj več kot 9 km dolgo cesto. Ročnega čiščenja cest je bilo
najmanj v letu 2017, ko je bilo opravljenih le 12 ur dela, največ pa v letu 2010, ko se je
opravilo 104 ure ročnega dela. Iz realizacije je razvidno, da so se preostale tri delovne
postavke opravljale po potrebi. Profiliranje vozišča s koritnico so opravili v skoraj vseh
letih, z izjemo leta 2015, ko so porabili tudi najmanjšo količino gramoza. Strojnega čiščenja
cest se do vključno leta 2013 na gozdni cesti Gozdec sploh ni opravljalo, nato pa so se
opravljene strojne ure v to delovno postavko vsako zaporedno leto nekoliko povečevale, in
sicer od 13 opravljenih ur v letu 2014 do 58 opravljenih ur v letu 2017. Strojno čiščenje
brežin se je na tej gozdni cesti opravljalo po potrebi, in sicer v letih 2011 in 2012 ter zadnjih
dveh letih proučevanega obdobja. Tega dela se je opravilo najmanj v letu 2016, ko so
obsekali le 0,8 km brežin na celotni cesti, največ pa v letu 2017, ko so obsekali 6 km brežin
proučevane gozdne ceste.
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8.3.2 Gozdna cesta Skala
Potek vzdrževalnih del na gozdni cesti Skala je bil v vsakem posameznem letu drugačen,
kar vidimo v Prilogi C. V vseh letih proučevanega obdobja je bilo prisotno gramoziranje,
vendar so se količine gramoza med leti precej razlikovale. Največ so v gramoziranje vložili v
letih 2011 in 2012, ko so porabili 60 m3 gramoza, najmanj pa v letih 2010 in 2015, in sicer
le 30 m3. V letih 2010 do 2014 se je redno opravljalo tudi profiliranje vozišča s koritnico
v dolžini 5 kilometrov, kar predstavlja praktično celotno cesto. Ročnega čiščenja cest v letih
2014 in 2016 na tej cesti ni bilo, v ostalih letih pa se je opravilo od 64 do 94 ur v posameznem
letu, izjemoma v zadnjem letu proučevanega obdobja, ko je bilo opravljenih le 8 ur
ročnega dela. Strojno čiščenje cest se je na tej gozdni cesti opravljalo med leti 2014 in
2017, in sicer so v tem obdobju opravili 24 do 36 strojnih ur dela. Le v letu 2012 so po
potrebi opravili še ročno obsekovanje brežin, in sicer v obsegu 24 ur.

8.4

ANALIZA DOSEDANJEGA VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST

8.4.1 Analiza razpoložljivih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest
Republika Slovenija vsako leto iz svojega proračuna za namene vzdrževanja gozdnih cest
občini Bovec nameni približno 16.500,00 € (Markovič, 2018). Razpoložljiva sredstva
krajevna enota zavoda za gozdove Bovec pa nato ta sredstva glede na potrebe prerazporedi
po vseh gozdnih cestah v občini.
Leto 2016

€

Leto 2017

€
€
€

Proračun RS

Občina Bovec

Proračun RS

Občina Bovec

Slika 8: Razpoložljiva finančna sredstva za vzdrževanje gozdne ceste Gozdec za leto 2016 in 2017
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Leta 2015 se je prvi del gozdne ceste Gozdec, ki sega do B postaje KKŽ Kanin,
prekategoriziralo v občinsko cesto. S tem se vzdrževanje tega dela ceste financira s strani
občine, preostali del pa z naslova proračuna RS. Sredstva namenjena za vzdrževanje gozdne
ceste Skala prihajajo izključno iz proračuna RS.
Slika 8 nam prikazuje količino finančnih sredstev, ki jih občina Bovec in RS namenita za
vzdrževanje gozdne ceste Gozdec. Iz blagajne občine Bovec je bilo v letu 2017 za občinski
del ceste namenjenih 1.437,00 € več kot v letu 2016, kar je bila najverjetneje posledica
slabšega stanja ceste v tistem letu. Proračunski del sredstev za vzdrževanje preostanka
ceste, ki vodi od B postaje KKŽ do planine Krnica, je bil v letu 2017 za 1.836,00 € manjši
kot v preteklem letu, saj se tega dela ceste v tistem letu ni uporabljalo za gospodarjenje z
gozdom, sama prevoznost ceste pa je bila zagotovljena tudi z manjšim vložkom.
8.4.2 Analiza porabe finančnih sredstev
Iz Slike 9 je razvidna poraba finančnih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest Gozdec in
Skala za proučevano obdobje med letoma 2010 in 2017. Trend porabe sredstev namenjenih
za vzdrževanje gozdne ceste Skala je med letoma 2010 in 2017 upadal, medtem ko je
poraba sredstev, namenjenih za vzdrževanje gozdne ceste Gozdec, med leti v proučevanem
obdobju nihala. V letu 2010 in 2011 se je delež sredstev povečal, nato pa je začel do leta
2015 počasi upadati, nato pa se je prvi del gozdne ceste prekategoriziral v občinsko cesto. S
tem so se povečala tudi sredstva namenjena za njeno vzdrževanje.
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Slika 9: Poraba finančnih sredstev za vzdrževanje v proučevanem obdobju za gozdni cesti Gozdec in Skala

Na Sliki 10 je prikazana struktura porabe finančnih sredstev za gozdno cesto Gozdec za
obdobje med letoma 2010 in 2017. Največ sredstev se je v večini let porabilo za nabavo in
prevoz gramoza, izjemoma v letih 2013 in 2015. V letu 2016 in 2017 se je poraba gramoza
skoraj podvojila, saj se je povečala intenzivnost rabe ceste. Poraba finančnih sredstev, ki se
jih je namenilo za profiliranje vozišča, je vsako leto proučevanega obdobja znašala med
1.500,00 € in 2.100,00 €. Trend ročnega čiščenja cest je bil v proučevanem obdobju v
upadanju. V letu 2010 so sredstva za ta namen znašala 1.040,00 € in so se do leta 2017
znižala na 156,00 €. Do strojnega čiščenja te ceste je prvič prišlo leta 2014, odtlej pa je
način vzdrževanja v porastu. Za to delo je bilo leta 2014 namenjenih 494,00 €, leta 2017 pa
2.290,00 €. Strojno čiščenje brežin oziroma mulčenje se ni izvajalo vsako leto, ampak po
potrebi, in sicer v letih 2011, 2012, 2016 in 2017. Za to delo je bilo v teh letih namenjenih
med 144,00 € in 1.080,00 €.
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Slika 10: Struktura porabe finančnih sredstev za gozdno cesto Gozdec po vrsti del za proučevano obdobje
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Slika 11: Struktura porabe finančnih sredstev za gozdno cesto Skala po vrsti del za proučevano obdobje

Slika 11 prikazuje strukturo porabe finančnih sredstev za gozdno cesto Skala za obdobje
med letoma 2010 in 2017. Največ finančnih sredstev se je v proučevanem obdobju namenilo
za tlakovanje mulde, ki se je izvedlo le v letu 2010, za to pa je bilo namenjenih 2.032,00 €.
Poraba sredstev za gramoziranje je v proučevanem obdobju nihala.
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Najmanjša je bila v letu 2015, ko je bilo za to namenjenih 643,00 €, največja pa v letih
2011 in 2012 v znesku 1.440,00 €. Profiliranje vozišča s koritnico se je na gozdni cesti
Skala v proučevanem obdobju izvajalo samo med letoma 2010 in 2014, za to namenjena
sredstva pa so znašala okoli 1.000,00 €. Trend ročnega čiščenja cest je bil med letoma
2010 in 2013 v rahlem porastu, v letu 2014 in 2016 pa se tega dela sploh ni izvajalo. Za ta
namen so sredstva znašala od 104,00 € do 896,00 €. Enako kot na gozdni cesti Gozdec, se
tudi na cesti Skala do leta 2014 strojnega čiščenja ceste ni izvajalo. Finančna sredstva,
namenjena strojnemu čiščenju, so med letoma 2014 in 2017 nihala, znašala pa med 950,00
€ in 1.370,00 €. Ročno čiščenje brežin se je v proučevanem obdobju izvedlo le enkrat, in
sicer v letu 2012, ko je bilo za to namenjenih 340,00 €.
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Slika 12: Primerjava strojnega in ročnega dela v € v proučevanem obdobju za gozdno cesto Gozdec

Na Sliki 12 vidimo primerjavo finančnih vložkov, namenjenih za ročno in strojno čiščenje
cest in brežin na gozdni cesti Gozdec. V proučevanem obdobju je bil trend ročnega dela v
upadanju. V letu 2010 je bilo za to namenjenih 1040,00 €, do leta 2017 pa so se sredstva
znižala na 156,00 €. Drugačna slika je nastala pri prikazu strojnega dela, saj je upad
ročnega dela pri čiščenju cest in brežin posledično nadomestilo strojno delo. Strojnega dela
se med letoma 2010 in 2013 ni izvajalo. Najmanj sredstev za strojno delo se je porabilo v
letu 2014, in sicer 494,00 €, največ pa v letu 2017, ko so ta sredstva znašla 3.370,00 €.
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Slika 13: Primerjava strojnega in ročnega dela v € v proučevanem obdobju za gozdno cesto Skala

Slika 13 prikazuje primerjavo finančnih vložkov, namenjenih za ročno in strojno čiščenje
cest ter ročno čiščenje brežin na gozdni cesti Skala. Ročno delo je bilo opravljeno skoraj v
vseh letih, razen v letih 2014 in 2016. Vložena finančna sredstva so bila najmanjša v letu
2017, in sicer 104,00 €, največja pa 1.140,00 € v letu 2012. Strojno delo je bilo opravljeno
med letoma 2014 in 2017. Finančni vložki so se za strojna dela na gozdni cesti Skala gibali
med 950,00 € in 1.370,00 €.
8.4.3 Analiza vzdrževalnih del na gozdnih cestah
Za gozdno cesto Gozdec (Slika 14) je bilo v obdobju med letoma 2010 in 2012 vsako leto
porabljenih med 130 m3 in 150 m3 gramoza, v obdobju med letoma 2013 in 2015 pa je
poraba le tega drastično upadla na povprečno 60 m3 na leto. Do tega je prišlo zaradi
izgradnje zipline parka in posledično uporabe ceste v turistične namene. Zaradi tega se je
pričakoval vložek za vzdrževanje tudi s strani lastnika zipline parka, ki ga pa ni bilo. Ko se je
konec leta 2015 del ceste prekategoriziral v občinsko, je finančna sredstva za vzdrževanje
namenila tudi občina Bovec. Vložki so bili v zadnjih dveh letih v proučevanem obdobju
tako visoki tudi zaradi premajhnih vložkov za vzdrževanje in prekomerne rabe gozdne ceste
v preteklih letih. Največ gramoza se je porabilo v letu 2016, in sicer 260 m3 oziroma 0,03 m3
na tekoči meter gozdne ceste, najmanj v letu 2015, in sicer 40m3, kar je zgolj 0,004 m3 na
tekoči meter gozdne
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ceste. Trend porabe gramoza na gozdni cesti Gozdec je skozi obravnavano obdobje v
naraščal, kar je razvidno na Sliki 14.
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Slika 14: Primerjava porabe gramoza za gozdni cesti Gozdec in Skala v obdobju 2010 do 2017

Na gozdni cesti Skala (Slika 14) se količina porabljenega gramoza v proučevanem obdobju ni
očitno spreminjala, kar vidimo kot rdečo trendno črto. Najmanj gramoza se je za vzdrževanje
te ceste namenilo leta 2010, in sicer 30 m3 oziroma 0,005 m3 na tekoči meter gozdne ceste,
največ pa v letih 2011 in 2012, in sicer 60 m3, kar je 0,01 m3 na tekoči meter gozdne
ceste. Konstantna količina porabljenega gramoza kaže na zadostno redno vzdrževanje ter
omejeno rabo gozdne ceste.
S Slike 15 je razvidno, da se je v prvih štirih letih profiliralo celotno dolžino gozdne ceste
Gozdec, leto kasneje le 7 km, v letu 2015 pa ta oblika vzdrževalnega dela ni bila izvedena. V
zadnjih dveh obravnavanih letih se je izvajalo profiliranje le na 6 km od skupno 9,327 km
dolge gozdne ceste Gozdec. Iz tega lahko sklenemo, da trend za profiliranje gozdne ceste
Gozdec močno pada.
Profiliranje se je na gozdni cesti Skala izvajalo v celotni dolžini v obdobju med letoma
2010 in 2014, kasneje pa se profiliranja sploh ni izvajalo. Iz Slike 15 je videti, da tudi pri
gozdni cesti Skala trend profiliranja močno pada, enako kot pri gozdni cesti Gozdec.
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Slika 15: Primerjava profiliranja v kilometrih za gozdni cesti Gozdec in Skala v obdobju 2010 do 2017
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Slika 16: Primerjava čiščenja v urah za gozdni cesti Gozdec in Skala v obdobju 2010 do 2017

Za izdelavo Slike 16 smo sešteli dve postavki čiščenja, in sicer ročno čiščenje ceste in
strojno čiščenje ceste za vsako gozdno cesto posebej. Najmanj čiščenja se je na gozdni
cesti Gozdec opravilo leta 2014 s 60 urami, največ pa leta 2010 s 104 urami. Trend
čiščenja za gozdno cesto Gozdec, ki je označen s črno barvo, rahlo upada. Tudi na gozdni
cesti Skala je bilo za čiščenje letno namenjenih največ 100 ur, in sicer leta 2014, najmanj
pa v letih 2016 in 2017, ko se je vsako leto opravilo le po 32 ur čiščenja. Rdeča trendna
črta nam prikazuje strm upad opravljenega čiščenja na gozdni cesti Skala.
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NAČRT POTREBNIH VZDRŽEVALNIH DEL ZA LETO 2018
GOZDNA CESTA GOZDEC

V Preglednici 3 so zbrani podatki stanja gozdne ceste Gozdec iz popisa, ki smo ga opravili
17. maja 2018. Prva vrstica s podatki vsebuje podatke o potrebnih popravilih na vzorčnih
odsekih za posamezna dela. V alineji »vzorčni odseki (vse)« je seštevek vseh parametrov
na vzorčnih odsekih. Ta dva podatka smo za vsako posamezno delo uporabili za izračun
deležev, ki jih potrebna popravila na vzročnih odsekih predstavljajo napram seštevku vseh
parametrov na vzorčnih odsekih. Izračunane deleže smo nato množili s podatki iz vrstice
»celotna cesta«, predstavljajo pa količine (m2/tm/kom), ki se nahajajo na celotni dolžini
ceste Gozdec (9.327 km). S tem smo pridobili količino potrebnih del, ki bi bila potrebna v
letu 2018 za optimalno prevoznost ceste.
Pri izračunu površine vozišča smo upoštevali utrjeno širino vozišča na vzorčnih odsekih
(3 m). Upoštevana nasuta plast gramoza je bila 0,1 m, s tem podatkom pa smo nato
izračunali količino potrebnega materiala za nasutje celotne ceste.
Izračunani deleži potrebnih del na popisnih odsekih znašajo za gramoziranje 78 %, 79 %
za grediranje, 100 % za izdelavo prečnih jarkov in čiščenje propustov, 60 % za čiščenje
koritnic ter 5 % za obsekovanje. Iz teh podatkov je razvidno, da je na cesti najbolj potrebna
izdelava prečnih jarkov in čiščenje propustov, saj so bili vsi popisani elementi
odvodnjavanja potrebni čiščenja oziroma izgradnje. Obsekovanje predstavlja sedaj samo
5- odstotni delež, saj je bilo opravljeno v prejšnjih letih v zadostnem obsegu.
Vzdrževalna dela smo ovrednotili po ceniku ukrepov in storitev za leto 2017 izvajalca
SGG Tolmin (Markovič, 2018), ki ga najdemo v Prilogi F.
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Preglednica 3: Načrt potrebnih vzdrževalnih del za gozdno cesto Gozdec za leto 2018 glede na popis stanja
vrsta dela

gramoziranje

grediranje

čiščenje
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čiščenje

koritnic

prečnih

propustov

obsekovanje
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650
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650
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5

celotna cesta

27.981

9.327

9.327

42

16

9.327

potrebna

21.825

7.390

5.596

42

16

466

količina

2.183

7,39

5,596

10,5

8

0,466

enote

m3

km

km

h

h

km

€/enoto

19,10

162,50

166,10

38,00

13,00

180,40

vsota (€)

41.522,00

399,00

104,00

84,00

(popravilo)
vzor.odseki
(vse)

dela

2.055,001

SKUPAJ

44.163,00€

Za nabavo in prevoz 2.183 m3 gramoza na gozdno cesto Gozdec smo po ceni 19,10 € za m3
izračunali vsoto 41.522,00 €, kar predstavlja daleč največji strošek. Pri grediranju smo kot
izvedbo dela upoštevali profiliranje vozišča s koritnico v obsegu, kot je predvideno za
čiščenje koritnic, torej 5,596 km. Cena ukrepa na kilometer znaša 162,50 €. Preostanek
potrebnega grediranja smo kot izvedbo dela upoštevali profiliranje vozišča, torej 1,794 km.
Cena tega ukrepa znaša 166,10 €. Končni izračun celotnega grediranja in čiščenja koritnic
1

Prišteti še stroški za komprimiranje (834 €)
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tako znaša 1.221,00 €. Na koncu smo temu znesku prišteli še stroške za komprimiranje
vozišča v dolžini 7,39 km, ki po ceniku znaša 112,80 €/km, torej skupno 834,00 €. Za
izdelavo prečnih jarkov na celotni cesti bi uporabili rovokopač z urno postavko 38,00 €,
tako bi za ta namen porabili 399,00 €. Čiščenje propustov bi se opravilo ročno po urni
postavki 13,00 €, kar bi skupno naneslo 104,00 €. Strojno obsekovanje po ceniku znaša
180,40 €/km, v našem primeru pa bi za 466 m stroški znašali 84,00 €. Skupno bi stroški za
optimalno prevoznost gozdne ceste Gozdec v letu 2018 znašali 44.163,00 €.
Na koncu smo izračunali še vsoto stroškov vzdrževalnih del kilometra gozdne ceste.
Izračun stroškov vzdrževalnih del za kilometer gozdne ceste:
44.163,00 €
= 4.735,00 €/km
9,327 km

…(1)

Po izračunu (1) bi za optimalno prevoznost gozdne ceste Gozdec porabili 4.735,00 € za
kilometer.

9.2

GOZDNA CESTA SKALA

V Preglednici 4 so zbrani podatki stanja gozdne ceste Skala iz popisa, ki smo ga opravili
18. maja 2018. Za izračun količine potrebnih vzdrževalnih del, ki bi zagotovila optimalno
prevoznost gozdne ceste Skala v letu 2018, smo uporabili enako metodologijo izračuna kot za
gozdno cesto Gozdec.
Največji izračunan delež potrebnih vzdrževalnih del procentualno predstavlja obsekovanje
s 63 % in čiščenje koritnic s 62 %. Po popisu vzorčnih odsekov predstavlja gramoziranje
32 %, čiščenje propustov malenkost več, in sicer 33 %, ter grediranje 37 % celotnega
vzorca gozdne ceste. Vzorčni odseki so predstavljali 8 % delež celotne gozdne ceste.
Vzdrževalna dela smo ovrednotili po ceniku ukrepov in storitev za leto 2017 izvajalca
SGG Tolmin (Markovič, 2018).
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Preglednica 4: Načrt potrebnih vzdrževalnih del za gozdno cesto Skala za leto 2018 glede na popis stanja

vrsta dela
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2

Prišteti še stroški za komprimiranje (388 €)

13.198,00 €
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Na gozdni cesti Skala se glede na popis stanja potrebuje 534 m3 gramoza, njegova nabavna
cena in prevoz na gozdno cesto pa znaša 21,70 €/m3. Največji vložek je bil predviden za
gramoziranje ceste, in sicer 11.588,00 €. Pri grediranju smo za izvedbo storitve upoštevali
profiliranje vozišča s koritnico celotnega odseka, ki je predviden za čiščenje koritnic.
Kilometrska postavka za profiliranje vozišča in koritnic znaša 166,10 €, skupno pa nanese
571,00 €. Z omenjeno storitvijo opravimo razgrinjanje materiala in obenem čiščenje koritnic,
kar smo tudi upoštevali pri izračunu. Skupnem seštevku vsote za grediranje smo prišteli še
stroške komprimirnja po postavki 112,80 €/km, kar znese dodatnih 387,70 €. Pri popisu stanja
gozdne ceste smo opazili, da vsi prečni jarki opravljajo svojo funkcijo in so v dobrem stanju,
zato pri tem delu nimamo izračuna stroškov. Čiščenje propustov bi se opravilo ročno po
urni postavki 13 €/h, ker pa je potrebno očistiti le 3 propuste, bi to skupno naneslo le
20,00 €. Strojno obsekavanje znaša 180,40 €/h. V našem primeru bo potrebno obsekati
3.498 km, kar bo po izračunu zneslo 631,00 €. Skupni stroški vseh predvidenih del za
gozdno cesto Skala bi znašali 13.198,00 €.
Na koncu smo izračunali še vsoto stroškov vzdrževalnih del za kilometer gozdne ceste.
Izračun stroškov vzdrževalnih del kilometra gozdne ceste:
13.198,00 €
5,523 km

= 2.390,00 €/km

…(2)

Po izračunu (2) bi za optimalno prevoznost gozdne ceste Skala porabili 2.390,00 € za
kilometer.
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9.3

PRIMERJAVA PORABLJENIH SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE KILOMETRA
GOZDNIH CEST GOZDEC IN SKALA

Na Sliki 17 imamo primerjavo porabljenih sredstev za vzdrževanje kilometra ceste za
posamezno gozdno cesto med letoma 2010 in 2017, za leto 2018 pa je dodan naš izračun
stroškov, ki bi bili potrebni za optimalno prevoznost obeh gozdnih cest. Vložki na tekoči

Filnančna sredstva [€]

kilometer ceste so v primerih obeh proučevanih gozdnih cest med leti nihali.
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Slika 17: Primerjava porabljenih sredstev za vzdrževanje kilometra gozdnih cest Gozdec in Skala

Najnižji dejanski vložki za gozdno cesto Gozdec so iz tabele razvidni v letu 2015, ko je
bilo na kilometer gozdne ceste porabljenih le 376,00 €. V kilometer gozdne ceste Skala je
bilo najmanj finančnih sredstev vloženih v letu 2016, in sicer 415,00 €. Porabljena finančna
sredstva za vzdrževanje kilometra gozdne ceste Gozdec so med letoma 2010 in 2015 nihala
med 376,00 € in 715,00 €, nato pa so se v letih 2016 in 2017 zaradi prekategorizacije ceste
dvignili, in sicer na dobrih 950,00 €. Vložki v gozdno cesto Skala so med letoma 2010 in
2017 nekoliko nihali, vendar pa celoten trend med posamičnimi leti kaže na rahlo upadanje
vlaganj. Za leto 2018 smo glede na popis stanja proučevanih gozdnih cest izračunali
potrebna finančna sredstva za vzdrževanje kilometra posamezne

gozdne ceste, ki bi

zagotovila njeno optimalno prevoznost. Iz grafikona je razvidno, da izračunana potrebna
finančna sredstva za leto 2018 močno odstopajo od prejšnjih let, in sicer znašajo 4.735,00
€ za cesto Gozdec in 2.390,00 € za cesto Skala.
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10 SKLEP
Občina Bovec vsako leto iz državnega proračuna dobi 16.500,00 € finančnih sredstev
(Markovič, 2018), ki so namenjena za vzdrževanje vseh gozdnih cest v občini. Po predlogu
ZGS se pridobljena sredstva razporedijo glede na potrebo in intenzivnost rabe posamezne
gozdne v občini Bovec. Količina finančnih sredstev je vsekakor premajhna, saj to še zdaleč
ne pokrije potrebnih vzdrževalnih del, ki bi zagotovile optimalno prevoznost vseh gozdnih
cest v tej občini.
Poškodbe, ki se pojavljajo najpogosteje, so zelo odvisne od posamezne gozdne ceste. Na
gozdni cesti Gozdec se glede na popis stanja najpogosteje pojavljata načeta obrabna plast
in pojav udarnih jam. Na cesti Skala pa je največji problem vraščanje rastlin in načeta
obrabna plast.
Največ finančnih sredstev za vzdrževanje proučevanih gozdnih cest se je med letoma 2010
in 2017 namenilo za gramoziranje in profiliranje ter strojno čiščenje cest. Tanka plast
gramoza se ni komprimirala, ampak so nasuto cestišče utrdili tekom prevažanja gramoza s
tovornjakom. Komprimiranje s tovornjaki ni zaželeno, saj se za krivinami s takšnim načinom
utrjevanja ceste pojavlja valovitost vozišča.
Prva zastavljena hipoteza, s katero smo predpostavili, da se v gozdno cesto Gozdec glede
na povečevanje intenzivnosti rabe v proučevanem obdobju povečujejo tudi finančna vlaganja
in fizično delo, ne drži, zato jo lahko ovržemo. Z analizo finančnih vlaganj smo ugotovili,
da so se trendi vlaganj do prekategorizacije ceste v letu 2015 zmanjševali. Kasneje, v
letu 2016, so se sredstva za vzdrževanje ceste zaradi dodatnih finančnih vložkov s strani
občine podvojila. Sredstva s strani občine so namenjena izključno za prvi 6- kilometrski del
gozdne ceste, ki je sedaj občinska, zato se sredstva iz proračuna RS razporedijo le na
preostale dobre 3 km. V letu 2012 je bil na zadnjem delu gozdne ceste zgrajen zipline park
in odtlej se vsako leto skladno s porastom turizma v dolini Soče povečuje tudi dnevni
obisk omenjenega parka oziroma uporaba gozdne ceste. Za spravilo

gozdno lesnih

sortimentov se vsako leto rabi cesto približno enako, kar pomeni, da ima javen promet na
gozdno cesto največji vpliv. Ob tem lahko potrdimo tudi tretjo hipotezo, ki predpostavlja
slabo stanje gozdne ceste Gozdec – predvsem zaradi mnogonamenske rabe.
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Prav tako lahko ovržemo drugo hipotezo, s katero smo predpostavili, da se je za vzdrževanje
gozdne ceste Skala v proučevanem obdobju vsako leto namenila enaka višina finančnih
sredstev. Trendi finančnih vlaganj ter posledično fizično delo so v proučevanem obdobju
stalno rahlo upadali. V letu 2010 so sredstva namenjena za vzdrževanje te gozdne ceste
znašala 4.600,00 €, v letu 2017 pa le še 2.144,00 €. Iz tega je razvidno, da so se v tem obdobju
sredstva zmanjšala za več kot polovico.
Ovržemo lahko tudi zadnjo hipotezo, s katero smo predpostavili, da so finančna sredstva za
vzdrževanje gozdne ceste Gozdec višja kot sredstva za vzdrževanje gozdne ceste Skala. S
primerjavo vložkov za vzdrževanje kilometra gozdne ceste za posamezno proučevano cesto
smo ugotovili, da so bila sredstva v gozdno cesto Skala večja od sredstev namenjenih za cesto
Gozdec, in sicer v letih 2010, 2013, 2014 in 2015. V preostalih letih proučevanega obdobja
pa so bila sredstva namenjena za cesto Gozdec večja od sredstev namenjenih za cesto Skala.
Iz virov ZGS (Poročilo …, 2016) smo razbrali, da je na makadamskih oziroma gozdnih
cestah najpogosteje potrebna obnova vozišča, sledi pa čiščenje cest in brežin (mulčenje). V
poročilu je navedeno, da je na državni ravni ocena stroškov za leto 2016 znašala 765 €/km
gozdne ceste. Na gozdni cesti Gozdec je bilo v letu 2016 (Priloga B) porabljeno 952 €/km,
kar pomeni, da je bila potreba po vzdrževanju večja ali pa je bila dražja izvedba vzdrževalnih
del glede na državno povprečje za to leto. V letu 2016 je bilo za dela na gozdni cesti
Skala namenjenih in porabljenih 414 €/km (Priloga C), to pa pomeni, da je vzdrževanje
stroškovno cenejše ali nezadostno.
Hribernik (2004) je v svoji magistrski nalogi prišel do zaključka, da je bilo v občini Črna
na Koroškem glede na popis stanja gozdnih cest potrebno vložiti 762,930 SIT/km oziroma
pretvorjeno (CoinMill, 2018) v evre 3.183,65 €/km. Glede na popis stanja gozdne ceste
Gozdec, sredstva za vzdrževanje znašajo 4.735,00 €/km, za gozdno cesto Skala pa 2.390,00
€/km. V omenjeni magistrski nalogi ta sredstva predstavljajo povprečje vseh gozdnih
cest v občini Črna na Koroškem. Gozdna cesta Gozdec se uporablja v mnogonamenski rabi
in je v primerjavi z rezultati magistrske naloge Hribernika (2004) potrebna višjih finančnih
vložkov za vzdrževanje. Prav nasprotno pa je za gozdno cesto Skala, kjer je potrebno manj
finančnih sredstev za vzdrževanje na kilometer ceste.
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Mihevc (2001) je s popisom stanja gozdnih cest v občini Žiri naredil zaključek, da bi bilo
za obnovo oziroma vzdrževanje potrebnih 191.787,00 SIT/km gozdnih cest, kar pretvorjeno
(CoinMill, 2018) znaša 800,31 €/km. V primerjavi z našimi zaključki je ta vsota precej
manjša, razlogi za to pa so lahko boljše stanje gozdnih cest ali nižji stroški vzdrževanja.
Gozdna cesta Gozdec je bila zgrajena za gospodarjenje z gozdom in dostop do trase KKŽ
Kanin, zato ne vsebuje določenih tehničnih elementov, ki bi cesto utrdili do te mere, da bi
prenesla današnjo prometno obremenitev. Zaradi intenzivne rabe gozdne ceste Gozdec v
turistične namene, bi bilo potrebno za vzdrževanje nameniti več finančnih sredstev iz
občinskega proračuna ali s strani ponudnikov turističnih storitev. Glede na to, da je gozdna
cesta Skala zaprta za javni promet, uporablja pa se jo le za gospodarjenje z gozdom in
upravljanje narodnega parka, bi se za vzdrževanje moralo pridobiti več sredstev iz državnega
proračuna.
Priliv finančnih sredstev iz državnega proračuna za vzdrževanje gozdnih cest v občini
Bovec znaša okoli 16.500,00 € letno. Občina Bovec pa je namenila za 6-kilometrski odsek
gozdne ceste Gozdec v letu 2016 dobrih 4.000,00 €, v letu 2017 pa skoraj 5.500,00 €
(Priloga B). Glede na realizacijo v letu 2017 je bilo za vzdrževanje preostalega odseka
gozdne ceste Gozdec namenjenih 3.756,00 €. Skupna finančna sredstva za gozdno cesto
Gozdec so tako znašala 9.203,00 € oziroma 986,71 €/km. Ocena potrebnih sredstev za
vzdrževanje je znašala 4.735,00 €/km, kar pomeni, da je višina sredstev namenjenih za
gozdno cesto Gozdec premajhna.
Za vzdrževanje gozdne ceste Skala je bilo v letu 2017 glede na realizacijo (Priloga C)
namenjenih 2.144,00 € oziroma 409,95 €/km. S popisom stanja in izračunom potrebnih
finančnih sredstev za vzdrževanje gozdne ceste Skala smo ugotovili, da bi bilo za optimalno
vzdrževanje in prevoznost ceste potrebnih 2.390,00 €/km. S tem smo prišli do zaključka,
da je tudi za gozdno cesto Skala namenjeno premalo finančnih sredstev.
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S takšnim vzdrževanjem, kot so ga izvajali med letoma 2010 in 2017, se bo stanje gozdnih
cest le še slabšalo. Glede na naše izračune bi bilo treba glede na leto 2017 za gozdno cesto
Gozdec finančne vložke povečati za 4,8-krat in 6,2-krat za gozdno cesto Skala. S tem bi
zagotovili optimalno stanje gozdne ceste ob takšni intenzivnosti rabe.
Glede na popis stanja proučevanih gozdnih cest je razvidno, da je bilo dosedanje vlaganje v
njihovo vzdrževanje premajhno. V gozdni cesti Gozdec in Skala bi bilo treba v kratkem
vložiti več finančnih sredstev, da bi se ti povrnili v prvotno obliko in stanje, nato pa s
pogostejšim in zadostnim vzdrževanjem ohranjati optimalno stanje.
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11 POVZETEK
Prvotno so se gozdne ceste gradile za namene gospodarjenja z gozdom, v današnjem času
pa jih veliko postaja pomembnih tudi za druge obiskovalce gozda, ki ga koristijo za
rekreativne ali kakšne druge namene. Zaradi vedno večje prometne obremenitve gozdnih
cest se veča tudi potreba po vlaganju v njihovo vzdrževanje, da se ohranja optimalno
prevoznost, vendar pa je obenem težko zagotoviti zadostna finančna sredstva za redno
vzdrževanje vseh gozdnih cest v Sloveniji.
Krajevna enota Bovec zajema 36.700 ha površine, na katerih se nahaja 11 gozdnih cest z
odseki. Ker se v občinski proračun iz proračuna RS za vzdrževanje gozdnih cest letno
steka le okoli 16.500,00 €, kar je za ohranjanje optimalnega prevoznega stanja gozdnih cest
premalo, je stanje večine teh cest slabo. Kljub vsakoletnemu rednemu vzdrževanju se
zaradi vedno večje prometne obremenitve ne uspe ohranjati prvotnega stanja gozdnih cest.
V diplomski nalogi smo si zastavili hipoteze, s katerimi smo preverili vlaganja finančnih
sredstev in fizičnega dela v vzdrževanje obeh cest ter jih primerjali med seboj. Preverili
smo tudi, če se za katero od proučevanih cest nameni več sredstev za vzdrževanje.
V teoretičnem delu diplomske naloge smo najprej proučili reliefne in podnebne značilnosti
območja, kjer se nahajata proučevani gozdni cesti. Nato smo pregledali vso zakonodajo in
pravilnike, ki urejajo področje načrtovanja, gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic. V
nadaljevanju smo proučili termine, ki so povezani s poškodbami spodnjega in zgornjega
ustroja ter poškodbami sistemov odvodnjavanja. V drugem, praktičnem delu diplomske
naloge, smo predstavili proučevani gozdni cesti ter njuno rabo. Za podroben popis stanja
smo izdelali snemalni list, na katerega smo si na terenu zabeležili podatke o poškodbah in
vzdrževanju potrebnih delov na posamezni gozdni cesti. S temi podatki smo tekom analize
prišli do končnih rezultatov, ki smo jih uporabili za izdelavo načrta vzdrževanja za leto
2018.
Analiza rabe, stanja in vzdrževanja gozdnih cest je temeljila na obdobju sedmih let, in sicer
med letoma 2010 in 2017. Za analizo smo se zaradi različnih prometnih obremenitev in
namena rabe odločili proučiti gozdni cesti Gozdec in Skala. Prva služi mnogonamenski
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rabi, v zadnjih letih pa se na njej povečuje predvsem javni promet za namene turizma.
Gozdna cesta Skala je medtem zaradi lege na območju TNP zaprta za javni promet. Stanje
posamezne gozdne ceste v letu 2018 je razvidno iz popisa, ki smo ga opravili za potrebe
diplomske naloge.
Rabo proučevanih gozdnih cest smo opredelili in opisali glede na ustne vire s strani
Zavoda za gozdove Slovenije ter glede na opazovanje v obdobju zbiranja podatkov in
pisanja diplomske naloge. Gozdna cesta Gozdec se je po letu 2012 zaradi izgradnje zipline
parka začela poleg za gospodarjenje z gozdom in dostopa do trase KKŽ Kanin intenzivneje
uporabljati tudi v turistične namene. Kot omenjeno, je gozdna cesta Skala zaprta z zapornico
in s tem nedostopna za javni promet.
Popis stanja oziroma poškodovanosti gozdnih cest smo opravili 17. in 18. maja 2018, pri
tem pa smo uporabili predhodno izdelan snemalni list. Iz popisa smo nato ugotovili, za
katera vzdrževalna dela se je v preteklosti namenilo premalo sredstev. Pri popisovanju
stanja je bilo že na terenu razvidno, da se na gozdni cesti Gozdec poškodbe cestišča
pogosteje pojavljajo kot na gozdni cesti Skala. Na gozdni cesti Gozdec se je polovica
poškodb pojavljala na zgornjem ustroju, slaba tretjina na sistemih odvodnjavanja,
preostanek pa so predstavljale poškodbe spodnjega ustroja. Na drugi cesti medtem poškodb
spodnjega ustroja sploh nismo zabeležili. Na tej cesti smo zabeležili največ poškodb zgornjega
ustroja, in sicer 67 %, poškodbe sistemov odvodnjavanja pa so predstavljale preostalo
tretjino vseh poškodb.
Pri analizi prihodkov smo ugotovili, da se je po prekategorizaciji gozdne ceste Gozdec
vzdrževanje prvega dela ceste financiralo s strani bovške občine, preostali del pa iz sredstev
proračuna RS. Pred prekategorizacijo so namreč vsa sredstva za vzdrževanje prišla
izključno iz državnega proračuna, za vsa proučevana leta pa so bila s strani tega vira
namenjena tudi sredstva za vzdrževanje gozdne ceste Skala. Pri analizi porabe finančnih
sredstev smo iz realizacije vzdrževanja za posamezno gozdno cesto pridobili podatke o
vrsti in količini opravljenih del ter višini finančnih sredstev, ki so bila namenjena za
posamezno opravljeno delo. Trend porabe sredstev, namenjenih za vzdrževanje gozdne
ceste Skala, je med leti 2010 in 2017 upadal, medtem ko je poraba sredstev za vzdrževanje
gozdne ceste Gozdec med leti v proučevanem obdobju nihala. Od izgraditve zipline parka
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leta 2012 in do prekategorizacije prvega dela ceste v občinsko konec leta 2015 so se
sredstva, namenjena za vzdrževanje te gozdne ceste, stalno zmanjševala. Nato je v letu
2016 prvič za namene vzdrževanja ceste prispevala sredstva tudi občina Bovec. Pri analizi
vzdrževanja obeh gozdnih cest smo v preglednicah zbrali podatke iz realizacije
vzdrževalnih del za posamezno leto. Iz preglednic je razvidno, katera dela so bila v
posameznem letu izvedena na posamezni cesti, količina porabljenega materiala oziroma
opravljenega dela, razvidni so tudi stroški na enoto dela ter končno vrednost po posamezni
postavki. Za 9,327 km dolgo gozdno cesto Gozdec so najmanj gramoza (40 m3) porabili v
letu 2015, največ (260 m3) pa v naslednjem letu, torej leta 2016. Ročnega čiščenja cest je
bilo najmanj v letu 2017, ko so opravili le 12 ur dela, največ pa v letu 2010, ko se je
opravilo 104 ure ročnega dela. Največ so za gramoziranje 5,523 km dolge gozdne ceste
Skala vložili v letih 2011 in 2012, ko so porabili 60 m3 gramoza, najmanj pa v letih 2010 in
2015, in sicer za polovico manj, torej le 30 m3. Ročnega čiščenja cest v letih 2014 in 2016
na tej cesti ni bilo, v ostalih letih pa se je opravilo od 64 do 94 ur v posameznem letu,
izjemoma v letu 2017, ko so opravili le 8 ur ročnega dela.
Iz podatkov popisa stanja smo s pomočjo cenika ukrepov in storitev za leto 2017 izvajalca
SGG Tolmin nato izračunali količino in obseg potrebnih del za optimalno prevoznost
posamezne gozdne ceste za leto 2018. Za gozdno cesto Skala bi bilo namreč po naših
izračunih potrebno kar 6,2-krat več finančnih sredstev, da bi se zagotovilo optimalno
stanje, medtem ko bi se morala finančna sredstva za dosego tega cilja na gozdni cesti
Gozdec povečati za 4,8-krat. Ko bi se cesti vrnili nazaj v prvotno, optimalno stanje, bi bilo to
stanje nato treba ohranjati s pogostejšim in zadostnim vzdrževanjem, saj bi se gozdni cesti
le tako lahko še naprej nemoteno uporabljali.
Iz ugotovitev v diplomskem delu lahko sklenemo, da gozdna cesta pri intenzivni rabi
potebuje več vzdrževanja kot gozdna cesta v »mirovanju«. Nezadostno financiranje
vzdrževanja gozdnih cest bi lahko odpravili z višjimi finančnimi sredstvi iz proračuna RS
ter sofinanciranjem vzdrževanja cest s strani občine in morebitnih drugih uporabnikov ceste,
ki gozdne ceste uporabljajo v turistične ali za druge dobičkonosne namene.
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PRILOGE
Priloga A: Snemalni list za popis stanja gozdnih cest
DATUM POPISA:
A – OPIS CESTE
ŠIFRA CESTE
MINIMALNA ŠIRINA VOZIŠČA (m)
NAKLON (%)
KATEGORIJA GOZDNE CESTE
PROMET (G, J)
B – POŠKODBE
Spodnji ustroj:
EROZIJA (da/ne)
PLAZENJE (da/ne)
POŠKODBE BANKIN (da/ne)

Zgornji ustroj:
UDARNE JAME (da/ne)
NAČETA OBRABNA PLAST (da/ne)
VALOVITOST VOZIŠČA (da/ne)
KOLESNICE (da/ne)
EROZIJSKI ŽLEBOVI (da/ne)
VRAŠČANJE RASTLIN (da/ne)
NANOS MATERIALA (da/ne)

Sistem odvodnjavanja:
PREČNI JAREK (da/ne/x)
KORITNICA (da/ne/x)
CEVNI PROPUST (da/ne/x)
DRAŽNIK (da/ne/x)
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C – POTREBNA VZDRŽEVALNA DELA
Vrsta dela

Enota

GRAMOZIRANJE

m2

GREDANJE

tm

VGRADNJA DRAŽNIKOV

kom

IZDELAVA PREČNIH

kom

JARKOV
ČIŠČENJE PROPUSTOV

kom

ČIŠČENJE KORITNIC

tm

OBSEKOVANJE

tm

Količina
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Priloga B: Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Gozdec za posamezna leta (Realizacija
vzdrževanja gozdnih cest v občini Bovec (2010 do 2017). 2010)
Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Gozdec v letu 2010
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

130,00

20,00

2.600,00

Profiliranje vozišča s koritnico

km

9,00

191,00

1.719,00

Čiščenje cest ročno

ur

104,00

10,00

1.040,00

Skupaj

5.359,00

Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Gozdec v letu 2011
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

150,00

21,65

3.247,50

Profiliranje vozišča s koritnico

km

9,00

191,00

1.719,00

Čiščenje brežin strojno

km

5,00

180,40

902,00

Čiščenje cest ročno

ur

80,00

10,00

800,00

Skupaj

6.668,50

Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Gozdec v letu 2012
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

150,00

21,65

3.247,50

Profiliranje vozišča s koritnico

km

9,00

191,00

1.719,00

Čiščenje brežin strojno

km

4,00

180,40

721,60

Čiščenje cest ročno

ur

80,00

10,00

800,00

Skupaj

6.488,10

se nadaljuje...
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... nadaljevanje priloge B
Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Gozdec v letu 2013
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

50,00

23,30

1.165,00

Profiliranje vozišča s koritnico

km

9,00

234,90

2.114,10

Čiščenje cest ročno

ur

64,00

14,00

896,00

Skupaj

4.175,10

Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Gozdec v letu 2014
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

90,00

21,46

1.931,40

Profiliranje vozišča s koritnico

km

7,00

254,00

1.778,00

Čiščenje cestročno

ur

48,00

13,00

624,00

Čiščenje cest strojno

ur

13,00

38,00

494,00

Skupaj

4.827,40

Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Gozdec v letu 2015
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

40,00

21,46

858,40

Čiščenje cest ročno

ur

48,00

14,00

672,00

Čiščenje cest strojno

ur

52,00

38,00

1.976,00

Skupaj

3.506,40

se nadaljuje...

Kravanja M. Raba, stanje in vzdrževanje gozdnih cest Gozdec in Skala v občini Bovec.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

... nadaljevanje Priloge B
Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Gozdec v letu 2016
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

260,00

21,46

5.579,60

Profiliranje vozišča s koritnico

km

6,00

254,00

1.524,00

Čiščenje cest strojno

ur

32,00

38,00

1.216,00

Čiščenje cest ročno

ur

32,00

13,00

416,00

Čiščenje brežin strojno

km

0,80

180,40

144,32
8.879,923

Skupaj
Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Gozdec v letu 2017
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

190,00

21,84

4.149,60

Profiliranje vozišča s koritnico

km

6,00

254,00

1.524,00

Čiščenje cest strojno

ur

58,00

39,50

2.291,00

Čiščenje cest ročno

ur

12,00

13,00

156,00

Čiščenje brežin strojno

km

6,00

180,40

1.082,40

Skupaj

3
4

Od tega je občina prispevala 4.010,04 €.
Od tega je občina prispevala 5.447,30 €

9.203,004

Kravanja M. Raba, stanje in vzdrževanje gozdnih cest Gozdec in Skala v občini Bovec.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

Priloga C: Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Skala za posamezna leta (Realizacija
vzdrževanja gozdnih cest v občini Bovec (2010 do 2017). 2010)
Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Skala v letu 2010
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

30,00

22,40

672,00

Profiliranje vozišča s koritnico

km

5,00

191,00

955,00

Čiščenje cest ročno

ur

94,00

10,00

640,00

Tlakovanje mulde

m2

8,00

254,00

2.032,00

Skupaj

4.599,00

Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Skala v letu 2011
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

60,00

24,00

1.440,00

Profiliranje vozišča s koritnico

km

5,00

191,00

955,00

Čiščenje cest ročno

ur

80,00

10,00

800,00

Skupaj

3.195,00

Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Skala v letu 2012
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

60,00

24,00

1.440,00

Profiliranje vozišča s koritnico

km

5,00

191,00

955,00

Čiščenje brežin ročno

ur

24,00

14,25

342,00

Čiščenje cest ročno

ur

80,00

10,00

800,00

Skupaj

3.537,00

se nadaljuje...

Kravanja M. Raba, stanje in vzdrževanje gozdnih cest Gozdec in Skala v občini Bovec.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

...nadaljevanje Priloge C
Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Skala v letu 2013
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

50,00

25,80

1.290,00

Profiliranje vozišča s koritnico

km

5,00

234,90

1.174,50

Čiščenje cest ročno

ur

64,00

14,00

896,00

Skupaj

3.360,50

Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Skala v letu 2014
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

50,00

21,46

1.073,00

Čiščenje cest ročno

ur

64,00

13,00

832,00

Čiščenje cest strojno

ur

36,00

38,00

1.368,00

Skupaj

3.273,00

Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Skala v letu 2015
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

30,00

21,46

643,00

Čiščenje cest ročno

ur

64,00

14,00

896,00

Čiščenje cest strojno

ur

28,00

38,00

1.064,00

Skupaj

2.603,80

se nadaljuje...

Kravanja M. Raba, stanje in vzdrževanje gozdnih cest Gozdec in Skala v občini Bovec.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

...nadaljevanje Priloge C
Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Skala v letu 2016
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

50,00

21,46

1.073,00

Čiščenje cest strojno

ur

32,00

38,00

1.216,00

Skupaj

2.289,00

Realizacija vzdrževanja na gozdni cesti Skala v letu 2017
OPIS DELA

ENOTA

KOLIČINA

€/ENOTO

VREDNOST (€)

Gramoziranje

m3

50,00

21,84

1.092,00

Čiščenje cest ročno

ur

8,00

13,00

104,00

Čiščenje cest strojno

ur

24,00

39,50

948,00

Skupaj

2.144,00

Kravanja M. Raba, stanje in vzdrževanje gozdnih cest Gozdec in Skala v občini Bovec.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

Priloga D: Gozdna cesta Gozdec, z modro označeni popisni odseki (Evidenca …, 2016)

Priloga E: Gozdna cesta Skala, z modro označeni popisni odseki (Evidenca …, 2016)

Kravanja M. Raba, stanje in vzdrževanje gozdnih cest Gozdec in Skala v občini Bovec.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

Priloga F: Cenik ukrepov izvajalca SGG Tolmin za leto 2017 (Markovič, 2018)

ENOTA

NETO € / ENOTO

Nabava + prevoz gramoza 14 - 16 km

m3

19,10

Nabava + prevoz gramoza 20 - 25 km

m3

21,84

Profiliranje vozišča

km

162,50

Profiliranje vozišča s koritnico

km

166,10

Čiščenje brežin s strojem

km

180,40

Storitve rovokopač

ura

38,00

Storitve delavec

ura

13,00

NAZIV UKREPA

