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With this Thesis we analized the points and condition of the maintenance of
forest roads in the municioality Ribnica. We wanted to examine how the
conditions have changed and analyze the effectiveness of existing measures
of maintenance. On the basis of a methodology and random model
hektometers sections, we have made an assessment of the maintenance and
upgrade of the results from Hribernik in 2004. In the analysis of past spending,
we found that there is no significant difference between the use of state and
private forests or within different categories of forest roads. By analyzing the
situation, we found that there is no sections without damage at least there are
problems of upper structure. Especially critical are sections with all types of
injuries. We found that the resources allocated to road maintenance are
insufficient for rebuilding of any damage, it would be necessary to obtain
additional funds. There should also be consideration of the advisability of
maintaining only mechanically, because we believe that it would be possible
to solve some of these damages manually. The supervision of the roads, which
are less important for forest management would be needed.
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UVOD

Prvi pojav gozdnih prometnic zasledimo nekje v 14. stoletju z začetki plavžarstva, za prevoz
lesa z živinsko vprego. Načrtovanje gozdnih prometnic pa se je začelo po letu 1879, ko je
bil v Trnovskem gozdu oblikovan sistem gozdnih cest in poti glede na njihov pomen pri
prevozu lesa. V sredini 19. stoletja se z uvajanjem parnih žag pokažejo potrebe po prometnih
povezavah iz gozdov do potrošnikov, z izgradnjo železnice Dunaj – Trst pa se pojavijo
možnosti za transport lesa na daljše razdalje. Prve rekonstrukcije in novogradnje so potrbne
po 2.sv. vojni, saj obstoječe prometnice za prevoz s kamioni niso več zadostovale. Pojavi se
tudi prva strojna gradnja gozdnih cest (Potočnik, 2007).
Več kot 500 let sta bila pojem transporta lesa plavljenje in splavarjenje lesa, predvsem v
porečjih Save, Drave in Savinje. Po letu 1945 pa so ju izrinile železnice predvsem za
oskrbovanja idrijskega rudnika z lesom. Danes se gozdne prometnice uporabljajo predvsem
za prihod v gozdni prostor, odvoz gozdnih proizvodov, dovoz materiala in mehanizacije ter
transport ljudi v gozd za potrebe gospodarjenja z gozdom, hiter dostop v primeru naravnih
nesreč kot so požari, lahko tudi za normalen potek prometa kot nadomestilo za javne
prometnice, odpiranje zaselkov, kmetij, odpiranje gozdov za negospodarske namene
(rekreacija, turizem). Uporabljajo pa se tudi kot delovni prostor za dodelavo gozdnih lesnih
sortimentov, prostor za namestitev mehanizacije, za nakladanje gozdnih lesnih sortimentov,
izogibališče ali parkirišče. Grajene so predvsem za potrebe gospodarjenja z gozdom
(Potočnik, 2007).
Pravilnik o gozdnih prometnicah (2009) pa opredeljuje gozdne ceste kot grajene gozdne
prometnice, namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom. So nekategorizirane v skladu s
predpisi, ki urejajo javne ceste in ki omogoča racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov.
So javnega značaja in vodene v EGC. Delimo jih na gozdne ceste (grajena gozdna
prometnica, namenjana predvsem gospodarjenju z gozdom), gozdne vlake (grajene ali
negrajene gozdne prometnice, namenjene spravilu lesa s spravilnimi sredstvi), pripravljene
gozdne vlake (negrajene gozdne prometnice, na kateri se odstrani ovire in pripravi planum)
ter protipožarne preseke (ceste ali poti, kjer je z gozdnogospodarskim načrtom (v
nadaljevanju GGN) opredeljena stopnja požarne ogroženosti). Delimo jih tudi po kategorijah
pomembnosti. G1 označuje cesto, namenjeno tudi javnemu prometu in se redno vzdržuje.
Kategorije G2 je cesta, ki odpira gozd več 1.000 ha, namenjena je gozdni proizvodnji in ima
zagotovljeno redno vzdrževanje, kategorije G3 pa so stranske gozdne ceste, namenjene
izključno gozdni proizvodnji in odpirajo površino manjšo od 1.000 ha (Pravilnik o
gozdnih..., 2009).
Po zakonu o gozdovih pa gozdne prometnice delimo na gozdne ceste, vlake in stalne žičnice
(Zakon o gozdovih..., 2015).
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V vodiču k vzdrževanju gozdnih cest avtorja (Beguš in sod., 2017) razlikujeta med
popravilom, vzdrževanjem in nadgradnjo cest, pri čemer je popravilo smatrano kot poškodbe
po sečnji, stroški so zajeti v operativnih stroških lesne proizvodnje. Vzdrževanje pomeni
ohranjanje cestnega telesa v uporabnem stanju, sredstva so pridobljena iz različnih virov,
nadgradnja pa je lahko večje vzdrževanje ali rekonstrukcija cestnega telesa. Avtorja tudi
navajata vzroke degradacije cest, t.j. neprimerno planiranje in konstrukcija, neprimerna raba
s strani preobremenjenih vozil, ob neustreznih pogojih (po večji količini dežja in topljenju
snega), prehitre vožnje, okoljski vzroki h katerimi prištevamo vodo (dež, tekoča voda,
zmrzal, podtalnica, sneg in led), rastje in neustrezno vzdrževanje.
Hribernik (2004) izpostavlja problem večjih obremenitev na gozdnih cestah kot so le-ta bile
v času gradnje, posledično nastajajo večje poškodbe in višji stroški vzdrževanja. Problem so
tudi računani potrebni stroški vzdrževanja gozdnih cest, ki se lahko bistveno razlikujejo od
potrebnih stroškov zaradi vpliva različnih dejavnikov kot so širina vozišča, debelina obrabne
plasti in prevozna razdalja za gramoz na dejansko stanje gozdnih cest.
Sedanja prometna obremenitev v številnih primerih presega obremenitev, ki je bila
predvidena ob gradnji, kar povzroča večje poškodbe gozdnih cest in s tem višje vzdrževalne
stroške. Odločilnega pomena za trenutno stanje gozdne ceste pa je poleg rabe in režima
vzdrževanja tudi stopnja dograjenosti oziroma dokončanja investicije. Pomanjkljivosti
gradnje se kažejo kot visoki stroški vzdrževanja in vožnje (Hribernik, 2004). Za zagotovitev
prevoznosti, varne uporabe, gospodarnosti vlaganj, preprečitve škodljivih vplivov na bližnja
zemljišča in motnje življenjskega prostora prosto živečih živali, je potrebno gozdne ceste
skupaj s pripadajočimi objekti redno vzdrževati na način in pod pogoji, ki jih določajo
predpisi o urejanju gozdov.
Pojem vzdrževanje na področju gozdnih prometnic zajema vzdrževanje vozišča, elementov
za odvodnjavanje, kamor spada vzdrževanje koritnic, jarkov, muld, vzdrževanje cestnih
prepustov in dražnikov (čiščenje kamna, zemljin in vegetacijo). Vzdrževanje objektov, tj.
vzdrževanje vseh gradbenih objektov, potrebnih za prevoznost gozdne ceste, (mostovi,
oporni in podporni zidovi, nosilni deli, ograje, prometna signalizacija ipd.) in vzdrževanje
brežin. Pri vzdrževanju brežin smo pozorni na nezrasle brežine zaradi posipanja zemljin in
zatrpavanja koritnic in jarkov, kjer je vzdrževanje usmerjeno predvsem v stabilizacijo brežin,
imamo pa tudi zrasle brežine, kjer je bistveno vzdrževanje svetlega profila gozdne ceste in
obsekovanje. Pomembno je čiščenje v celoti, saj posipanje zatrpa in polni koritnice in jarke
(Potočnik, 2007).
Posledice slabega vzdrževanja so višji skupni stroški vzdrževanja gozdnih cest, višji stroški
vožnje, več hrupa pri vožnji in posledično motenj naravnega okolja. Poleg tega pa se sredstva
za vzdrževanje gozdnih cest, vložena v izgradnjo le – teh ne obračajo, njihova izraba ni
najbolj učinkovita, omrežje gozdnih cest pa tako propada. Slabo vzdrževana gozdna cesta
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pa povečuje tudi nevarnost nesreč na že tako vozno zahtevnih gozdnih cestah (Potočnik,
2007).
Vidike vzdrževanja delimo tudi na časovni (letno in periodično, t.j. na 5-10 let, preplastitve,
rekonstrukcije), ekonomski (redno in investicijsko) ter tehnični (krpanje ali popolna obnova
cestišča) vidik vzdrževanja gozdnih cest, lahko pa jih delimo tudi na delovno metodo (ročno,
strojno, kombinirano) (Beguš in sod., 2017).
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4

PREGLED PREDHODNIH OBJAV

Eden prvih aktualnih člankov na to temo je Potočnikov članek iz l. 1993 (Potočnik, 1993a),
kjer je predstavil ekonomske vidike vzdrževanja gozdnih cest in že takrat ugotavljal, da se
višina sredstev za vzdrževanje gozdnih cest skozi leta zmanjšuje.
Vzdrževanje gozdnih cest je bilo po območjih v Sloveniji že večkrat predstavljeno, med
najpomembnejša štejemo magistrsko delo Boštjana Hribernika (2004) z modelom
optimiziranja vzdrževanja gozdnih cest na primeru občine Črna na Koroškem. Ugotovil je
pomanjkanje potrebnih sredstev za potrebno količino vzdrževanja in predlagal, da se dodatna
sredstva priskrbijo iz prevoznih taks za les in prispevkov lastnikov v obliki neposredne
izvedbe ukrepov. Predlagal je tudi spremembo v organizaciji izvedbe financiranja.
V občinah, ki mejijo na Ribnico sta že bili predstavljeni dve diplomski nalogi in sicer občini
Loški Potok je Debeljak (1999: 45-48) v diplomski nalogi predstavil stanje gozdnih cest in
potrebno višino sredstav za njihovo vzdrževanje. Ugotovil je, da je stanje zelo slabo,
koritnice so bile zasute, opazil je pomanjkanje dražnikov, problem so odvodni jaški in cevni
prepusti. Posledično so potrebna vedno višja sredstva, da bi se ceste spravilo na primerno
vzdrževano raven. V občini Dobrepolje je vzdrževanje cest preučeval Žagar (2008: 33-36),
ki je ugotovil, da so sredstva večinoma namenjena v pogostejše manjše obnavljanje obrabne
plasti, kar se je mimogrede izkazalo za zelo dobro potezo. Finančnih sredstev je bilo dovolj
za tekoče vzdrževanje, za dograditev novih oz. rekonstrukcijo starih cest s pomanjkljivim
sistemom odvodnjavanja pa je bilo sredstev premalo. Na pobudo ZGS, območne enote
Kočevje se je Đenadić (2011: 114-117) lotil preučevanja možnosti pri določanju omejitev
prometa na gozdnih cestah. Osredotočil se je na problem o zabeleženi smrtnosti divjadi na
račun prometnih nesreč pa tudi o vplivu prometa na gozdni ekosistem. Ker na divjad bolj
kot promet vplivajo ljudje v gozdu, omejevanje prometa s tega vidika ni smiselno. Ker pa
prometni podatki ne vsebujejo nikakršne indikacije za to, da se prometna obremenitev
povečuje tudi na gozdnih cestah, ni bilo možno najti trdne osnove za omejitev prometa na
gozdnih cestah.
Podoben problem kot že Debeljak in Žagar sta izpostavila tudi Guček (2006) in
Tomazin (2008). Prvi (Guček, 2006) je o stanju in višini potrebnih sredstev za vzdrževanje
cest na Bornovi posesti v Gozdnogospodarski enoti (v nadaljevanju GGE) Jelendol prišel do
podobne ugotovitve kot Debeljak. Namreč, odseka brez poškodb praktično ni, namenjenih
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest primanjkuje, predlagal je povečanje sredstev v smislu
višjih taks za les in prispevkov lastnikov gozdov v obliki neposredne izvedbe ukrepov.
Drugega (Tomazin, 2008: 43-46) pa je zanimalo stanje in potrebna višina sredstev za
optimalno vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Logatec. Prišel je do podobnih
zaključkov kot Debeljak in Guček, s tem, da Guček delal na primeru zasebne posesti,
Tomazin in Debeljak pa na širšem področju občine, ki pa zajema tudi državne gozdove.
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Omenimo naj še članek iz leta 2015 (Hribernik in sod., 2015: 58-61), v katerem sta avtorja
opravlila raziskavo stanja gozdnih cest za racionalno načrtovanje njihovega vzdrževanja na
primeru občine Črna na Koroškem. Ugotovila sta, da bo glede na količino in vrsto popisanih
poškodb, potrebno natančno opredeliti razmerje med vrstami vzdrževanja in zagotoviti
zadosten obseg del kot tudi potrebnih sredstev namenjenih vzdrževanju cest.
Plimon (2007) in Černe (2016) pa sta se spustila bolj v proučevanje odvodnjavanja. Tako se
je leta 2007 (Plimon, 2007: 34-37) ugotavljalo stanje in vzdrževanje cevnih prepustov na
gozdni cesti Dobrova – Vraživnik v GGE Dravograd. Zaključek je bil, da je 20 cevnih
prepustov zaradi delovanja prometa, meteorne vode, nerednega vzdrževanja, premajhne
globine in neprimerne vgradnje cevi, potrebnih obnove. Ugotovljena je bila tudi
pomanjkljiva količina prepustov. Leta 2016 (Černe, 2016: 24-32) pa se je preučevalo
odvodnjavanje cestnega telesa gozdne ceste v dolini Korošice in ugotovilo, da so prepusti
neprimerni, premajhni, da vzdrževanje poteka prepočasi in da je vgradnja cevi preplitva.
Ahačič (2007: 40-42) je preučil prometno obremenitev gozdnih cest Potočnikov graben in
Fevča pri gospodarjenju z gozdom v GGO Kranj. Snemanje prometa je potekalo teden dni,
zabeležil je le negozdarski promet, na cesti Potočnikov graben pa je zabeležil tudi porast
obiskanosti ob koncu tedna. Za slednjo je predlagal, da se jo pusti odprto, medtem ko za
bistveno manj prometno cesto Fevča, predlaga uvedbo zapore z rampo.
Mirtič (2013) je ugotavljal učinke in optimizacijo del strojne skupine pri vzdrževanju
gozdnih cest na primeru gozdne ceste Podgorelški križ – Primož. Kot drugi prej omenjeni
avtorji tudi Mirtič zaključuje, da je stanje gozdne ceste slabo, obseg potrebnih sredstev za
vzdrževanje pa občutno prenizko. Primerjava z Normativi gozdnih del iz leta 1994 mu je
dala le delno ujemanje rezultatov, razlog je predvsem v različnih delovnih razmerah in
sodobnejši tehnologiji izvedbe del.
Omeniti velja še Robeka (Robek, 2015: 14-18,170-172), ki se je poglobil v nosilnost vozišč
grajenih gozdnih prometnic v Sloveniji. Ugotovil je, da je zaradi hitrega tempa gradnje v
preteklosti kakovost objektov utrpela precej škode, prav tako pa ne zadostujejo niti sredstva
za gradnjo in vzdrževanje prometnic. Zaključuje, da raziskav o vplivih ustreznega
projektiranja in pomanjkljive izvedbe ni, velja pa splošno prepričanje, da na slabo zgrajenih
cestah z manjšo obremenitvijo ne gre pričakovati boljšega delovanja cestnega objekta.
Ugotavlja tudi, da je granulometrijska sestava obrabnih plasti ustrezna, medtem ko je
granulometrijska sestava materialov, vgrajenih v nosilne stroje z gradbenega vidika
neustrezna.
V letu 2017 pa je bil tudi izdan Vodič k planiranju, konstruiranju in vzdrževanju gozdnih
cest z originalnim naslovom Guide for planning, construction and maintenance of forest
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roads (Beguš in sod., 2017), objavljenem v Food and Agriculture Organisation of the United
States (v nadaljevanju FAO).
V tujini je Bay (2005) za Spodnjo Bavarsko in Zgornjo Pfalško (ali v nemškem originalu
Niederbayern – Oberpfalz) preučeval smotrnost rabe posameznih strojev pri gradnji in
vzdrževanju gozdnih cest. Ugotavlja, da današnje stanje ni toliko odvisno od poškodb pri
gospodarjenju z gozdom, temveč bolj kot rezultat nege oz. vzdrževanja. Za stabilnost
gozdnih cest je potrebno poskrbeti tudi za odvodnjavanje, za kar pa morda greder ni najbolj
primeren.
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CILJI DIPLOMSKEGA DELA

V nalogi smo analizirali vzdrževanje gozdnih cest v občini Ribnica za zadnjih 5 let in
ugotavljali ali je bilo vzdrževanje s tehničnega in ekonomskega vidika ustrezno.
Razvito omrežje gozdnih cest in zagotavljanje njihove prevoznosti je ključno za učinkovito
gospodarjenje z gozdovi. Prometna obremenitev, gradbenotehnični elementi gozdne ceste in
naravni dejavniki kot so talna podlaga in klimatski pogoji destruktivno vplivajo na stanje
gozdnih cest. Skozi čas se stanje poškodovanosti gozdnih cest spreminja, zato je nujno
potrebno proučiti njihovo spreminjanje ob znanih ukrepih vzdrževanja v daljšem časovnem
obdobju ter na tej osnovi predlagati nadaljne vzdrževalne ukrepe (Hribernik in sod., 2015).
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DELOVNE HIPOTEZE

Na osnovi dosedanjih spoznanj smo oblikovali delovni hipotezi:
- Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest ne zadoščajo za izvedbo vseh potrebnih
vzdrževalnih del. Posledično vzdrževalne službe s sredstvi, ki so na voljo, ne uspejo
sanirati vseh poškodb, ki pa se nato samo širijo in povečujejo s čimer pa rastejo tudi
stroški, povezani z njihovo odpravo in z vzdrževanjem gozdnih cest.
- Vzdrževalne metode niso najbolj primerne, kar se kaže v večji potrebi po izvedbi
najnujnejših vzdrževalnih del kot je npr. ureditev odvodnjavanja. Dandanes se vzdržuje
praktično le še strojno, ročna dela se opuščajo, podobno se dogaja tudi na področju
vzdrževanja gozdnih cest, posledica pa so neizvedena manjša vzdrževalna dela, ki bi jih
delavec lahko opravil ročno.
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METODE DELA

Po znani vzorčni metodi, prirejeni po Hriberniku (2004) smo s pomočjo Excella določili 74
hektometerskih odsekov s 4,74 % vzorčnim deležem, na katerih smo ugotavljali stanje
poškodovanosti in potreben obseg vzdrževalnih del. Odseke smo prikazali na karti (priloga
D). Zbrali in preučili smo dosedanja vlaganja v vzdrževanje gozdnih cest na preučevanem
območju ter rezultate primerjali s potrebno višino sredstev za njihovo vzdrževanje.
Vrednosti smo po posameznih letih revalorizirali s pomočjo indeksa gradbenih stroškov, na
tej osnovi smo opredelili odnos med potrebnimi in dejansko izvedenimi (porabljenimi)
vzdrževalnimi deli in sredstvi.
Poškodovanost smo prikazali s trimestno šifro, s katero smo prikazali ali je poškodba na
posameznem ustroju in sistemu odvodnjavanja prisotna ali ne. Za poškodovanega šteje vsak
odsek, ki ima vsaj eno od poškodb prisotno v posameznem sklopu. Pri sistemu
odvodnjavanja se kot poškodovan šteje tudi odsek, kjer je odvodnjavanje potrebno izgraditi.
Prva številka pomeni spodnji ustroj, druga zgornji in tretja sistem odvodnjavanja. Šifra 1
pomeni, da je poškodba prisotna in 0, da poškodbe nismo zabeležili. Vse izračune smo
opravili tako po lastništvu gozdov (DG ali ZG), kategoriji gozdne ceste (G1, G2, G3) kot
tudi skupaj po lastništvu in kategoriji hkrati (DG1, DG2, DG3, ZG1, ZG2, ZG3). Naredili
pa smo tudi skupno analizo poškodb glede na poškodbe zgornjega, spodnjega ustroja in
sistema odvodnjavanja na sledeč način:
010… prisotne so poškodbe zgornjega ustroja,
011… prisotne so poškodbe sistema odvodnjavanja in zgornjega ustroja,
110… prisotne so poškodbe zgornjega in spodnjega ustroja,
111… prisotne so poškodbe v vseh treh sklopih.
Potrebna vzdrževalna dela smo tako kot že Hribernik (2004) delili na:
- tekoče letno vzdrževanje, kamor sodijo stroški profiliranja zemljišča z grederjem, stroški
čiščenja nanosov materiala in odvoza materiala s kamionom,
- periodično vzdrževanje, ki obsega stroške nabave, prevoza in razgrinjanje gramoza in
komprimiranja vozišča,
- tretjo kategorijo pa imenujemo investicijsko vzdrževanje, kamor štejemo vsa dela, ki
zajemajo dograditve cest in pripadajočih objektov.
Poleg poškodb in potrebnih vzdrževalnih del smo pri popisu opredeljevali tudi stopnjo
nujnosti izvedb glede na posledice, ki jih zamujen ukrep prinese. Ukrepe, opredeljene s
stopnjo nujnosti 1, je potrebno izvesti v tekočem letu, ukrepe s stopnjo 2 v naslednjih 2 do 3
letih, ukrepe s stopnjo 3 pa lahko še za nekaj časa odložimo (Hribernik, 2004).

Mali S. Vzdrževanje gozdnih cest v občini Ribnica s tehničnega in ekonomskega vidika
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

5.1

10

ANALIZA EVIDENTIRANIH VZDRŽEVALNIH DEL

V raziskavo smo vključili tako preteklo porabo sredstev kot del za vzdrževanje gozdnih cest
v obdobju od leta 2013 in 2018. Da bi dobili realne vrednosti opravljenih del v preteklih letih
smo dejansko letno porabo revalorizirali z indeksom gradbenih stroškov (Indeks gradbenih
stroškov, 2018), za izhodišče smo vzeli 30. 4. 2018 (Preglednica 1).
Preglednica 1: Indeks gradbenih stroškov
Leto

Indeks gradbenih stroškov

2013

102,7

2014

100.5

2015

101.3

2016

98.2

2017

103.0

2018

104.2

Analizo preteklega vzdrževanja gozdnih cest smo proučili po (evidenca ZGS):
lastniških sektorjih,
kategorijah gozdnih cest,
kategorijah gozdnih cest in lastniških sektorjih hkrati,
pomenu posameznih odsekov gozdnih cest za odpiranje zaselkov in vikend hiš.
Po podatkih pridobljenih iz GGN za GGE Mala gora (Gozdnogospodarski načrt ..., 2012: 11)
in GGE Velika gora (Gozdnogospodarski načrt ..., 2007: 11) ugotavljamo, da je lastništvo
gozdov tako zasebno kot državno.
Izvedena dela smo razdelili v tri skupine v skladu z metodologijo za izračun povprečnih
vzdrževalnih stroškov (Uredba o razporejanju pristojbine …, 2015):
- tekoče letno vzdrževanje, t.j. stroški profiliranja vozišča z grederjem, stroški ročnega
dela, čiščenja brežin, ročnega krpanja udarnih jam, čiščenja nanosov materiala na
cestišče in sistema odvodnjavanja, stroški strojnega čiščenja nanosov materiala z
rovokopačem in stroške odvoza materiala s kamionom,
- periodično vzdrževanje, t.j. stroški nabave, prevoza in razgrinjanja gramoza, stroški
komprimiranja vozišča in sanacijo mostov,
- druga poraba sredstev, t.j. vsa druga evidentirana dela, kot so stroški dela in materiala
pri izgradnji sistema odvodnjavanja, druge prevoze, ki ne nastopijo pri prevozu gramoza
oziroma ne nastopajo s stroški rovokopača, ročno delo, ki zajema stroške delavcev, ki
ne nastopijo z grederjem pri profiliranju vozišča, čiščenju brežin, ročnem čiščenju cest
ali čiščenju cest z rovokopačem, stroške zavarovanja gozdnih cest, stroške dela in
materiala pri izgradnji podpornih in opornih zidov (stroški materiala in dela),
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rekonstrukcijska dela (stroški bagra, buldožerja, vrtalnega kladiva in stroški izkopa
hribin, ki nastopajo pri rekonstrukcijah gozdnih cest) ter postavitev cestnih zapor in
prometne signalizacije.
5.2

ANALIZA SEDANJEGA STANJA GOZDNIH CEST V OBČINI RIBNICA

Popis stanja smo izvedli na podlagi Evidence gozdnih cest (v nadaljevanju EGC),
pridobljene na Gis portalu ZGS (Priloga A). Najprej smo preučili stanje gozdnih cest s
popisom poškodb na vzorčnih hektometerskih odsekih. Na podlagi izbranih podatkov s
pomočjo Excella smo določili vzdrževalna dela, potrebna za sanacijo poškodb. Za pridobitev
fizičnih podatkov s terena smo predhodno oblikovali snemalni list, ki predstavlja osnovo
nadaljnji raziskavi, povzeto po Hriberniku (Hribernik in sod., 2006) (Priloga B).
5.2.1 Opis vzorčne metode
Da smo vsem odsekom omogočili enake možnosti izbora v vzorec smo se poslužili
sličajnostnega vzorčenja, za katerega smo predhodno hektometerske odseke označili z
zaporedno številko in jih označili na karti (Priloga D). Tako smo dobili tudi okvir vzorčenja.
Bistvo te metode je, da med raziskovalnim odsekom in načinom izbora enot v vzorec ni
nobene odvisnosti. Prednost metode je objektivnost, v primerjavi s celotnim popisom pa tudi
bolj racionalno in ekonomično. Nevzorčne napake minimaliziramo. Slaba stran metode pa
je, da ne moremo dobiti podrobnih podatkov, poleg tega pa je plan za izvedbo in izračun
ocen bolj zapleten kot pri popolnem opazovanju. Zanesljivost ocen je za različne opazovane
znake, v našem primeru odseke, različna za različne vrste znakov v istem vzorcu.
Nezanesljivo je ocenjevanje redkih pojavov (Kotar, 2011: 104-106).
5.2.2 Določitev vzorcev snemanja
Na podlagi EGC v občini Ribnica s stanjem na dan 11. 7. 2018 smo ceste razdelili na
hektometerske odseke in oblikovali stratume glede na lastništvo gozdov. Hektometerske
odseke, smo dobili na podlagi slučajnega vzorca, dobili smo 4,74 % vzorčni delež, 74
odsekov, od tega 65 v zasebnih in 9 v državnih gozdovih ter 16 odsekov v G1, 36 v G2 in
22 v G3. Prostorski prikaz izbranih hektometerskih odsekov, ki so bili zajeti v vzorčenje,
smo prikazali na karti v prilogi D in na seznamu gozdnih cest v prilogi A.
5.2.3 Oblikovanje snemalnega lista
Snemalni list je razdeljen na tri področja:
- A (opis ceste),
- B (stanje ceste),
- C (potrebna vzdrževalna dela).
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Opis ceste predstavlja šifro ceste (pridobljeno iz EGC) in številko posameznega
hektometerskega odseka, lastništvo gozdov, preko katerih poteka gozdna cesta in kategorijo
gozdne ceste.
Stanje ceste smo ugotavljali s popisom poškodb ceste, zabeležili smo poškodbe spodnjega
in zgornjega ustroja ter sistema odvodnjavanja. Med poškodbe spodnjega ustroja smo šteli:
- erozije kot rezultat skupnega delovanja padavinske vode in prometa. Nastajajo ob velikih
nalivih, ko sistem odvodnjavanja ne zmore zadovoljivo opravljati svoje funkcije. Prihaja
do izpiranja. Neočiščeni jarki in cevni prepusti v veliki meri zmanjšujejo zmožnost
odvodnjavanja,
- poškodbe bankin kot posledica prometne obremenitve pri skladiščenju lesa ob cesti,
- plazenje kot posledica delovanja vode in gravitacije hkrati, predvsem spomladi ob
taljenju snega ali močnejših dolgotrajnejših nalivih (Hribernik in sod., 2006).
Pri poškodbah zgornjega ustroja smo upoštevali:
- udarne jame, poškodbe, ki se odražajo kot neravnine na vozišču. V teh jamah zastaja
voda, so praviloma bolj ali manj okrogle oblike in nastajajo kot posledica udarjanja koles
ob preveč mokro ali suho vozišče,
- načeta obrabna plast se opazi kot pomanjkanje nosilne in obrabne plasti, vidna je le še
nosilna plast,
- kolesnice se pojavijo v vzdolžni smeri vozišča kot posledica vožnje težkih vozil po
slabem nosilnem spodnjem ustroju in odrivanju posipnega materiala izpod koles. Temu
sledi še padavinska voda, kjer je prečno odtekanje vode z vozišča onemogočeno,
- erozijski žlebovi na mestih, kjer so se predhodno pojavile kolesnice. Zaradi odtekanja
vode vzdolž osi ceste se pojavljajo vzdolžne brazde na cesti z videzom žlebov (Potočnik,
1993b),
- valovito vozišče imenujemo rebraste ali valovite deformacije pravokotne na os ceste, ki
se pojavljajo predvsem na krivinah z velikim vzdolžnim naklonom kot posledica vrtenja
pogonskih koles v prazno ali zaradi neenakomerne nosilnosti spodnjega ustroja,
- vraščanje rastlin najpogosteje opazimo na robovih in sredini vozišča manj prometnih
cest. Vegetacija ovira normalen odtok vode, korenin rastlin pa rahljajo zgornji ustroj in
ustvarjajo prostor za pronicanje vode,
- nanos materiala kot posledica spravila lesa. Gre za mašenje odvodnih jarkov, koritnic in
cevnih popustov kar vodi v druge poškodbe.
Med poškodbe sistema odvodnjavanja pa štejemo poškodbe koritnic, dražnikov, jarkov in
cevnih prepustov. Posledica slabega odvodnjavanja so zgoraj omenjene poškodbe spodnjega
in zgornjega ustroja.
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Na snemalnem listu smo označevali ali so poškodbe na določenem odseku prisotne (1) ali
ne (0), pri popisu poškodb odvodnjavanja pa smo poleg tega upoštevali tudi možnost, da
posamezni elementi odvodnjavanja niso zgrajeni (X). Obsega poškodbe nismo določali.
Pri vraščanju rastlin smo ločili vraščanje rastlin na robu (R), na sredini (S), na robu in sredini
(RS) ali pa vraščanja sploh ni (0).
Na podlagi popisa smo opredelili potrebna vzdrževalna dela in ukrepe na podlagi cenika
vzdrževalnih del, ki ga občina Ribnica uporablja za vodenje evidence in obračunov
vzdrževalnih del na gozdnih cestah (Priloga C). Popisali smo tudi značaj ukrepa, tj. redno
vzdrževalno delo (A) ali dokončanje pomanjkljive izgradnje ceste oz. investicijsko
vzdrževanje (B), kamor spada:
- gradnja podpornih in opornih zidov različnih izvedb,
- izkop odvodnih jarkov v različnih kategorijah terena in vzdolžni transporti izkopanega
materiala na razdalji do 2 km,
- vgradnja cevnih prepustov v celoti oz. dograjevanje prepustov z vgradnjo posameznih
delov kot so vtočni jaški, pokrovi vtočnih jaškov, zaključne glave in zaščite iztoka,
- vgradnja dražnikov in
- ozelenjevanje brežin.
Opredelili smo tudi nujnost izvedbe za vsak ukrep, opredeljen z nevarnostjo za nastanek
dodatnih poškodb ceste v primeru, da se vzdrževalna dela ne izvedejo. S stopnjo nujnosti 1
smo označili ukrepe, ki jih je potrebno izvesti v tekočem letu, s stopnjo 2 ukrepe, ki jih je
možno prestaviti na naslednje leto in s stopnjo 3 ukrepe, katerih izvedba bo nujno potrebna
v naslednjih letih.
5.2.4 Izvedba snemanja in obdelava podatkov
Delo na terenu je potekalo od 29. 7. 2018 do 5. 8. 2018. Izbrane odseke smo našli s pomočjo
karte in avtomobilskega števca. Podatke o šifri, kategoriji ceste in lastništvu gozdov na
posameznih odsekih smo pridobili iz EGC.
Predvidene ukrepe smo izračunali s pomočjo normativov vzdrževalnih del na gozdnih
cestah, ki jih je postavil Mirtič (Mirtič, 2013), višino potrebnih sredstev pa na osnovi cenika
ukrepov, s katerim razpolaga ZGS OE Kočevje po po pogodbi z izvajalcem Tanko d.o.o.
(Priloga C). Glede na popis potrebnih vzdrževalnih del in cenik ukrepov smo lahko naredili
analizo potrebnih sredstev glede na vzorec, kar smo nato preračunali še na količino gozdnih
cest v občini Ribnica in na kilometer gozdne ceste v občini. Za primerjavo potrebnih in
dosegljivih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest smo vzeli znesek, ki ga je občina Ribnica
za ta namen zbrala v letu 2018. Posamezna potrebna sredstva smo razdelili še glede na
stopnjo nujnosti in vidike vzdrževanja, tj. tekoče, periodično in investicijsko vzdrževanje.
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OBJEKT RAZISKOVANJA

Občina Ribnica s 154 km2 spada med kraške občine, ki je v današnjem obsegu nastala leta
1999, najprej z odcepitvijo občine Loški Potok v letu 1995, nato pa v letu 1999 še z
nastankom občine Sodražica. Meji na občine Kočevje, Loški Potok, Dobre Polje, Sodražica,
Velike Lašče in spada v Jugovzhodno regijo, čeprav umestitev ni najbolj logična, saj je glede
na prometno povezavo Ribnica bližje Ljubljani kot Novem mestu, z Ljubljano ima tudi
direktno avtobusno povezavo, v fazi obnove pa je tudi železniška povezava (Prelesnik,
2015: 11). Obsega 64 naselij, nadmorska višina je 489 m, prekriva jo 60% gozdnatost
(Ribnica danes, 2018). Glede na reliefne značilnosti jo lahko delimo na štiri naravne enote,
Ribniško polje v osrednjem delu, obdano z Veliko goro na jugozahodu z najvišjim vrhom
Turn s 1254 m nadmorske višine in Malo goro na severovzhodni strani s Stenami Svete Ane
in Črnim vrhom na 963 m nadmorske višine kot najvišjima vrhovoma, na severozahodu pa
se nahajajo še Slemena kot čisto nasprotje preostalemu delu občine (Prelesnik, 2015: 11).
Gre za zmerno celinsko podnebje z dolgimi zimskimi obdobji z obilico snega (Ribnica
danes, 2018), temperature pod 0°C se lahko pojavijo tudi junija in septembra. Letna količina
padavin se giblje med 1300 in 2500 mm z viškom jeseni in pozno spomladi, najmanjša
količina padavin je v zimskem času. Povprečne zimske temperature so med 0 in -3°C,
poletne pa med 15 in 20°C. Zaradi pogostih poplav predvsem v južnem delu polja so leta
1986 zgradili zadrževalnik vode v Zalužju, kljub temu pa se še pojavljajo poplave na
območju Dolenjevaškega polja in Rakitnice, kjer ob visokem vodostaju nastane tudi jezero
(Prelesnik, 2015: 11).
Zgodovina ribniške občine sega v leto 1220, ko se Ribnica prvič omenja pod Turjaškimi
gospodarji. Prvi večji razcvet je doživela v času prehoda iz srednjega v novi vek s kmečkimi
upori, turškimi upadi, reformacijo, hkrati pa se je začel tudi pojav suhe robe. Gre za lesene
izdelke, katerih ime tiči v vprašanju »Pa je suha roba?«. S tem so seveda mislili na izdelke,
ki so morali biti za ustrezno suhi, sicer je izdelke kmalu po začetku uporabe razpadel. Sprva
je šlo za domače potrebe po lesenih izdelkih, kasneje pa se je obrt razširila, prebivalci pa so
l. 1492 prejeli cesarjev odlok, da smejo svoje izdelke tudi prodajati in specializirati glede na
vrsto lesa, ki je bil določeni družini na voljo in v bližini. Po letu 1787, ko je gospodarjenje
ribniškega gradu prevzel Anton Rudež, je glavni vir preživetja pomenil gozd in
gospodarjenje z njim (Gradišnik, 2007: 16-22).
Preglednica 2: Skupne dolžine in deleži gozdnih cest po sektorjih lastništva (EGC)
Sektor lastništva gozdnih cest

Dolžina (km)

Delež (%)

ZG

129,20

82,74

DG

26,96

17,26

Skupaj

156,16

100
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V občini Ribnica ležijo 4 GGE, tj. Mala Gora (4.653,43 ha), Velika Gora (3.094,10 ha), del
GGE Grčarice (2.524,64 ha) in Gotenice (203,35 ha). V zgornji tabeli prikazujemo lastniško
strukturo gozdov po EGC.
Preglednica 3: Skupne dolžine in deleži gozdnih cest po kategorijah (EGC)
Kategorija gozdnih cest

Dolžina (km)

Delež (%)

G1

30,42

19,48

G2

72,38

54,56

G3

53,36

34,17

Skupaj

156,16

100

Po EGC občina Ribnica beleži 79 gozdnih cest s skupno dolžino 156,16 km.
Preglednica 4: Skupne dolžine gozdnih cest po kategorijah in sektorju lastništva hkrati (EGC)
Dolžine gozdnih cest (km)
G1

G2

G3

Skupaj

ZG

27,13

54,57

47,50

129,20

DG

3,29

17,81

5,86

26,96

Skupaj

30,42

72,38

53,36

156,16
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PRAVNA UREDITEV
ZAKON O GOZDOVIH

Zakon o gozdovih (v nadaljevanju Zakon o gozdovih) (1993) v členih od št. 37 do 42
opredeljuje gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. Tako določa, da se ob upoštevanju
tehničnih, gospodarskih in ekoloških pogojev gozdna tla, rastlinstvo in živalstvo čim manj
prizadene. Poleg pomena za gospodarjenje z gozdovi je potrebno upoštevati tudi pomen
gozdne ceste za potrebe obstoja in razvoja višinskih kmetij ter za potrebe turizma in
rekreacije.
Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic mora potekati tako, da se ne ogroža vodnih virov,
povzroča erozijskih procesov in nevarnost plazenja. Preprečiti je potrebno odtok visokih
voda iz hudournikov, ne sme se porušiti ravnotežja na labilnih tleh, poslabšati odtekanja
padavinskih voda, da bi bila ogrožena kmetijska zemljišča ali ogrožen obstoj gozda in
onemogočen njegov razvoj. Paziti se mora, da se ne prizadene območij, pomembnih za
ohranitev prostoživečih živali, naravne ali kulturne dediščine ali ogrozi drugih funkcij gozda
oz. njegovo večnamensko rabo.
Gozdne prometnice so sestavni del gozda, namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom in
so javnega značaja. Sredstva za njihovo vzdrževanje zagotavljajo lokalne skupnosti iz lastnih
dohodkov od davkov od gozdnih zemljišč, ki je skladen z zakonom o urejanju davka na
nepremičnine. Višino dohodka določa Vlada RS glede na skupno dolžino gozdnih cest,
povprečne stroške, potrebne za vzdrževanje in delež rabe za negozdarske namene. Lokalna
skupnost pa poskrbi, da so sredstva, namenjena gozdnim prometnicam namenjena izključno
le tem. Lokalna skupnost je tudi odgovorna za izvedbo vzdrževalnih del, poskrbeti pa mora
tudi za gozdne ceste, ki odpirajo kmetije, zaselke, vasi, turistične objekte in so pretežno
javnega značaja.
Zakon o gozdovih prepoveduje vožnjo z vozili nad določeno težo ob večji razmočenosti cest.
Težo vozil in trajanje prepovedi na opozorilnih tablah določi ZGS. V primeru povečanega
dnevnega prometa po gozdnih cestah, ki ni povezan z gospodarjenjem z gozdom in je
posledica pridobitvene dejavnosti, govorimo o čezmerni uporabi gozdnih cest. Zanjo mora
uporabnik pridobiti pisno soglasja lastnikov najmanj polovice lastniških deležev površine
gozdne ceste in ZGS, da je čezmerna uporaba glede na poudarjenost funkcij gozda
dovoljena. Na podlagi tega lahko uporabnik dobi dovoljenje lokalne skupnosti, ki je
odgovorna za gozdno cesto za katero se dovoljenje izda.
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PRAVILNIK O GOZDNIH PROMETNICAH

Pravilnik (Pravilnik o gozdnih…, 2009) določa, da se morajo gozdne ceste redno vzdrževati
tako, da se ohranja prevoznost, omogoča varna uporaba, zagotovi gospodarnost vlaganj,
prepreči škodljive vplive na bližnjih zemljiščih in motnje v življenjskem prostoru prosto
živečih živali. Način in pogoje določajo predpisi o urejanju gozdov. Po časovni razporeditvi
delimo vzdrževanja na:
- tekoče letno vzdrževanje obsega dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja ceste in
preprečujejo zmanjševanje prevoznosti, tj. vzdrževanje vozišč, koritnic, bankin in drugih
naprav za odvodnjavanje ter manjša popravila naprav in objektov cestne infrastrukture,
- tekoče zimsko vzdrževanje pomeni priprave na odstranjevanje snega in posipanje
vozišča,
- periodično vzdrževanje obsega dela na gozdni cesti, potrebna za obnovitev vozišča in
večja popravila naprav in objektov cestne infrastrukture, izvajajo se v daljših časovnih
obdobjih.
ZGS skupaj z občino, v kateri ceste ležijo, izda letni program vzdrževanja in usmerja,
spremlja in prevzema opravljena dela. Plačilo za opravljena dela zagotovi občina, pri tem pa
se za zimsko vzdrževanje zagotovi sredstva, ki so potrebna za dela pri gospodarjenje z
gozdom v zimskem času.
Ceste lahko poleg lastnikov gozdov uporabljajo tudi drugi uporabniki na lastno odgovornost,
zato ZGS skupaj z lastniki in občino določi in označi režim uporabe. Ta določa njeno rabo
tako, da se zagotovi optimalno večnamensko gospodarjenje z gozdom. Z gozdnimi cestami
ravnamo tako, da se povzroča čim manjše motnje v uresničevanju funkcij gozda kot
ekosistema.
Uporabnik mora po končani rabi vzpostaviti stanje ceste kot je bilo pred uporabo. Ob
čezmerni uporabi pa je določena odškodnina. Ta je enaka razliki med povečanimi stroški
zaradi čezmerne rabe in ocenjenimi stroški tekočega in periodičnega vzdrževanja v primeru,
ko ni čezmerne rabe. Odškodnino prejme občina in jo uporabi za odpravo posledic čezmerne
rabe.
ZGS vodi evidenco o gozdnih cestah, ki vsebuje podatke o imenu in kategoriji ceste, dolžini
ceste v metrih, tehničnih elementih ceste, pripadnosti različnim prostorskim enotam,
grafične podatke v merilu, ki ni manjše od 1:5000. Cesta je v evidenco vključena kot
novogradnja ali kot prenos javne ceste, ki izpolnjuje tehnične pogoje, a prenos mora biti
urejen s predpisi, ki prekategorizacijo ureja. Ko je z zapisnikom o strokovnem pregledu
ugotovljena ustreznost gozdne ceste, se jo vpiše v evidenco kot novozgrajeno gozdno cesto.
Briše pa se v primeru, da se v skladu s predpisi prekategorizira v javno cesto ali ko je cesta
tako uničena, da vzpostavitev prvotnega stanja ni več možna, pod pogojem, da je bila gradnja
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zaključena pred letom 2005 in ni bila sofinancirana iz javnih sredstev. Vlogi za
prekategorizacijo morajo biti priložena soglasja lastnikov gozdov, ki jih cesta odpira.
7.3

UREDBA O PRISTOJBINI ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

Uredba iz l. 1994 (Uredba o pristojbini ..., 1994) določa metodologijo za izračun pristojbine
za vzdrževanje gozdnih cest, višino pristojbine in razporeditev sredstev, zbranih s pristojbino
po občinah. Višino pristojbine se računa po metodologiji za izračunavanje višine pristojbine
za vzdrževanje gozdnih cest. Za občino Ribnica od leta 2015 velja 1,43 % glede na
Republiko Slovenija (Uredba o razporejanju ..., 2015).
7.4

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O PRISTOJBINI ZA
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

Po uredbi o spremembah in dopolnitvah zgornje uredbe (Uredba o spremembah ..., 1998)
lastniki gozdov, tj. fizične in pravne osebe, ki so kot lastniki zemljišča vpisani v katastrskem
operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom, plačujejo pristojbino za vzdrževanje
gozdnih cest. Pristojbina se ne odmerja od varovalnih gozdov in gozdov v območjih, ki niso
odprta z gozdnimi cestami.
7.5

ZAKON O GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE

Z dnem 1.7.2016 se je gospodarjenje z državnimi gozdovi preneslo iz Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov (v nadaljevanju Sklad) na družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. (v
nadaljevanju SIDG). S tem se koncesije za izkoriščanje državnih gozdov s Sklada prenesejo
na SIDG. Za upravljanje državnih gozdov tako SIDG plačuje Republiki Slovenija letno
nadomestilo v višini 20% letnega prihodka od prodaje lesa iz državnih gozdov (Zakon o
gospodarjenju ..., 2016).
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REZULTATI RAZISKOVANJA

8.1

ANALIZA PRETEKLEGA VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST

Obseg vzdrževalnih del je neposredno odvisen od razpoložljivih finančnih sredstev, zato
smo najprej analizirali skupno porabo sredstev za vzdrževanje gozdnih cest po posameznih
letih. Poraba se kaj dosti ni spreminjala (Preglednica 5), manjši padec je opažen v zadnjih 2
letih. Poudariti moramo, da so podatki za leto 2018 zgolj informativne narave, saj dejanske
ralizacije po podatkih ZGS še ni. V letu 2016 je bila vrednost dejansko opravljenih del
največja, zato smo to leto vzeli za naše izhodišče. Ob upoštevanju indeksa gradbenih
sredstev dobimo manjša odstopanja in sicer pridemo do spoznanja, da je bila realna vrednost
opravljenih del v letu 2017, ko je bila najmanjša, 82,33 % porabe v primerjavi z letom 2015,
ko je bila le – ta največja. Zato je za leto 2015 indeks realne vrednosti 100.
Preglednica 5: Dejanska in realna vrednost opravljenih vzdrževalnih del

Leto
2014
2015
2016
2017
2018
Skupaj

Skupna
dolžina cest
(km)
124,15
124,15
124,15
124,15
124,15

Dejanska vrednost
opravljenih
del (€)
53.894
53.859
55.188
43.899
43.772
250.612

Indeks dejanske
vrednosti (%)
97,66
97,59
100,00
79,54
79,31

Revalorizirana
vrednost
opravljenih del (€)
54.163,47
54.559,17
54.194,62
45.215,97
45.610,42
253.743,65

Indeks
revalorizirane
vrednosti (%)
99,27
100,00
99,33
82,88
83,60

V občini Ribnica se opravlja zgolj tekoče letno vzdrževanje, periodičnega in zimskega
vzdrževanja pa ni bilo.

Slika 1: Viri sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v %
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Največ sredstev za vzdrževanje gozdnih cest je pridobljenih s pristojbinam, t.j. finančni
prispevek lastnikov gozdov k vzdrževanju gozdnih cest. Ta v povprečju za zadnjih 5 let za
zasebni sektor gozdov znaša 49 %.
Preglednica 6: Pregled virov sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v Eur

Leto

Koncesije

2014
2015
2016
2017
2018
Povprečno

17.952,00
9.932,00
11.266,00
0,00
0,00
7.830,00

ZG
Pristojbine
22.151,00
25.382,00
25.375,00
25.372,00
25.370,00
24.730,00

DG
Proračun
9.287
12.138
12.134
12.135
12.136
11.566,00

Pristojbine
1.572,00
3.933,00
3.937,00
3.924,00
3.920,00
3.457,20

Proračun
2.932,00
2.474,00
2.476,00
2.468,00
2.470,00
2.564,00

Drugi vir sredstev predstavlja državni proračun za vzdrževanje gozdnih cest v DG in ZG.
Sredstva iz državnega proračuna v povprečju za zadnjih 5 let predstavljajo 5 %, za zasebne
pa 23 % delež vseh sredstev, namenjenih vzdrževanju gozdnih cest.
Analiza po letih kaže rast porabljenih sredstev v letih 2014 in 2015, sledi rahlo zmanjšana
poraba sredstev za vzdržavanje gozdnih cest v ZG v letih 2016 do 2018, v DG pa poraba
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest rahlo raste še v 2016, nato pa opazimo upad.

Slika 2: Poraba sredstev za vzdrževanje gozdnih cest po letih glede na sektor lastništva

Če pogledamo sliko porabe po kategorijah (slika 3) ugotovimo, da za kategorijo gozdnih
cest G1 trenda praktično ni mogoče povzeti, za G2 poraba pada, pri G3 pa do 2016 poraba
raste, nato pada. Zanimivi so rezultati zadnjih 3 let, ko je nasprotno s pričakovanji poraba
sredstev za kategorijo G2 manjša kot pri drugih kategorijah, zato se je potrebno vprašati ali
so ceste pravilno kategorizirane, ali se sredstva pravilno razporejajo ali pa je to zgolj odraz
trenutnega stanja gozdnih cest kot posledica povečane obremenitve zaradi sanacije
vetroloma v decembru 2017.
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Glede na to, da so izvedena dela evidentirana po gozdnih cestah in odsekih vzdrževanja na
posamezni gozdni cesti, le ti pa so opredeljeni z lastništvom, v nadaljnji analizi porabe
upoštevamo hkrati kategorijo gozdne ceste in sektor lastništva.

Slika 3: Poraba sredstev za vzdrževanje gozdnih cest po kategorijah gozdnih cest

Višji delež porabe sredstev za vzdrževanje gozdnih cest opažamo v kategoriji G2 in G3 v
državnih gozdovih, medtem ko je v kategoriji G1 razlika v deležu skupne porabe sredstev
praktično zanemarljiva.
Preglednica 7: Indeks porabe sredstev za vzdrževanje gozdnih cest po lastništvu in kategoriji hkrati
Kategorija in sektor
lastništva hkrati

Povprečna letna poraba
(€/km)

Indeks Iskup = 100

Delež skupne porabe (%)

DG1

785,78

102

17

ZG1

828,61

107

18

DG2

544,71

71

12

ZG2

836,89

108

18

DG3

736,86

96

16

ZG3

813,47

105

18

Skupaj

771,45

100

100

Pri analizi po lastništvu in kategoriji hkrati (Preglednica 7) opazimo, da je najvišji delež
porabe sredstev v zasebnih gozdovih in sicer pri vseh treh kategorijah enak. Pričakovali smo
najvišji delež vzdrževanja v G1, kot velja le za državne gozdove.
Pri analizi vzdrževanja smo med drugim tudi ugotovili, da v preteklih letih na 14,44 km
odsekov ni bilo evidentiranega vzdrževanja, kar pomeni 9,25 % skupne dolžine gozdnih cest.
Od tega najvišji delež znašajo ceste v kategoriji G3 s kar 8,54 % skupne dolžine gozdnih
cest.
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ANALIZA SEDANJEGA STANJA GOZDNIH CEST

Ko je gradnja ceste končana, je še v istem trenutku podvržena procesom staranja in
počasnega propadanja. Posledice se kažejo v obliki poškodb kot rezultat delovanja
dejavnikov neustrezne gradnje, prometa in naravnih dejavnikov. Sprva so poškodbe
posamične, ob neustreznem vzdrževanju in sanaciji le – teh pa se povečuje obseg in
številčnost poškodb ter potrebna sredstva za njihovo odpravo.
8.2.1 Poškodbe spodnjega ustroja
Najpogostejše so poškodbe bankin predvsem kot posledica spravila lesa iz gozda na gozdno
cesto. Plazenja, vsaj tolikšnega, da bi bilo videti spremembe v višini prečnega profila nismo
opazili.

Slika 4: Poškodbe bankin na cesti Zadolje - Travna gora (Foto: Mali, 2018)

Opažamo malce višji delež poškodovanosti v zasebnih gozdovih, predvsem gre za poškodbe
bankin.
Preglednica 8: Analiza poškodb spodnjega ustroja po sektorjih lastništva
Lastništvo

Erozija (v %)

Poškodbe bankin (v %)

ZG
DG
Povprečno

3,1
11,1
16,2

26,2
11,1
27,0

Mali S. Vzdrževanje gozdnih cest v občini Ribnica s tehničnega in ekonomskega vidika
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

23

Večje razlike opažamo v poškodovanosti spodnjega ustroja po kategorijah gozdnih cest.
Najmočneje so zaznane poškodbe v kategoriji G2, deleži posameznih poškodb spodnjega
ustroja so pri tej kategoriji največji. Najmanj je poškodb na odsekih v kategoriji G3.
Preglednica 9: Analiza poškodb spodnjega ustroja po kategorijah
Kategorija

Erozija (v %)

Poškodbe bankin (v %)

G1

0,0

18,8

G2

8,3

33,3

G3

0

13,6

Povprečno

4,1

24,3

Slika 5: Analiza poškodb spodnjega ustroja

Posamezna vrsta poškodb pa se ne pojavlja nujno ločeno, ampak se na posameznih odsekih
lahko kumulira tudi več poškodb hkrati.

Slika 6: Analiza poškodb spodnjega ustroja glede na sektor lastništva
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Odsekov, kjer bi se pojavljale tako poškodbe bankin kot erozije nismo zasledili, najbolj
problematični so odseki s poškodbami bankin, saj stroški sanacije teh odsekov predstavljajo
največji strošek za vzdrževanje spodnjega ustroja. Pri analizi poškodb spodnjega ustroja
glede na lastniški sektor smo ugotovili, da bistvenih razlik glede na lastništvo ni. Za
spoznanje boljše stanje se kaže v zasebnih gozdovih.
Naredili smo še analizo glede na kategorijo gozdnih cest. Po pričakovanjih so ceste v
kategoriji G1 v najboljšem stanju. V najslabšem stanju pa so ceste v kategoriji G2, ki
odstopajo od skupne vrednosti po deležu cest z dvema poškodbama kljub temu, da je delež
cest z eno poškodbo manjši od povprečja.

Slika 7: Analiza poškodb spodnjega ustroja glede na kategorijo gozdnih cest

8.2.2 Poškodbe zgornjega ustroja
Najpogosteje se pojavlja načeta obrabna plast, sledi vraščeno rastlinje ob robu in/ali sredini
ter kolesnice.

Slika 8: Analiza poškodb zgornjega ustroja
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Pri analizi poškodb zgornjega ustroja po sektorjih lastništva ne vidimo bistvenih odstopanj
od povprečja razen kar se tiče udarnih jam. Tako v državnih kot v zasebnih gozdovih se v
največji meri pojavljajo načeta obrabna plast in kolesnice.
Preglednica 10: Analiza poškodb zgornjega ustroja glede na sektor lastništva
Lastništvo

Udarne
jame (%)

Načeta
obrabna
plast (%)

Valovito
vozišče
(%)

Kolesnice
(%)

Erozijski
žlebovi (%)

Prisotnost
rastlin (%)

Nanos
materiala
(%)

ZG
DG
Povprečno

9,23

80,00

27,69

70,77

16,92

50,77

27,69

22,22
10,81

66,67
78,38

11,11
25,68

77,78
71,62

11,11
16,22

55,56
51,35

55,56
31,08

Z analizo po kategorijah gozdnih cest ugotavljamo, da je najmanj poškodb zabeleženih pri
kategoriji G1, kar se ujema s pogostejšim vzdrževanjem na cestah te kategorije. Večja
količina prometa vodi v večji delež udarnih jam, kar se najbolj kaže v kategoriji G2.
Zaskrbljujoč je visok delež poškodb obrabne plasti in poškodb v smislu kolesnic, praktično
je ni ceste, ki ne bi bila poškodovana. Po pričakovanjih je najslabše vzdrževana kategorija
cest G3, kar se kaže predvsem v večjem deležu kolesnic, erozijskih žlebov in vraščanju
rastlin.

Slika 9: Nanos materiala in vraščanje rastlin na cesti Mlake - Livade - Odcep Gredice (Foto: Mali, 2018)
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Preglednica 11: Analiza poškodb zgornjega ustroja glede na kategorijo gozdne ceste
Kategorija
gozdne ceste
G1
G2
G3
Povprečno

Udarne
jame
(%)
6,25
14,29
8,70
10,81

Načeta
obrabna
plast (%)
100
80,00
60,87
78,38

Valovito
vozišče
(%)
31,25
28,57
17,39
25,68

Kolesnice
(%)

Erozijski
žlebovi (%)

Prisotnost
rastlin (%)

62,5
65,71
86,96
71,62

12,5
14,29
21,74
16,22

56,25
42,86
60,87
51,35

Nanos
materiala
(%)
18,75
31,43
39,13
31,08

Opažamo, da je tako kot pri spodnjem ustroju na določenem odseku lahko prisotnih različno
število poškodb zgornjega ustroja. Razlog je lahko v slabši kvaliteti gradnje, večji prometni
obremenitvi.

Slika 10: Erozijski žleb, kolesnice in vraščeno rastlinje na cesti Zadolje - Izvir Ribnice - Dane (Foto: Mali,
2018)

Ko govorimo o dveh vrstah poškodb se največkrat pojavljajo kolesnice in načeta obrabna
plast, najpogostejša kombinacija treh vrst poškodb pa so kolesnice, načeta obrabna plast in
vraščanje rastlin. Največje stroške za vzdrževanje predstavlja 1,35 % odsekov, kjer se
pojavlja pet vrst poškodb hkrati. Razlog temu stanju je lahko prioriteta vzdrževanj, saj kot
ugotavljamo, sredstev za popolno obnovo ni dovolj, težave se na določenem odseku rešijo
in pojavijo zopet drugje, kjer smo z vzdrževanjem morda malo zamudili. Predvidevamo, da
so prioritete postavljene glede na pomembnost posamezne gozdne ceste in glede na trenutne
potrebe po vzdrževanju, glede na odsek, kjer potekajo gozdarska dela in je potreben večji
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odvoz hlodovine iz gozda do nadaljnega uporabnika. Odsekov, kjer bi bile prisotne vse
poškodbe hkrati, nismo zabeležili.
Analiza glede na lastniško strukturo kaže, da je največ odsekov s tremi vrstami poškodb,
medtem ko opazimo, da v državnem sektorju odsekov s petimi vrstami poškodb hkrati ni.

Slika 11: Analiza poškodb zgornjega ustroja glede na sektor lastništva

Pri analizi po kategorijah gozdnih cest pa ugotavljamo, da so ceste v kategoriji G2 v
najboljšem stanju kar se tiče števila raznovrstnih poškodb, najslabše so se odrezale ceste v
kategoriji G3.

Slika 12: Analiza poškodb zgornjega ustroja po kategorijah gozdne ceste

8.2.3 Poškodbe sistema odvodnjavanja
Pri terenskem ogledu smo ugotovili, da je sistem odvodnjavanja v zelo slabem stanju, na
posameznih redkih odsekih je vidna koritnica, a je ta tako zamašena z listjem in ostalim
materialom, ki odpada z brežin, da svoje funkcije ne more kvalitetno opravljati.
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Slika 13: Neurejeno odvodnjavanje na cesti Korita (Foto: Mali, 2018)

Dražnikov in prečnih jarkov je malo, kar je najbrž posledica strojnega vzdrževanja cest, kjer
je čiščenje le teh praktično nemogoče. Stanje je zaskrbljujoče na cestah, ki potekajo po
pobočju, saj se posledično vsa voda steka po cestišču, ga izpira, s seboj pa nosi tudi grob
material, kamenje in blato s pobočja, kar še dodatno obremenjuje cesto. Povzroča tudi
erozijske jarke.

Slika 14: Skupna poškodovanost sistema odvodnjavanja
Preglednica 12: Poškodbe sistema odvodnjavanja glede na sektor lastništva

Sektor
lastništva
ZG
DG
Povprečje

Dražniki in prečni jarki
Poškodba
Ni (%) Je (%) Manjka (%)
61,5
55,6
60,8

4,6
0,0
4,1

33,8
44,4
35,1

Jarki in koritnice
Poškodba
Manjka
Ni
Je
(%)
(%)
(%)
24,6
75,4
0,0
11,1
77,8
11,1
23,0
75,7
1,4

Cevni prepusti
Poškodba
Manjka
Ni
Je
(%)
(%)
(%)
41,5
58,5
0,0
88,9
11,1
0,0
47,3
52,7
0,0
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Analiza glede na lastništvo kaže nekaj več poškodb v zasebnem sektorju, problem je
predvsem v pomanjkanju cevnih prepustov in dražnikov, koritnice pa so v dobrih 75 %
zasute, kar je večinoma posledica spravila, ki v letošnjem letu poteka v nekoliko večjem
obsegu zaradi sanacije vetroloma v decembru 2017.

Slika 15: Urejeno odvodnjavanje na cesti Mlake - Livade (Foto: Mali, 2018)
Preglednica 13: Analiza stanja sistema odvodnjavanja glede na kategorijo gozdne ceste

Kategorija
gozdne ceste
G1
G2
G3
Povprečje

Dražniki in prečni jarki
Poškodba
Manjka
Ni (%) Je (%)
(%)
62,5
0,0
37,5
63,9
8,3
25,0
54,5
0,0
50,0
60,8
4,1
35,1

Jarki in koritnice
Poškodba
Manjka
Ni
Je
(%)
(%)
(%)
37,5
62,5
0,0
13,9
83,3
2,8
27,3
72,7
0,0
23,0
75,7
1,4

Cevni prepusti
Poškodba
Manjka
Ni
Je
(%)
(%)
(%)
50,0
50,0
0,0
58,3
41,7
0,0
27,3
0,7
0,0
47,3
52,7
0,0

Nadaljnja analiza po kategorijah gozdnih cest kaže, da praktično ni odseka, kjer le ta ne bi
imel poškodovanega sistema odvodnjavanja, še v najboljšem stanju so ceste v kategoriji G1,
kar je glede na pomembnost teh cest tudi pričakovano.
Problem vidimo v strojni izgradnji in vzdrževanju gozdnih cest, saj se posledično zanemarja
ročno čiščenje koritnic in izgradnjo ter vzdrževanje dražnikov predvsem zaradi stroškov, ki
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pri tem nastanejo. Urediti bi bilo potrebno sistem odvodnjavanja, očistiti, poglobiti, oziroma
izgraditi koritnice ter izgraditi dražnike in cevne prepuste, kjer je potrebno.
8.2.4 Skupna poškodovanost gozdnih cest
Prikaz posameznih poškodb po slojih nam da vrsto informacij o stanju cest, a njihov pomen
je lahko različen. Prikaz kombinacije vseh poškodb znotraj posameznega odseka nam pove
več, saj tako vidimo, katera je prvotna poškodba, iz katere se naprej razvijejo tudi vse ostale.

Slika 16: Skupna poškodovanost gozdnih cest

Odsekov, ki bi bili popolnoma brez poškodb nismo zabeležili, največ pa je takih (51,35 %),
ki imajo samo poškodbo zgornjega ustroja, najmanjši (9,46 %) pa takih, ki imajo poškodbe
spodnjega in zgornjega ustroja hkrati. Spomnimo, opise šifer smo opredelili v metodah dela:
010… prisotne so poškodbe zgornjega ustroja,
011… prisotne so poškodbe sistema odvodnjavanja in zgornjega ustroja,
110… prisotne so poškodbe zgornjega in spodnjega ustroja,
111… prisotne so poškodbe v vseh treh sklopih.

Slika 17: Skupna poškodovanost gozdnih cest glede na sektor lastništva
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Skupna poškodovanost kaže največjo ogroženost cest v kategoriji G2, saj je tu odstotek cest
z vsemi tremi sklopi poškodb največji. V kategoriji G1 in G3 pa je odstotek cest s
poškodbami sistema odvodnjavanja in zgornjega ustroja največji.

Slika 18: Skupna poškodovanost gozdnih cest po kategorijah

8.3

VZDRŽEVALNA DELA NA GOZDNIH CESTAH

Zagotovljeno redno vzdrževanje imajo le gozdne ceste kategorije G1, cestam kategorije G2
se skuša zagotoviti bolj ali manj redno vzdrževanje medtem ko se ceste kategorije G3
vzdržuje po potrebi. (GGi načrt… , 2012 in 2007). Potreben obseg sredstev za vse vrste
vzdrževanja prikazujemo s skupnim obsegom potrebnih sredstev in predvideno porabo
sredstev na kilometer gozdnih cest. V preglednici 14 prikazujemo potreben obseg sredstev
za izvedbo posameznih skupin del. Sredstva, namenjena vzdrževanju gozdnih cest, občina
pridobi iz pristojbin in državnega proračuna za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2018 bo po
podatkih ZGS krajevne enote Ribnica občina Ribnica predvidoma zbrala 43.771,77 €
sredstev. Zimskega vzdrževanja se v občini ne izvaja oz. le to poteka po potrebi. Cenik smo
povzeli po podatkih, s katerimi ZGS OE Kočevje razpolaga za vzdrževanje gozdnih cest po
pogodbi z izvajalcem Tanko d.o.o. (Priloga C).
Preglednica 14: Potrebna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest
Vrsta vzdrževanja
Tekoče letno
Periodično
Investicijsko
Skupaj

Potrebna sredstva –
vzorec (€)
2.623,34
7.415,46
4.682,20
14.721,00

Potrebna sredstva –
občina (€)
55.359,56
156.482,25
98.802,85
310.644,66

Delež (%)

€/km

17,82
50,37
31,81
100

354,51
1.002,09
632,70
1.989,30

V raziskavi smo se sprva posvetili poškodbam, da smo na podlagi le teh lahko določili
potrebna vzdrževalna dela na obravnavanih odsekih gozdne ceste. Dobljene rezultate smo
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nato opremili z vrsto in stroški vzdrževalnih del, da smo dobili višino potrebnih sredstev za
vzdrževanje gozdnih cest na obravnavanih odsekih gozdnih cest v občini Ribnica. Vzorec
nam je predstavljal 7,4 km, kar je pomenilo 4,74 % delež vseh gozdnih cest v občini. Glede
na izračunano višino potrebnih sredstev za vzdrževanje in dograjevanje gozdnih cest v občini
Ribnica, ki znaša 310.644,66 € bi z razpoložljivimi sredstvi uspeli izvesti ukrepe na komaj
22,0 km gozdnih cest. Razmerje med potrebnimi in razpoložljivimi sredstvi torej znaša
7,1 : 1. Glede na to, da so sredstva namenjena namensko za vzdrževanje gozdnih cest in je
za vse večje posege tj. investicijsko vzdrževanje potrebno zagotoviti dodatna sredstva iz
drugih virov, se obseg sredstev tekočega in periodičnega vzdrževanja zmanjša na 211.841,81
€, kar pomeni, da bi lahko izvedli ukrepe na 32,3 km gozdnih cest v občini Ribnica. Razmerje
se tako zmanjša na 4,8 : 1.
Glede na to, da lahko ukrepe s stopnjo nujnosti 2 in 3 (spomnimo, stopnja 2 pomeni ukrepe,
ki jih lahko prestavimo v naslednje leto in stopnja 3 ukrepe, ki bodo nujno potrebni v
naslednjih nekaj letih) izvedemo tudi v prihodnjih letih se obseg potrebnih sredstev tekočega
in periodičnega vzdrževanja zmanjša na 85.740,28 €, kar pomeni, da bi lahko izvedli ukrepe
na 72,6 km gozdnih cest v občini Ribnica. Razmerje med potrebnimi in razpoložljivimi
sredstvi za vzdrževanje gozdnih cest bi se zmanjšalo na 2,2 : 1.
Nadalje moramo upoštevati, da se z izvedbo ukrepov tekočega letnega vzdrževanja skrbi za
stalno prevoznost cest, z ukrepi periodičnega vzdrževanja pa se obnavlja nosilna sposobnost
gozdnih cest, kar po Robeku (Robek, 2015) pomeni plast v voziščni konstrukciji med
obrabno plastjo in planumom ali posteljico podlage, vgrajeno za zagotovitev raznosa
prometnih obremenitev. Tako ima izvedba tekočega vzdrževanja prednost pred periodičnim,
kar pomeni, da se obseg potrebnih sredstev zmanjša na 55.359,56 €. Realizacija je ob danem
obsegu razpoložljivih sredstev možna v 123,47 km gozdnih cest, razmerje znaša 1,3 : 1.
Ugotavljamo, da sredstev ni dovolj niti za tekoče letno vzdrževanje. Potrebnih bi bilo namreč
55.359,56 Eur, na voljo pa jih imamo le 43.896,00 Eur. Predvideni ukrepi periodičnega
vzdrževanja niso načrtovani vsako leto, ampak v časovnem obdobju vsakih 8 let. Navedeno
razmerje med potrebnimi in razpoložljivimi sredstvi za vzdrževanje gozdnih cest pa dodatno
nakazuje, da je bilo vzdrževanju gozdnih cest v preteklem obdobju namenjenih premalo
sredstev. Vsako nadaljnje odlašanje izvedbe vzdrževanja pa povečuje obseg potrebnih
sredstev v prihodnosti.
Preglednica 15: Potrebna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest glede na lastništvo

ZG
DG
Povprečno

Tekoče letno (€/km)
378,03
184,58
354,51

Periodično (€/km)
1.010,01
944,90
1.002,09

Investicijsko (€/km)
640,34
577,78
632,73

Skupaj (€/km)
2.028,38
1707,26
1.989,32
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Primerjava po sektorju lastništva kaže, da je v državnih gozdovih potrebna manjša višina
sredstev kot v zasebnih, kar kaže na manjšo prometno obremenjenost gozdnih cest, manjše
potrebe po vzdrževanju, predvsem pa manjši delež poškodb, kjer bi bila potrebna stroškovno
večja sanacija. Predvidevamo, da razlog tiči v kvalitetnejši gradnji in vzdrževanju v
preteklosti, hitrejšemu odzivu na poškodbe.
Preglednica 16: Potrebna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest glede na kategorijo

G1
G2
G3
Povprečno

Tekoče letno (€/km)
224,20
449,07
294,54
354,51

Periodično (€/km)
1.139,89
1.092,06
754,65
1.002,09

Investicijsko (€/km)
743,25
364,67
991,00
632,73

Skupaj (€/km)
2.107,34
1.905,79
2.040,19
1.989,30

Večje razlike se kažejo po kategorijah gozdnih cest (Preglednica 16). Skupno so najnižja
sredstva potrebna v kategoriji G2, najvišja pa v G1. Glede na posamezno vrsto vzdrževanj
pa ugotavljamo, da je najmanj tekočega letnega a največ periodičnega vzdrževanja
potrebnega v kategoriji G1, medtem ko je največ investicijskega vzdrževanja potrebno v G3.
Razlog temu je delno pomanjkanje stroškov za vzdrževanje vseh cest in posledično
vzdrževanje po potrebi in namembnosti oz. pomenu cest.

Slika 19: Razporeditev potrebnih sredstev glede na nujnost izvedbe načrtovanega ukrepa

Skupni delež ukrepov, ki jih je nujno izvesti je 31,80 %, naslednjih 21,64 % ima stopnjo
nujnosti 2, za dalj časa pa lahko odložimo 46,55 % ukrepov. Nujnost izvedbe tekočega
letnega vzdrževanja je povezana s stanjem sistema odvodnjavanja, ki pa je na splošno v zelo
slabem stanju.
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Slika 20: Razporeditev potrebnih sredstev glede na nujnost izvedbe načrtovanega ukrepa po sektorjih lastništva

Stopnja 3 predstavlja najvišji delež v obeh sektorjih, sledi mu stopnja 2 v zasebnih in
stopnja 1 v državnih. Nujnost izvedbe v prvi stopnji je najvišja v G1 in najnižja v G3,
medtem ko je nujnost izvedbe v drugi stopnji ravno obratna. Nujnost izvedbe s stopnjo 3 je
najvišja v G3 in najnižja v G1.

Slika 21: Razporeditev potrebnih sredstev glede na nujnost izvedbe po kategorijah

8.3.1 Tekoče letno vzdrževanje
Potrebna sredstva za vzdrževanje za izvedbo tekočega letnega vzdrževanja znašajo na osnovi
popisa 2.623,34 €, kar znaša 354,51 €/km v občini. Izvedba del je nujna s stopnjo 1, saj gre
predvsem za čiščenje sistema odvodnjavanja. Posledice slabega vzdrževanja sistema
odvodnjavanja se že kažejo v erozijah, načeti obrabni plasti, poškodbah bankin ipd. Največji
del stroškov predstavlja profiliranje s koritnico in čiščenje koritnic, najmanjši, 0,72 % delež
pa predstavlja čiščenje cevnih prepustov in jaškov.
Primerjava po sektorjih lastništva nam pokaže, da je nujnost čiščenja koritnic v zasebnih
gozdovih večja, medtem, ko je v državnih gozdovih hkrati potrebno upoštevanje še
profiliranje z grederjem za sanacijo rastlin in nanosa materiala na vozišču.
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Preglednica 17: Struktura potrebnih sredstev za tekoče letno vzdrževanje
Vrsta del
Odvodnjavanje – čiščenje obstoječih odvodnih napav – koritnica
Strojno vzdrževanje cestišča z grederjem s koritnico enostransko
Strojno vzdrževanje cestišča z grederjem s koritnico dvostransko
Odvodnjavanje – čiščenje obstoječih odvodnih naprav – dražniki
Odvodnjavanje – čiščenje obstoječih odvodnih naprav – cevni
prepusti
Skupaj

Vrednost del
vzorec (€)
1040,00
211,44
765,00
588,00

–

Vrednost del
občina (€/km)
140,54
28,57
103,38
79,46

18,90

2,55

2.623,34

354,51

–

Razlike smo opazili tudi glede na kategorijo gozdnih cest, kjer predstavlja največji strošek
čiščenje koritnic hkrati s profiliranjem v kategoriji G2 in G3, medtem ko v kategoriji G1
najvišji delež predstavlja čiščenje cevnih prepustov in jaškov.
8.3.2 Periodično vzdrževanje
Za izvedbo ukrepov periodičnega vzdrževanja potrebujemo več potrebnih sredstev kot za
redno letno vzdrževanje. Tako bi na osnovi popisa potrebovali 7.415,46 €, kar bi zneslo
1.002,09 € sredstev na kilometer gozdnih cest.
Preglednica 18: Struktura vzdrževalnih del periodičnega vzdrževanja po stopnjah nujnosti
Vrednost del (€)
Vrsta del
Obnova vozišča z nasipnim materialom in
profiliranjem – obrabna plast I
Obnova vozišča z nasipnim materialom – nosilna
plast I
Strojno vzdrževanje cestišča z grederjem – brez
koritnice
Skupaj

Stopnja nujnosti
2
3
2.160,00
2.520,00

Skupaj
6.120,00

1
1.440,00

1.197,00

0,00

1.026,00

171,00

98,46

98,46

0,00

0,00

7.415,46

1.538,46

3.186,00

2.691,00

.
Ukrepi s stopnjo nujnosti 1 predstavljajo 20,74 % vrednosti vseh potrebnih del periodičnega
vzdrževanja. Izvedba teh ukrepov je nujna za izboljšanje stanja in prevoznosti gozdnih cest.
Nekoliko višji odstotek (42,96 %) predstavljajo dela s stopnjo nujnosti 2, kar pomeni, da
bodo ukrepi nedvomno potrebni v naslednjih dveh letih. Pomemben podatek pa je tudi prikaz
potrebnih stroškov na kilometer gozdnih cest.
Večinski del stroškov (98,67 %) predstavlja obnova obrabne in nosilne plasti z dobavo
materiala, profiliranjem in komprimiranjem vozišča. Ostanek predstavlja vzdrževanje
cestišča z grederjem. Najbolj nujen poseg (stopnja 1) je urejanje obrabne plasti v smislu
krpanja udarnih jam. Sledi urejanje obrabne plasti na račun erozisjkih žlebov in valovitega
cestišča z obrabo zgornjega ustroja. Dela so nujna s stopnjo 2 in 3.
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Preglednica 19: Struktura vzdrževalnih del periodičnega vzdrževanja po stopnjah nujnosti na kilometer
gozdnih cest
Vrednost del (€/km)
Vrsta del
Obnova vozišča z nasipnim materialom in
profiliranjem – obrabna plast I
Obnova vozišča z nasipnim materialom – nosilna plast
I
Strojno vzdrževanje cestišča z grederjem – brez
koritnice
Skupaj

Skupaj

1

Stopnja nujnosti
2

3

827,03

194,60

291,89

340,54

161,76

0,00

138,65

23,11

13,30

13,30

0,00

0,00

1.002,09

207,90

430,54

363,65

8.3.3 Investicijsko vzdrževanje
Med investicijske ukrepe smo šteli vse, kar predstavlja dokončanje gradnje in druga potrebna
investicijska dela, ki predstavljajo gradbena dela. Tako smo opredelili potrebe po koritnicah,
dražnikih in cevnih propustih. Ukrepe je potrebno ustrezno načrtovati in izvesti. Za izvedbo
teh ukrepov je potrebnih 56.643,92 € sredstev oz. 632,73 €/km gozdnih cest v občini Ribnica.
Preglednica 20: Struktura del investicijskega vzdrževanja po stopnjah nujnosti
Vrednost del (€)
Vrsta del
Vgradnja dražnikov
Vgradnja koritnic
Skupaj

Stopnja nujnosti
Skupaj
520,00
4,162,20
4.682,20

1
0
4.162,20
4.1620,0

3
520,00
0
520,00

Ukrepov s stopnjo 2 nismo opredelili, ukrepi s prvo stopnjo nujnosti pa predstavljajo
88,89 % vrednosti vseh predvidenih del investicijskega vzdrževanja, kar pomeni, da je dela
potrebno izvesti v naslednjem letu Preostali delež predstavljajo ukrepi s stopnjo nujnosti 3.
Preglednica 21: Struktura del investicijskega vzdrževanja po stopnjah nujnosti na kilometer gozdnih cest
Vrednost del (€)
Vrsta del
Vgradnja dražnikov
Vgradnja koritnic
Skupaj

Stopnja nujnosti
Skupaj
70,27
562,46
632,73

1
0
562,46
562,46

3
70,27
0
70,27

Financiranje investicijskih del z namenskimi sredstvi za vzdrževanje ni dopustno, hkrati pa
tudi glede na obseg namenskih sredstev za vzdrževanje ne zadošča niti za tekoče
vzdrževanje. Glavnino stroškov predstavlja vgradnja koritnic (88,89 %). Glede na sektor
lastništva je največ del opredeljenih s stopnjo 3, medtem ko je gledano z vidika kategorije
gozdnih cest v kategoriji G3 potrebno poskrbeti za dražnike in je stanje koritnic zadostno.
Pomanjkanje koritnic je bilo opaziti zgolj v kategoriji G2. Največ sredstev je potrebno vložiti
v kategoriji G3.
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RAZPRAVA IN SKLEPI

Pred začetkom raziskovalnega dela diplomske naloge smo si postavili hipotezo, katero pa
lahko sedaj, ko smo dobili rezultate, tudi presojamo.
Zabeležili smo tudi več kot 24 % odsekov gozdnih cest z več kot eno poškodbo hkrati.
Razlog je predvsem v pomanjkanju sredstev za vzdrževanje. Kot smo ugotovili ob analizi
pretekle porabe so sredstva namenjena vzdrževanju gozdnih cest zadnjih 5 let ves čas
približno enako visoka, medtem ko gradbeni stroški naraščajo. Predvsem gre za slabše stanje
zgornjega ustroja, predvsem kar se tiče obrabe in kolesnic, kar lahko pripišemo slabemu,
neustreznemu vzdrževanju in povečanem prometu v letu 2018 zaradi odstranjevanja posledic
neurja v decembru 2017. Posledično je prišlo do večje osne obremenitve, pojavlja pa se tudi
sum na premajhno nosilnost voziščne konstrukcije. S tem delno potrjujemo hipotezo, višina
sredstev je namreč ostala približno enaka, gradbeni stroški pa naraščajo, zato vzdrževalne
službe s sredstvi, ki so na voljo ne uspejo sanirati vseh poškodb, kar ima za posledico
povečevanje in širjenje poškodb, z njihovo sanacijo pa so povezani tudi stroški za
vzdrževanje gozdnih cest, ki tako le še naraščajo.
Vsem težavam je skupen vzrok premajhen obseg sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, saj
bi z razpoložljivimi sredstvi v letu 2018 lahko izvedli zgolj večino ukrepov tekočega letnega
vzdrževanja. Za potrebe investicijskega vzdrževanja bi bilo potrebno priskrbeti dodatna
sredstva tako v državnem proračunu kot v zasebnem sektorju, najlažje s povečanjem
pristojbin, ni pa to najbolj zaželjena opcija za davkoplačevalca.
Stanje zgornjega ustroja je zaskrbljujoče, saj praktično ni odseka, kjer ne bi bila
poškodovana obrabna plast v tolikšni meri, da se vidijo kolesnice in elementi spodnjega
ustroja. Skrb vzbujajoče je tudi stanje koritnic, ki so povprečno v dobrih 75% zasute, na
nekaterih odsekih pa smo tudi pogrešili izvedbo odvodnjavanja z dražniki. Ti so izgrajeni le
na nekaterih odsekih, kar pripisujemo strojnemu vzdrževanju, saj nimamo možnosti čiščenja
le – teh. Na nekaterih odsekih pa je potrebna dograditev oz izgradnja novih koritnic in
dražnikov. Hipoteza, da so sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v proučevanem obdobju
stagnirala, se kaže v še večji potrebi po njihovem povečanju za izvedbo najnujnejših
vzdrževalnih del, kot pravkar omenjeno predvsem v sistemu za odvodnjavanje. Potreben je
tehten premislek o smiselnosti zgolj strojnega vzdrževanja, saj bi po našem mnenju nekatera
dela lahko opravili delavci, vzdrževalci, ročno.
Opazili smo tudi, da je tako poraba kot tudi skupni proračun za vzdrževanje gozdnih cest v
zasebnih gozdovih višja kot za državne gozdove. Potrebno pa je razlikovati med dejansko
porabljenimi sredstvi, potrebnimi sredstvi, ki so na podlagi naše raziskave znašali 2.028
Eur/km za ZG in 1707 za DG in razpoložljivimi sredstvi za vzdrževanje gozdnih cest. Po
podatkih ZGS je dejanska poraba sredstev za vzdrževanje gozdnih cest enaka razpoložljivim
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sredstvom za vzdrževanje gozdnih cest, kar v povprečju znaša 280,93 Eur/km v ZG in 223,26
Eur/km v DG. Glede na to, da bistvene razlike med poškodbami gozdnih cest v državnih in
zasebnih gozdovih ni, menimo, da je razporeditev sredstev za državne in zasebne gozdove
popolnoma ustrezna, saj je delež zasebnih gozdov višji.
Analiza po kategorijah gozdnih cest pa nam kaže, da vzdrževanje v preteklem obdobju ni
sledilo namenu in kategorizaciji gozdnih cest, saj je bilo v povprečju v zadnjih šestih letih
za vzdrževanje gozdnih cest kategorije G2 in G3 porabljenih 830 €/km sredstev, medtem ko
je bilo za ceste kategorije G1 namenjenih nekoliko manj, 807 €/km sredstev. Predvidevamo,
da problem tiči v sanaciji po vetrolomu decembra 2017, ko se je gospodarjenje z gozdom na
Kočevskem usmerilo bolj v sanacijo, posledično so tudi stroški za tekoče vzdrževanje
gozdnih cest narasli (Poročilo..., 2018). Večja količina prometa pomeni večjo potrebo po
vzdrževanju minimalne prevoznosti, kar pa pomeni višje streoške rednega vzdrževanja.
Poleg tega pa tudi menimo, da bi bile potrebne omejitve nad uporabo gozdnih cest v občini,
predvsem cest, opredeljenih s kategorijo G3, ki so v prvi vrsti namenjene zgolj gozdni
proizvodnji. Tako bi zmanjšali količino poškodb na gozdni cesti, hkrati pa bi koristilo flori
in favni v okolici gozdne ceste, saj manj prometa pomeni manjšo onesnaženost, manj
poškodb gozdne ceste pa pomeni manj posegov in nanosa materiala iz gozdne ceste v
ekosistem ob gozdni cesti. Za nadzor bi lahko poskrbeli revirni gozdarji z obhodi enkrat
mesečno, še bolje pa bi bilo za to poskrbeti z ustreznimi pregradami, rampami oz.
zapornicami, s čimer bi se promet, posledično pa tudi poškodbe povezane s tem močno
zmanjšale. Đenadić (Đenadič, 2011: 114-117) se s tem ne strinja v celoti, saj praksa kaže,
da se prometega znaka ne upošteva, potreben bi bil večji nadzor, kjer so potem spet višji
stroški. Glede fizičnih preprek pa je mnenja, da bi vozila zapornice enostavno ali zrušila ali
pa obvozila, s čimer pa zopet nismo naredili nič, pojavi se le še večji poseg v gozdni
ekosistem. Lahko pa bi uvedli tudi določene takse za uporabo gozdnih cest v negozdarske
namene, s čimer bi se tudi pritok denarnih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest povečal. Kar
se tiče poškodb bankin, ki nastajajo pri prometni obremenitvi ob spravilu lesa na gozdno
cesto (Hribernik, 2004), pa bi bil potreben nadzor nad delavci v gozdu. Predlagamo, da se to
opravi s prevzemom gozdne ceste. Dokler ne bi podjetje ali posameznik po končanem delu
za seboj pospravil in povrnil stanje gozdne ceste v predhodno stanje, prevzema in plačila za
opravljeno storitev ne bi bilo.
Slaba gradnja cest pa ima za posledico poškodbe zgornjega ustroja kot je vraščanje rastlin,
erozijski žlebovi, nanosi materiala, kolesnice, valovito vozišče in udarne jame (Hribernik,
2004). Ceste bi bilo potrebno po nanosu materiala utrditi z vibrovaljarjem, ne pa da se jih
prepusti utrditvi z vozili. Za poškodbe sistema odvodnjavanja pa je kriv največkrat nanos
materiala z vozišča ali pobočij ter vraščena vegetacija. Posledica tega pa so poškodbe
zgornjega in spodnjega ustroja (Hribernik, 2004). Zato je toliko bolj pomembno, da se
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sredstva namenjena vzdrževanju porabijo dejansko za vzdrževanje ne pa kot že rečeno za
investicijska dela.
Glede na to, da je bil del sredstev iz pristojbin in proračuna v preteklosti namenjen tudi
dograditvi gozdnih cest in pripadajočih elementov, natančneje polaganju cevnih prepustov z
vtočnim jaškom in zaključno glavo in vgradnji prečnih jarkov, bi bil potreben dodaten vir
prihodka s točno določenim namenom investicijskega vzdrževanja. S tem bi ostalo več
razpoložljivih sredstev za tekoče in periodično vzdrževanje. Dodaten vir dohodka bi bilo
potrebno zbrati bodisi z razpisom ali s prostovoljnimi prispevki lastnikov obcestnih parcel,
kjer je potrebna investicija. Tako bi več sredstev ostalo za tekoče in periodično vzdrževanje,
kar bi sčasoma prineslo mnogo nižje stroške za potrebe vzdrževanja. Nadzor nad porabo
sredstev bi opravljala javna gozdarska služba tako kot že doslej.
Kar se tiče sosednjih občin je Debeljak leta 1999 za občino Loški Potok predlagal, da bi bilo
dobro redno spremljanje in ocenjevanje poškodovanih vzorčnih odsekov, da bi se na podlagi
tega lahko primerjalo in prilagajalo potrebne stroške za sanacijo poškodb. Tudi v občini
Ribnica se lahko strinjamo z njim, saj bi sčasoma, ko bi bila sanacija v celoti zaključena z
redno analizo, imeli stalen pregled nad stanjem cest in z leti prilagajali potrebna sredstva in
porabo bolj racionalizirali. Ta sredstva bi po končani večji sanaciji zagotovili kot že doslej
iz proračuna in pristojbin, saj menimo, da bi ob primerni rabi, spremljanju stanja in ustrezni
sanaciji cest po končanem delu bilo potrebnih manj sredstev za vzdrževanje kot se kaže
sedaj. Žagar je leta 2008 ugotovil, da se stanje slabša že odkar strojna dela prevladujejo nad
ročnimi in da bi bilo potrebno nova sredstva pridobiti iz državnega in občinskega proračuna.
Predlaga tudi aktiviranje lastnikov zasebnih posesti skozi katere potekajo ceste, da se z
ročnimi deli vključijo v vzdrževanje gozdnih cest.
Hribernik je leta 2004 prišel do podobnih zaključkov v občini Črna na Koroškem. Ugotovil
je, da je bila poraba sredstev v preteklosti izrazito diferencirana po sektorjih lastništva in da
je intenziteta vzdrževanja na gozdnih cestah, ki odpirajo kmetije in zaselke večja. V občini
Črna na Koroškem je bilo tudi ugotovljeno, da je bila skoraj polovica sredstev, namenjenih
vzdrževanju gozdnih cest uporabljenih za dograditev le – teh, zato je Hribernik predlagal
pridobitev dodatnih sredstev za dokončanje gradnje.
Tudi Guček je leta 2006 za gozdne ceste na Bornovi posesti v GGE Jelendol ugotovil, da
ceste zahtevajo več sredstev za vzdrževanje, da niso bile primerno dograjene in da stroški
potrebnega vzdrževanja presegajo razpoložljiva sredstva.
Černe (2016: 24-32) pa je ugotovil, da vzdrževanje cevnih prepustov poteka prepočasi, da
so le – ti glede na lego gozdne ceste neustrezni, premajhnega obsega, da je vgradnja
preplitva. Koritnice in jarki so bili v ustreznem stanju, problem so bili neurejeni iztoki.
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Zaključimo lahko, da trend padanja kakovosti in količine vzdrževanja na gozdnih cestah
prinaša višje skupne stroške vzdrževanja in rekonstrukcij, višje stroške vožnje zaradi
povečanega časa vožnje, manjše možne hitrosti, večje porabe goriva in obrabe vozila,
omrežje gozdnih cest posledično propada. Vožnja po cestah povzroča večji hrup, kar ima
negativne posledice na floro in favno, večja je tudi nevarnost prometnih nesreč na že tako
vozno zahtevnih gozdnih cestah (Žagar, 2008: 33 - 36).
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10 POVZETEK
Gozdne ceste se gradijo z namenom gospodarjenja z gozdom, za odpiranje gozda in
omogočanje prevoza gozdnih proizvodov iz gozda. V zadnjem času pa narašča pomen
negozdarske rabe v turistične, rekreacijske namene in za odpiranje posameznih kmetij in
zaselkov. Posledično je potrebno vse več obremenitev na cestah in potrebnega vzdrževanja
ter z njim povezanih stroškov.
Poleg rabe pa na stanje oz poškodovanost gozdnih cest vplivajo tudi naravni dejavniki
vremena, geološke in pedološke podlage. Za zagotavljanje stalne prevoznosti je potrebno
ceste vzdrževati, tj. odpraviti poškodbe in obnoviti nosilno plast. Za vzdrževanje skrbi Zavod
za gozdove Slovenije, ki v sodelovanju z občino in lastniki gozda pripravi letni načrt
vzdrževanja, ki pa je odvisen od razpoložljivosti sredstev. Izvajalca se izbere s pomočjo
javnega razpisa.
Glavni cilj raziskovanja je v primerjavi stanja in potrebnih sredstev za vzdrževanje gozdnih
cest v občini Ribnica.
Za objekt raziskovanja smo vzeli občino Ribnica glede na to, da so sredstva, namenjena
vzdrževanju določena na podlagi občine in ne gospodarske enote. Stanje cest in njihovo
poškodovanost smo ocenjevali s pomočjo snemalnega lista na odsekih, določenih z vzorčno
metodo. Odseke smo na terenu našli s pomočjo karte in avtomobilskega števca. Za oceno
predvidenega obsega del smo si pomagali z normativi, ki jih je določil Mirtič leta 2013,
glede višine potrebnih sredstev pa s cenikom, s katerim razpolaga občina Ribnica.
Revalorizacijo izvedenih del smo naredili z indeksom gradbenih stroškov.
Z analizo pretekle porabe sredstev smo ugotovili, da se poraba po letih bistveno ne
spreminja, tudi razlike med porabo v državnih in zasebnih gozdovih ali po kategoriji gozdnih
cest niso bistveno velike.
Pri analizi stanja smo prišli do spoznanja, da nepoškodovanih odsekov ni, je pa največji
problem v poškodbah zgornjega ustroja saj ni odsekov, kjer bi bilo stanje zadovoljivo.
Skupno je kritičnih slabih 15 % odsekov, kjer se pojavljajo tako poškodbe sistema
odvodnjavanja kot zgornjega in spodnjega ustroja.
Potrebna sredstva za vzdrževanje smo delili na tekoča, periodična in investicijska. Za vsa
potrebna dela bi bilo potrebno zbrati 310.644 € sredstev. Največji delež (50,37 %)
predstavljajo ukrepi periodičnega vzdrževanja, tekočega vzdrževanja je za 17,82 %. Z
razpoložljivimi sredstvi iz leta 2018 v višini 43.771,77 € bi lahko sanirali zgolj 22,0 od
156,16 km gozdnih cest in sicer bi lahko opravili kvečjem tekočega letnega vzdrževanja.
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Sredstva iz pristojbin in državnega proračuna ne zadoščajo za potrebe celotnega
vzdrževanja, zato bi bilo potrebno pridobiti dodatna sredstva. Potreben pa je tudi razmislek
o smotrnosti izključno strojnega vzdrževanja gozdnih cest, saj to prispeva k večji porabi
sredstev kot bi jih za nekatera dela potrebovali ob ročnem vzdrževanju. Omenili pa smo tudi
potrebo po nadzoru nad porabo sredstev in postavljanju zapor pri cestah, ki so za
negozdarsko rabo manj pomembne.
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PRILOGE
Priloga A: Seznam gozdnih cest po EGC z izbranimi hm odseki
Oznaka
ceste

Ime ceste

Dolžina
(v km)

60001

Zadolje – Travna
gora
Prevagilo – Jelenov
žleb
Prevagilo –Pristava
Mosti – Smrekov
žleb
Kragulovec
Grčarice- Jelenov
žleb
Pajničev klanec
Strmec odd. 127,
129, 130
Jelendol – Zgornja
cesta Strmec
Zgornja cesta
Strmec
Mala gora
Pod Zadnjiki
Črni vrh – Turn
Cesta v odd. 28
Jelenov žleb – Črni
vrh – Zadolje

60003
60004
60005
60006
60007
60013
60015
60017
60018
60049
60094
60096
60097
60098

60102
60106
60107
60108
60109
60125
60126

Srednji vrh
Rigelj – Malnica
Ortnek – Žrnovec
Žrnovec
Žagarjeva bukev
Jasnica – Stmec
Grčarice – Kot

Delež
DG
(v km)
0

Kategorija

Izbrani hm
odseki

6,464

Delež
ZG
(v km)
6,464

G1

4,997

4,997

0

G1

1480,1503,
1509
1436,1448,
1451

0,640
5,311

0,640
5,311

0
0

G3
G2

0,604
3,318

0,604
0,332

0
2,986

G3
G1

0,857
1,169

0,600
0,234

0,257
0,935

G3
G3

1,004

0

1,004

G2

1305

2,666

0

2,666

G2

1297

6,685
0,850
1,728
0,814
10,527

5,348
0,850
0,864
0,814
8,422

1,337
0
0,864
0
2,105

G2
G3
G3
G3
G2

0,187
1,583
5,028
2,075
0,454
0,096
1,168

0,187
1,583
5,028
2,075
0,454
0
0

0
0
0
0
0
0,096
1,168

G3
G3
G2
G3
G3
G1
G3

1371,1378,
1413,1414

1077,1091,
1101,1112,
1121,1133
1051,1060
1009

Se nadaljuje
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Nadaljevanje
60127
Ravenska pot
60130
Adamov laz –
Smrekov žleb - Korita
60131
Mrzla jama
60141 Ilčeva parcela – Bašelj
– gozdna cesta 49
60143 Seljan – Pod Tisovec
60153
60155
60158
60159

60160
60167
60168
60189
60201
60209
60214
60223
60234
60239
60241
60243
60244
60247
60255
60258
60262
60273
60284

2,047
5,763

0,409
5,763

1,638
0

G2
G2

2,657
1,597

2,657
0

0
1,597

G3
G2

5,968

5,968

0

G1

Luknja
Karlovica – Novi pot
Nad Grčarskimi
Ravnami
Zadoljske stene –
Prigoriška struga Ogenjca
Stružnica
Stari mlin
Ortnek
Tobakova hruška
Kukov hrib
Zadolje – Izvir
Ribnice- Dane
Pod Kamni vrh
Mlake - Livade
Proti Ogenjci
Kurji grič – Črni vrh

1,202
2,996
5,729

1,202
2,996
1,146

0
0
4,583

G3
G1
G2

7,175

7,175

0

G2

0,287
0,668
0,683
2,474
2,173
3,175

0,287
0,668
0,683
2,474
1,087
3,175

0
0
0
0
1,087
0

G3
G3
G3
G3
G3
G1

0,665
2,752
0,359
6,253

0,665
0,275
0,359
6,253

0
2,477
0
0

G2
G2
G1
G2

Povezava cest Špičnik
– Pod Tisovec
Pod Sv. Ano
Pod Grmado
Pod Breško goro
Pod Gornje Laze
Začela – Zadolje
Grdi Dol II
Mlake – Livade –
odcep Gredice
Cesta v križišče

0,474

0,142

0,332

G3

1,586
0,528
1,406
0,464
1,047
0,042
0,618

1,586
0,528
1,406
0,464
1,047
0,042
0

0
0
0
0
0
0
0,618

G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3

0,069

0,007

0,062

G3

891,894,933,
939
866
855
823,832,838,
842
778
748,752,754
716,722
619,624,630,
662,667

590,599
545

499,509
426,427,445,
454,456,477
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Nadaljevanje
60702
Rimska cesta
0,450
0,045
0,405
60734
Ravenska pot –
1,083
0,542
0,542
Rudeževa cesta
60749
Blate – Ograde
1,975
1,975
0
60750
Zadružna cesta
0,661
0,661
0
60751
Količek – Stene
1,213
1,213
0
60752
K izviru Ribnice
0,943
0,943
0
60753
V odd. 47
0,147
0,147
0
60754
K Francetovi jami
0,142
0,142
0
60760
Peskokop
0,420
0,420
0
60763
Sveta Marjeta –
3,062
3,062
0
Vrtače
60764
Jasnica
0,196
0,196
0
60765
Korita
1,175
1,175
0
60766
Gmajna
1,014
1,014
0
60787
Rudeževa cesta
4,314
4,314
0
60791
Jelenov žleb –
1,759
1,759
0
Kozolček
60795 Povezava na Vintarje 0,557
0,557
0
60796 V odd. 122, 123, 126 1,512
1,512
0
60797
V odd. 117
0,388
0,388
0
60798
Tentera
1,198
1,198
0
60799
Pod Ogorelec
1,276
1,276
0
60800
Žlebič – Šoba
4,411
4,411
0
60826
V odd. 72, 73, 74
1,427
1,427
0
60849
Pod Sv. Frančiškom
2,098
2,098
0
60857
Hudi konec
0,514
0,514
0
60880 Ortnek – Hudi konec 1,778
1,778
0
– Hojče
60889
Dule
1,311
1,311
0
60902
V prve tale
0,700
0,700
0
60913 Velike Poljane – Šoba 1,147
1,147
0
60927
Grčarice
0,208
0
0,208
Skupaj
156,161 129,195 26,966

G2
G3
G3
G3
G3
G1
G3
G1
G3
G3
G3
G3
G3
G2
G3
G1
G3
G3
G1
G3
G2
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G1

333

299
286,293,297

263
208,212,236
199,200
182,184
176

130
64,72

6,9
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Priloga B: Snemalni list
A - OPIS CESTE
Šifra ceste _______________
Št. opazovanega odseka:___________
Lastništvo gozdov (ZS, DS, m) ______________
Kategorija gozdne ceste ____________
B - POŠKODBE
Spodnji ustroj:
Erozija (1/0): __________
Plazenje (1/0):__________
Poškodbe bankin (1/0):________
Zgornji ustroj:
Udarne jame (1/0): __________
Načeta obrabna plast (1/0): _________
Valovito vozišče (1/0): __________
Kolesnice (1/0): ___________
Erozijski žlebovi (1/0): __________
Vraščanje rastlin (Rob /Sredina / 0) :______________
Nanos materiala (1/0): __________
Sistem odvodnjavanja:
Jarek (1 / 0 / X): _____________
Koritnica (1 / 0 / X): _____________
Cevni prepust (1 / 0 / X): _____________
Dražnik (1 / 0 / X): _____________
C - VZDRŽEVALNA DELA:
A/B: ______________
Šifra ukrepa: _______________
Opis ukrepa: ______________
Nujnost: ______________
Enota: __________
Količina: ______________
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Priloga C: Cenik vzdrževalnih del na gozdnih cestah (Povzeto po pogodbi med ZGS OE
Kočevje in Tanko d.o.o.)
Opis dela
Obnova vozišča z nasipnim
materialom in profiliranjem –
obrabna plast I
Obnova vozišča z nasipnim
materialom in profiliranjem –
nosilna plast I
Strojno vzdrževanje cestišča z
grederjem - s koritnico
enostransko
Strojno vzdrževanje cestišča z
grederjem - s koritnico
dvostransko
Strojno vzdrževanje cestišča z
grederjem – brez koritnice
Odvodnjavanje – čiščenje
obstoječih odvodnih naprav –
koritnica
Odvodnjavanje – čiščenje
obstoječih odvodnih naprav –
cevni prepusti
Odvodnjavanje – čiščenje
obstoječih odvodnih naprav –
dražniki
Odvodnjavanje – cevni prepusti –
dobava in izvedba
Odvodnjavanje – dražniki –
dobava in vgradnja
Odvodnjavanje – izdelava
koritnice

Enota
m3

€/enoto bruto
12,00

€/enoto z 9,5% DDV
13,14

m3

11,40

12,48

km

176,20

192,94

km

212,50

232,69

km

164,10

179,69

m

1,30

1,42

m

7,00

7,67

m

2,10

2,30

m

87,60

95,92

kos

198,20

217,03

M

5,20

5,69
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Priloga D: Pregledna karta cestnega omrežja z izbranimi odseki

