
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo s presojo očitka deležnikov proti družbi Slovenski državni gozdovi 
d.o.o. (SiDG d.o.o., SA-FM/COC-001663), objavljenega v zasebni skupini na 
družbenem omrežju Facebook in poslanega združenju SA CERT prek e-pošte 
dne 28. februarja 2022. 
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Družba SiDG d.o.o. je pooblastila družbo Soil Association Certification Limited (združenje SA Cert), 

da izvede zunanjo revizijo na kraju samem in preveri skladnost s standardi organizacije FSC. 

Združenje SA Cert je pristojni organ za podelitev certifikata FSC (SA-FM/COC-001663) 

 
 
 
 

SA Cert. ŠTEVILKA ZADEVE: 2022 001663 revizija na kraju samem: 
 

 
Uvod: Družba Soil Association Certification Ltd, kot certifikacijski organ, akreditiran za izvajanje 

revizij FSC na področju gospodarjenja z gozdovi po vsem svetu, letno revidira družbo SiDG d.o.o. in 

preverja njeno skladnost s standardi FSC. Pred vsakim revizijskim obiskom se izvede obsežna 

posvetovanja z deležniki, postopek pa se nadaljuje z revizijo. Rezultat vsake revizije je poročilo z 

navedbo močnih in/ali šibkih točk, skladnosti in/ali neskladnosti z revidiranim standardom. 

Družba SiDG je na družbenem omrežju Facebook opazila očitek deležnika in ga želela presoditi z 

zunanjim pregledom v gozdnogospodarskem območju GGE TRNOVO. Prav tako želi SiDG preveriti 

še eno gozdnogospodarsko območje PREDMEJA, ki ni omenjeno v pritožbi, in se s tem prepričati, da 

delo v tej enoti izpolnjuje standard FSC. Družba SiDG je gozdarsko območje izbrala naključno. 

 

 
Metodologija: Združenje SA Cert je analiziralo pritožbo in se osredotočilo na težave in območja, 

navedena v Facebook objavi (posnetek zaslona tu ni objavljen zaradi Splošne uredbe o varstvu 

okolja (GDPR) in odsotnosti lastnikovega dovoljenja). Dokazi iz pritožbe so bili pregledani tako v 

dokumentih kot na samem kraju, povzetek ugotovitev z dokazi, pridobljenimi med pregledom, pa 

je podan spodaj. 

Povzetki osebnih razgovorov, opravljenimi med ponovno revizorsko presojo leta 2021 (02 – 

05/11/2021), so na voljo v zadnjem javnem poročilu v podatkovni zbirki 

FSChttps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2U3NGMyNWEtZTAxNS00MzVhLWExNmMtOThhZjdi

YjQ4 MWNkIiwidCI6IjEyNGU2OWRiLWVmNjUtNDk2Yi05NmE5LTVkNTZiZWMxZDI5MSIsImMiOjl9 

doc. ref. RT-FM-001-24 SLOVENSKI SiDG 001663 RA FINAL na strani A2 Posvet. 

Presojo na terenu, ki jo je izvedla 1 oseba dne 3. marca 2022. 

Težava: Vsak dan smo priča odvzemu lesa iz Trnovsko-Banjške planote. V gozdu nastajajo 

globoke rane zaradi agresivne sečnje, vendar sadik, ki bi čez 80 let postale drevo za sečnjo, ni. 

Koliko dreves še? Kaj se bo zgodilo z našim gozdom? Kaj puščamo našim zanamcem? Kako 

dolgo bomo samo nemi opazovalci slabega gospodarjenja z gozdom? 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2U3NGMyNWEtZTAxNS00MzVhLWExNmMtOThhZjdiYjQ4MWNkIiwidCI6IjEyNGU2OWRiLWVmNjUtNDk2Yi05NmE5LTVkNTZiZWMxZDI5MSIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2U3NGMyNWEtZTAxNS00MzVhLWExNmMtOThhZjdiYjQ4MWNkIiwidCI6IjEyNGU2OWRiLWVmNjUtNDk2Yi05NmE5LTVkNTZiZWMxZDI5MSIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2U3NGMyNWEtZTAxNS00MzVhLWExNmMtOThhZjdiYjQ4MWNkIiwidCI6IjEyNGU2OWRiLWVmNjUtNDk2Yi05NmE5LTVkNTZiZWMxZDI5MSIsImMiOjl9
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Dokazi, pridobljeni med preiskavo, ki jo je opravilo združenje SA Cert, 2022: 

Družba SiDG uporablja tradicionalni gozdnogojitveni sistem in sledi sonaravnemu pristopu pri 

gospodarjenju na vseh svojih gozdnih območjih. Ob gozdnogospodarski enoti (GGE) Predmeja ima 

GGE Trnovo najdaljšo tradicijo načrtovanja gospodarjenja z gozdovom v Sloveniji, saj so bili prvi 

tovrstni načrti izdelani že leta 1769 oziroma 1771. 

Vsako delovno operacijo v gozdovih izključno zahteva Zavod za gozdove Slovenije v skladu s 17. 

členom Zakona o gozdovih in ko je odločba izdana, postane za podjetje obvezna. Smernice, 

varovala, intenzivnost in drugi pogoji ter obseg sečnje so izračunani za vsak pododdelek na podlagi 

količin, pripravljenih v načrtu gospodarjenja z gozdovi. Označevanje in izračun izvedejo poklicni 

gozdarji, ki so vsi zaposleni pri Zavodu za gozdove Slovenije, in sicer ob koordinaciji družbe SiDG.  

Preveri se letne načrte, delovna dovoljenja, notranje postopke in drugo dokumentacijo.  

Sečnja: 

GGE TRNOVO: Načrt gospodarjenja z gozdovi GGE TRNOVO:, veljavno za obdobje 2013–2022, št. 

01-17/13; 4.142,90 ha ali 94,90 % državnih gozdov, s katerimi gospodari SiDG. Lesna zaloga znaša 

317,6 m3/ha, prirastek pa je 6,90 m3/ha. 

V primerjavi s prejšnjim načrtom gospodarjenja z gozdovi se je lesna zaloga povečala za 20 m3/ha, 
prirastek pa za 0,6 m3/ha. Gozdna površina se je povečala za 39 ha. V zadnjem desetletju je prav tako 
prišlo do spremembe v drevesni sestavi, saj prisotnost jelke upada, smreke pa narašča. 
Glede na stanje gozda in zastavljenih ciljev se je možna sečnja povečala za 41 %. 

250.687 m3 je desetletni dovoljeni posek, ki ga predpisuje načrt gospodarjenja z gozdovi, pri čemer je 

60 % regenerativne sečnje in 40 % redčenja. 

Pregledani dokumenti in obiskane lokacije niso pokazali čezmerne sečnje ali poškodb tal 

oziroma neposekanih dreves po sečnji. 

Preglednica 1. GGE TRNOVO: Izvodi pregledanih dovoljenj za sečnjo in količin sečnje na obiskanih 
lokacijah 

 

ID oddelka/dovoljenje 
za sečnjo 

Načrtovane količine 
sečnje po načrtu 
gospodarjenja z 
gozdovi 

(m3) 

% lesne zaloge za 
sečnjo 

Označeni in 
posekani m3 

Stanje 

17061c / 

3408-01-2602- 

A009/21-1 

1744 29 1603,48 Sečnja v teku, rok 
31.12.2023 

17047d/ 3408-01- 

2602-A015 

2522 46 1521,13 Sečnja zaključena, spravilo 

v teku 

17030a / 3408-01- 

2601-A088/20-1 

2695 17 1837,58 Zaključeno aprila 2021. 

Rok 31.12.2021. 

17032a / 3408-01- 

2601-C002/22-1 

Ni načrtovano. 

Sanitarna sečnja 

Ni na voljo 135,67 Aktivna sanitarna sečnja, 

rok 31.5.2022. 

17008d – del pododdelka je 

zaščiten kot ekološka 

celica 

   Evidenca spremljanja z dne 
1.4.2021. Brez izvedenih del. 
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GGE PREDMEJA: Načrt gospodarjenja z gozdovi GGE PREDMEJA:, veljavno za obdobje 2014–2023, 

št. 01-16/14; 4,726,12ha ali 100,00 % državnih gozdov, s katerimi gospodari SiDG. Lesna zaloga 

znaša 372,7 m3/ha, prirastek pa je 6,47 m3/ha. 

278.554 m3 je desetletni dovoljeni posek, ki ga predpisuje načrt gospodarjenja z gozdovi. 

Pregledani dokumenti in obiskane lokacije niso pokazali čezmerne sečnje ali poškodb tal 

oziroma neposekanih dreves po sečnji. 

Preglednica 2. GGE PREDMEJA: Vzorci pregledanih dovoljenj za sečnjo in količin sečnje na 

obiskanih lokacijah 
 

ID oddelka/ 

dovoljenje za sečnjo 

Načrtovane količine sečnje 

po načrtu gospodarjenja z 

gozdovi v m3 

% lesne 

zaloge za sečnjo 

Označeni in 

posekani m3 

Stanje 

16080B / 

3408-01-2507- 
A042/20-1; 3408-
01-2507- A043/20-
1; 3408-01-2507- 
A044/20-1 

3444 45 3471,1 Regenerativna sečnja in 
selektivno redčenje 
pred kratkim 
zaključeno. 

16080D/ 3408- 

01-2507- 
A045/20-1; 

322,9 9 330,9 Regenerativna sečnja in 
selektivno redčenje 

pred kratkim zaključeno. 

16070/ 3408-01- 

2507-A041/21-1; 

3408-01-2507- 

A043/21-1 

4040 22 2619,9 Selektivno redčenje in 
regenerativna 

sečnja v teku. 

16004a/ 3408- 

01-2506- A058/21-
1; 3408-01-2506- 
A059/21-1; 

3408-01-2506- 

A060/21-1; 

5719 33 3267,2 Selektivno redčenje in 
regenerativna sečnja v 
teku. 
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Gozdarska dela, gozdnogospodarska enota TRNOVO in PREDMEJA: 

Med obiskom na terenu je bila ugotovljena naravna regeneracija. Vsa dela v gozdu kažejo, da se 

upošteva naravna regeneracija sestojev. Na nekaterih lokacijah, kjer to zahteva Zavod za gozdove 

Slovenije, je družba izvedla različna gozdarska dela, kot je priprava tal, zasajevanje, nega in druga 

gozdarska opravila, kar je bilo opaženo tudi pri obiskih na terenu. Zaradi slabih vremenskih razmer 

(zamrznjena tla, sneg) se trenutno dela ne izvajajo. Ugotovljene niso bile kršitve predpisanih pogojev 

Zavoda za gozdove Slovenije. 

Npr.: Pododdelek GGE TRNOVO 30c, delovno dovoljenje 3408-01-2601-B020/21-1. Priprava tal na 1,5 

ha, zasajevanje, kjer je potrebno: smreka – 1100 dreves, bukev – 800 dreves, jelka – 100 dreves. 

Ograditev sadik dreves proti divjadi – 100 kosov itd. 

Primer 2: GGE TRNOVO, gozdnogojitveni načrt, ID 17042, pododdelki 17042a, 17042b, 17042c, 

površina 41,13 ha. Vključuje podrobne smernice, potrebno tehnologijo, gozdni red, časovnice, 

različne karte itd. 

 

 
Druga dokumentacija: 

Zapisnik sestanka z deležniki (SiDG, Zavod za gozdove Slovenije, vlagatelj pritožbe nevladna 

organizacija SLGTB, Lesni konzorcij Primorske) z dne 3.6.2021 s podrobnimi ukrepi/prizadevanji, ki jih 

upošteva vsaka stranka. »Dogovori med stranmi za gospodarjenje in ohranjanje Trnovskega gozda«. 

Les za kurjavo je na voljo lokalnemu prebivalstvu ob gozdnih cestah po pošteni ceni 39 EUR/m3. 
 

 
GGE TRNOVO: Pododdelek 17032a, aktivna sanitarna sečnja (lubadar Ips typographus in 

Pityogenes chalcographus ), dela izvaja izvajalec 
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Prenosni komplet za »prvo pomoč ob razlitju« in preprečevanje manjšega onesnaženja z olji in 

kemikalijami; na voljo v traktorju. 

 

Na mestih nedavne sečnje ni bila ugotovljena škoda na tleh in neposekanih drevesih po sečnji. 
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Pododdelek 17030c – izvedena sanitarna sečnja in zasaditev jelk leta 2020 in postavitev ograde proti 

divjadi. 
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Pododdelek 17030b – postopno odpiranje krošenj in uspešna naravna regeneracija. 
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Pododdelek 17030a – Sečnja je bila izvedena v aprilu 2021, bukov in jelov sestoj, uspešna gosta 

naravna regeneracija. 
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Na drugem delu istega pododdelka, 2000 sadik smreke (2+1), zasajenih na 1,85 ha v novembru 

2021, naravna regeneracija bukve in ustrezen gozdni red. 
 

 



11/29 
 

Mesto goloseka brez očitne regeneracije........... 
 

........razen ob natančnejšem pogledu, kjer je opazna regeneracije bukve z mladimi drevesi različne 
starosti. 
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Pododdelek 17043d – označevanje dreves (rumene pike), načrt za redno sečnjo – samo selektivna 

sečnja (neprekinjeno gozdno rastje) 
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Pododdelek 17043b – Lokacija je bila predmet lokalne pritožbe med sečnjo. 5 let po sečnji. Nega je 

bila izvedena pred kratkim. 

 
 

Pododdelek 17042a – Vzdrževanje gozdne ceste po sečnji in gozdnogojitvenih delih. 
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Pododdelek 17061c – Aktivna sečnja, redčenje in regenerativna sečnja. Prevladuje bukev. 

Les za kurjavo ob gozdni cesti, na voljo za lokalno prebivalstvo. 
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Vlaka, majhen vpliv na tla in stoječa drevesa 
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Pododdelek 17047d – območje s tekočim regenerativnim gospodarjenjem z gozdom, 

vključno s sečnjo na strmih pobočjih, spravilo prek mobilne žičnice. 
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Pododdelek 17047b – po žledolomu leta 2014 je bilo zasajevanje bukve in smreke izvedeno leta 2021. 

 
 

Pododdelek 17027 – pogozdovanje z jelko je bilo izvedeno pred nekaj leti, delna sečnja v letu 

2021 za podporo rasti jelke in naravni regeneraciji. Prav tako so bile postavljen ograde proti 

divjadi (srnjadi in jelenjadi). 
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Pododdelek 17008d – del oddelka je ekološka celica oziroma zaščiteno območje. Sečnja ni bila 

izvedena ali načrtovana. Območje je označeno na spodnji karti. 
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Druga območja, obiskana med pregledom na terenu. 

GGE PREDMEJA 

Oddelek 16070: sečnja v teku, začasno odlagališče hlodovine, vzdrževanje naravne regeneracije. 
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Pododdelek 16080 d: Redčenje izvedeno pred kratkim. Ni ugotovljene škode. 
 

Pododdelek 16080 b: Naravna regeneracija. Odrasla drevesa so ohranjena za namene biotske 
raznovrstnosti. 
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Pododdelek 16005 c: Obsežna naravna regeneracija. 
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Pododdelka 16004 a-2 in a3: Sečnja izvedena pred kratkim. Močna naravna regeneracija je bila 

zagotovljena brez vidnih vplivov sečnje, gozdni red, panji z vidnimi žigi. 
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Pododdelek 16006a – sečnja v teku, označene bukve z žigom. 
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Pododdelek 16006b – Označevanje za redčenje – selektivna sečnja odraslih dreves 
 

Pododdelek 160084c – selektivna sečnja je bila izvedena leta 2021. 
 

Oddelek 160093 – nadaljevanje selektivne sečnje v podporo naravne regeneracije 
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Oddelek 160062 – regenerativna sečnja majhne skupine, naravna regeneracija, gozdni red. 
 

Gozdni rezervat: Oddelek 16092 a in b: Informacijska tabla, drevo z vidno aktivnostjo žoln, 

oznake. Padla mrtva drevesa so ohranjena zaradi biotske raznovrstnosti. 
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Sklep združenja SA Cert: 
Revizor združenja SA Cert si je ogledal gozdnogospodarsko enoto, da bi preveril pritožbe, 
ki jih je podal deležnik. Obiskal je območja, ki jih je navedel deležnik, obenem pa tudi 
druga območja, ki so bila izbrana naključno. 
Ugotovil je, da je gospodarjenje z gozdovi, ki ga izvaja družba, skladno z najboljšimi 
gozdnimi praksami, ki veljajo v regiji, neprekinjeno gozdno rastje, upravitelji 
gospodarjenja z gozdovi pa dajejo poudarek na naravni regeneraciji in preprečevanju 
vplivov na tla in okolje. 
Dokazov o prekomerni sečnji ni bilo. Obiskane gozdnogospodarske enote so pokazale 
visoko stopnjo preglednosti pri načrtovanju in količinah sečnje, ki so bile v mejah 
običajnih odstopanj, ki so posledica npr. različnih vrst meritev, revizor pa je lahko 
preveril tudi količine poseka na vsakem območju. Prav tako so bili upoštevani zakonski 
vidiki, kot so označevanje in oklestitev dreves pred sečnjo. 
Pri pregledih na terenu ni bilo ugotovljene bistvene škode za gozd, prostoživeče 
rastlinske in živalske vrste ali infrastrukturo. Naravna regeneracija je podprta in 
večinoma močna, družba pa na območjih, kjer regeneracija ni uspešna oziroma je 
nezadostna, izvaja gozdnogojitvena dela, kot je sadnja (umetno zasajevanje praznih 
prostorov znotraj regenerativnih sestojev), postavitev zaščitnih ograd in druga dela. 
Celotna izvedba del se zdi zelo strokovna in v skladu s standardi. 

 
 
 

Avtor poročila: 
 
 

 
Hrvoje Boras 

 

Forestry Department 

Soil Association Certification Ltd. 

Spear House 51 Victoria Street Bristol BS1 6AD UK. 

Tel +44 (0)1179142435 

Fax +44(0)1173145001 

https://www.soilassociation.org/certification/forestry/ 

Organizacija FSC® je akreditirana po vsem svetu za izdajanje certifikatov za gospodarjenje z gozdovi (FM), 

nadzorno verigo (COC) in les pod nadzorom (CW). 

PEFC™ (Program za potrjevanje certificiranja gozdov) je akreditiran po vsem svetu za izdajanje certifikatov o 
skladnosti, v Združenem kraljestvu, Irski, Latviji, Danski, Švedski, Norveški in Romuniji pa za certificiranje 
gospodarjenja z gozdovi. 

Prav tako so na voljo številne pravne ureditve in sheme skrbnega pregleda. Obrnite se na združenje za več 
informacij. 

 
 

Konec poročila. 

https://www.soilassociation.org/certification/forestry/

