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Na podlagi četrtega odstavka 29. člena ter za izvrševanje 56. in 74. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P RA V IL N IK
o varstvu gozdov

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa ukrepe za ohranjanje biotskega ravnovesja v gozdnem
prostoru, ukrepe za preprečevanje gozdnih požarov in poškodovanosti gozdov zaradi
škodljivih abiotskih dejavnikov, ukrepe za preprečitev širjenja in zatiranje rastlinskih
bolezni in prenamnoženih populacij žuželk ter sanacijo poškodovanega gozda, posege,
ki gozd razvrednotijo oziroma poškodujejo, pogoje za rabo gozdov, vsebino programa
varstva gozdov in naloge poročevalsko, prognostično-diagnostične službe za gozdove.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Ekocelice so ožji deli gozdnega prostora, ki izboljšujejo njegovo pestrost in habitate
vrst oziroma so pomembni za kritje, razmnoževanje in vzrejo mladičev v gozdu in ob
gozdnem robu. Ekocelice se določijo zlasti v obliki mokrišč, nahajališč ogroženih
rastlinskih vrst, habitatnega drevja in zatočišč.
2. Gozdni požar je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorovano širi v gozdnem
prostoru in povzroča škodo.
3. Grmišča in omejki so površine, ki so pretežno porasle z grmovno obliko vegetacije
in so namenjene za kritje, prehranjevanje, razmnoževanje in vzrejo mladičev v gozdu in
na gozdnem robu.
4. Habitatno drevje so odmrla in živa drevesa, naseljena z glivami ter živalskimi
vrstami, drevesa z dupli oziroma gnezdi ter drevesa večjih dimenzij in posebnih oblik.

5. Lovne nastave so načrtno podrta, sveža in s podlubniki še nenaseljena drevesa,
debla ali kupi vej, ki se polagajo (drevesa, debla) oziroma zlagajo (kupi) zaradi zatiranja
populacij podlubnikov.
6. Lubadarka je še živo ali sušeče se drevo, v katerem so lubadarji oziroma
podlubniki. Suho drevo, iz katerega so podlubniki že izleteli, se ne šteje za lubadarko.
7. Mirne cone so obsežnejši deli gozdnega prostora, v katerih se omejijo oziroma
prepovejo dejavnosti, ki vznemirjajo prostoživeče živali.
8. Mokrišča oziroma vodni viri so območja močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode (npr.
izviri, potoki) ter umetno ustvarjeni kali, mlake in vodni zbiralniki.
9. Nahajališča ogroženih rastlinskih vrst so območja, na katerih uspevajo rastlinske
vrste, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, opredeljene kot ogrožene.
10. Odmrl les obsega odmrla stoječa drevesa (sušice), ležeča drevesa (podrtice),
stoječe dele prelomljenih dreves (štrclje), ležeče dele prelomljenih dreves s koreničniki,
ležeče kose prelomljenih dreves ter sečne ostanke.
11. Pasišča so travne površine v gozdnem prostoru, ki so namenjene prehranjevanju
divjadi oziroma ohranjanju in izboljšanju življenjskega okolja prostoživečih živali oziroma
rastlin.
12. Protipožarne preseke so intervencijske gozdne prometnice za potrebe varovanja
naravnega okolja pred požari in se delijo na protipožarne gozdne ceste in protipožarne
poti. Glede na prevoznost za gasilska vozila za gašenje požarov v naravi se
protipožarne preseke razvrščajo v:
– protipožarne preseke prve kategorije, kamor spadajo protipožarne gozdne ceste in
tiste protipožarne poti, ki omogočajo dostop gasilskim vozilom za gašenje gozdnih
požarov in gasilskim cisternam za gašenje gozdnih požarov;
– protipožarne preseke druge kategorije, kamor spadajo protipožarne poti, ki
omogočajo dostop manjšim gasilskim vozilom za gašenje gozdnih požarov.
13. Škodljivi abiotski dejavniki so zlasti močan veter, žled, težek sneg, imisije in
intenzivne padavine.
14. Zatočišča so predeli gozdnega prostora, ki se načrtno prepustijo naravnemu
razvoju ali pa se oblikujejo z nego oziroma sečnjo.
15. Zimovališča so deli življenjskega prostora

