Domžale, 23.11.2017

SPOROČILO ZA JAVNOST

Sečnja v Šumberku
V gozdu pri vhodu na gozdno učno pot Šumberk ob Poti pod hribom je Zavod za gozdove
Slovenije, KE Domžale, v novembru 2017 označil drevje za posek ter lastnikoma Republiki
Sloveniji in Občini Domžale izdal odločbo o odobritvi poseka. Sečnja se bo predvidoma
izvajala v decembru 2017. V istem času bo zaradi varnosti potekalo obsekovanje preostalih
še stoječih hrastov, katerih suhe veje in asimetrične krošnje ogrožajo mimoidoče. V času
sečnje in obsekovanja bo gibanje na območju dela omejeno, kar bo na terenu primerno
označeno.
Na tem območju ima gozd izjemno poudarjene socialne in ekološke funkcije, zato je
bila opravljena nujno potrebna izbira drevja za posek. Gre predvsem za poškodovano,
odmrlo in oslabelo drevje. Z odstranitvijo le-tega se želi zagotoviti večjo varnost
stanovalcev Poti pod hribom, obiskovalcev gozdne učne poti in drugih obiskovalcev
gozda s posebnim namenom Šumberk. Prav tako gre za zagotavljanje varnejšega
prometa na območju Poti pod hribom, na katerem raste gozd s posebnim namenom.
Za posek je označenih 12 debelih dreves: 10 hrastov in 2 smreki. Skupaj gre za 32 m3
lesa.
Posek zaradi oslabelosti je ob upoštevanju vseh izredno poudarjenih socialnih in ekoloških
funkcij (zagotavljanje varnosti obiskovalcev), ki jih ima ta gozd, kot ukrep načrtovan tudi v
gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Domžale za obdobje 2017 – 2026,
kot tudi v podrobnih izvedbenih gozdnogojitvenih načrtih.
Sečnja je najpomembnejši ukrep pri usmerjanju razvoja gozdov. Ne izvajamo je le v
pragozdovih oziroma gozdnih rezervatih, kjer se gozd prepušča naravnemu razvoju. Za
usmerjanje razvoja gozda v smeri zastavljenih ciljev in doseganje trajnostnega zagotavljanja
funkcij je posek v zgoraj navedenem okviru nujen in neizbežen.
Obiskovalcem tega predela Šumberka svetujemo, naj se v času sečnje zaradi lastne varnosti
izognejo delovišču. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj upoštevajo opozorila ter
navodila Zavoda za gozdove Slovenije in izvajalcev del. Svetujemo jim tudi, naj ne nosijo
slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču, pse pa naj imajo na vrvici.
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