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Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 58/10), Zakona o 
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06-odl. US, 17/08 in 46/14-ZON-C) in Statuta Občine Cerknica (Ur. list RS, 
št. 58/10) Občina Cerknica objavlja
 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivno-
sti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma 
izvajanje ukrepov varstva okolja in narave ter vla-
ganj v naravne vire, in sicer za naslednje ukrepe:
A. biomeliorativni ukrepi:
• ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
• izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kalu-

ža, mlaka, mokrišče, vodni viri, ipd.),
• vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz za 

malo divjad,
• nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču 

primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
• izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, 

solnic, umetnih dupel in prež.
B. biotehnični ukrepi:
• krmljenje divjadi,
• vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.
C. tehnični ukrepi:
• čistilne akcije,
• čiščenje divjih odlagališč,
• nabava preventivnih zaščitnih sredstev za pre-

prečevanje škode od divjadi,
• izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev 

o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o 
gozdnem bontonu.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo o 
sofinanciranju aktivnosti trajnostnega gospodar-
jenja z divjadjo, koncesijsko pogodbo za trajno-
stno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti 
upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, 
ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali 
ter z drugimi veljavnimi predpisi.

2. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE 
NA JAVNEM RAZPISU
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki 
leži v občini Cerknica,

• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

• ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. MERILA ZA DODELITEV IN VIŠINA 
SREDSTEV
Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede 
na lovno površino lovišča, ki leži v občini Cerkni-
ca oziroma so sredstva enaka sorazmernemu delu 
vplačane koncesijske dajatve. V primeru, da se 
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sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enako-
merno porazdeli med izbrane vlagatelje.

4. VIŠINA IN ROK PORABE DODELJENIH 
SREDSTEV
Višina sredstev je 2.368,69 EUR. Dodeljena sredstva za 
tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.

5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za 
sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarje-
nje z divjadjo vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
• obrazce:
• obrazec PRIJAVA NA RAZPIS,
• obrazec IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVA-

NJU POGOJEV,
• obrazec VZOREC POGODBE.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-
mentacijo. 

6. NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE VLOG NA 
JAVNI RAZPIS
Vlagatelji morajo popolne vloge oddati osebno ali 
po pošti kot priporočeno pošiljko (velja datum po-
štnega žiga) na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. 
maja 53, 1380 Cerknica, najkasneje do 5. 8. 2016. 
Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporo-
čeno po pošti najkasneje na zadnji dan prijave, t. j. 
5. 8. 2016, ali do 15. ure tega dne oddana v spreje-
mni pisarni Občine Cerknica.

Vloga mora biti vložena na predpisanih obrazcih, 
ki so navedeni v razpisu oziroma v razpisni doku-
mentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega vse 
obrazce, je vlagateljem na voljo od dneva objave jav-
nega razpisa v sprejemni pisarni Občine Cerknica ter 
na spletni strani Občine Cerknica www.cerknica.si.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z ob-
vezno navedbo na sprednji strani »NE ODPIRAJ – 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJE-
NJA Z DIVJADJO«. Na hrbtni strani mora biti na-
veden naslov vlagatelja. 

7. NAČIN REŠEVANJA VLOG
Vloge, prispele na javni razpis, bo v roku 14 dni 
odprla in obravnavala tričlanska komisija, ime-
novana s strani župana (v nadaljevanju komisija). 
Odpiranje vlog ni javno. Če komisija ugotovi, da je 
vloga nepopolna, pozove vlagatelja, da v roku 8 dni 
odpravi pomanjkljivosti oziroma vlogo ustrezno 
dopolni. Dopolnjeno vlogo morajo vlagatelji dosta-
viti osebno ali poslati v zaprti ovojnici na naslov: 
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. 
Šteje se, da je dopolnjena vloga prispela pravočas-
no, če je bila zadnji dan roka za oddajo dopolnjenih 
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega 
dne oddana v prostorih Občine Cerknica. 

Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE 
ODPIRAJ, DOPOLNJENA VLOGA ZA JAVNI RAZ-
PIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJ-
NOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO« in 
na hrbtni strani poln naslov pošiljatelja.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopol-
nili v navedem roku ali jih bodo dopolnili neustre-
zno, se zavržejo.

Vlagatelji bodo prejeli sklep o višini odobrenih 
sredstev. Po preteku pritožbenega roka se bodo z 
upravičenci sklenile pogodbe o dodelitvi sredstev. 

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z 
RAZPISOM
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na 
naslovu: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 
Cerknica, kontaktna oseba: Jasna Zalar (tel. št.: 
(01) 709 06 34, jasna.zalar@cerknica.si).

Številka: 41010-0007/2016
Datum: 5. 7. 2016 župan, Marko Rupar
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Na podlagi 31. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa in telesne kulture v Občini Cerknica (Ur. l. 
RS, št. 10/97) in 5. člena Pravilnika o pogojih za oddajo športne dvorane v Cerknici, telovadnice Rakek in telovadnice Grahovo 
v najem Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS
za koriščenje terminov v športni dvorani v Cerknici, 

v telovadnici Rakek in telovadnici Grahovo, 
za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji uporabniki 
oziroma najemniki: osnovne šole, društva invali-
dov, športna društva in klubi, ostala društva, klubi, 
organizacije in skupine. 

2. Vsi uporabniki pošljejo pisno prijavo na predpi-
sanem obrazcu, objavljenem na spletni strani Obči-
ne Cerknica, z navedbo:
• imena želene telovadnice ali športne dvorane,
• vsebine vadbe v objektu, 
• želenega in rezervnega termina,
• števila ur tedensko,
• števila ljudi v skupini,
• odgovorne osebe najemnika,
• naslova z davčno številko pravne osebe ali fizične 

osebe plačnika najema.

3. Na podlagi prejetih popolnih prijav bo izdelan 
terminski plan najema športne dvorane in telovad-
nice za naslednje šolsko leto, v skladu s sprejetimi 
pogoji in načinom oddaje v najem, kot jih določa 
Pravilnik o pogojih za oddajo športne dvorane v 
Cerknici, telovadnice Rakek in telovadnice Grahovo 
v najem.

4. Rok za prijavo na javni razpis je do 20. julija 2016. 

5. Svojo prijavo pošljite na naslov: Občina Cerknica, 
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom: »Prija-
va na javni razpis za najem športne dvorane Cerkni-
ca, telovadnice Rakek ali telovadnice Grahovo.«

6. Z izbranimi najemniki bodo sklenjene pogodbe.

Cerknica, 5. 7. 2016
OBČINA CERKNICA
župan, Marko Rupar
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Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2016, ki ga je sprejel Občinski svet 
Občine Cerknica na 8. redni seji dne 19. 11. 2015, razpisuje 

JAVNO DRAŽBO
 za prodajo stanovanja

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA 
JAVNE DRAŽBE: 
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, 
tel. (01) 70 90 610, faks (01) 70 90 633.

2. OPIS PREDMETOV PRODAJE, 
IZKLICNA CENA, VIŠINA VARŠČINE IN 
NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA:
Predmet prodaje oziroma javne dražbe je:

1. prazno stanovanje na naslovu: Lož, Smelije-
vo naselje 34, 2386 Stari trg pri Ložu, ID znak: 
1636-2-11, v izmeri 40,3 m2. 
Izklicna cena: 25.500,00 EUR
Višina varščine: 2.550,00 EUR
Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR

Etažna lastnina je urejena.
Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na 

podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec. 

3. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE: 
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil 
najvišjo ceno. Prodajna pogodba mora biti sklenje-
na z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v roku 

15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po pote-
ku roka za uveljavljanje predkupne pravice. 

Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem 
roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev 
pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži 
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne pod-
piše pogodbe tudi v podaljšanem roku, se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil, Občina Cerknica pa ima 
pravico njegovo vplačano varščino zadržati. 

Kupec mora znesek kupnine, dosežene na javni 
dražbi, poravnati najkasneje v roku 30 dni po sklenit-
vi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec 
nakaže kupnino v enkratnem znesku na račun Obči-
ne Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna. 

Plačilo kupnine na naveden način in v določenem 
roku po sklenitvi pogodbe je bistvena sestavina 
prodajne pogodbe. 

Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last 
in posest po plačilu celotne kupnine in ostalih stro-
škov, povezanih s prodajno pogodbo. Vpis v zemlji-
ško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega 
dovolila, ki bo izdano s strani prodajalca v najka-
sneje 5 dneh po plačilu celotne kupnine in ostalih 
stroškov v zvezi s prodajno pogodbo.



julij–avgust 2016 | Slivniški pogledi | v

4. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE:
Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Cerkni-
ca, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v sejni sobi v 2. 
nadstropju, in sicer za:

1. prazno stanovanje na naslovu Lož, Sme-
lijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu, ID 
znak: 1636-2-11, v izmeri 40,3 m2, v sredo, 13. 
7. 2016, s pričetkom ob 10. uri.

5. VIŠINA VARŠČINE:
Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe za 
predmet prodaje vplačati varščino v višini 10% iz-
klicne cene oziroma v višini, ki je določena v dru-
gi točki tega razpisa (Opis predmeta prodaje), na 
transakcijski račun Občine Cerknica št. 01213-
0100002563 pri UJP Postojna, z navedbo namena 
nakazila: plačilo varščine - javna dražba - nakup sta-
novanja ID znak: 1636-2-11. Skrajni rok za plačilo 
varščine je torek, 12. 7. 2016.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju 
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni 
dražbi niso uspeli, pa se brez obresti vrne najkasne-
je v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 

Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne sklene pogod-
be ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. 

Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo 
pristopili k javni dražbi, se varščino zadrži. 

Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in bodo 
pristopili k javni dražbi in med postopkom javne 
dražbe odstopili od javne dražbe, se varščino prav 
tako zadrži. 

6. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI 
DRAŽBI: 
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 
pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s prav-
nim redom Republike Slovenije ali druge članice EU 
postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dra-
žitelj zase, ter pred pričetkom javne dražbe: 

• plača varščino za nepremičnino v višini 10% iz-
klicne cene oziroma v višini, ki je določena v dru-
gi točki tega razpisa (Opis predmeta prodaje), in 
predloži potrdilo o njenem plačilu;

• če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec, predlo-
ži pooblastilo, ki se mora nanašati na opisan 
predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis 
pooblastitelja overjen pri notarju;

• predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za sa-
mostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od 
treh mesecev, šteto od dneva javne dražbe;

• predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, 
samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaš-
čenci pravnih oseb;

• predloži številko transakcijskega računa in naziv 
banke za primer vračila varščine;

• predloži davčno številko.

Vse listine, vključno z dokazilom o plačilu varščine, 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjene ko-
pije listin. 
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno draž-
bo, izločeni iz postopka oziroma v postopku javne 
dražbe ne bodo mogli sodelovati. 
Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem je-
ziku. 

7. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA 
DRAŽITELJA:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 
dražbi. Dražitelj z vplačilom varščine sprejme obve-
znost pristopiti k javni dražbi in razpisane pogoje 
javne dražbe:
a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina proda-

na za izklicno ceno;
b. izbrani dražitelj je tisti, ki je ponudil najvišjo 

ceno;
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c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo izklicno 
ceno, nepremičnina ni prodana, če vsaj eden ne 
zviša cene. 

8. POSEBNI POGOJI:
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi obve-
znost, da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo 
pogodbe, davek na promet nepremičnin, stroške 
overitev pri notarju in stroške v zvezi z zemljiškok-
njižnim prenosom kupljene nepremičnine. 

Navedeni posebni pogoj bo sestavni del prodajne 
pogodbe.

9. POSEBNO DOLOČILO:
Organizator javne dražbe lahko postopek prodaje 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez 
odškodninske odgovornosti. Ob ustavitvi prodaje se 
vsem dražiteljem povrne izkazane stroške in vplača-
no varščino brez obresti. O morebitni ustavitvi po-
stopka bo organizator dražitelje pisno obvestil.

Nepremičnina bo prodana po načelu »videno- 
kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec 
ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitne dru-
gačno ugotovljene površine stanovanja pri morebi-
tnem kasnejšem ponovnem preverjanju površin.

Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/15) ter Uredbo o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). 
Javno dražbo vodi komisija, ki jo za ta namen ime-
nuje župan. 

Javna dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat 
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

10. OGLED NEPREMIČNINE IN 
INFORMACIJE:
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne 
dražbe, z ogledom in podrobnejšimi podatki v zvezi z 
izvedbo javne dražbe se obrnite na kontaktno osebo 
Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica –  
Olga Smodila, e-pošta: olga.smodila@cerknica.si,  
tel. št. (01) 70 90 610.

Ogled predmeta prodaje je možen po predho-
dnem dogovoru. 

Javna dražba bo objavljena v julijski številki Sliv-
niških pogledov, na krajevno običajen način in na 
spletni strani Občine Cerknica (www.cerknica.si).

župan, Marko Rupar

Obvestilo

Občina Cerknica je pričela s pripravo Lokalnega programa kulture Občine Cerknica za 
obdobje 2017–2020. Delovna skupina za pripravo programa bo v času od 15. 7. 2016 
do 15. 9. 2016 zbirala predloge in pobude za oblikovanje programa. Zato pozivamo vsa 
društva, zavode in izvajalce kulturne dejavnosti v Občini Cerknica, da se aktivno vklju-
čijo v pripravo Lokalnega programa kulture. Podrobnejše informacije so dostopne na 
spletni strani Občine Cerknica www.cerknica.si in na Facebook strani Občine Cerknica.

Občina Cerknica
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AKTUALNI RAZPISI JUNIJ 2016

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je objavilo dva nova javna razpisa za po-
sodabljanje kmetijskih gospodarstev:
• javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v 

kmetijska gospodarstva za leto 2016, za 
naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških 
izboljšav na področju higiene, varovanja 
okolja in varnosti pri delu ter znižanju stro-
škov pridelave, in

• javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva, za naložbe, na-
menjene izvajanju tehnoloških izboljšav na 
področju higiene, varovanja okolja in var-
nosti pri delu ter znižanju stroškov pridela-
ve na vodovarstvenih območjih.

Podpora je v obeh primerih namenjena naložbam 
kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridela-
vo kmetijskih proizvodov, in sicer za: 
• tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij 

ter objektov, namenjenih reji domačih živali, 
• ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, 
• ureditev greznic in čistilnih naprav, 
• nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme.

Stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska go-
spodarstva je najmanj 30 in največ 50 % upravi-
čenih stroškov naložbe.

Rok za prijavo je za oba razpisa enak: 7. 9. 2016.

2.  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje 
razvoja novih in inovativnih produktov ter 
storitev turističnega gospodarstva (2016–
2018).

Upravičenci so gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki in zadruge s področja tu-
rizma. MGRT želi z javnim razpisom spodbuditi 
podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikova-
nju svojih proizvodov/storitev ter jim pomagati pri 
trženju in promociji. Projekt se lahko sofinancira 
v deležu do 70 % upravičenih stroškov. Mini-
malna vrednost upravičenih stroškov projekta je 
30.000,00 EUR, maksimalna vrednost sofinancira-
nja pa je 200.000,00 EUR.

Rok za prejem ponudb je 10. 8. 2016.

Za več informacij o razpisih in za pripravo vloge se obrnite na 
RRA Zeleni kras, d. o. o., Prečna ulica 1, Pivka

 e-mail: info@rra-zk.si
tel.: 05 721 22 47 ali 05 721 22 40
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VARSTVO GOZDOV PRED PODLUBNIKI 
(nasveti lastnikom gozdov)

Zaradi lanskoletnih daljših obdobij toplega in 
sušnega vremena ter številnih poškodovanih in 
oslabljenih iglavcev, ki so ostali v gozdovih po 
predlanskem žledolomu, se je dramatično povečala 
ogroženost notranjskih gozdov zaradi podlubnikov. 

Pojav sekundarnih škod v gozdovih zaradi 
podlubnikov je bil po žledolomu sicer pričakovan, a 
obseg škode je odvisen od vremena, namnoženosti 
podlubnikov in hitrosti sanacije odkritih žarišč na-
pada podlubnikov. Škodo lahko namreč omejimo 
le s pravočasnim sanitarnim posekom napadenih 
iglavcev in s tesnim sodelovanjem lastnikov gozdov 
z javno gozdarsko službo.

V letu 2015 je večina odkazila s podlubniki na-
padenih iglavcev potekala v juliju, avgustu in sep-
tembru (glej spodnji graf). Skupno je bilo v letu 
2015 na področju ZGS KE Cerknica odkazanih 
73.300 m3 s podlubniki napadenih iglavcev.

Tudi v letu 2016 pričakujemo velik obseg po-
škodb gozdov zaradi podlubnikov. Najbolj so ogro-
ženi gozdovi iglavcev na prisojnih, predvsem južnih 
in jugozahodnih legah, na rečnih naplavinah in v 
nižinah, torej na sušnih rastiščih. 

Usmeritve za obvladovanje podlubnikov so pri-
lagojene obvladovanju dveh najpogostejših smre-
kovih podlubnikov, ki povzročata daleč največ po-
škodb v gozdovih: osmerozobi smrekov lubadar 
(Ips typographus L.) in šesterozobi smrekov lubadar  
(Pityogenes chalcographus L.). 

Lastnike gozdov torej pozivamo, da pregle-
dajo svoje iglaste gozdove. V spomladanskem 
in poletnem času naj bodo pregledi rednejši, 
vsaj enkrat mesečno. Ob pregledu naj bodo po-
zorni na znake napada podlubnikov ter na v narav-
nih ujmah poškodovana drevesa iglavcev.

Eden prvih znakov napada v spomladanskem 
in poletnem času je črvina, podobna cimetovemu 
prahu, ki se na stoječem napadenem drevesu na-
bira za luskami skorje in na pajčevinah ter na ze-
lenju ob koreničniku. Na ležečih deblih se črvina 
nabira v majhnih kupčkih okoli luknjic na skorji. 
Ta prah ali pa večja količina zelenih iglic pod dre-
vesom kažeta na to, da je smreka napadena, in jo 
je treba čim prej posekati. Če krošnja smreke že 
rumeni ali lubje na deblu pod krošnjo odstopa, 
bodo izpod skorje kmalu izleteli prvi hrošči nove-
ga roda lubadarjev. 

O morebitnem odkritju lubadark ali svežih podr-
tic v svojem ali sosedovem gozdu naj lastniki goz-
dov takoj obvestijo krajevno pristojnega revirnega 
gozdarja in začnejo s sečnjo v svojem gozdu sami ali 
z najeto delovno silo. Pravočasen posek napadenih 
dreves je nujen tudi s stališča ohranitve vrednosti 
lesa in zmanjševanja materialne škode zaradi napa-
da podlubnikov. 

Če izvajalcev za sečnjo in spravilo ne dobijo, naj 
se obrnejo po pomoč na revirnega gozdarja, ki jim 
bo pri tem pomagal. Enako naj ravnajo tudi po 
prejemu odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, ki 
jim določa sanitarno sečnjo, ukrepe za zatiranje 
podlubnikov in ureditev sečišča ter rok za izvedbo 
del. Tudi če lastnik odkrije lubadarke sam, mora vsa 
potrebna dela izvesti v s predpisi določenem roku.

mag. Boštjan Jež, univ. dipl. inž. gozd.,
vodja ZGS KE Cerknica


