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Statistika uporabe

• 501 uporabnikov

• 96 se še ni nikoli prijavilo v program 

> 405 dejanskih uporabnikov

• Začetek uporabe: 15. 3. 2013

• 12.384 prijav do 19. 5. 2015

• Povprečna prijava je trajala 28 minut

• Uporabnik se prijavi v VG 

1,2 krat na mesec povprečno



Povprečno trajanje prijave po mesecih
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Povprečno trajanje prijave 
(dan v mesecu)
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Dan v mesecu
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Ura v dnevu

Povprečno trajanje Frekvenca

Uporaba po urah v dnevu



Uporaba po delovnem mestu
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Poročilo o pojavu škodljivih 
dejavnikov žive in nežive 
narave v gozdu (VG)



Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov 
žive in nežive narave v gozdu (VG)

• 1646 zapisov do 19. 5. 2015

• 90 vrst škodljivih dejavnikov
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Uporaba ŠD v xTi 2013 in 2014

• Vseh vnosov v xTi: 891.181

• 12 % vseh vnosov ima določen ŠD

• 95 škodljivih dejavnikov
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ŠD določitve: neznano

• 11,8 % v xTi (3. najpogostejši vzrok sečnje)

• 1,4 % v VG (12. najpogostejši ŠD)

• Problem v posvečenem času za določitev 
povzročitelja poškodb in v poznavanju škodljivih 
dejavnikov.

• Rešitev: 

1. Izobraževanje

2. Pošiljanje vzorcev

• Ignoriranje zdravstvenih težav gozda, ima lahko za 

posledico, da bo iz „malega požara“ nastal „velik 
požar“.



Pošiljanje vzorcev

• Upoštevati hierarhijo ZGS: KE > OE > CE

– Če revirni ne dobi pomoči na KE ali OE, lahko 
neposredno kontaktira CE ali/in GIS.

• Zadostna količina vzorca

• GIS lahko odvzame vzorec

• Izpolnitev obrazca Obvestilo o pojavu 
poškodb drevja



Pošiljanje vzorcev

• Izpolnitev obrazca Obvestilo o pojavu poškodb drevja



Problem: trohnobnež ≠ trohnoba

• trohnobnež ≠ trohnoba

• trohnobnež = gliva iz rodu Heterobasidion

• Rdečo trohnobo lahko povzročajo:

– smrekov trohnobnež (Heterobasidion parviporum),

– borov trohnobnež (Heterobasidion annosum),

– jelov trohnobnež (Heterobasidion abietinum).

> na terenu razlikovanje ni možno.

• V xTi vnesemo samo rod Heterobasidion (šifra 261)

• Vnos samo, če imamo dokaz: 

– trosnjak ali izveden poskus.



Rdeča trohnoba - trosnjak

foto. D. Jurc



Rdeča trohnoba - poskus

• Potrebujemo: kolut, odrezek trohnečega lesa, ali izvrtek.

• Ovijemo z vlažnim papirjem > nepredušno zapremo v plastično vrečo > v 
temo.

• V 4–10 dneh se razvijejo trosonosci, ki zgledajo kot mokasti poprh.

• S povečevalno lupo preveriti, ali imajo trosonosci drobne bele kroglice.

foto. D. Jurc



Dvomljive določitve

• VG

– Microsphaera hypophylla (hrastova pepelovka) – problem 
šifranta – enako slovensko ime bolezni za več povzročiteljev

– Venturia macularis (odmiranje topolovih poganjkov)

– Chrysomela tremulae (topolova zlatica) – ali ste videli 
odrasel osebek (imago)

• xTi:

– Climacocystis borealis (bela smrekova trohnoba)

– Ganoderma applanatum (pisanobela trohnoba listavcev)

– Sparassis crispa (borov glivec)

– Phellinus hartigii (rumena trohnoba jelke)

– Rhabdocline pseudotsugae (rdeči osip duglazije)

– Nectria radicicola (hrastova koreninska trohnoba)



Požari 2013-19.5.2015



Nepopisani požari



Napoved požarne ogroženosti gozdov

• http://www.zdravgozd.si > Napovedi >Požar

http://www.zdravgozd.si/


Spremljanje ulova smrekovih 
podlubnikov v kontrolne pasti v 2015



Spremljanje ulova smrekovih podlubnikov v 
kontrolne pasti: trend št. pasti

GGO 2013 2014 2015 Trend

TOLMIN 26 46 17

BLED 85 89 60

KRANJ 7 17 73

LJUBLJANA 365 167 127

POSTOJNA 133 108 45

KOČEVJE 167 266 81

NOVO MESTO 57 55

BREŽICE 23 139 110

CELJE 206 176 58

NAZARJE 79 321 170

SLOVENJ GRADEC 450 378 113

MARIBOR 157 104 105

MURSKA SOBOTA 4 25 21

SEŽANA 10 18 4



Spremljanje ulova smrekovih podlubnikov v kontrolne 
pasti: možnosti za izboljšavo



Spremljanje ulova smrekovih podlubnikov 
v kontrolne pasti: možnosti za izboljšavo

• Lažji vnos ulova namesto v preglednico v besedilna 
polja

• Povratna zanka v xGj, prenos ukrepov:

– 911 Postavitev lovnih pasti

– 913 Čiščenje – vzdrževanje pasti

– 914 Prehod med lovnimi pastmi

• Pogoj: 

– vnos in spremljanje vseh pasti v VG (od 2015 naprej)

– v planu mora biti vsaka past posebej identificirana


