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Listu na pot
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci ! 

Že pred leti smo v našem zavodu s pravilnikom uredili 
potek obveščanja javnosti in internega komuniciranja. Seveda 
formalizmu morajo slediti dejanja. Upajoč, da bomo klasično 
obliko dvosmernega prenosa informacij uspeli nadomestiti z 
elektronsko, smo z internim časopisom kar odlašali. Vendar, ko 
smo lani dobili potrditev od specializiranega podjetja s področja 
komuniciranja, da nam najbolj šepa notranji pretok informacij, 
je dozorela odločitev za interno glasilo.

Torej v prepričanju, da resnične, popolne (pa ne 
dolgovezne) in pravočasne informacije v zavodu potrebujemo 
vsi, menim, da je »List« pravo orodje. Upam, da ga bomo ostrili 
na robovih in negovali na površini z besedo in sliko o našem 
delu, zadovoljstvu in zanimivostih, pa tudi o problemih z vseh 
področij in krajev dela. 
Sedaj imamo možnost, da strokovni delavci, vodje in organi 
zavoda prikažemo drug drugemu tiste informacije, vprašanja 
in predloge, ki bodo prispevali k smelejšemu razvoju in večji 
učinkovitosti institucije.

Zavedam se, da interno glasilo ni čarobni list, katerega 
glas bi bil najpomembnejši vzvod za poslovne, vodstvene in 
organizacijske probleme - ali da bi bil pravo orodje za večjo 
strokovno usposobljenost, kakovost in inovativnost pri delu - je 
pa pomemben za notranje odnose in zadovoljstvo. Posredno pa 
vpliva na vse našteto. In to je bistvo!
 Pa srečno pot našemu glasilu, in pohvala vsem, 
ki polnijo vsebino.

  
Andrej 
KERMAVNAR
direktor

Dragi sodelavci!
Prvo številko našega glasila smo sestavili, 
natisnili in poslali vsakemu od vas. 
Glasilo “List” je nastalo na podlagi 
potreb po izmenjavi informacij, ki so 
neobhodno potrebne za naše vsakdanje 
delo, za preglednost dogajanj v našem 
delovnem okolju in za odpravljanje vseh 
nesporazumov med nami, ki so posledica 
neinformiranosti. 
Naša želja je biti aktualen servis za vaše 
potrebe in želje. 

Kljub vsem prizadevanjem po obliki in 
vsebini glasila, ki bi bila čimbolj prijazna 
bralcem, vemo, da tega cilja ne bomo 
dosegli že s prvo številko – upamo pa, da 
smo na dobri poti. 

Da bi to glasilo postalo res naše vas 
prosimo, da vse pobude, mnenja, 
vprašanja in prispevke pošljete na 
naslov: Za glasilo ZGS, Večna pot 2, 
Ljubljana ali na e-naslov borut.debevc@
zgs.gov.si. 

Upoštevali jih bomo in skušali pripraviti 
glasilo, ki ga boste z veseljem vzeli v roke 
in prebrali. 

Do naslednje številke v septembru, 
uredniški odbor: 
 Andrej, Borut, Roman in Katja.

Foto: B. Debevc
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Posebej pomemben je zaradi tega eden od ciljev razvoja ZGS, in 
sicer da kadrovski obseg ZGS, zaradi sedanje premajhne kadrovske 
zasedbe javne gozdarske službe (glede na primerljive evropske drža-
ve in naše delovne normative), kakor tudi zaradi novih javnih nalog, 
ostaja najmanj enak sedanjemu obsegu.

 
V proces nastajanja vizije razvoja je bil že pritegnjen tudi 

sindikat delavcev ZGS, ki se je aktivno vključil v nastajanje dokumenta, 
kar ocenjujemo za pozitivno.

Vizija razvoja ZGS naj bi postala sestavni del celovite reforme 
gozdarske ureditve v Sloveniji, do katere bo v prihodnjih letih zagotovo 
prišlo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že ima nekaj 
analiz, razpisalo pa je izdelavo še dodatnih razvojnih projektov in 
študij, ki bodo v končni fazi osnova za spremembo Zakona o gozdovih. 
V procesu nastajanja nove gozdarske ureditve želimo aktivno sodelovati 
in menimo, da je izdelava lastne vizije razvoja prava pot. Glede na 
pomembnost in dolgoročnost tega dokumenta je pričakovati, da ga bo 
Svet ZGS po sprejemu, tako kot vse pomembnejše dokumente, poslal v 
soglasje Vladi RS.

Potrebno je opozoriti tudi na dejstvo, da bo na nadaljnji 
razvoj ZGS gotovo močno vplivala tudi prihajajoča splošna in korenita 
reforma organizacije in delovanja javnih zavodov v Sloveniji na podlagi 
novega Zakona o javnih zavodih, ki je trenutno v fazi osnutka za prvo 
obravnavo v Državnem zboru.

Slovenski gozd v letu 2003
Površina gozdov: 1.157.824 ha
Skupna lesna zaloga: 258 miljonov m3
Lesna zaloga: 247 m3/ha
Prirastek: 6,3 m3/ha
Letni posek: 3.007.097 m3
Povprečno drevo: 0,82 m3
Sanitarni posek – podlubniki: 406.621 m3
Vir: Poročilo ZGS o gozdovih 2003

Beseda, dve o plačah
Andrej PEČAVAR, vodja OE Novo mesto

Parlament je na 37. rednem zasedanju sprejel Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS-C), s čimer je omogočil, da se bo le ta lahko 
začel uporabljati s 1. 7. 2004, čakamo le še na potrditev v 
Državnem svetu. 

Praktično to pomeni, da je zakonodajalec reševanje vseh še 
odprtih zadev iz zakona prepustil kolektivni pogodbi za javni sektor, 
vendar za sklenitev le-te ni določil fiksnega roka. Zato začetek uporabe 
novega zakona za nas, delavce, še ne pomeni nobenih sprememb, saj 
mora biti izplačilo plač po novem zakonu zagotovljeno v treh mesecih 
po sprejetju vseh podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb, potrebnih 
za obračun plač v skladu s tem zakonom. A teh niti ni tako malo, še 
posebej zahtevna, in bojimo se da tudi dolgotrajna, bodo pogajanja za 
sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor. Pred nami pa je poletje 
z dokaj neučinkovitim časom dopustov ter jesen s parlamentarnimi 
volitvami. Po izkušnjah sodeč je to čas, ko se ne zgodi prav veliko. 
Tako lahko z malo občutka za realno predvidevamo, da si bomo plače 
letošnje leto še obračunavali po starem. 

Niko 
RAINER, 
pomočnik 
direktorja

Letos je preteklo deset let delovanja ZGS. Na področju 
izvajanja nalog javne gozdarske službe je delo utečeno, saj 
ga poleg Zakona o gozdovih in Programa razvoja gozdov v 
Sloveniji določajo še številni podzakonski predpisi in tudi 
več zakonov, ki so izšli v zadnjem obdobju.

Zaradi novih zahtev družbe, spreminjajočega se okolja in, 
ne nazadnje, tudi zaradi razvoja tehnologij, predvsem na področju 
informatike, je povsem normalno, da se mora ZGS razvijati in prilagajati 
novim razmeram tako v kadrovskem kot tudi v organizacijskem pogledu. 
Po desetih letih delovanja je primerno potegniti črto, se ozreti nazaj in 
poskušati organizirano in kritično ugotoviti stanje. Na osnovi izdelanih 
analiz opravljenega dela se je potrebno vprašati, ali so delovni rezultati 
primerni glede na vložena sredstva, ali so metode dela še primerne 
glede na stanje razvoja tehnologij, ali dosegamo pričakovane delovne 
učinke, ali sta kadrovska zasedba in organizacijska shema še ustrezni, 
kako naše opravljeno delo ocenjuje javnost itd… 

Zaradi vseh navedenih dejstev se je vodstvo ZGS, ob 
sodelovanju predsednika Sveta ZGS odločilo, da se izdela dolgoročna 
vizija razvoja naše institucije, kar je Svet ZGS na svoji 2. seji, novembra 
2003, tudi potrdil.

Prizadevati si moramo za razvojno preobrazbo v učinkovito, 
prepoznavno in racionalno organizirano gozdarsko službo za vse 
gozdove, ne glede na lastništvo, ki bo sposobna odgovarjati na izzive 
sodobnega časa. To pa je možno doseči z racionalizacijo obstoječih 
nalog javne gozdarske službe in uvajanjem novih opravil tako na 
področju javnih nalog kakor tudi storitvenih dejavnosti. 

Nove naloge na področju javne službe se predvidevajo predvsem na 
področjih neposrednega nadzora v naravi, upravljanja zavarovanih 
območij, bistveno aktivnejše vloge pri razvoju podeželja in 
povezovanju lastnikov gozdov, izvajanja novih nalog v javnem 
interesu s področja lovstva. 

Pomembna je tudi usmeritev v širitev obstoječih in uvajanje novih 
gospodarskih dejavnosti, s katerimi se, med drugim, želi okrepiti 
tudi materialni položaj ZGS in na ta način zmanjšati potrebe po 
proračunskem financiranju. Tu se misli predvsem na upravljanje z 
gozdovi, lovišči in na ostale storitvene dejavnosti. 

Zavedamo se, da je za načrtovane spremembe potrebna čim 
širša podpora zaposlenih, da sprejmejo razvojno preobrazbo ZGS kot 
izziv in v njej tudi aktivno sodelujejo. 

Razvojne smeri ZGS
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»LIST« – glasilo Zavoda za gozdove Slovenije je namenjeno informiranju zaposlenih v ZGS.
Glavni in odgovorni urednik:  Borut Debevc
Člani uredniškega odbora:  mag. Andrej Breznikar, Roman Črnič, Katja Konečnik.
Naslov uredništva:   ZGS Večna pot 2; e-mail: borut.debevc@zgs.gov.si
Lektor:    prof. Vlasta Milavec
Oblikovanje in priprava:  Abakos grafični studio
Tisk: Tiskarna Hren  naklada 800 izvodov.

Foto: B. Debevc
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Je pa novosprejeti zakon prinesel splošen dvig plač v javnem 
sektorju s 1.7.2004 za 2,5% in je torej po novem izhodiščna plača za 
prvi tarifni razred 53.748 SIT. Ni ravno razkošje, pa vendar – vsak tolar 
prav pride.

Sicer se začetka uporabe novega zakona na ZGS lahko veselimo, saj 
se bodo s postopnim uveljavljanjem  uvrstitev v nove plačne razrede 
krivične razlike vendarle manjšale, kar za nas pomeni dvigovanje 
plač in hkrati odpravljanje razlik v primerjavi z ostalimi delavci v 
javnem sektorju.

Kar pa ne pomeni, da se nam bosta poslej cedila le med in mleko 
– še vedno velja, da bomo imeli le toliko, kolikor si bomo uspeli v 
sistemu izboriti in zato morajo biti prizadevanja za dokazovanje naših 
posebnosti in uveljavljanje pravic naše trajne naloge.

Vlaganja v gozdove 
iz sredstev EU
Zoran GRECS, centralna enota

Enotni programski dokument (EPD) predstavlja 
programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz 
strukturnih skladov EU (Evropski socialni sklad, Evropski 
sklad za regionalni razvoj, Evropski kmetijski usmerjevalni 
in jamstveni sklad - EKUJS, Finančni inštrument za 
usmerjanje ribištva - FIUR).

Bruselj je k Enotnemu programskemu dokumentu in 
Programskemu dopolnilu podal »politično« soglasje, oba dokumenta 
pa je potrdila tudi slovenska vlada.

Z vstopom Slovenije v EU si je gozdarski del MKGP 
prizadeval in izboril možnost pridobitve sredstev za vlaganja v 
gozdove iz sredstev usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega 
usmerjevalnega in jamstvenega sklada. V letošnjem letu bo na podlagi 
EPD za vlaganja v  zasebne gozdove za 56,85 milijonov tolarjev 
sredstev EU in dodatnih 56,85 milijona tolarjev lastnih (slovenskih) 
sredstev, ki bodo v celoti namenjena sofinanciranju vlaganj v nego 
v zasebnih gozdovih. Prihodnje leto bo teh sredstev še enkrat več. 
Pomembno je, da je vlaganje v gozdove od vsega začetka vključeno v 
EPD, ki je bil potrjen v Bruslju in da se ga začne uresničevati. Sistem 
vlaganj v gozdove v Sloveniji, ki smo ga že uveljavili, želimo ohraniti 
in EU ga zaenkrat sprejema. Poleg sofinanciranja vlaganj v gozdove 
iz sredstev EU na podlagi EPD, ohranjamo nacionalno shemo vlaganj 
v gozdove. Višina vlaganj v gozdove in roki izplačil za sredstva na 
osnovi EPD in na osnovi nacionalne sheme, se ne bodo razlikovali. 
Sredstva iz EU so za sprotno izplačilo rezervirana v slovenskem 
proračunu. Refundacija sredstev EU bo potekala preko Agencije RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).  

Delavci ZGS  bomo s svetovanjem pomagali lastnikom pri 
izpolnjevanju vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, 
in pri pripravi projekta, tako da lastnik ne bo pomembno bolj 
obremenjen kot za dela po nacionalni shemi. 

V letošnjem letu se bodo prednostno izvajala dela nege, 
ki bodo sofinancirana iz sredstev EU. Z razpoložljivimi sredstvi  
predvidevamo, da bo v Sloveniji v letošnjem letu možno sofinancirati 
20% več negovalnih del v zasebnih gozdovih kot v lanskem letu. Rok 
za izdajo zahtevka za izplačilo je zadnji oktober.

ZGS bo izvajalec 
ogleda na terenu pred 
neposrednimi izplačili 
sredstev EU za kmetijstvo.

Tone Lesnik

Za izvedbo predhodnega terenskega ogleda je po Uredbi o 
izvedbi kmetijske politike za leto 2004 (Ur. l. RS št. 24/
04) zadolžena Agencija Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Ta ustanova je za 
izvedbo navedene naloge sklenila z Inšpektoratom RS 
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo sporazum 
o sodelovanju na področju izvajanja skupne kmetijske 
politike EU v Sloveniji. 

Poročilo o izvedbi dela mora biti narejeno do 25. 8. 2004, 
delo mora biti torej zaključeno že pred tem datumom. Opraviti je 
treba 6020 terenskih ogledov. Ker te zahtevne naloge Inšpektorat do 
določenega roka ne more opraviti, je predlagal, da na pomoč priskoči 
ZGS, ki s svojo organizacijsko strukturo pokriva celotno Slovenijo, 
revirni gozdarji pa dobro poznajo teren. Da zna ZGS v kritičnih 
trenutkih učinkovito pomagati, je pokazal tudi lani pri ukrepanju 
proti hruševem ožigu.

To dodatno delo mora s sklepom odobriti Vlada RS, za 
kar je predlog že pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Pripravljen je tudi osnutek pogodbe med ZGS kot 
izvajalcem ter Inšpektoratom kot naročnikom. Predmet pogodbe 
je izvajanje tehnične pomoči pri nadzoru neposrednih plačil v 
kmetijstvu za leto 2004 z naslednjimi nalogami: oblikovanje predtiska 
obrazcev in grafičnih podlag za pregled vlog iz inšpekcijske aplikacije, 
planimetriranje prijavljenih površin na grafičnih podlagah v pisarni 
(DOF), pregled na »licu mesta«, obisk kmetije, pregled osnovne vloge 
in pripadajoče dokumentacije z vrisano rabo zemljišč, ugotavljanje 
površin v naravi in primerjava s prijavljenimi površinami (meritev 
obsegov zemljišč in nagibov strmih zemljišč), ugotavljanje števila 
živali v primerjavi s prijavljenim številom za govedo in drobnico, 
skladnost s centralnim registrom govedi, pravilno številčenje živali, 
premiki živali, izdelava zapisnika, vnos zapisnika v inšpektorsko 
aplikacijo, poročanje agenciji. 

MKGP bo zagotovilo finančna sredstva za plačilo 
navedenega dela Zavodu za gozdove Slovenije, ki bo delo opravil 
tako, da njegovo redno delo ne bo okrnjeno. Delavci ZGS so se 
lahko za to delo prijavili prostovoljno, opravljali pa ga bodo pod 
nadzorom inšpektorjev. 

Delo bo opravljalo skupno okrog 60 delavcev ZGS. V osnutku 
pogodbe je določeno, da bo delo praviloma obsegalo skupaj 15 
delovnih dni oziroma 120 ur na osebo. Inšpektorat je za tiste, ki bodo 
to delo opravljali, izvedel 2 izobraževanji, eno je bilo V Slovenskih 
Konjicah 8. junija, eno pa v Rodici pri Ljubljani 11. junija.

Aktualno

Tukaj in zdaj, ko se dan na dan vse hitreje dogaja toliko vsega, smo kar naprej v stresu in kar naprej nas kaj skrbi. 
In kako lahko to spremenimo?        
· Da bi pregnal skrbi, uporabljaj zakon verjetnosti. 
· Sprejmi, kar je neizogibno. 
· Skrbi samo toliko, kolikor je za neko stvar nujno. 
· Ne obremenjuj se s preteklostjo      Dale Carnegie 
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Tone LESNIK, centralna enota

Kako in kaj smo delali v letu 2003 ?
Poročilo o delu ZGS v letu 2003 in Poročilo o gozdovih za leto 2003 
je natisnjeno. Prejele ga bodo vse območne enote, objavljeno bo tudi 
na intranetu ZGS.

Vizija razvoja ZGS
Na delavnici v okviru kolegija vodij območnih enot in oddelkov, 19. 
maja 2004 na Bledu, so se vodje seznanili z vizijo razvoja ZGS, ki 
jo je pripravila ožja delovna skupina, in se aktivno vključili v proces 
nadaljnje izdelave vizije. Na podlagi delavnice je bila izdelana nova 
verzija, ki so jo obravnavali na območnih enotah, in ožji delovni 
skupini za pripravo vizije razvoja ZGS so poslali pripombe in 
predloge.

Izšla je nova brošura Gozdovi in gozdarstvo Slovenije 
Napisana je v štirih jezikih-slovenskem, nemškem, francoskem 
in angleškem. Izdala jo je Zveza gozdarskih društev Slovenije, 
financiralo pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S 
podatki in kartami o gozdovih je sodeloval ZGS. OE ZGS so prejele 
po 100 izvodov.

Število ekspertov za varstvo gozdov pred požari v ZGS narašča. 
Jošt Jakša (centralna enota), Roman Črnič (OE Ljubljana) in Tina 
Kotnik (OE Kočevje) so novi višji gasilski častniki iz vrst ZGS. 
Naslove so prejeli na prireditvi, 28. maja 2004, v Novi vasi na 
Notranjskem. 

Pričakujemo spremembe in dopolnitve v Pravilniku o 
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih  
Pripravlja jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.   
V komisiji, ki se ukvarja s tem delom, so tudi trije predstavniki ZGS: 
Zoran Grecs, vodja oddelka za gojenje in varstvo gozdov,  Dragan 
Matijašić vodja oddelka za načrtovanje, in Tomaž Devjak, vodja 
odseka za načrtovanje na OE Kočevje. Spremembe in dopolnitve 
pravilnika bodo zajete v treh sklopih: 

• prostor, funkcije gozdov in ohranjanje narave;
• gozdne inventure, kazalci in mednarodne obveznosti;
• večnivojsko načrtovanje.

V gozdovih MORS le sanitarne sečnje
V letošnjem letu se bodo v gozdovih MORS omejili le na sanitarne 
sečnje. Če boste zaznali v njihovih gozdovih potrebo po tej vrsti 
sečnje, pokličite njihovega gozdarja Bogomila Breznika, ki je 
dosegljiv po telefonu štev.: 041 676 162. 
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Vesti iz centralne enote

Uspešna delavnica v Brežicah
Delavnica »Poenotenje določanja vhodov za normative«, 22. 4. 
2004, v Brežicah je bila zelo dobro ocenjena. Izvedel jo je oddelek 
za gozdno tehniko v sodelovanju z OE Brežice. Udeležencev je bilo 
skupno 73, prisotni so bili predstavniki vseh območnih enot ZGS. V 
teoretičnem delu delavnice je bil predstavljen pomen analize vhodov 
za normative, kar so udeleženci preizkusili tudi v praktičnem delu 
na terenu in v skupinskem procesu s participacijo udeležencev. 
Predstavljeni rezultati terenskega dela so pokazali, da je bila 
enotnost pri določanju vhodov za normative večja od pričakovane. 
Nadaljnje kalibracije bodo to enotnost še izboljšale.

Navodila za strojno sečnjo
Oddelek za gozdno tehniko je pripravil začasna navodila za pripravo 
delovišč za strojno sečnjo. Navodila so prejele vse območne enote. 
Poudarjajo začasnost navodil, saj gre za prva tovrstna navodila pri 
nas, ki jih je treba še preizkusiti v praksi.

Fao in biomasa
14. junija 2004 je bil v dvorani Gozdarskega inštituta predstavljen 
projekt »Preskrba in raba bioenergije ob sočasnem zagotavljanju 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi«. v katerem ZGS sodeluje 
z organizacijo FAO. V projektu sodeluje tudi Gozdarski inštitut 
Slovenije in Agencija za učinkovito rabo energije. Po mnenju 
ekspertov FAO je del projekta, v katerem je ZGS pripravil analize 
tekoče in potencialne proizvodnje biomase v Sloveniji, dobro uspel 
in ga bodo predstavili na mednarodnih srečanjih na sedežu FAO v 
Rimu, jeseni 2004 in spomladi 2005.

Novi mentorji študijskih krožkov
V maju 2004 je pridobilo certifikate o usposobljenosti za mentorje 
študijskih krožkov 8 novih mentorjev v ZGS. Srečanje starih in 
novih mentorjev je bilo 21. junija 2004 v Ratečah. Seznanili so se 
z razvojem študijskih krožkov v ZGS, z delom študijskih krožkov v 
letu 2004 in zbirali predloge za teme študijskih krožkov v letu 2005.

Aktivnosti 
pri uvajanju 
strojne sečnje

Jurij BEGUŠ, centralna enota

Danes ni nobenega dvoma več, da je strojna sečnja 
v Sloveniji  dejstvo, kar smo na Zavodu še dovolj 
zgodaj spoznali.  Zato smo že v letu 2002 začeli z 
izobraževalnimi aktivnostmi, katerih namen je bil,  
da gozdarske strokovnjake tako na Zavodu kot zunaj 
njega izobrazimo, predvsem pa informiramo o novih 
tehnologijah. 
Poleg tega smo želeli od udeležencev dobiti mnenja in ideje, kako naj 
se stroka na te nove tehnologije odziva. Po ocenah udeležencev ob 
zaključkih delavnic (Nazarje 2002, Bled 2003) menimo, da so bile 
uspešne tako v organizacijskem kot vsebinskem in verjetno najpo-
membnejšem, participativnem pogledu. Odziv udeležencev je bil 
kritičen a pozitiven, njihovo sodelovanje in rezultati samih delavnic 
pa so nam bili vodilo, kako v nadaljevanju ukrepati. 

Na tem mestu je potrebno tudi omeniti, da smo in da bomo 
tudi v prihodnje pri organizaciji teh delavnic in pri uvajanju novih 
tehnologij tesno sodelovali z raznimi institucijami, podjetji in 

Foto: M. Medved, Na sliki Tone in Boštjan - SODELOVANJE
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Revirni gozdar je preveril lastništvo gozda in ugotovil, da 
so v zemljiški knjigi kot lastniki še vedno vknjiženi Tine, Peter in 
Jožica, vsak do 1/3. Revirni gozdar je vedel, da se lastninska pravica 
s pravnim poslom (kot sta npr. darilna in prodajna pogodba) pridobi 
šele z vpisom v zemljiško knjigo, vedel pa je tudi, da je v primeru 
solastništva na gozdu vsak solastnik stranka v upravnem postopku ter 
da je za izdajo odločbe o odobritvi poseka izbranih dreves potrebno 
soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico 
vrednosti gozda. 
Zato je razpisal ustno obravnavo in nanjo vabil vse tri solastnike. 
Tine se je ni udeležil, Peter in Jožica pa sta na obravnavi povedala, 
da se s sečnjo ne strinjata ter da sta že začela sodni postopek za 
razveljavitev darilnih pogodb. 

Tinetu je zaradi tega bila izdana odločba, s katero se mu 
posek gozdnega drevja ni dovolil. Nezadovoljen s takšno odločitvijo 
je Tine vložil pritožbo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pa je njegovo pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno. Med 
drugim je poudarilo, da je po 1. odst. 17. člena ZG lastništvo gozda 
pogoj za izdajo odločbe v upravnem postopku za izbiro dreves za 
možni posek, v konkretnem primeru pa izključno lastništvo Tineta ni 
izkazano, zato je ZGS odločil pravilno.

Lubadarji 
na pohodu 
že drugo 
leto
Katja KONEČNIK, 
OE Kočevje

Na območju OE Kočevje smo do 1.junija letos označili za posek že 
50.000 m3 iglavcev! V primerjavi z lanskim letom, ki smo ga ozna-
čili kot katastrofalnega, je bilo v celem letu odkazanih 91.000 m3. 
Ponovno se širijo izbruhi na območju Kočevskega polja in vznožjih 
Stojne in Roga. Letos je med »žrtvami« tudi več jelk, ki je v lanskem 
letu ni bilo. Kljub dobri pripravljenosti (postavitev pasti) in hitremu 
posredovanju gozdarjev na terenu, se je v prvih toplih dneh pokazala 
dediščina lanske gradacije in hudih poškodb zaradi toče. 
Očitno nam niti dolga zima in izdatne padavine niso nič pomagale. 
Se bo ustavilo pri zadnji smreki?

organizacijami, od katerih je potrebno posebej omeniti Gospodarsko 
zbornico Slovenije, MKGP, BF in Sklad.

Medtem, ko smo se v prvih dveh letih ubadali predvsem z 
vprašanjem, ali in kako nove tehnologije spustiti v slovenske gozdove, 
pa se bomo v prihodnje bolj osredotočili na določene probleme, ki 
so za Slovenijo značilni in ki bi jih lahko s strojno sečnjo uspešno 
reševali.

Tako je bila 8. julija prva od načrtovanih delavnic na OE Postojna, 
ki je obravnavala strojno sečnjo debelega drevja. Sledila ji bo 
delavnica na temo sanacij po podlubnikih napadenih gozdov (OE 
Kočevje), kot tretja pa je zamišljena delavnica uporabe strojne 
sečnje v listnatih gozdovih (OE Novo mesto).

Kot je že navada, bodo te delavnice bolj orientirane na 
terenske prikaze, ni pa izključeno, da bomo, tako kot na predhodnih, 
poskušali od udeležencev pridobiti dodatna mnenja in ideje. Ker se 
verjetno vsi omenjenih delavnic ne bomo mogli udeležiti, vas bomo o 
poteku in rezultatih delavnic sproti obveščali. 

Iz naše prakse

Komu izdati odločbo
(primer iz vsakdanjika)
Bogdan JUTERŠEK, centralna enota

Po pokojnem Francu so gozd dedovali trije, in sicer Tine, Peter in 
Jožica, vsak do 1/3. Peter in Jožica sta kasneje z darilno pogodbo vsak 
svoj idealni delež do 1/3 podarila Tinetu. Tine je letos na krajevni 
enoti ZGS podal pisno pobudo za začetek postopka odobritve poseka 
izbranih dreves po 17. členu Zakona o gozdovih (ZG) ter priložil 
darilni pogodbi s Petrom in z Jožico. 

AVGUST 2004
1.avg. Začetek popisovanja objedenosti gozdnega mladja po OE
3.avg. Sestanek skupine ZGS za project Interreg III C 
 – Gorski gozd
28.avg. Otvoritev Kmetijsko živilskega. sejma v G.Radgoni
29.avg. Republiško tekmovanje lastnikov gozdov na 
 Kmet.živ. sejmu v G. Radgoni

SEPTEMBER  2004
3.sep. Zaključek Kmetijsko živilskega. sejma v G.Radgoni
7.sep. Seja komisije za spremembe pravilnika o    
 gozdnogopodarskem in gozdnogojitvenem načrtovanju
17.sep. Prireditev ob 10 – letnici ZGS v Kočevju
23.sep. Posvet o gozdnih učnih poteh TNP Gorje
 Delavnica za intenzivni monitoring gozdov na GIS
25.sep. Zaključek sejma Narava in zdravje v Ljubljani
30.sep. Zaključek popisovanja objedenosti gozdnega mladja

Koledar  dogodkov in prireditev

Foto: B. Debevc

Foto: J. Beguš
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Projekt LIFE 
»Ohranitev 
velikih zveri v 
Sloveniji – faza I 
(rjavi medved)

Miha MARENČE, OE Ljubljana
Koordinator projekta

Evropska komisija je z odločitvijo C(2002) 
2369 o finančni podpori evropskim projektom 
podprla projekt LIFE02NAT/SLO/8585 
‘’Conservation of large carnivores in 
Slovenia – Phase I (Ursus arctos)’’. LIFE 
je finančni instrument EU, ki ureja njeno 
politiko do okolja (The Financial Instrument 
for the Environment – LIFE). LIFE je bil 
vzpostavljen leta 1992 in sofinancira okoljske 
iniciative držav članic EU, držav kandidatk ter 
držav tretjega sveta, ki mejijo na Sredozemsko 
in Baltsko morje. Sofinanciranje poteka na 
treh področjih: LIFE – Natura (Narava), 
LIFE – Environment (Okolje) in LIFE 
– Third Countries (Tretje države). 

» Temeljni cilj projekta je dolgoročna 
ohranitev rjavega medveda in njegovega 
življenjskega prostora ter zagotovitev 
sobivanja med njim in človekom. «

Nosilec projekta je Zavod za gozdove 
Slovenije, sodeluje še sedem partnerjev: 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Sklad kmetijskih in gozdnih 
zemljišč Republike Slovenije, Biotehniška 
fakulteta–Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, Lovska zveza Slovenije, Oikos 
d.o.o. in Pristop d.o.o.. Skupna vrednost 
projekta je 607.822 EUR. Evropska skupnost je 
zagotovila najvišji možni delež sofinanciranja, 
to je 75% vrednosti projekta, Ministrstvo za 
okolje, prostor in energijo prispeva v obliki 
sofinancerskega deleža 16%, ostalih 9% pa 
kot vložek v obliki svojega dela prispevajo 
partnerji. Projekt se je pričel v septembru leta 
2002 s podpisom pogodbe med nosilcem ter 
Evropsko skupnostjo potekal pa bo do konca 
avgusta leta 2005. 

Namen projekta je na podlagi Strategije 
upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos 
L.) v Sloveniji, ki jo je Vlada RS sprejela 24. 
januarja 2002, in iz nje izhajajočega Akcijskega 
načrta upravljanja z rjavim medvedom (Ursus 
arctos L.) v Sloveniji zagotoviti dolgoročno 
ohranitev rjavega medveda. Še posebna skrb je 
namenjena zagotavljanju pogojev za sobivanje 
medveda in človeka. 
Podrobne informacije o projektu so dostopne 
na spletni strani http://www.gov.si/zgs/
medved/. V okviru projekta pa je izšla tudi 
prva številka glasila »Novice o medvedu«, ki je 
posvečena samo tej temi.

Projekt
Preskrba in
raba
bioenergije
v smislu spodbujanja trajnostnega 
gospodarjenja z gozdom (FAO) 2003-
2005

Andrej Grum
Nacionalni koordinator projekta

Na ZGS v sodelovanju z agencijo Organizacije 
združenih narodov FAO izvajamo projekt 
z naslovom »Preskrba in raba bioenergije v 
smislu spodbujanja trajnostnega gospodarjenja 
z gozdom«. Namen projekta je, da se na ZGS 
izdela strokovne podlage z ekonomskimi 
kazalci za uspešno uvajanje lesne biomase kot 
obnovljivega vira energije v slovenski prostor 
ter informirati strokovne in ostale javnosti v 
zvezi z učinkovito energetsko izrabo le te. 

Dragan MATIJAŠIĆ, centralna enota
Koordinator projekta

2. in 3. junija 2004 je v avstrijskem 
mestecu St. Michael potekalo 
otvoritveno srečanje mednarodnega 
projekta INTERREG IIIC Gorski 
gozd. Pri projektu, ki bo trajal od 
1.1.2004 do 1.9.2007, iz Slovenije 
sodelujeta Zavod za gozdove Slovenije 
in Podjetje za urejanje hudournikov, 
ostali sodelujoči pa prihajajo in 
Avstrije, Italije, Švice in Nemčije.

Projekt, ki ga sicer vodi Zvezno ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno 
gospodarstvo Republike Avstrije, je Tehnični 
sekretariat na Dunaju dokončno sprejel 
meseca marca 2004. So
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I Namen projekta, ki bo zaključen  
 jeseni leta 2007, je predvsem 

• usklajevanje (strokovne) 
gozdarske terminologije med 
alpskimi državami,

• primerjava načina ugotavljanja  
stanja gozdov v posameznih 
deželah,

• seznanitev s primeri »dobre 
prakse« pri gospodarjenju z 
gorskimi gozdovi,

• analiza vloge gorskih gozdov pri 
preprečevanju naravnih katastrof 

Končni cilj projekta je izdelava celovitega 
pregleda stanja gorskih gozdov v območju 
vzhodnih Alp. To bo tudi strokovna 
osnova za ugotavljanje potreb in možnosti 
za sofinanciranje gospodarjenja in 
vzdrževanja stabilnega stanja gorskih 
gozdov – tudi s sredstvi EU.
 

Projekt predstavlja konkretizacijo/
udejanjanje Protokola Gorski gozd Alpske 
konvencije, ki ga je Slovenski parlament 
ratificiral 28. novembra 2004. Skladno z 
že znanimi pravili sodelovanja v projektih 
INTERREG bodo slovenski partnerji – kot 
predstavniki nove članice Evropske Unije – 
upravičeni do povrnitve ¾ vseh stroškov, ki 
bodo nastali.pri izvedbi projekta. Vrednost 
celotnega projekta je ocenjena na 860.000 
EUR.

Mednarodni projekt 
»INTERREG IIIC - gorski gozd«

Cilji projekta so:
• izdelati predlog strategije za 

delovanje ZGS na področju lesne 
biomase;

• ugotoviti potencial lesne biomase 
države in lokalnih skupnosti iz 
gozdov, negozdnih površin ter iz 
ostalih virov;

• izdelati podatkovni in kartni 
sistem za zagotavljanje ažurne 
informacijske podpore s področja 
lesne biomase;

• proučiti ekonomske kazalce za 
vzpostavitev trga z lesno biomaso.

V dosedanjem delu smo na ZGS  analizirali 
zmožnosti gozdov za proizvodnjo lesne 
biomase, na podlagi vzorčenja izvedli analizo 
potencialov negozdnih površin ter ostalih, 
predvsem industrijskih virov. V okviru 
aktivnosti v zvezi z informiranjem javnosti smo 
organizirali izobraževanje, na katerem smo 
ustanovili mrežo svetovalcev za svetovanje na 
področju energetske rabe lesne biomase. 

» Iz ZGS je bilo za svetovanje usposobljenih 
17 svetovalcev iz vseh območnih enot, ki so na 
razpolago za svetovanje tako zaposlenim na 
ZGS kot drugim zainteresiranim. »

� List  glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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MEDNARODNI PROJEKTI

Novo gozdarstvo na pohodu
Vtisi s 7. IUFRO Evropskega foruma o 
urbanem gozdarstvu v Stockholmu 

Robert HOSTNIK, OE Celje

Konec letošnjega maja je v Stockholmu na 
Švedskem potekala sedma mednarodna 
konferenca Evropskega foruma o urbanem 
gozdarstvu (EFUF – European Forum on 
Urban Forestry), ki deluje pod okriljem 
IUFRO in Evropskega inštituta za gozdove 
(EFI – European Forest Institute) oz. 
njegovega regionalnega raziskovalnega in 
informacijskega centra EUFORIC (European 
Urban Forestry Research & Information 
Centre). Forum je zasnovan kot redno letno 
srečanje gozdarskih in drugih strokovnjakov, 
ki se ukvarjajo z urbanimi gozdovi. Njegov 
osnovni namen je povezovanje raziskovalnega 
področja z operativnim delom, obenem pa 
predstavlja priložnost za navezovanje stikov, 

izmenjavo informacij in izkušenj pri ukvarjanju 
z mestnimi gozdovi. Glavni organizator 
letošnje konference je bila švedska javna 
gozdarska služba (Skogsstyrelsen – National 
Board of Forestry)  oz. njihova regionalna 
gozdarska uprava Mälardalen, ki pokriva 
tudi območje Stockholma. Konference se je 
skupno udeležilo 173 gozdarskih in drugih 
strokovnjakov iz 17-ih držav.

 » Če hočemo ali ne, smo gozdarji 
vedno bolj izpostavljeni delovanju trga, 
kjer javnost posredno, prek izvoljenih 
politikov, odloča, kakšno, kako obsežno 
in kako drago javno gozdarsko službo so 
davkoplačevalci pripravljeni plačati. «

Mestni gozdovi kot izložbeno okno stroke
Tudi tokratni forum je pokazal, da postaja 
gozdarska dejavnost v urbanih območjih, 
kjer živi že 80% vseh Evropejcev, vedno 
pomembnejša za gozdarstvo kot stroko 
nasploh. Tako imenovano urbano gozdarstvo 
že nekaj časa ni več le nekakšno vrtičkarstvo 
v gozdarsko eksotičnih evropskih državah, kot 
so Anglija, Belgija, Nizozemska ali Danska. 
Mestni, rekreacijski, turistični in podobni 
gozdovi vedno bolj postajajo prostor, kjer si 
gozdarstvo ustvarja ali pa zmanjšuje ugled. 
Tukaj nam javnost najlažje »gleda pod prste«, 
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Marija Sodja Kladnik, OE Nazarje

Je le eden od 355-ih revirnih gozdarjev 
Zavoda za gozdove Slovenije, ki vsak 
delovni dan dela za izboljšanje stanja naših 
gozdov. Izbran je bil za najbolj prizadevnega 
gozdarja OE Nazarje. Izbrali smo ga vsi 
sodelavci OE Nazarje. Zakaj? 

Ker dobro dela, ker se nanj lahko 
zaneseš, ker vsako delo hitro in zanesljivo 
opravi in uredi. To se tudi vidi v gozdovih 
njegovega revirja Florjan na KE Gornji Grad. 
Pa poleg revirja opravlja tudi delo vodje 
krajevne enote. Kljub dvema zadolžitvama 
nikoli ne zamuja, navadno prvi odda poročila, 
zahtevane podatke. 

Pa to ne pride kar samo od sebe. 
Delati je treba. Biti zbran v službi osem ur na 
dan. Graditi dobre odnose z lastniki gozdov. 
Imeti železne živce in biti vztrajen. 

Najbolj znamenito drevo v revirju ?
Hojka (jelka) v Lepenatki, visoka 36 m, debela 
preko 130 cm. Sicer pa je znamenitih dreves 
več, naj jih omenim še nekaj – bukev v Pintariji, 
Štorgljeva tisa, kostanj pri Završniku – vsa so 
izjemnih dimenzij in rastejo v gozdu. 

Rekreacija ?
Pozimi igram košarko – športno društvo Bočna 
organizira rekreacijo v telovadnici v Gornjem 
Gradu. Poleti nogomet na prostem.

Hobi ?
Hoja v planine, ki zdaj malo trpi zaradi 
majhnih otrok.

Letošnji dopust ?
Na otok Pašman z družino.  

Avtomobil ?  Stanje in želje?
Sedemnajst let star golf, ki ga 90% uporabljam 
za službo. Želja: krajša amortizacijska doba 
– mlajši avto, primeren za teren.

Domače živali ?
Mačka.

Najljubša jed in kje se kuha ?
Žlinkrofi in krvavice z zeljem, skuhano doma.

Pijača ?
Pivo.

Življenjski moto
Zmernost, brez pretiravanja na vseh področjih.

svoje ugotovitve pa pogosto (ne)upravičeno 
posplošuje na vse ostale gozdove. Po drugi 
strani pa so ti gozdovi hkrati priložnost 
in izziv za razvoj gozdarske stroke. Hitro 
razvijajoče se »mestno gozdarstvo« je znanilec 
sprememb in morda tudi prva bojna črta za 
utemeljevanje potrebnosti strokovnega dela 
z (vsemi) gozdovi ter uveljavljanja gozdarske 
stroke kot enakovrednega partnerja pri 
upravljanju s prostorom. 

Naslednje leto bo evropski forum v 
Sloveniji!
In kako je urbano gozdarstvo v Sloveniji 
primerljivo z drugimi državami? Pri delu z 
gozdom kot ekosistemom smo s tradicijo in 
prakso sonaravnega in malopovršinskega 
gospodarjenja, za katerega menim, da 
predstavlja najboljšo osnovo za prilagojeno 
delo z urbanimi gozdovi, vsekakor v vrhu. 
Tega se žal premalo zavedamo in smo premalo 
samozavestni. Veliko pa se še moramo naučiti 
o novih, socialnih dimenzijah  gozdarstva, 
ki se navezujejo predvsem na sodelovanje z 
uporabniki in drugimi interesnimi skupinami. 
Dobra priložnost za to se nam ponuja že 
naslednje leto. V Stockholmu je bila namreč 
dokončno sprejeta kandidatura ZGS in 
Mestne občine Celje za organizacijo 8. IUFRO 
Evropskega foruma o urbanem gozdarstvu, ki 
bo od 9. do 13. maja 2005 v Celju. Predlagana 
naslovna tema je “Mestni gozd kot drugačna 
blagovna znamka za mesta in gozdarstvo”.  
Dodatne informacije in poročilo s foruma 
v Stockholmu z naslovi zanimivih spletnih 
strani vam lahko posredujem po elektronski 
pošti (robert.hostnik@siol.net). 

Kje stanuješ ?
V Bočni, v svojem stanovanju v hiši staršev.

Starost ? 
39 let.

Zakaj si postal gozdar ?
Imam veselje do gozda, pa tudi družinska 
tradicija – oče je bil gozdar, že od petega 
razreda osnovne šole sem pomagal pri 
odkazilu med počitnicami.

Katero delo v revirju je zate najpomembnejše?
Premišljena izvedba odkazila in organizacija 
gojitvenih del po načrtu – vse v dobrem 
sodelovanju z lastnikom gozda.

Kateri dogodek si si v svoji dolgoletni delovni 
praksi najbolj zapomnil?
Takih dogodkov je veliko – odločitev za enega 
je zelo težka – mogoče obisk predstavnikov s 
kongresa IUFRO leta 1986 v mojem revirju 
(gozdarji iz celega sveta, velike priprave za 
obisk,..).

Najlepši sestoj v revirju ?
Trbolca (brez obotavljanja), za tiste, ki je ne 
poznajo, naj jo malo opišem: odlična rastišča 
na severni legi (Galio Abietetum), drevesne 
višine okrog 40 m, zaloga čez 700 kubikov 
(mestoma), gozd se hitro odziva na ukrepe, 
potrebno zelo intenzivno gospodarjenje, učinki 
dela hitro vidni.

Intervju

Franci 
STRMŠEK 

Foto: G. Štancar
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Roman ČRNIČ, OE Ljubljana

Površina gozdov : 14.200 ha
Občine: Grosuplje, Ivančna gorica (del)
Število revirjev: 5
Letni etat: 42 000 m3. 
Vodja KE: Franc Kogovšek 
(pokriva tudi revir)
Revirni gozdarji: Marko Slapničar, Marjan 
Turnšek, Roman Črnič, Boštjan Šneberger

Krajevna enota Grosuplje je del 
Ljubljanskega gozdnogospodarskega 
območja in leži severovzhodno od 
Ljubljane. Področje krajevne enote 
skriva veliko naravnih lepot, ki so 
vredne ogleda. 

V okolici Grosuplja si lahko ogledamo 
Radensko Polje, ki je najmanjše kraško polje 
med devetimi pomembnejšimi slovenskimi 
kraškimi polji. Na severno stran so nad njim 
razvaline gradu Boštanj, južno pa razvaline 
Starega gradu. Na sredi polja je značilen 
osamelec Kopanj, na katerem je cerkvica, v 
kateri je živel tudi F. Prešeren. Na poti proti 
Županovi (Taborski) jami, ki je sestavljena 
iz sedmih izredno lepih dvoran, se lahko 
ustavimo na taboru Cerovo, ki je eden 
najbolje ohranjenih protiturških taborov na 
Slovenskem.

Na poti proti Ivančni Gorici si lahko 
ogledamo 525 let staro mesto Višnja Gora 
z ohranjenim starim mestnim jedrom. Nad 
mestom se dviga hrib Preglje, na katerem 
stoji razvalina Starega gradu, na severni strani 
mesta pa je vhod v dolino Kosce, ki nas pripelje 
do znamenitih lehnjakovih slapov Kosce.Pred 
Ivančno Gorico je grad Podsmreka, ki je pred 
velikim peskokopom. 

Iz Ivančne Gorice se lahko odpravimo 
proti Muljavi, kjer je rojstna hiša Josipa Jurčiča 

z muzejem na prostem. Priporočamo tudi 
ogled Krške jame in izvira Krke pri vasi Krk, 
ki je na meji krajevne enote in tudi Območne 
enote Ljubljana. Če se peljemo iz Ivančne 
Gorice proti Radohovi vasi, vidimo v vasi 
Vrhpolje sredi polj čudne hribčke podobnih 
oblik. To so prazgodovinske gomile!

Blizu Ivančne Gorice je Stična in Stiški 
samostan. Tu je odprt verski muzej, imajo pa 
tudi trgovino z izdelki Sitika po recepturah 
patra Simona Ašiča. Nad Stično se dvignemo 
proti Gradišču, kjer je arheološko najdišče 
ter turistična točka z zanimivo okolico 
in Lavričevo kočo. Če pa se odpravimo z 
Gradišča proti občinski meji, pridemo do 
spomenika iz II. sv. vojne, ki obeležuje mejo 
med Italijo in Nemčijo. Meja je potekala čez 
bližnji hrib Osrenca, na katerem je bil nedavno 
odprt čudovit, 15 m visok razgledni stolp.

Vsako leto, prvo soboto v mesecu 
marcu, poteka od Višnje Gore do Muljave 
tradicionalni pohod po Jurčičevi poti, 
katerega se udeleži veliko pohodnikov iz cele 
Slovenije. Pri Jurčičevi domačiji krajani vsako 
leto konec junija in v začetku julija uprizorijo 
eno izmed njegovih del v letnem gledališču na 
prostem, kar je vsekakor vredno ogleda. Letos 
so uprizorili Tihotapca!!
Če vas zanima še kaj več o naši KE in 
občinah, ki jih pokriva, se lahko obrnete na 
Francija Kogovška ali Romana Črniča, lahko 
pa tudi pobrskate po internetnih straneh 
WWW.grosuplje.si ali na www.ivancna-
gorica.si 

Predstavitev 
krajevne enote Grosuplje

Zanimivosti

Muzej Vrbovec 
Nazarje – muzej 
gozdarstva in 
lesarstva

Lojze Gluk, univ.dipl.inž.gozd

Muzej Vrbovec–Muzej gozdarstva in 
lesarstva v Nazarjah, je edini muzej v 
Sloveniji, ki se specializirano ukvarja 
z zgodovino gozdarske in lesarske 
dejavnosti. Ustanovljen je bil leta 2001 
z namenom predstaviti in ohraniti 
bogato kulturno dediščino gozdarstva 
in lesarstva na območju Zgornje 
Savinjske doline.

Gozdarstvo in lesarstvo sta v 
preteklosti odločilno vplivala na razvoj 
celotnega območja. Zaradi pomanjkanja 
obdelovalne zemlje in obširnih gozdnih 
površin ter kvalitetnega lesa je ta dejavnost 
pomembno vplivala na preživetje velike večine 
ljudi. 

Način gospodarjenja je bil sprva 
primitiven, delo v gozdovih pa težko. To se 
je bistveno spremenilo po drugi svetovni 
vojni z uporabo modernejših tehnologij 
(uporaba motornih žag, traktorsko in žično 
spravilo). S tem pa so počasi prišli v pozabo 
različni običaji in navade iz preteklosti. Z 
ustanovitvijo  muzeja je strah pred izgubo 
pomembne kulturne dediščine postal odveč.

Z obiskom muzeja se tako seznanimo 
z življenjem preprostih ljudi: olcarjev, 
furmanov, žagarjev in splavarjev, poleg tega pa 
dobimo tudi osnovne informacije o gozdovih 
in gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji in v 
svetu. 
Zavod za gozdove, OE Nazarje kot nosilec 
gospodarjenja z gozdovi in sokreator razvoja 
podeželja v regiji, od vsega začetka z muzejem 
zelo dobro sodeluje. ZGS je sodeloval že pri 
iniciativi za ustanovitev muzeja, kasneje pa 
je muzeju nudil strokovno podporo. Danes 
sodelujemo predvsem pri strokovnih terenskih 
vodenjih in pri organizaciji skupnih prireditev 
in aktivnosti. V okviru Tedna gozdov je bila 
v letu 2003 odprta naravoslovno – kulturna 
učna pot Samostanski hrib, ki predstavlja 
pomembno dopolnitev turistične ponudbe 
kraja. Zelo pomembno je tudi sodelovanje z 
lokalnimi skupnostmi, trenutno sta v pripravi 
dve sprehajalni poti (ob Savinji med Mozirjem 
in Nazarjami, sprehajalna pot Blate), gozdne 
učne poti, zaposleni na ZGS pa izvajajo tudi 
različne študijske krožke za razvoj podeželja.

Gozdar na Zavodu za zaposlovanje 
povpraša po gozdarskem delu.
“In kakšne so vaše izkušnje pri delu v 
gozdu?”
“Podiral sem drevesa v Sahari.”
“Pa saj tam ni dreves!”
“No saj, nič več. Zato pa sem brez dela...”

Foto: B. Debevc, Na sliki Roman, Marko in Franc


