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ZGS je prehodil 10 let
 Zaključenih prvih deset let delovanja ZGS in s tem jav-
ne gozdarske službe v samostojni Sloveniji je trenutek, ki ga vsi, 
ki smo bili in smo še vpeti v njegovo delovanje, ne moremo 
spregledati. Hkrati je priložnost, ko vsak od nas z mislimi seže v 
začetek delovanja ZGS, njegovo sedanje pa tudi prihodnje delo.
Ustanovitev ZGS je določil Zakon o gozdovih, ki ga je Državni 
zbor sprejel v juniju 1993 po nekajletnih poglobljenih pa tudi 
izčrpavajočih razpravah. Zakon določa, da ZGS izvaja javno 
gozdarsko službo v vseh gozdovih v Sloveniji, ne glede na la-
stništvo.
 Zakon je sicer ločil strokovno usmerjanje razvoja goz-
dov od pridobivanja lesa in izvedbe drugih del v gozdovih, torej 
od gozdarske proizvodnje, kar zlasti nekateri ocenjujejo kot zelo 
neprimerno, vendar pa je z ustanovitvijo ZGS ohranil in celo 
združil ves gozdarski kadrovski potencial v Sloveniji, ki se po-
sveča usmerjanju razvoja gozdov, in to ne le njihove rastlinske 
prvine, ampak tudi živalskega sveta. Pristojnosti nove javne goz-
darske službe so v zakonu zapisane tako, da zagotavljajo uspeš-
no delo pri usmerjanju razvoja gozdov, seveda v okviru omejitev, 
ki jih v svetu, ki smo se mu želeli približati, določa zasebna 
lastnina.       

mag. Živan VESELIČ, 
pomočnik direktorja za strokovne zadeve

Foto: B. Debevc

Dragi sodelavci!
Obračamo drugi list našega glasila. 
Deset let delovanja Zavoda za gozdove 
Slovenije je prav gotovo tako pomemben 
dogodek, da mu je potrebno posvetiti 
celotno številko glasila. Tako smo skušali 
v drugi številki Lista povzeti razvoj ZGS v 
desetih letih, izpostaviti naše dosežke, na 
katere smo lahko ponosni in predstaviti 
različne poglede na prehojeno pot. 
Septembrsko prireditev ZGS ob 10. letnici 
v Kočevju lahko podoživite ob fotoreportaži 
na zadnjih straneh lista.
 
Čas je torej za pogled nazaj. 
V tretji številki Lista, ki bo izšla 
sredi decembra, pa se bomo vrnili k 
našim aktualnim temam in k našemu 
vsakdanjemu delu. Do takrat vas, 
pričakujoč vaše predloge, mnenja in 
pohvale, prav lepo pozdravljamo!

Uredniški odbor Lista:  
  Andrej, Katja in Borut
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janju uspešni. Potrebna pa je bila strpnost, tako znotraj kot zunaj 
institucije. Včasih je seveda tudi ni bilo. 
 Razen odločitve Državnega zbora o ustanovitvi ZGS, velikih pre-
lomnic v razvoju ZGS doslej niti nismo zabeležili. Pravzaprav je bilo 
pomembno za razvoj ZGS v prvih desetih letih njegovega delovanja 
prav to, da v njegovem razvoju ni bilo prelomnic, ki so mu grozile, da 
bi se zgodile. Bila so sicer v tem razvoju ugodnejša in manj ugodna 
razdobja za razvoj in delo ZGS, odvisna predvsem od zunanjih oko-
liščin, zlasti od razpoložljivega denarja v državnem proračunu za de-
lovanje ZGS, vendar je bil v splošnem razvoj ZGS v tem obdobju plod 
kontinuiranega dela, kjer smo se zaposleni po najboljši moči hkrati 
posvečali nujnim tekočim nalogam in razvojnim prizadevanjem, in 
to na vseh strokovnih področjih delovanja ZGS, kot tudi področju 
notranje organizacije in poslovanja. Če bi na tej poti kaj le izpostavil, 
bi to bile zahtevne in odgovorne odločitve prvega direktorja ZGS Pri-
moža Ilešiča glede izbire kadrov ob začetku delovanja ZGS, seveda 
ne le na Centralni enoti, ampak tudi na območnih enotah, smele od-
ločitve, tudi na robu finančnih zmožnosti, o hitri informatizaciji ZGS 
na vseh področjih, še posebej na področju gozdnogospodarskega na-
črtovanja oziroma obvladovanja gozdnega prostora, ter kar dvakrat-
no izglasovano podporo Državnega zbora pri reševanju finančnih za-
gat ZGS in tudi podporo Vlade RS pri reševanju problematike plač v 
ZGS v letu 2003.

Seveda pa je vsaj ožjemu krogu ljudi zelo dobro znano, da so v obdobju 
preteklih deset let Zavodu grozile tudi takšne prelomnice, ki bi imele 
za njegov razvoj in delo usodno negativne posledice: ves čas po malem 
in v preteklih letih že zelo resno zaradi pomanjkanja denarja, pa vmes 
še zaradi nekaterih političnih ciljev prestrukturiranja gozdarske službe,  
zmanjšanja njene strokovne moči oziroma pooblastil, ki so lahko ovira 
ekonomskim interesom nad gozdovi itd. Na srečo se jim je vodstvu ZGS, 
ob pomoči ljudi zunaj njega, ki se zavedajo pomena ZGS oziroma dobro 
organizirane javne gozdarske službe, uspelo izogniti. 

Rezultati ZGS dokazujejo pravilnost dosedanjih razvojnih usmeritev 
in skrbno ter požrtvovalno delo zaposlenih v preteklih desetih letih 
delovanja ZGS. Brez teh rezultatov nam odgovorni v državi (Državni 
zbor, Vlada, ministrstva) ne bi zaupali vedno novih nalog. Zadnja pri-
mera sta Zakon o ohranjanju narave ter Zakon o divjadi in lovstvu, ki 
na področju varstva narave ter dela z divjadjo nalagata Zavodu števil-
ne nove odgovorne naloge. V ZGS bodo tudi vključena nova lovišča 
s posebnim namenom.
 Ob tem pa moram posebej poudariti, da ves dosedanji razvoj in 
vse večja uspešnost ZGS pri opravljanju nalog, ki mu jih določajo 
zdaj že številni zakoni in na njihovi podlagi izdelani podzakonski 
akti, nista temeljila oziroma ne temeljita na povečanju števila zapo-
slenih, žal se je številčnost javne gozdarske službe v ZGS v zadnjih 
letih celo nekoliko znižala, pač pa na povečanju informatizacije javne 
gozdarske službe ter smotrnosti in kakovosti njenega dela. 

V ZGS zelo skrbno načrtujemo tudi prihodnji razvoj naše institucije. Na 
podlagi poglobljenih analiz dosedanjega dela že dlje časa pripravljamo 
strategijo prihodnjega razvoja ZGS, ki mora temeljiti na vseh izkušnjah 
preteklega obdobja ter potrebah prihodnjega časa. Zavodu želim uspešen 
razvoj in plodno delovanje tudi v prihodnje. Njegovo poslanstvo je za Slo-
venijo izjemnega pomena, tako za vse gozdove, ne glede na lastništvo, kot 
tudi za ostali  prostor.

Čestitam vsem sodelavcem ob desetletnici naše ustanove.
Mag. Živan Veselič

Za slovenske gozdove in gozdarstvo pomeni ustanovitev 
ZGS več pomembnih novosti, ki pomenijo kvalitetnejše 
usmerjanje razvoja gozdov. ZGS zagotavlja:

celovito obravnavo gozdov – v isti instituciji usklajeno usmerjamo 
razvoj gozdnih sestojev in populacij divjadi, sodelujemo pri prostor-
skem planiranju in z vidika gozda in gozdarstva presojamo posege v 
prostor, aktivno sodelujemo pri nalogah s področja varstva narave v 
gozdnem prostoru idr.;
enoten način obravnavanja gozdov po vsej Sloveniji – to zagotavlja 
podatke o vseh slovenskih gozdovih, ki so med seboj primerljivi in 
združljivi in omogočajo kakovostnejše odločitve na vseh ravneh;
potrebno koncentracijo strokovnega kadra – povezanost strokov-
njakov s širšim gozdarskim znanjem in specialistov zagotavlja 
učinkovito in smotrno izvajanje razvojnih projektov (npr. izdelava 
računalniških programov) pa tudi tekočih nalog;  
uspešno usposabljanje lastnikov gozdov in osveščanje javnosti – uspo-
sabljanje lastnikov gozdov po pripravljenih enotnih programih za 
usposabljanje ter učinkovito delo z javnostjo prek organizirane 
službe za stike z javnostjo;
učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami – zlasti na državni 
ravni (različna ministrstva, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije idr.), pa tudi z lokalnimi 
skupnostmi in nevladnimi organizacijami. 

Vzpostavitev uspešnega delovanja tako velike institucije kot je ZGS, 
s tako razvejano dejavnostjo, je dolgotrajen proces. Poleg začetnih 
impulzov in pogojev, ki jih je zagotovil Zakon o gozdovih, je bilo 
potrebno urediti še vrsto formalnosti, tako zunaj ZGS (priprava vseh 
podzakonskih aktov) kot tudi v ZGS (priprava statuta in številnih 
drugih aktov ZGS), nič manj pomembna pa ni bila ureditev brezšte-
vilnih neformalnih odnosov, ki so bistveni za oblikovanje pozitivne-
ga, to je produktivnega delovnega okolja; spet lahko rečemo: tako v 
odnosu do zunanjega okolja kot znotraj institucije.
 Pot inicialnega razvoja institucije ni bila le dolga, ampak tudi za-
htevna, tako v strokovnem pogledu kot v pogledu medsebojnih od-
nosov. Ljudje smo zelo kritični do pomanjkljivosti in prav je tako, na 
vsakem začetku pa je to težavna okoliščina, ker je neurejenosti nujno 
veliko. Zadeve so se urejale po prioritetnem vrstnem redu. Menim, 
da smo prioritete postavljali ustrezno in da smo bili pri njihovem ure-
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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, 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.
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Intervju
»Najtežja je bila razdružitev«
Pogovor z mag. Francem Ferlinom, 
predsednikom sveta ZGS 

Foto: B.Debevc

Mag. Franc Ferlin je, kot državni sekretar za gozdar-
stvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano v obdobju 1993 – 1997, imel ključno vlogo pri 
oblikovanju javne gozdarske službe ter pri vzpostavitvi 
in delovanju Zavoda za gozdove Slovenije v tem obdo-
bju. 

Svojo poklicno pot je mag. Ferlin začel  leta 1981 v operativi na GG 
Novo mesto, kot gojitelj-načrtovalec. V jeseni 1985 je postal asistent 
za Gozdnogospodarsko načrtovanje in za Prirastoslovje, v letu 1990 
pa za Gojenje gozdov na Oddelku za gozdarstvo BF. Nekaj časa  je 
tudi predaval Gojenje gozdov na Srednji gozdarski šoli v Postojni. Na 
mesto državnega sekretarja za gozdarstvo je bil imenovan v marcu 
1993. To funkcijo je opravljal do aprila 1997. Zatem se je vrnil v znan-
stveno-raziskovalno sfero in se zaposlil na Gozdarskem inštitutu Slo-
venije, kjer sedaj deluje kot raziskovalno-razvojni sodelavec in vodja 
Oddelka za gojenje gozdov. Opravljal je tudi funkcijo pomočnika 
direktorja inštituta ter naloge mednarodnega eksperta za gozdarsko 
politiko na PHARE projektu v Bosni in Hercegovini. Mag. Ferlin je 
od marca 2003 predsednik sveta Zavoda za gozdove Slovenije. 

Kako se spomnite prvih majskih dni leta 1994, ko je začel z delom Za-
vod za gozdove Slovenije?
Začetek dela ZGS maja 1994 je bil pomemben dogodek za slovensko 
gozdarstvo. Takrat se je, po daljših prizadevanjih, izvedel formalni 
prenos delavcev, vezanih na javno gozdarsko službo, v novo organi-
zacijo – Zavod za gozdove Slovenije. Nekaj dni prej, 28. aprila, je 
bila slovesna in medijsko odmevna proslava v dvorani GIS. Bile so v 
govorih izrečene velike besede, pričakovanja, prežete z entuziazmom 
in pozitivno energijo. Spominjam se močnega čustvenega naboja te 
prireditve, tudi nostalgije, saj smo gozdarji takrat zadnjič (enotni) 
sedeli skupaj. 

Oblikovanje javne gozdarske službe v Sloveniji se je začelo že dosti pred 
ustanovitvijo ZGS, mar ne? 
Na področju lastninskega preoblikovanja podjetij se je država odloči-
la za skupni vzorec tranzicije. V takratnih družbenih podjetjih, ki so 
delovala v javnem interesu, so npr. bile z zakonom določene naloge 
javne službe. Pripadajoči kader skupaj s premoženjem je bil nato iz 
njih izločen in je postal državni, preostanek podjetij pa je šel v proces 
privatizacije. Ta generalni model, seveda z določenimi posebnostmi, 
podprtimi z zakonom o gozdovih, je bil uporabljen tudi v gozdarstvu. 
V strokovnem smislu je seveda koncept enotne javne gozdarske služ-
be, zlasti zaradi prevladujočega in pričakovanega, še večjega deleža 
zasebnih gozdov, zorel od leta 1990 naprej. Že v letu 1992, nekaj celo 
v letu 1991, je ministrstvo zagotovilo del proračunskih sredstev za 
financiranje nalog bodoče javne službe v zasebnih gozdovih.

Kakšna je bila vaša vloga pri tem?
Sam, prej kot raziskovalec in asistent, nisem imel pri tem praktično 
nobene vloge, vse do marca 1993, ko sem bil izvoljen za državnega 
sekretarja za gozdarstvo. Nov sistem je dal veliko možnost za bolj 
samostojno uveljavljanje ciljev v gozdarstvu. Prej državnih sekretar-
jev ni bilo. Za konkretno omogočitev tega pa seveda velja zahvala ta-
kratnemu ministru, dr. Ostercu, ki je izhajal iz strokovnih principov 
in mi dal veliko samostojnost (do Vlade, Državnega Zbora in druge 
politike). Ključna moja vloga pri snovanju novega sistema se je zače-
la, z ognjenim krstom, ob obravnavi osnutka Zakona o gozdovih, na 
Odboru za kmetijstvo in gozdarstvo DZ, konec marca 1993. Njegov 
sprejem je bil pred tem politično zelo vprašljiv. Po takratni dolgi raz-
pravi in mojih argumentih, ki so vnesli nov duh pripravljenosti za 
sodelovanje (zlasti z lastniki gozdov), sem uspel takratno vladajočo 

politiko prepričati v ustreznost predloga zakona, ki je bil nato zakon 
konec maja 1993 tudi sprejet. Zakon je med drugim predvidel na-
loge javne gozdarske službe, njeno financiranje, ustanovitev Zavoda 
za gozdove Slovenije in prenos delavcev (v roku treh mesecev), ki so 
prej delali na nalogah JGS. 

Katere so bile glavne ovire pri osnovanju enotne javne gozdarske služ-
be?
Razdružitev premoženja nekdanjih GG med Zavod, gozdarska izva-
jalska podjetja in gozdarske zadruge je bila zelo velik in naporen zalo-
gaj, mnogo večji kot smo si pri snovanju zakona predstavljali. Če bi 
takrat vedeli, da bo potrebno več kot 4 leta, namesto zakonsko predvi-
denih 6 mesecev, da bo že sama razdružitev delavcev terjala eno leto 
prizadevanj, namesto 3 mesecev, potem si tako temeljitega koncepta 
razdružitve oziroma privatizacije najbrž sploh ne bi upali predlagati. 
Potrebna je bila zahtevna priprava sistemizacije Zavoda, ki je bila 
sploh prvi primer takšne sistemizacije na Vladi, še prej izračun in 
argumentacija potrebnega števila javno-gozdarskega kadra ter seveda 
zagotovitev velikega obsega dodatnih proračunskih sredstev. 

Kako so se zagotovili potrebni kadri za opravljanje nalog javne gozdar-
ske službe?
Razdružitev delavcev je bila izvedena glede na vsebino prejšnjega dela 
– če so bili delavci vezani na naloge JGS, potem so lahko nadaljevali 
svoje delo v okviru ZGS – seveda, če so to želeli. Podlaga je seveda 
bila ustrezna sistemizacija Zavoda. Takoj v letu 1993 je bila, na moj 
predlog s strani ministra, imenovana strokovna komisija za njeno pri-
pravo. Ta je imela za cilj oblikovati optimalni kadrovski obseg (naj-
manj 800), ne minimalni (okrog 550), kot so bili do leta 1993 pritiski 
s strani odločujoče kmetijske politike. V smislu oblikovanja strokov-
nih podlag za delo komisije moram posebej omeniti vlogo mag. Alek-
sandra Goloba, ki je pripravil kvantitativni izračun števila potrebnih 
gozdarskih kadrov, na podlagi treh objektivnih kriterijev – površine 
gozdov, višine možnega poseka in lastništva gozdov. Končni kadrov-
ski obseg, ki ga je na tej podlagi predlagala skupina, je bil praktično 
enak temu izračunu. Proces priprave in usklajevanja sistemizacije je 
trajal skoraj do konca leta 1993, ko je k sistemizaciji dala soglasje 
Vlada. Bilo je potrebno izjemno veliko naših naporov, prepričevanj 
in lobiranj. Zavodu je tako bil dolgoročno omogočen kadrovski okvir 
824 delavcev javne gozdarske službe in 39 lovcev, ki ga pa ga ni bilo 
mogoče v celoti speljati v praksi. Glede na dejansko število delavcev, 
ki so bili predlagani za prenos na Zavod ter proračunske možnosti, je 
bil zato od Vlade (v letu 1994) odobren prenos 755 delavcev JGS. Ta 
obseg se kot zgornji možni upošteva še danes.

Veliko izkušenj imate tudi z organiziranostjo gozdarstva v sosednjih 
deželah. Kako bi primerjali različne rešitve na tem področju?
Na splošno je organiziranost gozdarstva in s tem gozdarskih služb 
v srednji Evropi zelo različna. Velika je pestrost organizacijskih mo-
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delov. V manjšini so npr. gozdarske službe s samo servisnimi naloga-
mi, ki se pretežno proračunsko financirajo, tako kot naša.  Državne 
gozdarske službe so lahko vključene v organe v sestavi (npr. Uprave) 
ministrstev, integrirane v samostojna državna gozdarska podjetja, ali 
pa gre celo za zasebne gozdarske službe – svetovalne v zborničnem 
modelu ali za zasebne svetovalce. Slovenski model privatizacije goz-
darskih podjetij je npr. podoben češkemu, pristojnosti javne službe 
v gozdovih podobne južno-nemškim, glede organizacije v državnih 
gozdovih pa smo popolnoma izvirni. Nobena od srednjeevropskih 
držav namreč nima deljenih upravljavskih nalog v državnih gozdo-
vih med dve instituciji. Povsod je samo ena. Glede števila kadrov na 
primerljivi ravni pa lahko rečemo, da je naša JGS po obsegu zelo 
racionalna, saj je na površino gozdov najnižja med srednjeevropskimi 
državami. Je pa povsod po Evropi pritisk na zmanjševanje obsega dr-
žavnega kadra, kar seveda zadeva tudi gozdarstvo. Tovrstne reforme 
so v bistvu nekaj stalnega in normalnega.

Kako gledate na vlogo Zavoda pred desetimi leti in danes?
Zakon o gozdovih je natančno določil naloge ZGS, ki se do danes po 
vrstah seveda niso spremenile. Poslanstvo je ostalo isto. Gotovo pa 
so se naloge razvijale in spreminjale po notranji vsebini in obsegu. 
Tako smo tudi takrat predvidevali. Tudi druge dejavnosti ZGS, kot 

npr. storitvene, so se in bi se lahko še bolj razvijale. Prva razmiš-
ljanja o spremenjenem – razširjenem - poslanstvu ZGS so se začela 
z velikimi problemi v proračunskem financiranju v zadnjih letih. V 
tem kontekstu je prav novi Svet ZGS, na moj predlog, spodbudil ob-
likovanje novega, razširjenega poslanstva in vizije razvoja Zavoda, 
zlasti na področju storitvenih in upravljavskih dejavnosti, ki niso v 
nasprotju z nalogami JGS. Temeljni notranji cilj pri tem je – skladno 
z evropskimi trendi – odmik od prevladujočega birokratskega načina 
dela in vodenja, uvajanje inovativnega in tržnega duha, pridobivanje 
dodatnih, neproračunskih sredstev, pospeševanje motivacije in stimu-
lacij delavcev, poudarek modernemu načinu upravljanja s človeškimi 
viri… 

Možni sta sicer dve smeri razvoja. Prva je nadaljevanje sedanje, samo 
nalog v javnem interesu na področju gozdarstva, lovstva, ohranjanja na-
rave in programa razvoja podeželja, ki se sicer financirano iz proračuna. 
Druga smer je opisana razširjena vizija razvoja ZGS. Trdno stojim za to 
razširjeno vizijo, ki pa mora temeljiti na racionalizaciji obstoječih nalog, 
na povečanju učinkovitosti ter na uvajanju dodatnih dejavnosti - v dobro 
gozdov, lastnikov gozdov in javnosti ter seveda v zavodovo in naše skupno 
gozdarsko dobro.

Mag. Ferlin, hvala lepa za ta pogovor!

I. Odnosi z javnostmi - od trnja do zvezd 

Oddelek za stike z lastniki gozdov in javnostjo
spec. Tone Lesnik, vodja oddelka I
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Pred 10-imi leti je nastala nova gozdarska ustanova – Zavod za gozdove 
Slovenije (ZGS), kakršne dotlej v Sloveniji še ni bilo. V tej ustanovi 
gozdarji nismo mogli več sami doseči neposrednih učinkov gozdu, med 
nami in gozdom so se znašli lastniki gozdov, ki jih je bilo zaradi dena-
cionalizacije zmeraj več in jih je bilo treba precej bolj upoštevati kot v 
prejšnji organiziranosti gozdarstva. S financiranjem javne gozdarske 
službe in vlaganjem v gozdove iz državnega proračuna smo bolj kot 
kdajkoli prej postali odgovorni tudi pred najširšo javnostjo. Na central-
ni enoti je bil sistemiziran Oddelek za stike z lastniki gozdov in jav-
nostjo ter razvoj podeželja z edinim delovnim mestom – vodja oddelka.

Pojmovanje javnosti in dela z javnostmi v delovnem okolju ZGS so 
bila na začetku precej drugačna kot to uči stroka tega področja. Pogo-
sto so bile predstave zožene le na medije, čeprav je področje odnosov 
z javnostmi po definiciji mnogo kompleksnejše. Pri vsakdanjem prak-
tičnem delu je bilo nasprotno, vanj se je umeščalo mnogo različnih 
nalog, ki niso zmeraj spadale v to področje. Treba je bilo opravljati 

veliko izvedbene prakse, ta pa je zahtevala vključitev mnogih sodelav-
cev na različnih delovnih mestih, ki jih je bilo treba trgati od dela na 
njihovem delovnem mestu in za to pridobiti privoljenje njihovih vodij. 
Tako je tudi še danes.
 
Tudi pojmovanje dela z mediji in novinarji je bilo zelo različno, na eni 
strani zaželeno nastopanje pred mikrofonom in kamero, na drugi stra-
ni pa zavračanje novinarjev in jeza ob nepravilnem ali nenaklonjenem 
poročanju. Vsi bi želeli, da bi bil ZGS hitro znan, uveljavljen v javnosti, 
v medijih predstavljen v pozitivni luči, zato smo bili hudo občutljivi na 
vsako hladno prho, ki smo jo doživeli na medijskem polju.

V okviru letnih programov dela ZGS smo v preteklih 10-ih letih izve-
dli nekaj pomembnih projektov. V letih 1998 do 2001 smo za več kot 
400 revirnih gozdarjev izvedli usposabljanje za učinkovito komunici-
ranje z lastniki gozdov na terenu. V letu 1998 smo začeli z odmevno 
dejavnostjo – vsakoletno izbiro najbolj skrbnih lastnikov gozdov v 
Sloveniji, ki jo bomo letos izvedli že šestič. Leta 1999 so začeli delo-
vati prvi študijski krožki. katerih delo je vzbudilo veliko zanimanja 
v medijih. Vsakoletno prireditev Teden gozdov je od začetka obstoja 
v glavnem izvajal ZGS, seveda s sodelovanjem drugih organizacij. 
Prireditev zmeraj vzbudi veliko zanimanja, udeleži se je okrog 10.000 
ljudi. Vsako leto je bilo v medijih okrog 400 prispevkov ZGS. 

Intervju

Foto: M. Orožim
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Spremljanje objav v medijih kaže, da so objave večinoma naklonjene 
ZGS. Prireditve ZGS na sejmih, na primer nekoč v Kranju in zdaj v 
Gornji Radgoni ter Komendi so zmeraj bolj privlačne in odmevne. 
Skupaj z Oddelkom za gozdno tehniko smo v letu 2000 izvedli pro-
jekt izobraževanja za participativno delo z lastniki gozdov. Projekt 
smo izvajali v sodelovanju z organizacijo FAO. Nasledki tega pro-
jekta se nadaljujejo. Končno je začelo izhajati tudi dolgo načrtovano 
in pričakovano interno glasilo ZGS. Seveda bi tu lahko navedel še 
neštete ekskurzije, okrogle mize, posvetovanja, predstavitve, različne 
oblike dela s šolsko mladino in druge dejavnosti v odnosih z javnost-
mi v ZGS v preteklih 10-ih letih, v katerih je sodelovalo veliko naših 
sodelavcev in se jih je udeležilo na tisoče udeležencev. 

Ko razmišljam o tem, kaj bi moralo biti boljše, naj strnem nekaj najpo-
membnejših nujnosti, želja, sanj in načrtov za prihodnost:
 Oddelek I je treba organizirati podobno, kot so drugi oddelki 
– z odseki na območnih enotah, ga preimenovati v Oddelek za odnose z 
javnostmi ter mu dodati službo za svetovanje lastnikom gozdov. v oddelku 
na centralni enoti pa sistemizirati še dve delovni mesti. Izvesti moramo 
temeljito izobraževanje za kadre – odgovorne za to delo v ZGS in izdati 
priročnik za odnose z javnostmi. Bolj se moramo posvetiti izdaji pisnih 
popularizacijskih gradiv, vsebinsko in oblikovno reorganizirati spletno 
mesto ZGS ter nadaljevati in vsebinsko dograditi interno glasilo ZGS. 
Še naprej moramo razvijati študijske krožke v ZGS. Zasnovati moramo 
in sodelovati v dolgoročni medsektorski dejavnosti za popularizacijo rabe 
lesa v Sloveniji ter načrtno izvesti uspešno komuniciranje z javnostmi ob 
realizaciji strategije razvoja ZGS.

Zakaj »od trnja do zvezd«? Poseči po zvezdah je paradigma zmage. 
Zmaga v odnosih z javnostmi nedvomno pomeni biti spoštovana usta-
nova, zasidrana v zavesti ljudi kot potrebna in zanesljiva. To zmago 
je treba najprej doseči v ustanovi sami v spoznanju, da je delo z jav-
nostmi ne samo služba, ampak tudi poslanstvo, da je to delo z ljudmi, 
za katerega je potrebno mnogo potrpežljivosti in nenehna graditev 
mostov, dobrih odnosov, kar je pogosto trnjeva pot. Če so v komuni-
kaciji kanali zamašeni, se komunikacija oteži ali celo ustavi. To velja 
tudi za delo z mediji. O tem je slišati mnogo mnenj, med njimi tudi 
zmotna. Vsekakor se medijem ne da ukazovati, o čem in kako naj 
objavljajo. Novinarji iščejo predvsem zanimivosti, saj morajo svojim 
odjemalcem ponuditi sočno branje, poslušanje, gledanje. Zato jim 
moramo ponuditi informacije na tak način, da bodo pri njih vzbudile 
pozornost. Za novinarje pa so lahko zelo zanimive tudi informacije o 
zadevah, ki so mogoče za nas neprijetne. V takih primerih je sodelo-
vanje z njimi še posebno potrebno in zahtevno.

V ZGS je skoraj vsak sodelavec s svojim delom in odnosom do ljudi na 
nek način vpet v delo z javnostmi. Ob tem naj po prehojeni 10-letni poti 
izrečem priznanje, zahvalo in čestitke mnogim znanim, pa tudi manj 
znanim ali neznanim sodelavcem, ki prizadevno, z večjimi ali manjšimi 
dejanji, tudi izven delovnega časa, delajo za zmago ZGS v javnosti.

Pogledi na prehojeno pot od 1994-2004

II. Oddelek za gozdnogospodarsko 
načrtovanje ob desetletnici dela ZGS
Dragan Matijašić,  vodja oddelka II

Delo Oddelka za gozdnogospodarsko načrtovanje je bilo v preteklem 
desetletju zaznamovano z nekaterimi spremembami, ki so tradicional-
nemu načinu urejanja gozdov dodale nove vsebine. Inovativni pristopi 
in sodobne tehnologije so nam omogočile dostop do informacij, ki bi-
stveno vplivajo na celovito načrtovanje razvoja gozdov, nam omogočajo 
drugačne poglede in odpirajo nova vprašanja.

Naj navedemo samo nekatere dejavnosti pri gozdnogospodarskem 
načrtovanju v prvem desetletju delovanja ZGS, ki jih ne smemo pre-
pustiti pozabi. 
 Izdelava gozdnogospodarskih načrtov od leta 1998 poteka 
skladno z določbami Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogo-
jitvenih načrtih (1998). Na podlagi omenjenega Pravilnika smo, po 
začetnih strahovih in občasnih dvomih, do danes izdelali že preko 
165 načrtov gozdnogospodarskih enot in območij. In če se je leta 
1997 v le 116-ih gozdnogospodarskih enotah (45% od vseh 255 GGE) 
gospodarilo po uradno potrjenih (veljavnih) načrtih, je bilo takih na-
črtov ob koncu leta že 209 (85%).
 Izdelava štirinajstih gozdnogospodarskih načrtov gozdno-
gospodarskih območij 2001-2010 je, med ostalim, prinesla tudi prvo 
celovito karto splošnokoristnih funkcij gozdov v merilu 1:25.000. Da-
nes, dobro leto po sprejemu območnih načrtov s strani Vlade RS, si 
brez takšne strokovne podlage ne moremo predstavljati utemeljeno in 
predvsem verodostojno presojo vseh (vse številčnejših) zahtev in želja 
za posege v gozd in gozdni prostor. 
Karta funkcij je bila tudi nepogrešljiva strokovna podlaga prispevku 
ZGS pri izdelavi Strategije prostorskega razvoja Slovenije v letih 2000 
– 2003.
 Podlaga za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov je informa-
cijska baza ZGS, ki se je v preteklem obdobju utrdila kot temelj tako 
načrtovanja razvoja gozdov kot tudi večine ostalih dejavnosti znotraj 
gozdarstva, pa tudi zunaj (primer NATURA 2000). Posebej je potrebno 
poudariti pomen uveljavitve zbiranja podatkov na stalnih vzorčnih plo-
skvah. V vseh gozdovih jih je postavljeno že več kot 110.000, zato danes 
predstavljajo nenadomestljivo »informacijsko hrbtenico« tako Zavoda za 
gozdove Slovenije kot tudi celotnega gozdarstva.

In kako naprej?
V bližnji prihodnosti bodo poglavitne naloge gozdnogospodarskega 
načrtovanja usmerjene v izboljšavo kakovosti načrtov ter približevanju 
njihove vsebine širšemu krogu uporabnikov (lastniki gozdov, prostor-
ski načrtovalci, naravovarstveniki…). Dopolnitev načrtov nekaterih 
gozdnogospodarskih enot z upravljavskimi vsebinami za območja NA-
TURA 2000 je eden od ključnih kratkoročnih ciljev graditve mostov 
med gozdnogospodarskim načrtovanjem in naravovarstvom. Razvoju 
novih tehnologij ni videti konca – uporaba sodobnih tehnoloških pri-
stopov pri zbiranju podatkov bo neustavljivo prodirala naprej. 

Od nas je odvisno, kako dobro in učinkovito bomo tako pridobljen čas 
izkoristili za kreativno delo in iskanje strokovnih rešitev tako na našem 
ožjem področju dela kot na področju sodelovanja z drugimi uporabni-
ki prostora. Dobre in vsestranske rešitve na zgoraj omenjenih področjih 
bodo predpogoj za uspešno vključevanje in sodelovanje pri domačih in 
mednarodnih projektih (INTERREG, LIFE …).

Kolegij oddelka za gozdnogospodarsko načrtovanje na strokovni ekskurziji leta 
2001 v narodnem parku Bethesgaden leta 2001 v družbi prvega direktorja parka 

g. Huberta Zierla in mag. Živana Veseliča 
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Pogledi na prehojeno pot od 1994-2004

III. Gojenje in varstvo gozdov na ZGS 
skozi desetletje

spec. Zoran Grecs, vodja oddelka III 
Jošt Jakša, vodja službe za varstvo gozdov in na-
rave v gozdnem prostoru  

Strokovna izhodišča za področje gojenja in varstva gozdov se z osnova-
njem ZGS niso spremenila. Novi zakon o gozdovih (1993) ni prinesel 
revolucionarnih sprememb na gozdnogojitvenem področju. Spremembe 
so doletele organiziranost gozdarstva in vlogo lastnika pri gospodar-
jenju z gozdom. V prehojenem desetletju se nismo izneverili tradici-
ji malopovršinskega obravnavanja gozda, v čemer se razlikujemo od 
evropskega gozdarstva. Razpoznavnost slovenskih gozdov v Evropi po 
ohranjenosti, biotski raznovrstnosti, po sestojnih zgradbah in gozdar-
stva po trajnostnem ter sonaravnem usmerjanju razvoja gozda je pri-
spevala, da tudi v evropski skupnosti ohranjamo in uveljavljamo pozi-
tivne pridobitve našega dela z gozdom ter preko sistema sofinanciranja 
vlaganj v gozdove to delo nadaljujemo. Seveda to ni končano delo smo 
na začetku nove poti, ko bo potrebno ohraniti dobre strani našega goz-
darstva in nekatere izboljšati.
 
Na začetku delovanja ZGS smo na Oddelku III. oblikovali smernice 
za nekatera načela, ki bi jih praktično lahko bolje uresničevali kot v 
preteklosti. Leto kasneje so bile te usmeritve tudi v celoti potrjene 
s Programom razvoja gozdov v RS. Na teh osnovah smo si v novi 
organiziranosti gozdarstva zastavili cilje in prednostne naloge na po-
dročju gojenja gozdov. Največji odmik od sonaravne linije usmerjanja 
razvoja gozdov je bila dotlej obnova gozda s sajenjem s preko deset 
milijonov, rastiščnim razmeram mnogokrat neprilagojenih ali celo 
tujih sadik letno, predvsem iglavcev, kot neposredni ukrep obnove 
takoj po sečnji. Določili smo vlogo obnove s sajenjem v obnovi goz-
dov in samo izvedbo, ki naj bi se čim bolj približala naravni obnovi. 
Vnos sadik pri obnovi s sajenjem se je postopno zmanjševal, tako da 
se v zadnjih letih sadi 1,0 do 1,6 milijona rastiščem primernih sadik, 
in to več deset različnih drevesnih vrst, polovico od tega listavcev. 
V desetletju je ZGS zagotovil dobavo 14,3 milijona sadik za obnovo 
gozda s sajenjem. Obnova gozda s sajenjem in setvijo, je vključno s 
sanacijo v ujmah poškodovanih gozdov, presegla v desetletju načrto-
vano tovrstno obnovo za 8 %. 

Na področju semenarstva in drevesničarstva je zrasel cel sveženj pred-
pisov kot posledica usklajevanja z evropsko direktivo. Ob precejšnjem 
dodatnem angažiranju in nekaj dodatnimi obrazci pa se s tem uvaja 
pregleden in urejen sistem, ki bo zagotavljal sledljivost gozdnega re-
produkcijskega materiala od izvora do mesta uporabe, z ustreznim 

provenienčnim poreklom, kar je pravzaprav tudi naš cilj. K zagotav-
ljanju oskrbe z gozdnim reprodukcijskim materialom ustreznega po-
rekla pa bo pomembno prispevala tudi semenska hranilnica, ki bo 
v upravljanju ZGS, fizično pa bo locirana na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije. Korak k sonaravnejši zgradbi gozdov je torej storjen, ko 
ne ustvarjamo novih monokultur in ne sadimo tujih drevesnih vrst. 
Smo pa že na drugi stopnici, ko obstoječe umetno osnovane sestoje 
iglavcev usmerjamo sistematično v naravnejšo drevesno sestavo. Da 
bi zagotovili ustrezno vrstno sestavo, količino in provenienčno pore-
klo sadik in semena za potrebe obnove, smo na podlagi srednjeročnih 
potreb izdelali predlog semenskih sestojev za nov register, ki je s po-
močjo delavcev ZGS danes že pri registriranih dvesto objektih.
    
Prednostna naloga je bila in bo tudi v prihodnje vzdrževanje kakovostne 
ravni izvedbe gojitvenih in varstvenih del. Izobraževanje in usposabljanje 
lastnikov gozdov za izvajanje gojitvenih in varstvenih del je uspešno po-
tekalo za lastnike z večjo posestjo, pri kmetih in tistih, ki so odvisni od 
dohodka iz gozda. V desetletju je ZGS s področja nege in varstva gozdov 
organiziral blizu 1.000 izobraževalnih aktivnosti za lastnike gozdov, po 
vsebini pa je bila najpogosteje obravnavana nega mladega gozda. Za 
uspešnejše izobraževanje lastnikov gozda smo pripravili številna izobra-
ževalna gradiva, zloženke in video filme (Nega mladega gozda, Varstvo 
pred podlubniki, Ptice v gozdu). 

Med vsemi gojitvenimi in varstvenimi deli je (po novem sistemu so-
financiranja vlaganj v gozdove ZOG 1993) izvajanje nege mladega 
gozda v zasebnih gozdovih najšibkejši člen. Lastniki dajejo prednost 
sečnji, nujnim varstvenim delom in obnovi gozda. Pri negi gre, poleg 
sečnje, za najširšo aktivno vlogo lastnikov pri delih v gozdu. Za razli-
ko od sečnje, ki prinaša dohodek, je delo, vloženo v nego, dolgoročna 
investicija, ki za lastnika kratkoročno ni donosna, zato je tudi manj 
zanimiva. Sofinanciranje vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna je 
pomemben, vendar nezadosten motiv za izvajanje nege. Rezultat ma-
lopovršinskega in vse bolj parcelno (posestno) usmerjenega gospo-
darjenja z gozdom so relativno majhne površine mladovja potrebne 
nege. Povprečna subvencija v tako razdrobljeni posesti je med 10 in 
15 tisoč tolarjev na gozdnega posestnika. V prvih petih letih je bilo 
relativno malo sredstev, namenjenih sofinanciranju vlaganj v gozdo-
ve, še posebno negi mladega gozda. Med realizacijo negovalnih del 
v zasebnih gozdovih in razpoložljivimi sredstvi je tesna odvisnost. 
Izvedenih del je bilo bolj ali manj toliko, kot je bilo razpoložljivih 
sredstev, teh pa je bilo malo, realizacija pa posledično nizka. S pove-
čevanjem proračunskih sredstev za nego je nastopil problem fizične 
izvedbe del. 

Na osnovi analiz ocenjujemo, da je ob polnem angažiranju zaposle-
nih na ZGS, znotraj danih sistemskih rešitev za zasebne gozdove, 
zgornji doseg realizacije negovalnih del pri dveh tretjinah načrtova-
nih del. Med razlogi za to so najpogosteje ostareli lastniki, dela ne-
zmožni, neurejena lastniška razmerja, za delo in za delo v gozdu ne 
zainteresirani lastniki, posebej tisti iz mestnega okolja. Kljub temu 
je bilo v desetletju v Sloveniji negovano 98.700 hektarjev mladega 
gozda, kar ni malo. 

Izbira drevja za posek je med najpomembnejšimi gozdnogojitveni-
mi ukrepi. Morda smo ji v teh letih namenili premalo pozornosti, 
pa vendar smo na oddelku organizirali izobraževalno – usklajevalne 
delavnice za vse OE, ki so potekale dve leti in so zajele vse delavce, ki 
izvajajo izbiro drevja za posek oziroma o tem odločajo. Izbira drevja 
za posek se je do leta 2000 sukala pri 2,5 milijona m3 letno, z novi-
mi območnimi načrti in z aktivnim pristopom do lastnikov gozdov s 
svetovanjem delavcev ZGS o potrebnosti, koristnosti teh del za gozd 
in možnostih sofinanciranja vlaganj iz sredstev državnega proračuna 
pa se je izbira drevja za možni posek povečevala, v letih 2001 in 2002 
na 2,65 milijona m3 letno, v letu 2003 pa že na 3,12 milijona m3. V 
zadnjih letih so k temu delno prispevale tudi sanitarne sečnje.
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Pogledi na prehojeno pot od 1994-2004

Pokritje slovenskih gozdov z gozdnogojitvenimi načrti (GgN) je tudi 
bila ena izmed prednostnih nalog ZGS. Vsako leto je bilo slovensko 
gozdarstvo bogatejše za novoizdelane gojitvene načrte na desetini 
slovenskih gozdov. Dinamika gojitvenega načrtovanja je bila prak-
tično enaka dinamiki gozdnogospodarskega načrtovanja. Vsebine 
GgN načrtov postajajo vse kompleksnejše. Poleg izvedbene vloge 
GgN pridobiva na informacijski moči kot podatkovni vir v povezavi 
z gozdnogospodarskim načrtovanjem in s tem pomembno prispeva k 
racionalizaciji pri zbiranju informacij in podatkov. Na računalniško 
podporo gojitvenemu načrtovanju čakamo že dolgo, vendar vemo, da 
je program več kot zahteven tako v kartografskem, podatkovnem in 
atributnem delu, kajti vse je v nenehnem spreminjanju, za razliko od 
gozdnogospodarskega načrtovanja, ki izhaja iz periodičnih presekov. 
Računalniški program se zaključuje in gre v testiranje.Računalniški program se zaključuje in gre v testiranje.

Foto: J. Jakša

V zadnjem desetletju so slovenske gozdove prizadele ujme, požari, suše, 
gradacija podlubnikov ter drugih insektov, kot jih v zadnjih štirih de-
setletjih v slovenskem prostoru ne pomnimo. Izjemno sušnim letom, 
vetrolomom, snegolomom, žledolomom in toči sta sledili dve grada-
ciji podlubnikov, slednja je še v porastu. Praktično že vse desetletje 
intenzivno delamo na zatiranju podlubnikov, iskanju novih rešitev 
obvladovanja podlubnikov, hkrati z učinkovitejšo uporabo starih 
metod. Iščemo rešitve racionalne sanacije po podlubnikih poškodo-
vanih gozdov. Pomembno je, da so bili načrtovani in potrebni ukrepi 
v veliki večini primerno izvršeni, njih učinek pa zadovoljiv. Ukrepi 
so omejevali širitev podlubnikov in s tem zmanjševali gospodarsko 
škodo. Dokaz dobrega dela je neprimerno večji obseg od podlubnikov 
poškodovanih gozdov, predvsem jelovih sestojev, v rastiščno primer-
ljivih predelih Hrvaške in nekoliko bolj oddaljene Bosne in Hercre-
govine.

Za uvod varstva pred požari je na Fajtjem hribu in okolici nad Renčami v 
enem požaru zgorel kompleks 600 ha gozdov. Sanacija je bila v treh letih 

uspešno zaključena. Po nekaj letih brez večjih gozdnih požarov smo bili v 
preteklem letu priče enemu največjih gozdnih požarov v Sloveniji, ki je v 
okolici Brestovice in Sel na Krasu opožaril ca. 1050 hektarov površin, od 
tega ca. 650 ha gozdnih površin. Za sanacijo je izdelan projekt, ki se je 
začel izvajati v letošnjem letu.

Snegolom in žledolom sta v dveh zaporednih zimah, 1996/97 in 19-
97/98, domala prečesala celotno Slovenijo. Sanacija v ujmah poško-
dovanih gozdov je bila v teh letih prednostna naloga gozdarjev in 
lastnikov gozdov. V sanacijo je bilo vloženo ogromno dela in sredstev, 
tudi iz proračunske rezerve. Tudi zato je obseg načrtovanih gojitvenih 
del nižji, kot bi bil v normalnih okoliščinah, še posebej v državnih 
gozdovih, kjer je bil proračunski vložek precej skromen.

V letu 2003 je bil izbruh nove karantenske bolezni, hruševega ožiga ali 
ognjevke, ki lahko okuži tudi gozdna drevesa, predvsem tista iz družine 
rožnic. Odziv gozdarske stroke na novo karantensko bolezen je doka-
zal visoko stopnjo organiziranosti in strokovnosti naše službe, kar je 
bilo kar nekajkrat izpostavljeno na najvišjem nivoju. Ognjevka pa ni 
edini novi patogeni  organizem, ki potencialno ogroža naše gozdove. 
S klimatskimi spremembami in globalizacijo trgovine, tudi z lesom in 
rastlinskim materialom, je možnost vnosa nevarnih patogenih orga-
nizmov velika, kar potrjujejo izkušnje iz nam bližnjih držav. 

Z letošnjim letom smo vstopili v evropski sistem sofinanciranja vla-
ganj v gozdove. Če se ozremo nazaj, ugotavljamo, da je sistem vlaganj 
v gozdove iz sredstev proračuna RS, kljub kritikam, da je zbirokrati-
ziran in ne dovolj učinkovit, dal zadovoljive rezultate, nas pripravil 
na zahteven proces EU vlaganj, hkrati pa je v primerjavi z evropskim 
sistemom enostavnejši, bolj prožen in prilagodljiv. Pozitivne izkušnje, 
ki smo jih pridobili pri izdelovanju projektov in vlog po EU sistemu, 
se morajo odsevati tudi v nacionalnem sistemu in iz izkušenj obeh 
sistemov moramo zgraditi čim bolj učinkovit in zanesljiv sistem, pri-
lagojen predvsem našim razmeram.

Pri prehojeni poti pa ne smemo pozabiti na prispevek vseh, ki so soob-
likovali in usmerjali delo na oddelku za gojenje in varstvo gozdov, to je od 
revirnih gozdarjev do vodij odsekov za gojenje in varstvo gozdov. 
Zahvala naj bo spodbuda za dobro, še boljše delo v prihodnosti, ki je 
možno le ob tesnem sodelovanju vseh.

IV. Oddelek za gozdno tehniko
spec. Jurij Beguš, vodja oddelka IV.

Znano je, da sestavljajo niz dogodkov v nekem obdobju dobra in manj 
dobra dejanja. So taka, ki močneje posežejo v vsebino dogajanj, in 
taka, ki so na videz nepomembna, vsa skupaj pa dajejo bolj ali manj 
uspešno sliko, v našem primeru dela, ki smo ga v tem času opravili.
 
Gotovo smo v teh letih največ energije namenili delu na gozdnih ce-
stah, konkretneje na zagotavljanju njihovega vzdrževanja. Prvi stres 
nas je zadel že na samem začetku, ko smo »podedovali« dokaj neza-
vidljivo stanje, okoli sebe pa smo imeli tudi veliko »prijateljev«, ki so 
v novih okoliščinah gozdnim cestam napovedovali kratko dobo. Kaj 
kmalu je bilo jasno, da sistem, kakršen koli je že bil in je, deluje in 
da daje dobre rezultate. Gozdne ceste niso postale hudourniški jarki, 
ravno nasprotno, po njih še vedno lahko vozimo, včasih celo bolje, kot 
po cestah višjih kategorij. Bolj ali manj dobro smo se povezali tudi z 
lokalnimi skupnostmi. Prav vzdrževanje gozdnih cest je namreč tisto 
področje našega delovanja, kjer prihaja do najbolj pogostih stikov z 
občinami. Poleg vsega je to delo močno podvrženo kritičnemu očesu 
javnosti oziroma tistih, ki gozdne ceste uporabljajo, in teh ni malo. 
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Naslednje, kar je vredno omeniti in na kar smo res lahko ponosni, je izob-
raževanje ali bolje svetovanje lastnikom gozdov s področja varnega dela 
v gozdu. Na tem mestu ne bi naštevali vseh njegovih oblik. Omeniti je po-
trebno predvsem dejstvo, da smo kljub skeptičnosti nekaterih dosegli za-
stavljena cilja, ki sta v tem, da z informacijami dosežemo čim večje število 
tistih, ki v gozdu delajo sami, in da zmanjšamo število nezgod. Upam si 
trditi, da počasi dosegamo namen, saj je smrtnih nezgod med zasebnimi 
lastniki gozdov manj, samo tečajev varnega dela v gozdu pa se je do letos 
udeležilo več kot 13.000 udeležencev, kar je spoštovanja vredna številka.

Da smo na nek način ostali povezani s celostnim gozdarstvom in da 
ohranjamo določeno strokovno kondicijo je bilo pomembno sprejeti 
delo pri določanju vhodov za normative v državnih gozdovih. Tako 
nismo pozabili, kaj je to gozdna proizvodnja, obenem pa smo ohrani-
li celosten pogled na gozdarstvo kot stroko.
 Naj omenimo dve aktivnosti, ki v zadnjem času intenzivne-
je bogatita naš delovni vsakdan. Prva je področje rabe lesne biomase. 
Velik korak je bil narejen letos, ko smo oblikovali informacijski sistem 
o njenih potencialih. Druga je uvajanje strojne sečnje v slovenske goz-
dove, v kar smo vključeni že od vsega začetka. Prav slednja predstav-
lja eno tistih aktivnosti, ki ponovno združuje gozdarske vrste.

Ob koncu bi se rad zahvalil vsem, s katerimi sem v teh letih bolj ali manj 
tesno sodeloval, vsem zaposlenim pa čestitam ob naši desetletnici.

Pogledi na prehojeno pot od 1994-2004
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V. Delo Oddelka za gozdne živali in 
lovstvo in gojitvenih lovišč od ustano-
vitve ZGS do danes
Marko Jonozovič, vodja oddelka V.

Oddelek sta od ustanovitve ZGS vodila dva vodja (Iztok Ožbolt 1994–
97; Marko Jonozovič 1997 do danes). Enkrat smo zamenjali tudi naziv 
Oddelka (najprej Oddelek za usmerjanje populacij prostoživečih divjih 
živali, sedaj Oddelek za gozdne živali in lovstvo). ZGS so po razdružit-
vi gozdarstva pripadla tudi štiri gojitvena lovišča, ki delujejo v sklopu 
območnih enot ZGS, in sicer: Pohorje (OE Maribor), Jelen (OE Po-
stojna), Medved (OE Kočevje) in Prodi-Razor (OE Tolmin).

Ustanovitev ZGS in s tem Oddelka za gozdne živali in lovstvo je 
prvič aktivno – poklicno pomenilo ukvarjanje z lovstvom v okviru 
gozdarskih organizacij, združitev “naravnega” – v smislu celovitega 
obravnavanja biotopov in prvič tudi jasno ločitev ravni dela v lovstvu 
– načrtovanje, izvedba, kontrola. Rezultate dela smo vsaj na formalni 
ravni, predstavljali z vsakoletno izdelavo 19-ih letnih lovskogojitvenih 
načrtov za LGO, ki jih je potrjevalo MKGP, leta 2002 pa so bili iz-
delani in na MKGP potrjeni tudi strateški dokumenti – 10-letni lov-
skogojitveni načrti za LGO

Razvoj Oddelka in GL v 10-ih letih je zaznamoval izjemno povečan obseg 
dela in razširitev palete del. Vse to je spremljalo začetno nesprejemanje 
novoformirane institucije – ZGS s strani lovskih organizacij, od načelne-
ga nasprotovanja do sprožanja ustavnih sporov o izdanih predpisih, ki so 
urejali delo lovstva v ZGS (Pravilnik o vsebini lovskogojitvenih načrtov 
območij, Uredba o zavarovanih živalskih vrstah, ZoG v delu, ki prenaša 
GL iz GG v ZGS...) in počasna “toplitev” odnosov med ZGS in LZS/
ZLD/LD. 
Odnosi z lovskimi organizacijami na terenu (OE ZGS in LD/GL) so 
bili vseskozi boljši, kot so bili odnosi na nivoju vrha krovnih institu-
cij, sodelovanje s poklicnim lovstvom (Skupnost za lovstvo in ribištvo 
RS) pa je bilo vseskozi mnogo boljše kot z LZS, tudi na račun našega 
aktivnega sodelovanja v tej organizaciji.

V teh desetih letih, ki so za nami, velja še posebno izpostaviti zelo težavno 
in odgovorno delo z velikimi zvermi, saj je ZGS postal osnovna institucija 
za spremljanje stanja populacij velikih zveri, ocenjevanje škode od teh 
vrst (in ostalih zavarovanih vrst prostoživečih živali), podajanja predlogov 
o odvzemu (redni, izredni), meritev izločenih živali, sodelovanja pri na-
stanku krovnih – strateških dokumentov (strategije, akcijski načrti...) ter 
pri ustvarjanju pisne in ustne korespondence s tujino. 
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Leta 2000 je bila s strani MKGP ustanovljena intervencijska skupina 
za rjavega medveda, ki jo vodi in financira ZGS, večina njenih članov 
(10 od 15) je iz ZGS (Oddelek in GL). 

V okviru tega področja dela je pomembno vodenje ali sodelovanje pri 
več mednarodnih projektih, ki zadevajo predvsem velike zveri:

1)  Ponovna naselitev rjavega medveda v države EU (Avstrija – 1  
 medved iz GL Medved, Francija/Španija – 3 medvedi iz GL  
 Medved, Italija – 6 medvedov iz GL Jelen in 4 iz GL Medved);

2)  Mednarodni projekt Medved v Sloveniji v sodelovanju LZS, BF,  
 WGM Nemčija, Univerza iz Dunaja – Avstrija;

3)  Vodenje LIFE projekta – Ohranitev velikih zveri v Sloveniji  
 – Faza I (Rjavi medved) s še sedmimi partnerji;

4)  Sodelovanje pri LIFE Co-op projektu – Možnosti za formiranje  
 metapopulacije rjavega medveda v Alpah.

Značilna je tudi krepitev sodelovanja in tudi sprejemanja dela ZGS 
z vsemi resornimi državnimi organi ter institucijami, ki pokrivajo 
resorje divjadi in lovstva ter varstva narave, Univerzo  zlasti BF – goz-
darstvo, biologija, zootehnika, Veterinarsko fakulteto, TNP, LZS, 
Skupnost GL, rezultat sodelovanja pa so številne povezave in sodelo-
vanje pri projektih državnega in meddržavnega pomena, ki zadevajo 
prostoživeče živali in ožje divjad, od katerih so nekateri še v teku.
Skrbeli smo za načrtovano in smotrno porabo proračunskih sredstev 
na postavki 6328 – Vlaganja v življenjsko okolje prostoživečih divjih 
živali v zasebnih gozdovih, s povprečno 15 – 20 milijonov SIT na 
leto. S sodelovanjem pri ustvarjanju predpisov na državni ravni in no-
tranjih navodil ter sklepov ZGS smo tudi soustvarjali prostoživečim 
živalim prijazno okolje. Za gojitvena lovišča v ZGS je bila s SKZG 
podpisana pogodba o najemu čez 1000 ha travnih in pašnih površin, 
ki jih GL letno vzdržujejo za divjad.

Vodili smo vse potrebne baze podatkov o stanju populacij in njenega oko-
lja, izpolnjevali potrebne obveze do državnih organov in statističnega ura-
da RS. V okviru spremljanja stanja v gozdovih v povezavi z divjadjo smo 
izvedli 5 popisov objedanosti gozdnega mladja (3-krat po t.i. podrobni 
metodi – 1996, 2000, 2004 in 2-krat po t.i. hitri metodi – 1998, 2002).
Sodelovali smo s številnimi organizacijami v tujini, med najpomemb-
nejšimi so LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe), SCALP 
(Status and Conservation of Alpine Lynx Population), IBA (Interna-
tional Bear Association), PNAB (Parco Naturale Adamello Brenta), 
WWF Avstrija, Veterinarska fakulteta iz Zagreba, Univerza iz More 
na Švedskem…. 

V 10-ih letih obstoja ZGS smo se aktivno (z referati in posterji) udeležili 
dveh svetovnih medvedjih konferenc, kjer smo obakrat prejeli nagrade za 
svoj prispevek, ter dveh konferenc alpskih držav za risa (obakrat v Švici). 
Številne seminarske, diplomske, magistrske naloge so bile izdelane s po-
močjo podatkov Oddelka V. in GL v sestavi ZGS, le-ta pa so nudila tudi 
“poligon” za terenske dele raziskav. 
Skupaj z GL smo se aktivno udeležili 5-ih sejmov (2-krat v G.Radgoni 
– sejem LOV, 1x na GR v Ljubljani – sejem Narava-Zdravje in 2x v 
Kranju – gozdarsko-lovski sejem), kjer smo na razstavnih prostorih 
predstavili svoje delo in sodelovali z referati tudi na strokovnih po-
svetih v okviru sejemskih dejavnosti. Posamezne OE so v sodelova-
nju z lovskimi organizacijami izvedle razstave – preglede izvedenih 
ukrepov z odstrelom v LGO (Postojna, Sežana, Ljubljana, Tolmin…). 
V javnosti oz. medijih smo se pojavili z nešteto prispevki ob vseh 
temah, ki so zadevale divjad in lovstvo, poudarek pa je bil vseskozi na 
velikih zvereh. Aktivno smo sodelovali tudi pri nastanku ZDLov-1 in 
ustvarjanju podzakonskih aktov, ki nastajajo ravno v tem obdobju.
Tudi vnaprej se bomo trudili za javno, pregledno in strokovno delo v korist 
prostoživečih živali, njihovega okolja in ljudi, ki v tem okolju sobivajo z 
naravo in izvajajo svoje aktivnosti.

Na Zavodu za gozdove Slovenije že od leta 1994 izgrajujemo integriran 
celovit računalniško podprt informacijski sistem, in to tako na poslov-
nem kot strokovnem področju.

Glavne sestavine takega sistema so:
 • materialni del (strojna oprema ali hardware),
 • funkcionalni del (programska oprema ali software),
 • človek kot vezni člen pri upravljanju naprav za reševanje  
   nalog iz procesa obdelave podatkov.

Največji vidni in merljivi napredek v zadnjih 10-ih letih je pri stroj-
ni opremi, saj se je število računalnikov v teh letih povečalo od 145 
osebnih računalnikov na 600, število tiskalnikov od 107 na 311. V 
preteklem desetletju se je pri računalnikih, ki smo jih pridobili na 
Zavodu, hitrost procesorjev povečala od 66MHz na 2.8GHz , prostor 
na disku pa je sedaj za 615-krat večji kot pred desetletjem. Pri tiskal-
nikih je potrebno posebej poudariti, da  smo v desetletnem obdobju 
pridobili 29 tiskalnikov, ki omogočajo izris kart A1 in večje velikosti.  
Na omrežje Centra Vlade RS za informatiko so priključeni Centralna 
enota, vse območne enote in nekaj krajevnih enot. Delavci Zavoda, ki 
so na prej omenjenih organizacijskih enotah, imajo tako dostop eno-

VI. Razvoj računalniško podprtega 
informacijskega sistema ZGS
Oddelek za računalništvo
Vid MIKULIČ, vodja oddelka VI.
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stavne izmenjave podatkov med organizacijskimi enotami Zavoda in 
drugih upravljavcev podatkov, elektronske pošte in svetovnega sple-
ta. Dostop do elektronske pošte imajo tudi delavci drugih krajevnih 
enot, vendar organizirano na drugačen način. 
 V zadnjih 10-ih letih smo sledili trendom razvoja tudi pri 
operacijskih sistemih. Delo smo začeli v okolju DOS, sledil je ope-
racijski sistem WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS ME, 
WINDOWS 2000 in danes WINDOWS XP. Pri strežnikih, ki skrbijo 
za delovanje omrežja, pa smo pričeli z Nowellom 3.11, prišli na NT 4, 
danes smo na W2000 in Linux. 
 Ker smo bili v letih 1994 in 1995 pri opremljanju s strojno 
in programsko opremo popolnoma odvisni od Centra Vlade RS za 
informatiko, smo ob upoštevanju takratnih standardov, ki so velja-
li glede programov za pisanje tekstov, začeli z uvajanjem programa 
WORDPERFECT in za obdelavo preglednic LOTUS. Ko smo po-
stali samostojni pri opremljanju s programi, smo ponovno uvedli za 
pisanje tekstov program MS WORD in za obdelavo preglednic MS 
EXCEL. Tudi pri teh dveh programih smo redno uvajali najnovejše 
verzije.

Na Zavodu smo že leta 1994 začeli z računalniško podporo kartografiji, 
zato se je bilo potrebno opremiti z digitalniki (danes uporabljamo 23 di-
gitalnikov) in razviti postopke zajema podatkov (digitalizacija). Sledilo je 
obsežno usposabljanje sodelavcev za obdelavo grafičnih podatkov s pro-
gramom  MapInfo. Za analizo večjega obsega prostorskih podatkov smo 
pridobili tudi eno licenco programa ArcInfo. 

V preteklem obdobju smo se prilagajali razpoložljivi strojni in sistem-
ski programski opremi tudi pri izbiri programirnih jezikov za raz-
vijanje lastnih računalniških rešitev za obdelavo atributnih podatkov. 
Čeprav smo računalniške rešitve razvijali v različnih programirnih 
jezikih dBASE, Clipper, FoxPro za DOS, FoxPro za WINDOWS,  
VISUAL FOX, Harbour/C++, smo ves čas obdržali enak tip datotek 
s podatki (DBF). Lastne računalniške rešitve smo stalno prilagajali 
zahtevam uporabnikov. Danes uporabljamo 37 računalniških rešitev, 
kar predstavlja knjigo s 14.000 stranmi napisane programske kode. 
Tudi na področju kartografije smo sprogramirali dodatna program-
ska orodja za učinkovitejšo obravnavo prostorskih podatkov.

Delavci Zavoda, kot vezni člen pri upravljanju računalniške opreme, 
so v vlogi informatikov in končnih uporabnikov. Informatiki skrbijo 
za nemoteno delovanje strojne in programske opreme, usposabljanje 
uporabnikov,  pomoč uporabnikom računalniške opreme, razvoj last-
nih računalniških rešitev, zbiranje, preverjanje in posredovanje po-
datkov od KE preko OE do CE in obratno, nameščanje računalniških 
rešitev od CE do KE. Število informatikov se od začetka delovanja 
Zavoda ni spremenilo in ugotavljamo, da je bila le 20% fluktuacija 
informatikov.  V organizacijskem smislu je bila pomembna pozitivna 
sprememba ustanovitev Službe za informatiko na območnih enotah, 
vendar smatram, da bi glede na pomen informatike, ki podpira vse 
dejavnosti v območju, morala biti Služba neposredno podrejena vodji 
OE. Kljub temu da se število informatikov ni povečevalo, zahtevnost 
in obseg dela pa se povečujeta, smo do danes uspeli zagotoviti ne-
moteno delovanje računalniškega sistema. Ker dajemo prednost ne-
motenemu delovanju računalniškega sistema, prihaja do zaostankov 
pri razvojnih nalogah. 

V času delovanja Zavoda smo dosegli velik napredek pri uporabi raču-
nalnika končnih uporabnikov, saj le-tega pri opravljanju svojih nalog 
uporablja 95% delavcev Zavoda (anketa december 2003), povprečna 
uporaba računalnika pa je 15 ur na teden. 

Naj na koncu omenim nekaj najpomembnejših usmeritev za uspešnejšo 
in učinkovitejšo informatiko na Zavodu v prihodnje:
• v enotno računalniško omrežje povezati vse organizacijske enote  
 Zavoda,
• posodobiti računalniško opremo, da se bodo lahko izvajale 
 zahtevnejše obdelave, saj je le-ta v povprečju stara 5 let,več 
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 sredstev in časa usmeriti v pridobivanja novih znanj s področja  
 informatike,
• lastni razvoj računalniških rešitev razvijati na objektno   
 orientiranem programirnem jeziku, ki temelji na obdelavi  
 relacijskih baz podatkov, za svoje delovanje uporablja strukturni 

VII. Finančno poslovanje 
v obdobju 1994 - 2003
Oddelek za finančne zadeve
Lavra Krničar Dremelj, vodja oddelka VII

Ko po desetih letih potegnemo črto, se ozremo na prehojeno pot in oce-
nimo finančno poslovanje  ZGS, smo z rezultati lahko zadovoljni. Vseh 
deset let ZGS izkazuje pozitivni rezultat poslovanja, kljub temu, da so 
predvsem  prva leta, ko se je sistem financiranja javne gozdarske službe 
še urejal, in ko se je vršil prenos premoženja, obstajali tudi objektivni 
razlogi, ki bi poslovanju ZGS lahko pridali negativni predznak. Ustrez-
no vodenje in poslovna politika, ki se je vseskozi usklajeno oblikovala v 
vodstvu ZGS se odraža tudi na finančnem  rezultatu.          

V obdobju od leta 1994 do vključno leta 2003 je bilo za delovanje 
javne gozdarske in službe iz proračuna porabljenih 26.515 mio SIT. 
Nominalni letni priliv sredstev iz proračuna se je le ta v letu 2003 v 
primerjavi z letom 1995 skoraj podvojil. Prav tako se je podvojila tudi 
realizacija prihodkov pridobljenih na trgu. V desetletnem obdobju so 
gojitvena lovišča ustvarila 1.784 mio SIT  prihodkov, območne in cen-
tralna enota ZGS pa so s prodajo storitev na trgu dosegla prihodke v 
višini 1.440 mio SIT.    

Kot prelomno leto vsekakor lahko omenimo leto 1997. V tem letu je bil za-
ključen  prenos premoženja in  podpisana še zadnja od 16 razdružitvenih 
pogodb. Kar pa je še pomembnejše, v sicer kasno sprejetem proračunu 
so bila ZGS prvič v okviru posebne postavke dodeljena tudi sredstva za 
investicije v objekte in opremo.

V 10-letnem obdobju je ZGS vložil v investicije 1.114 mio SIIT, kar 
predstavlja 4% celotnega prihodka. Proračun je k temu prispeval 647 
mio SIT, 467 mio SIT pa je bilo investiranih  iz lastnih prihodkov. V 
obnovo objektov je bilo vloženih 303 mio SIT, v informacijsko opre-
mo 275 mio SIT, v nabavo službenih vozil 240 mio SIT,  v  ostalo 
opremo pa 88 mio SIT. Gojitvena lovišča so iz lastnih prihodkov inve-
stirala v objekte s katerimi gospodarijo in v opremo 208 mio SIT.       

Za plače in povračila drugih osebnih prejemkov, kamor sodijo regres 
za prehrano in letni  dopust, prevoz na delo, jubilejne nagrade in so-
lidarnostne pomoči je bilo v obdobju desetih let porabljenih 21.506 
mio SIT, kar predstavlja  72 % celotnega prihodka ZGS. Višina dru-
gih osebnih prejemkov je z bila z letom 1997 določena z Zakonom o 
povračilu določenih stroškov, količniki in dodatki k plačam pa so do-
ločeni z Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v ZGS, ki ga sprejema ustanovitelj, torej Vlada RS. 

Le ta je bil v preteklem obdobju spremenjen dvakrat in sicer leta 2000, 
ko so bili izenačeni osnovni količniki revirnim gozdarjem s srednjo 
in višjo izobrazbo, ter priznan tudi dodatek na terenske pogoje dela, 
ter v letu 2003, ko so bili izenačeni dodatki zaposlenim v ZGS, z do-
datki, ki  jih prejemajo zaposleni v javni upravi. Obe spremembi sta 
se seveda odrazili v višini povprečne izplačane plače v ZGS, ki je v 
primerjavi z povprečjem plače izplačane v Republiki Slovenije, v letu 
2001 dosegla povprečje in ga v letu 2003 tudi prvič presegla in sicer 
za 1,5 %. Vsekakor pa pričakujemo, da se bodo z novim Zakonom o 
sistemu plač v javnem sektorju, ki se uveljavlja tudi plače zaposlenih 
v ZGS ustrezno uskladile. 
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Pogledi na prehojeno pot od 1994-2004

Plače, nadomestila plač, druge prejemke in povračila materialnih 
stroškov zaposlenim  v javni gozdarski službi, kot tudi lovcem so bila 
z nekaj izjemami v prvih letih izplačana redno. Stroški materiala in 
storitev, ki so bili potrebni za realizacijo nalog predstavljajo 24% ali  
7.161 mio SIT. Dobro tretjino od tega znašajo stroški opravljenih pre-
vozov na delu, ki so bili povrnjeni zaposlenim v obliki kilometrine. 

Če v kratkem povzamemo navedene podatke lahko zaključimo, da 
so bila proračunska sredstva v višini 84% porabljena za plače, dru-
ge osebne prejemke in investicije, preostanek pa za kritje material-
nih stroškov. Ocenjevati ali je delež sredstev, ki jih ZGS pridobi iz 
proračuna za kritje ostalih stroškov dovolj visok, je brez ustreznih  
normativov nehvaležno, morda tudi nerealno, vsekakor pa so dodelje-
na  sredstva v preteklem obdobju zadostovala za kritje vseh nastalih 
obveznosti.  Strokovne službe ZGS pripravljajo standarde in merila, 
ki bodo podlaga za razmejevanje stroškov javne gozdarske službe in 
stroškov povezanih s tržno dejavnostjo.  

Kot sem že uvodoma omenila je ZGS v preteklem desetletnem obdobju 
posloval pozitivno, kar pa je nedvomno tudi rezultat prizadevanja in spo-
štovanja sklepov direktorja s strani vodij območnih enot, ki razpolagajo z 
dodeljenimi finančnimi sredstvi, čeprav ne bom skrivala tudi moje ocene 
previdnosti pri razporejanju le teh. Dejstvo je, da se glavna dejavnost ZGS 
financirana iz sredstev proračuna, torej sredstev davkoplačevalcev, zato 
moramo pri porabi le teh ravnati najmanj toliko, oziroma še bolj gospo-
darno kot če bi zapravljali lasten denar. Vsekakor pa je potrebno zadostiti 
tudi predpisom, ki urejajo področje financ in računovodstva.   

VIII. Ob 10. obletnici ZGS 
Oddelek za kadrovsko – pravne zadeve
Bogdan JUTERŠEK, vodja oddelka VIII.

Temeljno formalnopravno podlago za začetek delovanja Zavoda za goz-
dove Slovenije (ZGS) so dali trije pravni akti, in sicer Zakon o gozdo-
vih, s katerim je Republike Slovenija ustanovila ZGS, dalje Sklep Vla-
de RS o organizaciji in začetku dela ZGS in prva sistemizacija ZGS. 

Tako je bila pripravljena osnova, da je ZGS 1.5.1994 lahko prevzel 768 
zaposlenih, in sicer 720 delavcev javne gozdarske službe, 37 lovcev 
gojitvenih lovišč in 11 pripravnikov. To število zaposlenih se do danes 
ni bistveno spremenilo, saj je v ZGS sedaj zaposlenih 765, od tega 718 
delavcev javne gozdarske službe, 30 lovcev in 17 pripravnikov. 
 Se je pa v 10-letnem obdobju precej dvignila izobrazbena 
struktura delavcev ZGS. Ob ustanovitvi so imeli 4 delavci opravljen 
magisterij, 224 je bilo delavcev z univerzitetno izobrazbo, 44 inženir-
jev, ostalih 496 zaposlenih pa je bilo gozdarskih tehnikov in drugih 
poklicev. Danes ima ZGS enega zaposlenega z opravljenim doktora-
tom, 12 je magistrov, 6 specialistov, 240 delavcev ima univerzitetno 
izobrazbo, 12 visoko strokovno, 266 je inženirjev, ostalih 228 pa ima 
srednješolsko ali poklicno izobrazbo. 
 Ta kratki kadrovski oris zaključujem še s pregledom struk-
ture zaposlenih glede na spol. Leta 1994 je bilo v javni gozdarski 
službi ZGS zaposlenih 635 moških in 85 žensk, do danes se je zmanj-
šalo število moških na 618, povečalo pa se je število žensk na 100. V 
gojitvenih loviščih je vsa ta leta zaposlena ena ženska, revirnih lovcev 
pa se je iz začetnih 36 zmanjšalo na 29. 
 Na pravnem področju je bila ves ta čas glavna skrb posveče-
na pravno urejenemu delovanju ZGS. 
 Po sprejemu Statuta ZGS je bilo poskrbljeno za konstitu-
iranje vseh organov ZGS in območnih enot, sprejeti so bili številni 
pravilniki (18) in izdani sklepi direktorja, ki so dali podlago za orga-
nizirano delo.

Upravni postopek, ki ga je v gozdarski prostor vnesel Zakon o gozdovih, 
je gozdarjem naložil velika pooblastila in odgovornost odločati o pravicah 
in obveznostih lastnikov gozdov. Okoli 50.000 izdanih odločb v upravnem 
postopku vsako leto in izredno malo število pritožb, še zlasti tistih, ki jim 
je pritožbeni organ ugodil, kaže na to, da zaposleni v ZGS, ki imajo poob-
lastila za vodenje in odločanje v upravnem postopku, svojo nalogo uspeš-
no opravljajo, tudi takrat, ko se v upravnem postopku kaj »zakomplicira« 
(kot se v praksi rado reče) in je potrebna pomoč oddelka.  

 V tem desetletnem obdobju se je v večini pravno uredilo 
tudi premoženje, s katerim upravlja ZGS in ki je v lasti Republike 
Slovenije ter s tem povezani zemljiškoknjižni postopki, odprodaja in 
oddajanje premoženja v najem. 
 Precejšnje angažiranje so zahtevala tudi javna naročila, 
zlasti tista večje vrednosti, in številne pogodbe, ki jih ZGS sklepa v 
prometu blaga in storitev. 

Pogled nazaj kaže, da je ZGS uspešno zakorakal in se umestil v slovenski 
ter širši prostor, v oddelku za kadrovsko – pravne zadeve pa si bomo, tako 
kot do sedaj, prizadevali, da bo tako tudi v prihodnje. 
Na koncu vsem sodelavkam in sodelavcem čestitam ob 10. obletnici delo-
vanja ZGS.

Foto: B. Debevc

Foto: B. Debevc
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Ob 10 letnici delovanja so priznanja za izjemno vestno in 
prizadevno delo na ZGS prejeli:

MARJAN ŠEBENIK, vodja krajevne enote, OE Tolmin (01)
Marjan izhaja iz gozdarske rodbine in v njej predstavlja že četrto zaporedno generacijo gozdarjev. Uspešno 
opravlja delo vodje KE, zahvaljujoč svojim osebnim in strokovnim lastnostim, zaradi katerih je cenjen med 
sodelavci in izven naše ustanove. KE Nova Gorica, ki jo vodi, je obsežna, z zelo raznolikimi lastniškimi 
razmerami, saj so v njej lastniki tudi iz Italije. Marjan je bil med snovalci znane gozdne učne poti Panovec 
leta 1981. Sodeloval je tudi pri projektu izdaje monografije Panovec včeraj, danes, jutri ter pri predstavitvi 
Panovca v knjigi Gozdovi brez meja, ki so jo leta 2000 izdali italijanski gozdarji. Zelo se angažira pri vode-
nju številnih ekskurzij in pri drugih oblikah sodelovanja gozdarjev s šolsko mladino in drugo javnostjo. V 
slovenskem gozdarstvu ga še posebej poznamo kot pobudnika dobrih odnosov z gozdarji iz sosednje Italije. 
S svojim delom veliko prispeva k ugledu naše ustanove v javnosti in je odličen vzornik sodelavcem.

VIDA  PAPLER – LAMPE, vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov OE Bled (02)
Vida je gozdarka, ki svoje strokovno področje - gojenje in varstvo gozdov - razume in izvaja zelo široko – živ-
ljenjsko in profesionalno. Odlikujejo jo izredna marljivost, pogum in solidarnost. Njen osnovni moto je delo 
v gozdu za gozd. Med revirne gozdarje in lastnike gozdov nenehno vnaša nove in stare, morda že pozabljene 
elemente gojenja in varstva, na primer sajenje redkih drevesnih in grmovnih vrst, vse s ciljem motivirati 
lastnike gozdov in revirne gozdarje za gojitvena dela v gozdu. Njena kreativnost pri delu se vidi na vseh orga-
nizacijskih ravneh OE. Veliko svojega časa posveča delu z operativnim osebjem KE. Izdeluje najzahtevnejše 
gojitvene načrte in opravlja tudi operativna dela, kot so izbira drevja za posek in kontrola lovnih pasti za pod-
lubnike. Gojitveni seminarji, ki jih vodi za lastnike gozdov, so izredno pestri in zanimivi. S svojim zgledom 
prenaša znanje in motivacijo na svoje sodelavce.

ANDRAŽ BERNIK, revirni gozdar, OE Kranj (03)
Andraž je zanesljiv, vesten in učinkovit revirni gozdar in sodelavec. Revir je prevzel že ob ustanovitvi ZGS, 
pred desetimi leti. Pri delu odlično sodeluje z lastniki gozdov in sodelavci. Program dela izpolnjuje nadpov-
prečno po obsegu in kakovosti. Aktiven je pri izobraževanju lastnikov gozdov in pri organizaciji ter izvedbi 
gozdarskih prireditev na KE. Zelo dobro organizira svoje delo in pomaga sodelavcem. Delo revirnega goz-
darja je nadgradil iz zgolj zaposlitve v pravo vsestransko skrbništvo nad revirjem. Odličnost njegovega dela se 
vidi tako v gozdovih kot pri lastnikih gozdov. S svojim delom ohranja in krepi zaupanje javnosti v delovanje 
ZGS – v dobro narave in ljudi.

EMI BRANCELJ, tajnica krajevne enote, OE Ljubljana (04)
Naš znani profesor Mlinšek je dejal, da gozdarjem ni treba postavljati spomenikov, ker si jih postavljamo 
sami s svojim delom v gozdu. Ob našem delu, posebno če se nam zdi, da so naši spomeniki dobri, pa pogosto 
pozabimo na sodelavke, ki v pisarnah skrbijo, da vse poteka nemoteno in usklajeno. Taka vestna sodelavka je 
Emi, ki skrbi, da je naša papirna dokumentacija, ki je v zadnjem času vse bolj obsežna, vzorno urejena. Na 
vzorno in popolno urejanje dokumentov zna Emi na prijazen način opozoriti gozdarje, če pa njen zgled in 
prijazna beseda ne rodita uspeha, z žensko pronicljivostjo in ostrino reče bobu bob. Samovšečnosti in tarna-
nja ne pozna, ampak rada priskoči na pomoč tako sodelavcem kot lastnikom gozdov in kmečkim ženam pa 
tudi gasilcem z nasveti ter informacijami.

JANEZ ŠKERBEC, vodja krajevne enote, OE Postojna (05)  
Janez se je dolga leta kalil kot revirni gozdar, se pri tem izkazal kot odgovoren in dosleden sodelavec ter 
napredoval v vodjo KE Stari trg. Tam od leta 2000 odlično usmerja svoje sodelavce in pri tem s pridom 
uporablja svoje sposobnosti komuniciranja. Zaradi bogatih strokovnih in medčloveških izkušenj se nanj 
pogosto obračajo po nasvet lastniki gozdov, zelo dobrodošel sogovornik je tudi v razpravah o reševanju 
strokovnih problemov v območju. Poleg vodenja opravlja tudi vsa dela in naloge revirnega gozdarja v GGE 
Snežnik. Kljub intenzivni delovni obremenitvi izvaja vse svoje delovne naloge z veliko samodisciplino in 
spoštovanjem časovnih rokov. Ni mu težko sprejeti dodatnih delovnih nalog, zelo aktiven je tudi kot občinski 
svetnik v občini Loška dolina, kjer se uspešno vključuje v občinske projekte in na ta način dviguje ugled naše 
institucije v javnosti.

DRAGO VEREŠ, revirni gozdar, OE Kočevje (06)
Je eden izmed najbolj uspešnih revirnih gozdarjev, ki svoje delo opravlja vestno, pravočasno in kvalitetno. Pri delu 
vedno išče novo znanje in prijeme, ki bi jih lahko uporabil pri vsakodnevni praksi. Poleg rednega dela opravlja še 
kontrolo lesnih sortimentov za SKZG RS, vsaka dva tedna pa izvaja popise na ploskvi v svojem revirju, kjer po-
teka mednarodni projekt Intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov v Sloveniji. Projekta znatno pripomoreta 
k prepoznavnosti ZGS v domači in tuji strokovni javnosti. Kot sodnik redno sodeluje na tekmovanjih gozdnih 
delavcev in lastnikov gozdov, ter pri izobraževanju šolske mladine v okviru gozdarskega krožka. Je aktiven član 
gozdarskega društva MEDVED Kočevje. Sodeluje tudi z ostalimi uporabniki prostora kot so ELES, ribiči, lovci, 
pripadniki enot slovenske vojske. Je član upravnega odbora Turistično-športnega in kulturnega društva OREL 
Kočevska Reka. Draga visoko cenijo in spoštujejo njegovi sodelavci, poslovni partnerji in krajani. 
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BORIS MARKOVIČ, revirni gozdar, OE Novo mesto (07)
Boris je vodja revirja Podturn  kjer deluje že vseh 34 let svoje delovne dobe. To so gozdovi z razdrobljeno 
zasebno posestjo in z vsemi spremljajočimi težavami. Kljub temu so to gozdovi z bogato lesno zalogo, pri-
rastkom in ugodno dr. sestavo, kar je deloma tudi njegova zasluga. Kot domačin zelo dobro pozna lastnike 
gozdov, njihove posebnosti, želje, težave, zelo dobro pa pozna tudi njihove parcele. S tem znanjem in izkuš-
njami uspešno izvršuje smernice GGN s sečnjami, gozdnogojitvenimi in varstvenimi deli. V revirju izbere 
v zadnjem obdobju do 14.000 m3 drevja za posek, kar predstavlja 100 % realizacijo načrtovanega poseka v 
zasebnem sektorju. Njegov pristop je preprost in svetovalen, s svojim poštenim delom pa prispeva k pozitivni 
tradiciji gozdarstva v tem delu Dolenjske. 

JOŽE PRAH, revirni gozdar, OE Brežice (08)
Jože je gozdar, ki izžareva energijo in povezuje ljudi za skupne cilje tako, da se učijo, pišejo knjige, priprav-
ljajo prireditve in se ob tem tudi razvedrijo. Uspešno si prizadeva za ohranjanje kakovosti življenja na po-
deželju. Dela od jutra do jutra, predano, z ljubeznijo. Pri tem so mu za vzpodbudo ljudje, ki ga imajo radi, ga 
spoštujejo in mu zaupajo. Jože je prava huda ura za tiste, ki mislijo, da se delo začne in konča, ko prestopijo 
vrata pisarne. Za cilj svojega strokovnega dela v revirju si je postavil vrnitev naravnih gozdov na Jatno. Že 
danes so vidni sadovi njegovega načrtnega strokovnega dela in lahko ugotovimo, da je ubral pravo pot.
S svojim vsestranskim delom veliko prispeva k ugledu naše ustanove in celotnega gozdarstva.

JOŽE GOBEC, svetovalec za gojenje gozdov, OE Celje (09)
Vodje odsekov na OE imajo v Jožetu pravega vsestranskega pomočnika. Je soavtor skoraj vseh projektov, ki 
jih moramo izdelati in so povezani s terenom. Prav naloge na takih projektih so mu še poseben izziv. Tako 
dodatno izpolnjuje svoje strokovno znanje in izkušnje. Sodeluje pri izdelavi g.gospodarskih načrtov, popisih 
na lovskem in gozdno-goj. področju, pripravlja strokovna izobraževanja za zaposlene in lastnike gozdov na 
lepo pripravljenih učnih objektih in z metodološko ter vsebinsko dobro pripravljenim gradivom. Težišče 
njegovega dela so gozdovi ob izviru Sotle. Tu v strokovno najzahtevnejših bukovih gozdovih spravlja naše na-
črte v življenje. Kot prvi v območju je imel v celoti pokrit revir z gozdnogojitvenimi načrti. Lastniki gozdov 
njegovo delo samo hvalijo. Kljub veliki strokovni načelnosti upoštevajo njegova navodila, ki jim jih predstavi 
enostavno in jasno. Po vseh kazalcih delovne uspešnosti je med prvimi v območju.

FRANC STRMŠEK, revirni gozdar, OE Nazarje (10)
Že od začetka svoje gozdarske kariere je zaposlen kot revirni gozdar. Zadnjih nekaj let poleg dela v revirju 
Florjan opravlja še dolžnosti vodje KE Gornji Grad. To, da opravlja dela na dveh delovnih mestih, se prav 
nič ne pozna na kvaliteti njegovega dela. Nasprotno – vse njegovo delo v revirju, delo z lastniki gozdov in vsi 
njegovi izdelki (načrti, poročila, kronika…) so narejeni vzorno in vedno tudi pravočasno. Revirne gozdarje 
na KE, ki so si ga samoiniciativno izbrali za svojega vodjo, je združil v enoten in homogen tim. V javnosti in 
pri lastnikih gozdov uživa ugled in zaupanje, ravno tako v celotnem kolektivu OE Nazarje. 

AVGUST KUNC, svetovalec za gojenje gozdov, OE Slovenj Gradec (11)
Ali Gusti, kot ga kličemo, je z gozdom povezan že od rosnih otroških let. Njegova osebnost se je oblikovala 
v »holcarski« družini sredi gozdov pod Olševo in Smrekovcem. Postal je zelo dober praktik, njegovi nasveti 
so v veliko pomoč predvsem sodelavcem v domači KE kot drugje v območju. Je gonilna sila pri izdelavi in 
izvedbi gozdno goj. načrtov in njihove izvedbe. Lastnikom na prijazen način svetuje o pomembnosti in nuj-
nosti izvedbe načrtovanih del, kar zelo pripomore, da je izvršitev le teh v zasebnih gozdovih med najvišjimi 
v območju. Samoiniciativno navezuje stike z osnovnošolsko in srednješolsko mladino in je stalno prisoten 
na številnih naravoslovnih urah in dnevih. Njegov glas pa se sliši med petjem v gozdarskem pevskem zboru 
Stezice tudi izven koroških območnih mej.

IVAN KOLAR, revirni gozdar, OE Maribor (12)
Ivan oziroma Janko, kot ga kličemo, ima za sabo 35 let dela v gozdarstvu. Za večino sodelavcev KE Ptuj predstavlja 
legendo, ki jo bo težko kdo presegel. Majhen možakar z velikim srcem, ki ne želi velike pozornosti, je vendar pri svo-
jem delu izjemno prodoren in učinkovit. Kljub 35-im letom dela njegova energija in vitalnost ne usihata. Svoje delo 
opravlja z občudovanja vredno angažiranostjo in natančnostjo, njegov delovni tempo ne pada. Značajsko pozitivno 
naravnan človek, za katerega je značilno, da nikoli ne “jamra”. Je izjemen praktik, z močno intuicijo. Gozdovi, v 
katerih je delal, so nadpovprečno odprti in negovani. Lastniki gozdov ga zaradi njegovih nepristranskih osebnostnih 
lastnosti in stroge strokovne naravnanosti spoštujejo in upoštevajo. Enako velik ugled ima tudi v lovstvu in je edin-
stven primer gozdarja, ki z enakim občudovanjem in znanjem obravnava tako živalski kot rastlinski del gozda. Z 
resnim in trdim delom si je z leti zgradil podobo, ki je lahko zgled vsakemu mlajšemu gozdarju.

Naši nagrajenci ob 10-letnici ZSG
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ZDRAVKO HORVAT, revirni gozdar, OE Murska Sobota (13)
Zdravko je revirni gozdar v revirju Dobrovnik. Ker je v svojem revirju tudi doma in ker je aktiven v turistič-
nem društvu občine Dobrovnik, LD Dobrovnik ter občinskih odborih, je prepoznavna osebnost v svojem 
okolju. S svojim umirjenim, natančnim in preudarnim pristopom do dela in reševanja vsakovrstnih proble-
mov je povsod dobrodošel. Tudi do svojih zadolžitev ima enak odnos. Še posebej ga  lahko pohvalimo kot 
uspešnega gojitelja gozdov, saj mu z občutkom za načrtovane ukrepe uspeva naravna obnova v bukovih in 
nižinskih hrastovih gozdovih. S tem odlično prispeva k zmanjševanju stroškov gospodarjenja. S svojim pri-
stopom je uspešen tudi pri izobraževanju lastnikov gozdov in pri vodenju obiskovalcev gozdnih učnih poti. 

EDVIN DROBNJAK, revirni gozdar, OE Sežana (14)
Ustvarjalnost in prizadevnost že dve desetletji zaznamujeta njegovo poklicno pot. Revirju Divača, ki se mu 
posveča že od prvega dne svojega dela, je pred nekaj leti dodal še polovico sosednjega revirja. Tako skrbi za 
več kot 5.000 ha gozdov v katerih majhna, razdrobljena gozdna posest, in skromni ekonomski donosi ovirajo 
uspešno gospodarjenje z gozdovi. Najprej se je posvetil negi medčloveških odnosov in tako prepričal številne 
lastnike za sodelovanje ob upoštevanju strokovnih usmeritev in priporočil. Njegov revir je že desetletje prvi 
po opravljenem poseku in izvedenih gojitvenih in varstvenih delih. Svoje izkušnje in strokovno znanje je do-
datno pokazal kot samostojni nosilec izdelave informacijskih točk na naravoslovni učni poti Škocjanske jame 
in Divaški kras ter mestni učni poti Sežana. S svojim načinom dela in odnosom do ljudi je lahko uspešen v 
različnih delovnih okoljih in razmerah.

Priznanje za izjemen prispevek k ustanovitvi in razvoju Zavoda za 
gozdove Slovenije so prejeli:

Mag. FRANC FERLIN
Mag. FRANC FERLIN je bil državni sekretar za gozdarstvo v resornem ministrstvu prve Vlade države Republike Slovenije in 
ključni gozdarski strokovnjak pri oblikovanju novega zakona o gozdovih in programa razvoja gozdov RS. Objektivno je deloval 
pri razdruževanju premoženja za potrebe gozdnih gospodarstev in javne gozdarske službe ter odločno in uspešno zagovarjal 
potrebno število delavcev v javni gozdarski službi.

Mag. PRIMOŽ ILEŠIČ 
Mag. PRIMOŽ ILEŠIČ je bil prvi direktor ZGS in je uresničil smele odločitve pri izbiri vodilnih kadrov ob nastanku Zavoda. 
Uspešno je podpiral hitro informatizacijo na vseh področjih dela. Odločno je podpiral strokovno neodvisnost Zavoda v odnosih 
z drugimi ustanovami.

JOŽE FALKNER, svetovalec vlade na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Učinkovito in sprotno je reševal vsakodnevne probleme in Zavodu veliko pomagal na področju predpisov in pri toku finančnih 
sredstev za javno gozdarsko službo, od katerih je naša ustanova odvisna vsak mesec, ter zagotavljanju finančnih sredstev za 
vlaganja v gozdove v sistemu proračuna Republike Slovenije. 

Mag. ALEKSANDER GOLOB
Strokovno poglobljeno je deloval pri pripravi gozdarskih predpisov, ki določajo vsebino in obseg dela javne gozdarske službe. 
Odločno si je prizadeval za uveljavitev pristojnosti javne gozdarske službe na prostorskem in naravovarstvenem zakonodajnem 
področju ter imel ključno vlogo pri vzpostavljanju medresorskega sodelovanja.

Mag. Živan Veselič, pomočnik direktorja za strokovne zadeve
Delo mag. Živana Veseliča v zadnjih desetih letih je dobesedno spojeno z najpomembnejšimi dejavnostmi, projekti in odločitva-
mi našega Zavoda. V njegovih rokah so nastali mnogi dokumenti, poročila, analize, še posebno na okoljskem in naravovarstve-
nem področju. Živan ima delovno kondicijo, kakršno težko še kje najdemo. Če v kateri delovni sobi gori luč pozno popoldne 
ali v noč, je to gotovo v njegovi, saj ne šteje ur, ki jih je treba prebiti ob delu, da bi bilo opravljeno. Zmeraj najde dobro rešitev 
problemov, zna vliti optimizem ter izboljšati medsebojne odnose.
Dela in razvoja ZGS si ne bi mogli zamišljati brez Živana Veseliča.

Zahvala
Najlepše se zahvaljujem za priznanje, ki mi je dodeljeno ob 10-letnici ZGS za delo in prispevek k razvoju Zavoda in k njegovemu 
uspešnemu delu. Res sem prepričan, da se je Zavod v preteklih 10-ih letih dobro razvijal in uspešno izvajal tekoče naloge, ki 
mu jih nalagajo predpisi, ob tem pa izvedel tudi veliko obsežnih projektov, od katerih so vsaj nekateri gotovo presegali njegove 
obveze. Vendar bi vsega tega Zavod ne izvedel, če ne bi v njem več kot prizadevno delalo zelo veliko ljudi.
Priznanje zato sprejemam z veseljem, vendar tudi z nekoliko neprijetnim občutkom do  številnih sodelavcev, ki bi si ga prav 
tako zaslužili. V priznanju je vtkano tudi delo mojih ožjih kolegov iz Centralne enote in tudi drugih sodelavcev. Zato ga delim 
z njimi. Želim si in verjamem, da bomo skupaj uspešni tudi v prihodnje.

Živan  Veselič

Naši nagrajenci ob 10-letnici ZSG
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