Glasilo Zavoda za gozdove Slovenije

Številka 3, december 2004

Dragi sodelavci!
Prišli smo do novega leta in do tretje,
novoletne številke lista. Prispevki za to
številko lista so kar sami prikapljali do
uredništva, kar prav gotovo pomeni, da ste
List vzeli za svoj in je postal sredstvo za
naše komuniciranje. Veselimo se našega
sodelovanja tudi v letu 2005 in vam tudi
mi od srca voščimo vesele praznike ter
uspešno novo leto.
Katja, Andrej in Borut

Iz vsebine
- najlastnik 2004
- metode sodelovanja v gozdarskem
načrtovanju
- nabava bund
- Finska gozdarska akademija
- KE Šoštanj se predstavi

Začetek smelejših
razvojnih sprememb
Drage sodelavke, dragi sodelavci!
Kako bomo ocenili odhajajoče leto glede dogajanj v gozdovih, učinkov
našega dela, počutja v službi in širših razmer za dihanje gozdarstva?
S celo paleto ocen, vsak s svojega zornega kota. In v decembru nikoli
ne uspemo postoriti vsega, zato marsikaj spravimo v paket načrtov za
novo leto, zavijemo v dobre želje, zavežemo z optimizmom, po praznikih pa smo spet na realnih tleh.
Toda ...
Kljub temu da je naš zavod v 10-letnem delovanju naredil obsežen strokovni razvoj in vzpostavil dobro sodelovanje z mnogimi ustanovami,
nameravamo v letu 2005 izvesti vrsto zahtevnih razvojnih korakov, ki
imajo podlago v novih ali spremenjenih predpisih, ki definirajo naše
naloge. Večje spremembe terja tudi razvoj na posameznih strokovnih
področjih dela ali ga želijo javnost in lastniki gozdov, ki so do gozdarske službe, se razume, vedno bolj zahtevni. Pa da ne pozabimo tistih,
ki odločajo o denarju za naše delovanje.
Usmeritve, kako dosegati razvojne spremembe, imamo in ostajajo enake: povečevati kakovost in racionalnost dela na vseh področjih, izpolnjevati naš del odgovornosti za realizacijo načrtov za gospodarjenje z
gozdovi, strokovno in poslovno širiti sodelovanje z drugimi ustanovami in pridobivati domače in mednarodne projekte. Za vse to bo treba
dopolniti pravila v predpisih, najprej v internih.
Prepričan sem, da vsi želimo, da bi razvoj ZGS temeljil na urejenih
razmerah za delo, natančno definiranih nalogah, osebni odgovornosti, stimulativnem plačilu in dobrih odnosih med zaposlenimi. Dodati
moramo tudi učinkovitost dela vseh organov, začenši pri direktorju, in
seveda vseh, ki so v zavodu na delovnem mestu vodje.
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Iskreno želim, da bi projekt posodabljanja Zavoda za še kvalitetnejše izvajanje našega plemenitega poslanstva - strokovno skrbeti za vse
slovenske gozdove in pomagati lastnikom in vsem, ki so odvisni od
gozdov - potekal uspešno, s sodelovanjem vseh zaposlenih in seveda v
konstruktivnem dialogu s socialnimi partnerji.
Srečno vsem zaposlenim ter vsem, ki so kakor koli vpeti v delovanje
osrednje gozdarske ustanove v Sloveniji.
Andrej Kermavnar,
direktor

Skrbni gospodarji
Sodelovanje javnosti
z gozdom - najlastniki 2004 pri gozdarskem
načrtovanju
Tone LESNIK, vodja odd I

- posvetovanje v Celju

Aktualno

Dragan Matijašić, vodja odd II

Foto: B.Debevc

V četrtek, 2. decembra smo v Juvanju pri Radmirju, na območni enoti
Nazarje, slovesno podelili priznanja 14-im lastnikom gozdov, ki so jih
izbrali na območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije kot najbolj
skrbne gospodarje z gozdom v letu 2004.
Na prireditvi je bilo okrog 60 udeležencev, ki so jih v nagovorih pozdravili Anka Rakun, županja občine Ljubno, Andrej Kermavnar,
direktor Zavoda za gozdove Slovenije, mag. Franc Ferlin, predsednik
Sveta ZGS in Toni Breznik, vodja območne enote Nazarje.
Priznanja so prejeli: Cveto Mohorič iz območne enote Tolmin, Martin
Cvetek iz območne enote Bled, Franc Ribnikar iz območne enote Kranj,
Marko Tomazin iz območne enote Ljubljana, Jože Meden iz območne
enote Postojna, Janez Franc Klun iz območne enote Kočevje, Branko
Dular iz območne enote Novo mesto, Andrej Berdajs iz območne enote
Brežice, Franc Matijec iz območne enote Celje, Alojz Kumprej iz območne enote Nazarje, Stanko Kert iz območne enote Slovenj Gradec, Slavko
Grace iz območne enote Maribor, Vera Cipot iz območne enote Murska
Sobota ter Ivan Cunta iz območne enote Sežana.

Teme in besedila, ki so jih predavatelji predstavili na posvetovanju, so
zbrana v posebnem zborniku »Participacija v gozdarskem načrtovanju«, zaključke posvetovanja bo pripravila posebna delovna skupina
ter jih v kratkem objavila v Gozdarskem vestniku.

Aktivno
delo in
seznanjane z
»Metodami
sodelovanja«.

»LIST« – glasilo Zavoda za gozdove Slovenije je namenjeno informiranju zaposlenih v ZGS.
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Vsi prejemniki so bili predstavljeni v sliki in besedi. Letos je bila posebne
pozornosti deležne Vera Cipot iz območne enote Murska Sobota, velika
ljubiteljica narave in planin, sicer pa gospodinja, ki večino gojitvenih del
in sečnje v svojem gozdu opravi kar sama.
Predstavili sta se tudi dve slovenski društvi lastnikov gozdov. Društvo
lastnikov gozdov Mirenske doline je predstavil predsednik Jurij Fašalek,
Društvo lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji pa je predstavil predsednik
Rajko Štefanič. Jože Mori, vodja krajevne enote ZGS Mokronog, je v
svojem predavanju opisal razloge in prednosti za združevanje lastnikov
gozdov. Poudaril je predvsem prednosti pri prodaji lesa. Alojz Lipnik,
revirni gozdar iz krajevne enote Luče, je predstavil delo študijskega krožka Panoramska cesta, v katerem so raziskovali in predstavili turistične
prednosti kmetij v Zgornji Savinjski dolini. Študijski krožek se je izkazal
kot dobra osnova za združevanje lastnikov gozdov.
Prireditev so glasbeno pospremili pevski zbor in citrar. Priznanja najbolj
skrbnim lastnikom gozdov smo doslej podelili že šestkrat, skupno je priznanje prejelo 84 lastnikov gozdov. V začetku februarja bomo za letošnje
in lanske prejemnike priznanj organizirali ekskurzijo v Avstrijo.

V četrtek, 18. septembra 2004, je Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto – oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, izvedel celodnevno posvetovanje na temo »Participacija v
gozdarskem načrtovanju«.
Na posvetovanju, ki je bilo v domu Sv. Jožefa v Celju, je sodelovalo
šestdeset strokovnjakov ZGS in petindvajset zunanjih gostov različnih strok. Udeleženci so se izčrpno seznanili tako s teoretičnimi izhodišči sodelovanja javnosti pri gozdarskem načrtovanju kot tudi s
posameznimi primeri »dobre prakse« po Sloveniji (Bled, Brežice …).
Na popoldanskem delu je g. R. HOSTNIK, vodja Krajevne enote
ZGS Celje, predstavil sodelovanje gozdarjev, lokalne skupnosti in
lastnikov gozdov pri ohranjanju in razvoju mestnih gozdov Celja.
Na drugem delu posvetovanja so udeleženci pod vodstvom treh izkušenih FAO trenerjev – spec. Toneta LESNIKA, mag. Andreja BREZNIKARJA in g. Aleša POLJANCA – v ločenih delovnih skupinah
izdelali podrobno oceno sedanjega stanja pri sodelovanju javnosti v
načrtovanju ter predlagali (številne) možne rešitve in izboljšave za
delo v prihodnje.

Aktualno

Nabava sredstev in
opreme za osebno
varnost pri delu

Novela zakona
o splošnem upravnem
postopku

Darko PRISTOVNIK
vodja službe za varstvo pri delu

Bogdan JUTERŠEK
oddelek za kadrovsko-pravne zadeve

Sredstva in oprema za osebno varnost pri delu se v letu 2004 nabavljajo
po predvidenem programu, ki je bil narejen na podlagi Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu in v skladu z Izjavo o varnosti in Oceno tveganja. Vsa oprema ni samo oprema za osebno varnost, ampak pripomore
tudi k celostni podobi delavcev ZGS. Med večje nabave v letu 2004 sodijo nabava bund s podlogami, nabava terenskih čevljev in srajc. Ker so
postopki nabave za nekatere nerazumljivo dolgi, bom celoten potreben
postopek opisal na primeru nabave bunde s podlogo.

Dne 5.7. 2004 je bil v Ur. l. RS št. 73/04 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (dalje: ZUPC), ki se bo začel uporabljati 1.1. 2005.

S sklepom direktorja je bila spomladi imenovana komisija, ki so jo
sestavljali zaposleni na ZGS iz različnih območnih enot. Ta je izvedla ves postopek: od priprave razpisne dokumentacije do izbora
izvajalca. Pri pripravljanju razpisne dokumentacije, predvsem v delu,
ki se nanaša na kvaliteto vzorcev materiala, je pomagala strokovna
sodelavka s Tekstilnega inštituta Maribor.
Razpisna dokumentacija je bila pripravljena tako, da se je najprej izbralo ustreznega ponudnika, ki je ponudil material, iz katerega bo
izdelana bunda s podlogo. Merila za izbor najustreznejšega ponudnika so bila naslednja: kvaliteta materiala 50%, cena 40% in reference
10%. Ponudniki so v razpisni dokumentaciji predložili ustrezne teste
materialov, iz katerih so razvidni kakovostni parametri tkanin. Teste so opravili na pooblaščenih institucijah v Sloveniji. V testih so
se zahtevali naslednji kakovostni parametri: barva, vezava, surovinska sestava, pretržna sila, sila nadaljnjega trganja, skrčenje pri 400C,
skrčenje po kemičnem čiščenju, vodopropustnost, propustnost vodne
pare, vodoodbojnost, oljeodbojnost, obstojnost na piling, barvna obstojnost na pranje, znoj kisli, znoj alkalni, vodo, drgnjenje suho/mokro, kemično čiščenje, svetlobo. Za vsak kakovostni parameter tkanine so se zahtevale vrednosti, odstopanje od vrednosti in metoda, po
kateri se ugotavlja navedene parametre.
Na javni razpis za dobavo bund s podlogo, ki je bil objavljen v Uradnem listu, so se odzvali trije ponudniki: IKA Ajdovščina, Kroj Ljubljana in Prevent iz Slovenj Gradca. Ponudba Preventa ni izpolnjevala
vseh pogojev (pomanjkljiva razpisna dokumentacija), zato se ni ocenjevala. Od obeh preostalih ponudnikov je bil najugodnejši in izbran
Kroj iz Ljubljane.
Nato je izbrani ponudnik izdelal prototip bunde s podlogo. Pri izdelavi
je moral izvajalec upoštevati celostno podobo ZGS (kroj, barva), ki je
bila izdelana leta 1999, njena avtorica je Sonja Šterman, samostojna
oblikovalka. Izdelan prototip je komisija pregledala in podala pomanjkljivosti, katere je izbran ponudnik odpravil pred izdelavo bund s podlogo. Bunde s podlogo bodo zaposleni prejeli proti koncu decembra 2004.
Prvič, odkar obstaja ZGS, se bo zgodilo, da bomo vsi zaposleni dobili
enake bunde s podlogami.
Ob izbiri opreme se je pokazalo, da smo na ZGS vsi zelo dobri poznavalci tekstila, mojstri krojenja blaga, z množico idej o najboljši
opremi. Zato vabimo vse tiste, zaradi katerih so se nam pregrevali
telefoni in se nam dodatno kodrali možgani, da naslednje leto pristopijo k posameznim komisijam za izvedbo naročil, saj tisti, ki pri tem
sodelujemo, rade volje svoj prostor odstopimo drugim.
Na koncu pa še pravilo, ki se ga učijo uporabljati naši otroci že v osnovni šoli in ga je v življenju koristno upoštevati. To je »pravilo PPP« - poslušaj, premisli, povej – v tem vrstnem redu in ne obratno.

Spremembe, ki jih prinaša ZUP-C (142 členov), se nanašajo predvsem na:
1. poenostavitev postopkov in približevanje upravnega postopka
uporabniku (posebnosti v določanju krajevne pristojnosti, pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti, upravne
overitve, spremembe pri vročanju, itd.);
2. razširjeno elektronsko poslovanje v upravnem postopku (ob pisnih in ustnih ZUP-C uvaja tudi elektronsko vlogo, ki se pošlje
s pomočjo elektronskega medija in je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, uvedba možnosti
vročanja po elektronski pošti, če stranka to želi, predviden je poseben enoten informacijski sistem za celotno državo itd.);
3. novosti v sestavinah odločbe, ureditvi pravnih sredstev, izvršbi
aktov nosilcev javnih pooblastil itd.;
4. spremembo izrazoslovja (namesto upravna stvar sedaj upravna
zadeva, namesto besede spis sedaj dokument, namesto nasprotne
stranke sedaj stranka z nasprotnim interesom ipd.).
V nadaljevanju izpostavljamo nekatere novosti, ki so glede na uprvne
postopke v ZGS še posebej pomembne.
1.

2.

3.
4.

5.

Začasni zastopnik (51. člen ZUP). Navedeni institut se uporablja zlasti pri izdaji odločbe o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih delih v gozdovih, če je neznano prebivališče
lastnika gozda in le-ta nima pooblaščenca ter nujnost zadeve
narekuje hitro izvedbo postopka. Začasni zastopnik se postavi s
sklepom, ki se razglasi na oglasni deski organa. Po novem je potrebna objava sklepa v že omenjenem posebnem informacijskem
sistemu (ko bo vzpostavljen), ni pa več potrebna objava sklepa v
Ur. l. RS.
Pooblaščenec za stranko, ki stalno živi v tujini (53. člen ZUP).
Udeležba oseb s stalnim prebivališčem v tujini povzroča težave
z vabljenjem in s tem z udeležbo v postopku. To je narekovalo
v noveli ZUP-C spremembo, po kateri mora imeti stranka, ki
stalno živi v tujini in uveljavlja v RS določeno pravico v upravnem postopku, pooblaščenca v tem postopku, če iz kakršnih
koli razlogov ne more osebno sodelovati v postopku.
Vročanje v tujino (92. člen ZUP). Fizičnim in pravnim osebam
v tujini se lahko vroča neposredno ali po diplomatski poti, razen če mednarodna pogodba ne določa drugače.
Zapisnik (77. člen ZUP). Ročno pisani zapisnik je treba na zahtevo stranke prepisati in opremiti z žigom in podpisom, mesta,
ki so bila do sklenitve zapisnika prečrtana, morajo ostati čitljiva;
overi jih s svojim podpisom uradna oseba, ki vodi postopek.
Osebno vročanje (87. člen). Odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, se morajo vročiti
osebno tistemu, kateremu so namenjeni. Če se vročitve ne da
opraviti na ta način, pusti vročevalec v poštnem predalčniku,
na vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice oziroma
na drugem primernem mestu pisno sporočilo, v katerem navede, kje se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v
15-ih dneh. Na sporočilu in na samem dokumentu, ki bi ga bil
glasilo
glasiloZavoda
Zavodazazagozdove
gozdoveSlovenije
Slovenije

List
List 33

Aktualno

6.

7.

8.

9.
10.

moral vročiti, navede vročevalec vzrok take vročitve in dan, ko
je sporočilo nalepil na vrata oziroma pustil na druge primernem mestu, ter se podpiše. Vročitev velja za opravljeno z dnem,
ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame
v 15-ih dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem poteka tega
roka. Novo je, da mora po preteku tega roka vročevalec pustiti
dokument, ki se vroča, v hišnem predalčniku naslovnika.
Pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc (139. člen ZUP).
Uradna oseba lahko pridobiva za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja osebne podatke iz uradnih evidenc o stranki, razen če
je stranka pridobitev teh podatkov izrecno prepovedala. Ob tej
priliki velja opozoriti na Uredbo o pridobivanju in posredovanju
podatkov med organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov (Ur. l. RS, št. 38/02 in 129/03).
Dokazovanje (164. člen ZUP). Po novem se lahko dejansko
stanje ugotavlja tudi na podlagi podatkov v informatiziranih
evidencah. Podatki iz teh evidenc se štejejo za del dokumenta,
čeprav se v njem ne nahajajo v pisni oziroma listinski obliki. V
zapisnik je potrebno vpisati, kje so ti podatki dostopni, če pa se
ne vodi zapisnik, se o tem sestavi uradni zaznamek.
Odločba (210., 212. in 216. člen ZUP). Po novem je potrebno
v uvodu odločbe tudi navesti način uvedbe postopka (t.j. po
uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke). Z uveljavitvijo ZUP-C
je odločbo treba vročiti stranki v izvirniku, vročitev odločbe v
overjeni kopiji ni možna. Če se odločba izdela samodejno, ima
lahko namesto podpisa uradne osebe in žiga organa faksimile.
Pritožba (241. člen ZUP) se pošlje morebitnim strankam z nasprotnimi interesi, katerim se določi rok od 8 do 15 dni, da se
izrečejo o pritožbi in morebitnih novih dejstvih in dokazih.
Odpravlja se posebno dovoljenje pristojnega ministra (289. člen
ZUP) za izvršbo upravnih odločb, ki jih izdajajo nosilci javnih
pooblastil - ZGS je pridobil takšno posebno dovoljenje, ki pa
sedaj ni več potrebno.

Ker v Ur. l. RS še ni bilo objave uradnega prečiščenega besedila ZUP,
je bila na območne enote ZGS posredovana neuradna verzija.

Delavnica »Strojna sečnja
debelega drevja«

Kratke novice

Jurij Beguš, vodja oddelka IV.
V sodelovanju z GZS smo v začetku julija na OE Postojna organizirali tretjo iz niza delavnic na temo strojna sečnja, tokrat z naslovom
»Strojna sečnja debelega drevja«. Pri tem je potrebno že na začetku
izpostaviti prizadevnost kolegov iz OE Postojna in GG Postojna, ki
so pripomogli, da je vse teklo po zastavljenem scenariju.
Namen delavnice je bil preizkusiti uporabo strojne sečnje v razmerah debelega drevja, poiskati usmeritve pri pripravi in izvedbi
del, predstaviti tehnologijo in ekonomske učinke ter pokazati na
konkretne probleme in rešitve.
Delavnica je bila sestavljena iz treh delov: teoretičnega, praktičnega in participacijskega. Teoretični del je bil namenjen predstavitvi
mehanizacije, ki omogoča sečnjo debelejšega drevja, organizacijskim oblikam v tehnologiji in problemom gospodarjenja na OE Postojna s poudarkom na porušenem ravnotežju razmerja razvojnih
faz v državnih gozdovih snežniškega masiva. Terenski del je obsegal praktični prikaz sečnje in spravila, predstavitev gojitvene problematike in ogled sestoja po opravljeni sečnji. V participacijskem
delu, ki bi mu po starem rekli razprava, v kateri so sodelovali vsi
udeleženci (ali vsaj večina), smo poskušali od udeležencev izvedeti
njihovo videnje problematike in skupaj nakazati rešitve. Udeleženci
so predvsem izpostavili, da bo potrebno bolj intenzivno delati z
javnostmi ter da je priprava in izvedba del pri strojni sečnji zahtev-
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nejša, zato bo potrebno imeti dobre strokovne usmeritve.
Delavnice se je udeležilo preko 100 udeležencev iz vseh segmentov
gozdarstva, od tega iz ZGS preko 40. Naslednja in zadnja delavnica
na to temo bo maja prihodnje leto v Kočevju.

Trnovski gozd, Nemci
– strojna sečnja
Dani Oblak, OE Tolmin

Foto: D. Oblak

V drugi polovici oktobra je potekala v Trnovskem gozdu poskusna in
prva strojna sečnja na gozdnogospodarskem območju Tolmin. Objekti za strojno sečnjo, s skupno površino 16,19 ha, so bili izbrani
na vrtačastem kraškem svetu s površinsko skalovitostjo okoli 10%,
na nadmorski višini 830 – 880 m, v gospodarskem razredu jelovih
bukovij dobrih rastišč, mešanih z iglavci.
Odkazano je bilo 1.075 neto m3 lesa (5.720 dreves, povprečno drevo
0,22 m3), s povprečno intenziteto 77 m3/ha (38% LZ).
Sečnjo je izvajalo Gozdno gospodarstvo Bled s strojem Harvester, tip
Timberjack 1270 D, spravilo lesa pa s strojem Forwarder, tip Timberjack 1010 D. Iz gozda je bilo spravljenih okoli 600 neto m3 lesa.
Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin in Soško gozdno gospodarstvo Tolmin sta med sečnjo organizirala učno delavnico »Uvajanje
strojne sečnje«, ki se je je udeležilo tudi 25 delavcev ZGS, od tega 23
iz tolminske območne enote.
Strojna sečnja je pokazala na nekatere prednosti in pomanjkljivosti
tovrstne sečnje v danih razmerah, gozdarjem Krajevne enote Trnovo
pa bo nudila priložnost spremljanja razvoja sestojev po izvedenem
poseku in primerjavo z drugimi sestoji, redčenimi z motorno žago.

Detajlni popis črnih odlagališč

v
gozdovih na območju bodočega Krajinskega parka Dragonja
Bogdan Magajna, OE Sežana
Nepremišljeno odlaganje odpadkov na črna odlagališča se žal še vedno
pojavlja tudi na območjih, kjer se rojevajo krajinski parki. Nevarnosti
takega početja so znane: od ogrožanja estetske, hidrološke, rekreacijske in turistične funkcije gozda od možnosti razvoja kužnih bolezni ter
ogrožanja rastlin in živali na lokaciji odlaganja.
V sodelovanju z Mestno občino Koper smo zato zaposleni na ZGS OE
Sežana izvedli detajlni popis črnih odlagališč v gozdovih na območju
KP Dragonja. Prvi korak pri izvedbi takega popisa je oblikovanje popisnega lista, ki, poleg podatkov o lokaciji odlagališča predvideva tudi
zbiranje podatkov o rabi tal, bližini vode, položaju glede na naselje

Kratke novice
ter seveda o vrsti odpadkov in njihovem vplivu na okolje. Sledil je
popis, v okviru katerega smo zbrali podatke in fotografirali 218 črnih
odlagališčih, ki so na 5.330 ha gozdov bodočega regijskega parka. Podatki o popisu odlagališč, točkovno prikazanih na 27-ih topografskih
kartah merila 1:5.000, bodo Mestni občini Koper omogočili sanacijo
odlagališč in tako narediti pomemben korak naprej k neokrnjenosti
narave v KP Dragonja.

Mednarodni projekt EKO-ETNO
2004 v Zagrebu
Iztok Vrščaj, KE Slovenske Konjice
Po uspelem projektu LORING 2004 (gozdarstvo, lov, ribolov) smo se
predstavniki ZGS OE Celje in KE Slovenske Konjice odzvali povabilu
predsednice uprave Hrvatski farmer, gospe Dijane Katice.
Dejavno smo se vključili v mednarodni projekt EKO-ETNO 2004, ki
je potekal med 14. in 19. septembrom letos v Zagrebu. Velik vpliv na
trajnostni razvoj podeželja ima tudi gozdarstvo. Naš delovni naslov je
bil: EKOLOŠKO KMETOVANJE JE GOZDU PRIJAZNO.V našem
projektu so sodelovale še občine Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice
in Rogatec.
Predstavili smo povezanost kmetovanja z gozdom nekoč in danes, v
obliki fotografske razstave (Orožim) in razstave lesenih eksponatov.
Na meddržavni protokolarni prireditvi smo se vključili s kulturnoumetniškim etno-programom. Sodelovali smo na konferenci o trajnostnem razvoju podeželja in na konferenci o tradicionalnih dejavnostih
in trajnostnem razvoju zaščitenih območij. Projekt je potekal na ministrski ravni (Pogačnik - Čobanković), kjer je bilo podpisano pismo
o nameri sodelovanja Slovenija - Hrvaška.Dogajanje so spremljali slovenski in hrvaški mediji.
Med številnimi obiski pri nas so bili v ospredju: obisk obeh ministrov
z delegacijama, Joško Čuk z delegacijo iz GZS, delegacija gospodarske zbornice iz Zagreba, načelnik urada za gozdarstvo in kmetijstvo
v Zagrebu in mnogi drugi.
Veseli smo, da se širša javnost pa tudi vplivni ljudje iz drugih področij, zavedajo odgovornosti in prizadevanj gozdarjev, še posebej
uslužbencev ZGS.

OE Kočevje na Koprskem
Katja Konečnik, OE Kočevje

Konec oktobra smo se na Območni enoti Kočevje, v okviru strokovne
ekskurzije, odločili za obisk Koprskega.
Na lepi razgledni točki Kraškega roba so nas sprejeli Milan Race,
vodja OE Sežana, Boštjan Košiček, vodja odseka za gojenje in varstvo
gozdov, ter Zvone Sadar, revirni gozdar na KE Koper. Predstavili so

nam posebnosti in glavne probleme, s katerimi se srečujejo na tem
področju, še posebno gospodarjenje s črnim borom, probleme v zvezi
z njegovimi boleznimi, z obnovo sestojev in vzdrževanjem gozdnih
cest. Peš smo se spustili do Črnega Kala in nadaljevali pot proti Hrastovljam in cerkvici z znamenitimi freskami. Ob pogledu na Kraški
rob, železniško progo Divača – Koper in od požarov prizadeta pobočja smo se seznanili s protipožarnim varstvom gozdov.
Kosilo s primorskim navdihom, ob katerem nam je vodja OE Sežana
nazorno prikazal spretnost rezanja pršuta, je trajalo nekoliko dlje, kot
smo načrtovali. Zaradi kratkega jesenskega dne smo popoldanski del
programa nekoliko skrajšali. Obiskali smo še Sečoveljske soline, kjer
je zbranost (še posebno moškega dela odprave) vzdrževala prijazna
vodnica v muzeju. Utrujeni smo proti Kočevju odnesli nekaj morske
soli, okusa po refošku in vonja borovcev.

Izobraževalni dan
Oddelka za gozdno tehniko
in mednarodna delavnica na temo
»Lesna biomasa iz gozdov«
Andrej Grum, CE

Foto: A. Grum

V okviru Oddelka za gozdno tehniko smo organizirali izobraževalni
dan z naslovom »Lesna biomasa iz gozda«, ki je potekal 9. novembra
2004 v veliki predavalnici Gozdarskega inštituta Slovenije.
Na izobraževalnem dnevu smo predstavili vsebino projekta, ki ga izvajamo skupaj s FAO agencijo OZN, z naslovom »Preskrba in raba
bioenergije v smislu spodbujanja trajnostnega gospodarjenja z gozdom«, nekatere rezultate ter svetovalne in izobraževalne aktivnosti,
ki jih izvajamo v okviru projekta. Predstavljene so bile tudi sodobne
tehnologije pridobivanja lesnih sekancev in peletov, tehnologije sodobnih kotlov za učinkovito rabo lesne biomase, podjetje Biomasa
d.o.o., ekonomika pridobivanja lesne biomase iz gozda, vloga ZGS
na področju dela z lesno biomaso ter praktične izkušnje pri izvajanju
svetovanja za učinkovito rabo lesne biomase na terenu. Izobraževalnega dneva oddelka za gozdno tehniko se je udeležilo več kot sto
deset udeležencev.
V začetku decembra je Zavod za gozdove Slovenije, v sodelovanju z
Gozdarskim inštitutom Slovenije, organiziral tudi dvodnevno mednarodno delavnico z naslovom »Pridobivanje lesne biomase iz gozdov«,
katere se je udeležilo preko šestdeset udeležencev. Na delavnici so
bili podrobneje predstavljeni rezultati projekta »Preskrba in raba bioenergije v smislu spodbujanja trajnostnega gospodarjenja z gozdom«
(FAO-ZGS) ter izkušnje nekaterih drugih držav o delu na področju
pridobivanja, trženja ter promocije lesne biomase (Francija, Švica,
Italija, Avstrija, Hrvaška). V okviru delavnice je bil organiziran ogled
tovarne peletov v Nazarjah, predstavitev izdelave sekancev ter delovanje sodobnih kotlov na sekance in polena. Oba dneva je potekala tudi
vodena razprava o pridobivanju lesne biomase ter o promociji njene
uporabe. Več informacij o obeh dogodkih lahko dobite na spletni
strani http://www.gov.si/zgs/.
glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Iz naše prakse
ŠTIVANSKI LOG
– otvoritev naravoslovne poti

Izkušnje z ročnim
vzdrževanjem cest

Špela Habič, OE Postojna

v občini Železniki
(primer iz vsakdanjika)
Boštjan Škrlep, KE Železniki

Foto: E. Habič

Štivanski log je nova naravoslovna učna pot na postojnski območni enoti ZGS in prva v občini Postojna. Leži v prijetnem okolju drevesnice
Štivan, na robu Matenje vasi, kjer se gozdni logi, omejki in poplavne
loke prepletajo z gojenimi in poplavnimi travniki ter močvirji, povezuje
pa jih vijugasti tok reke Pivke z obvodno drevnino.
Pobuda za to pot je prišla iz podjetja Drevesnica Štivan d.o.o., na
območni enoti pa smo jo z veseljem sprejeli, saj bližina Postojne in
drugih krajev v dolini Pivke zagotavlja veliko število obiskovalcev
vseh starosti.
Naravoslovna pot Štivanski log je dolga 1,2 km in je speljana v krogu.
Predstavlja pestro pokrajinsko sestavljanko ob spodnjem toku Pivke,
bogat rastlinski in živalski svet ter povezanost biotopov in organizmov v krajini.
Pri snovanju in pripravi poti je avtorica Špela Habič upoštevala sodobna načela interpretiranja narave, kjer obiskovalci niso le informirani o naravi, temveč so izzvani k aktivnemu opazovanju, preverjanju,
razmišljanju in odkrivanju naravnega okolja, v katerem se nahajajo.
V ta namen je pot opremljena z izvirnimi napravami in pripomočki,
ki smiselno dopolnjujejo vsebine, predstavljene na slikovitih poučnih
tablah.
Naravoslovna pot Štivanski log je namenjena šolski mladini, družinam z otroki, odraslim obiskovalcem, lastnikom gozdov, pa tudi ljubiteljem vrtov in vrtnarjenja. Na slovesnosti ob začetku Štivanskega
sejma konec oktobra sta jo skupaj odprla direktor ZGS Andrej Kermavnar in direktor Drevesnice Štivan Milan Margon.
Odzivi prvih obiskovalcev so pozitivni, veliko zanimanje zanjo pa
kaže tudi strokovna javnost, saj je zanimiv primer sodobne interpretativne poti.

V občini Železniki, ki je nad 80 % gozdnata, je trenutno v katastru 101
km gozdnih cest. Zaradi pogostih in močnih nalivov, zelo strmih pobočij, dokaj velikih vzdolžnih nagibov cest in občutljive silikatne podlage
jim namenjamo posebno pozornost.
Za vsakoletno vzdrževanje je namenjenih okoli 7.0 mio SIT. Kot povsod po Sloveniji občina tudi tu vsako leto izbere izvajalca del. Ta mora
skupaj z gozdarji, organizirati tudi njihovo ročno vzdrževanje. Ker pa
se izvajalci del menjajo, gozdarji in posamični lastniki - skrbniki cest
- pa ostajamo isti, mora izvajalec vsako leto prevzeti tudi cestarje. V
ta namen iz kvote za vzdrževanje gozdnih cest, dobljene na razpisu
ali z zbiranjem ponudb, zagotovi do 1,5 mio SIT letno tudi za njihovo
ročno vzdrževanje.
Tako imamo v občini Železniki stalen dogovor kar s šestindvajsetimi
ljudmi za ročno vzdrževanje gozdnih cest. Nekateri skrbijo le za krajše odseke (200 m), drugi pa imajo v skrbništvu tudi več kilometrov
dolge gozdne ceste. Nalašč sem zapisal “skrb” in “skrbništvo”, kajti z
desetletnim delom so večinoma vzeli delo za “svoje” in gozdne ceste
so postale “njihove”. Tako ni več potreben vsakoletni dogovor o vzdrževanju, saj pravila ostajajo enaka. Važno je le, da je gozdna cesta prevozna in vzdrževana. Morebitne nepravilnosti (potrebe po strojnih
delih ter o kakem izvajalcu, ki vlači po cesti) takoj javijo nam, tako da
lahko gozdarji hitro in učinkovito ukrepamo.
Vsa ročna dela potekajo približno takole: 30 % spomladi takoj po odjugi, 40 % med letom (neurja, obsekovanje) in 30 % jeseni. Pred in po
odpadu listja morajo biti očiščeni vsi dražniki, vzdolžni jarki in propusti, le redko je potreben dodaten telefonski klic za določeno cesto
zadolženemu cestarju, če dela niso pravočasno izvedena.
Plačilo za svoje delo cestarji dobijo le enkrat letno (pozimi). Za vsako
uro dela bo letos vsak cestar dobil 920 tolarjev neto. Največje plačilo
za njihov trud pa je gotovo zavest, da skrbijo za “svojo” gozdno cesto.
Posebno pohvalo dobijo vsi tudi na vsakoletnem srečanju gozdarjev in
cestarjev okoli novega leta, ko si na terenu ogledamo katero od cest, potem pa se pogovorimo še ob malici, skupaj s povabljenim županom.
Kljub nizkim sredstvom za vzdrževanje je stanje na gozdnih cestah
v občini Železniki, zahvaljujoč skrbnim vzdrževalcem teh cest, solidno, delo na njih pa zaradi izredno težavnih terenskih razmer nikoli
dokončano.

Ali se strinjate?

Posredovanje informacij je lahko za vsakega velik izziv
- uporabljajte geslo BRUSI in informacije boste podajali jasneje:
Povejte Bistvo.
Uporabljajte Razumljiv jezik.
Imejte Urejene misli.
V govoru uporabljajte Slike, ponazorila.
Na koncu naredite kratek Izvleček - povzetek.

Pravilno vgrajeni in očiščeni dražniki
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MEDNARODNI PROJEKTI
Poročilo o udeležbi
na četrti finski gozdarski Akademiji
(Forest Academy Finland Form 4) – Finska, 26. do 29.10.2004
Franček Kolbl, vodja OE Kranj

Finsko gozdarsko akademijo sestavljajo predstavniki različnih finskih gozdarskih ustanov in dejavnosti – gozdarska administracija,
državne gozdarske službe, zasebni lastniki in njihova združenja,
predstavniki gozdarskih industrijskih podjetij, raziskovalne ustanove
in predstavniki naravovarstva. Deklarira se kot neznanstveni in apolitični forum. Dejavnost Finske gozdarske akademije je financirana
od države preko ministrstva. Njen glavni cilj je s pomočjo dialoga
o aktualnih gozdarskih temah med starimi in novimi članicami
Evropske unije (EU) ter državami kandidatkami za vstop v EU, promovirati trajnostno gospodarjenje z gozdovi in podpirati razvoj gozdarstva v Evropi. S tem namenom je akademija že organizirala tri
forume, vsakič z drugo osnovno temo. Zadnji, četrti forum, ki sem se
ga udeležil, je imel poudarek na medsebojnem seznanjanju o stanju
in prihodnjem razvoju gospodarjenja v zasebnih gozdovih, upoštevaje vse okoliščine, ki na to vplivajo. Foruma so se udeležili predstavniki s Finske, Madžarske, Avstrije, Bolgarije, Estonije, Litve, Belgije,
Češke, Latvije in Slovenije – skupaj 24 udeležencev.
Po uvodnem spoznavnem večeru so bili preostali trije dnevi vsebinsko izredno bogati in delovno intenzivni. Vsak od udeležencev
je prejel izčrpno gradivo z obilico podatkov, s katerim smo se skozi
posamezne predstavitve dodobra seznanili in ga po sklopih, v okviru
manjših skupin, večkrat dnevno tudi prediskutirali, in z zaključki v
nadaljevanju seznanili vse udeležence foruma na skupni predstavitvi
mnenj.
Prvi dan je bil namenjen predstavitvam, razgovorom in razmišljanjem
v zvezi z bodočim razvojem gozdarstva v okviru EU. Predstavnik EU
iz Bruslja je podal zanimiv prispevek o politiki EU in gozdarskih
politikah v EU, omenjena je bila tudi gozdarska strategija EU, v zvezi
s katero na evropski komisiji (European Commission, DG Agriculture) pripravljajo posebno poročilo o
njeni uveljavitvi.

staviti mrežo za tesnejše sodelovanje v gozdarskem sektorju v
Evropi. Kako spodbuditi in vzdrževati medsebojno komunikacijo znotraj in izven gozdarstva na nacionalni in mednarodni
ravni v okviru EU.
Ugotovljeno je bilo, da bi bila potrebna vzpostavitev evropske
mreže gozdarskih akademij za tiste, ki sprejemajo odločitve, in
ustanovitev Evropske gozdarske akademije ter okrepiti mrežo
sodelovanja v Evropi z nadaljevanjem pristopa Finske gozdarske
akademije na panevropskem nivoju.

Mednarodno sodelovanje

Na povabilo Finske gozdarske akademije (Forest Academy Finland)
sem imel priložnost udeležiti se njenega četrtega foruma, ki je potekal v bližini Helsinkov.

Naslednji dan je bil namenjen predstavitvi razvoja gozdarstva na Finskem.
To, da je gozdarstvo in vse, kar je z njim
v zvezi, za Finsko strateškega pomena,
ni potrebno posebej poudarjati, je pa
koristno od blizu spoznati, kako se to
odraža v celotnem nacionalnem gospodarstvu. Finsko gozdarstvo in nadaljnja
predelovalna industrija v povezavi z razvojem različnih tehnologij in storitvenih
dejavnosti, predstavlja grozd dejavnosti,
ki so med seboj tesno povezane in soodvisne. Za to obliko medsebojne povezave
in soodvisnosti se uporablja angleški izraz
cluster (grozd, šop) oziroma forest – cluster. Dejstvo je, da so Finci skozi zgodovino
in razvoj dosegli, da v Evropi predstavljajo
know-how cluster na področju gozdarstva,
lesnopredelovalne industrije, papirništva,
strojne opreme, avtomatizacije in informatizacije, logistike, energije, raziskovanja in
izobraževanja ter svetovanja.
Zadnji dan je bil namenjen temu, kako vzpoglasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Naši sodelavci

Intervju

Foto: S. Vončina

Jerneja
ČODERL

Odločili smo se, da tokrat predstavimo eno od naših sodelavk, saj so v
manjšini. Odločili smo se za Jernejo Čoderl.
Kot gozdarka ima veliko izkušenj pri delu z gozdom, velik smisel
za delo z ljudmi in za sodelovanje gozdarjev pri razvoju podeželja.
Na njen teren prihajajo številne ekskurzije. Je mentorica študijskih
krožkov na Krajevni enoti Radlje, organizirala in vodila jih je že kar
nekaj.
Sodelavci o njej pravijo, da je zelo dosledna, ima rada red in da so pri
njej stvari vedno »poštimane«.
Bila je prijetno presenečena in počaščena, ko je slišala, da smo za
tokratni intervju izbrali prav njo. Pogovor je hitro stekel in z veseljem
je odgovarjala na zastavljena vprašanja. Kar malo prehitro nama jih
je zmanjkalo …
Zakaj si postala gozdarka?
Izhajam iz gozdarske družine, moj oče je bil gozdni delavec in me
je velikokrat vzel s seboj na delo v gozd. Tako sem odraščala sredi
mogočnih pohorskih gozdov, pod Kopami, in tam so pognale moje
korenine … V gozdarstvo se je najprej usmeril starejši brat, za njim
pa še jaz.
Koliko časa si že zaposlena na ZGS?
Na Zavodu za gozdove sem zaposlena od njegove ustanovitve. Pred
tem sem bila na urejanju na bivšem GG Slovenj Gradec. Moja
gozdarska pot pa se je začela s pripravništvom na TOK Radlje, leta
1989.
Kje delaš?
Sedaj sem vodja KE Radlje že tri leta. Pred tem sem delala v revirju,
prav tako v Radljah.
Katero opravilo je zate pri delu najpomembnejše?
Praksa. In stik z ljudmi. Praksa je za naše delo osnova vsega in
nadgradnja znanja s fakultete. Zelo pomembno je tudi delo z ljudmi,
sploh na našem območju, kjer je veliko zasebnih lastnikov gozda.
Potrebno je imeti pravi pristop, vložiti veliko energije, da se vzpostavi prvi stik in zgradi zaupanje.
Kateri dogodek se ti je v delovni praksi najbolj vtisnil v spomin?
Uf, teh dogodkov je več … Mogoče je bil tak preizkusni kamen še

med delom v revirju, ko sem organizirala prvi izobraževalni tečaj
za lastnike gozda. Ne veš, kakšen bo odziv ljudi, strah te je, da ne
bo uspelo. Ko pa sem videla, da je bil odziv dober, je bila to zame
največja nagrada.
Najbolj smešna stvar, ki se ti je zgodila pri delu?
(malo zadržano) Sem mogoče preveč resna … Kaj pa vem, kakih hudih konfliktov res ni bilo, hudo smešnih stvari pa tudi ne … Mogoče
dogodek, ko sva šla z nekim lastnikom na odkazilo in sva prečkala
mejo 1000 m nadmorske višine – saj poznate tiste hece z grehi in
višino …
Najlepši kotiček na tvojem terenu?
Seveda spet v mojem bivšem revirju: vrh Bricnik. Je najvišji vrh v občini Muta, visok 1017 m. Tja vodi planinska pot, na vrhu je klopca in
ko se usedeš, si v okrilju gozdov, Dryopterido – Abietetum, bogato
rastišče. Vedno znova rada zavijem tja gor.
Najljubši letni čas in zakaj?
Pozimi me rado zebe, raje imam toploto … Vseeno bi se odločila za
pomlad, za vsakoletno prebujanje, ko se nam po zimskem »počitku«
poveča aktivnost, pospeši bioritem.
Najljubše drevo?
Kljub vsemu smreka! Odraščala sem med monokulturami smreke,
zato mi še vedno veliko predstavljajo. Rada imam tišino, temačnost,
pa tudi zaščito smrekovega gozda. Pomenijo tudi neko ekonomsko
varnost, delovna mesta ljudem …
Družina?
Imam dva otroka, parček. Živimo na majhni kmetiji, kjer je vedno
veliko za postoriti.
Najljubše opravilo izven delovnega časa?
Vedno imam rada kakšno delo, kot je košnja ali delo na vrtu. Me
nekako sprosti, lahko odklopim možgane. In seveda knjiga pred spanjem. Rada imam tudi ročna dela, pa nekako vedno zmanjka časa.
Tudi druženja, še posebno takšna »ženska«, v našem naselju, ko se
potrudimo in se organiziramo.
Namesto gozdar bi bila …?
Verjetno knjižničarka. Morda se zdi čisto nasprotje gozdarstvu, pa
vseeno. Rada grem v knjižnico, uživam med policami.
Na kaj si v svojem življenju najbolj ponosna?
Pri svojem delu na uspehe študijskih krožkov, ko mi uspe najti pot
do ljudi, lastnikov. V zasebnem življenju sem lahko ponosna na to,
da nam je vsem otrokom v družini, kljub razmeram, iz katerih izhajamo, uspelo pridobiti dobro izobrazbo in si urediti dobro življenje.
Ostaja kakšen življenjski cilj neizpolnjen?
Enkrat bi si zelo rada ogledala Egipt. Vedno rada potujem, sploh z
gozdarskim društvom. Vendar bi bil Egipt malo večji zalogaj, sploh
časovno. Si pa zelo želim in se pripravljam, ravno berem zanimivo
knjigo o faraonih …
Kaj vam polepša dan?
Ni mi težko zjutraj vstati in iti v službo, rada grem. Če pa zjutraj
pade kak dober vic, je začetek dneva še posebno dober.
Zapisala: K.K.
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Površina gozdov : 10.652 ha (61 % gozdnatost )
Občine : večji del občine Velenje (razen Vinske gore), Šoštanj in
Šmartno ob Paki
Gospodarski enoti : Velenje , Bele Vode
Število revirjev : 5 – Bele Vode, Šentvid, Lokovica , Ravne in
Paka
Vodja KE: Milan Pogorelčnik
Revirni gozdarji : Iztok Berložnik, Tomaž Gradišnik, Vlado Šavc
in Janez Žgavec
Krajevna enota Šoštanj pokriva severovzhodni in vzhodni del nazarske območne enote in obsega Velenjsko kotlino (Šaleško dolino) ter
okoliško gričevje in hribovje; najnižjo lego dosega ob sotočju Pake in
Savinje s 300 m n.v. najvišjo pa na vrhu Smrekovca s 1577 metri.
Naša enota je razdeljena na dve zelo različni gozdnogospodarski enoti : Bele Vode in Velenje. Hribovite Bele Vode (5568 ha) so tipična
gozdnata krajina – gozdnatost okoli 71 %; s povprečno posestjo 4,89
ha in nekaj nad 1000 posestnikov; povprečna lesna zaloga gozdov
v enoti znaša 338 m3/ha; iglavcev je kar 80 % (smreke 73 %); med

listavci je bukve 14 % lesne zaloge. V nižinski oz.
gričevnati enoti Velenje (5084 ha) je gozdnatost le
49 %; povprečna posest je 1,51 ha , lastnikov pa
je blizu 3000; lesna zaloga je manjša in znaša 309
m3/ha; iglavcev je še vedno 62 % (smreke 50 % in
bora 11 %); med listavci je bukve 22 % , hrasta 9
%. Če gre v enoti Bele Vode za bolj intenzivno gospodarjenje z gozdovi glede lesne funkcije, pa gre v
enoti Velenje za malo površinsko gospodarjenje z
gozdovi, kjer prevladujejo splošno koristne funkcije
gozdov; zeleni pas oz. gozdovi s posebnim pomenom okoli mest Velenje, Šoštanj Šmartno ob Paki
in zdravilišča Topolšica.
Prevladujejo zasebni gozdovi, njihov delež po denacionalizaciji je preko 90 %.
Letni etat na KE znaša 45000 m3; letno se poseka
okoli 25000 m3 lesa (56 %). Letno posadimo okoli 20000 sadik , opravimo 5700 ur negovalnih in
1800 ur varstvenih del.
Planiranega obsega negovalnih del žal ne dosegamo
(razdrobljenost gozdne posesti, nezainteresiranost
manjših lastnikov za gojitvena dela, starejši lastniki, neusposobljenost lastnikov .. ) zlasti zaostajajo
prva in druga redčenja.
Na KE Šoštanj letno vzdržujemo 105 km gozdnih
cest, za vse tri občine pripravimo program vzdrževanja in izvajamo nadzor nad izvedbo dela.

Krajevna enota se predstavi

Predstavitev
krajevne enote Šoštanj

Pred dobrim desetletjem so naši gozdovi »umirali« zaradi Termoelektrarne Šoštanj; s čistilnimi napravami se je stanje izboljšalo.
Vpliv energetike na Šaleško dolino je viden na ugreznih površinah Ležna zaradi premogovništva , ki ima v naši dolini dolgo
tradicijo.
Vsako leto organiziramo tečaje in seminarje za lastnike gozdov
iz gojitvenih tematik kot tudi usposabljanje za varno delo v gozdu. Dobro sodelujemo s Strojnim krožkom Šaleška dolina ; skupaj organiziramo predavanja in preizkuse znanja iz varstva pri
delu. Ponosni smo na naše lastnike gozdov, ki dosegajo visoke
uvrstitve na državnih gozdarskih tekmovanjih.
Sodelovanju z javnostjo posvečamo posebno pozornost : učence
vodimo po gozdni učni poti Konovo – Deberca ; sodelujemo pri
šolah v naravi in o aktualnih temah obveščamo lastnike gozdov
in širšo javnost v lokalnih medijih.

Ali se strinjate?

Uporaba dokazil in ponazoril je bistveni del učinkovite
prezentacije. Publika se pogosto potihem sprašuje:
“Zakaj naj bi temu verjeli?”
Najprepričjivejša pot, da nekoga prepričamo, je
dokazovanje. Kaj lahko uporabite za to:
Prikaze
Primere
Dejstva
Ponazorila

Ali se strinjate?

Analogije

»Biti poražen - to je le trenutno stanje. Šele če obupate, to
stanje postane trajno«.

Pričevanja
Statistične podatke itd.
(Dale Carnegie)

(Marilyn vos Savant)
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Je umetnost učenje?

Ustanovili društvo
lastnikov gozdov
ob Kolpi in Lahinji
Nace Strmec, KE Adlešiči
25. aprila je bilo v Dragatušu v Beli krajini ustanovljeno »Društvo lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji«. Ustanovnega občnega zbora se je
udeležilo 28 lastnikov gozdov. Za predsednika društva je bil izvoljen g.
Rajko Štefanič iz Dragatuša. Društvo deluje na območju KE Adlešiči,
OE Novo mesto. Ustanovljeno je z namenom, da bi povezovali majhne
gozdne posestnike (povp. parcela v KE je 0,50 ha, povp. gozdna posest
pa 4,00 ha) in zastopali njihove interese.

Zanimivosti

Sprejet je bil obširen program, ki (v sodelovanju z ZGS) vsebuje
organizacijo predavanj in tečajev, strokovnih ekskurzij, svetovanj za
povečanje prodajne vrednosti lesa, skupno prodajo okroglega lesa in
izkoriščanje stranskih proizvodov, skupno nabavo delovnih in zaščitnih sredstev itd.

Jože Prah, KE Radeče
Ali imamo radi spoznavanje novega, ali imamo radi spoznavanje sebe?
Na obe vprašanji bi verjetno odgovorili z da. A ko pridemo do zaresnega dela se vse prevečkrat ustrašimo, da ne bomo zmogli našega
novega razmišljanja. In to dejstvo nas poprime in naenkrat nimamo
časa, kaj šele volje.
Pa ni vedno tako.
Spoznati, da je v nas vsakodnevno moč sprejemanja novega, je umetnost, ki se nagrajuje z »veliko« diplomo zadovoljnega življenja.
Kako pa lahko to zaznamo ali se dokopljemo do umetnosti spoznavanja?
Verjetno najlažje z druženji in spoznavanjem okolice, sebe, ali pa?
Vse to mora priti od nas samih, iz naše sredine. Morda je potrebno
samo nekaj malih inicialnih vložkov in sistem že deluje. Nikakor
ne smemo v določene sredine prihajati z močjo sindroma od zgoraj,
temveč od sredine. Od »spodaj« navzgor se gradi trdna hiša, kakršno
pač mi želimo. In Študijski krožki so nedvomno oblika kvalitetnega
dela s sredino, ki sama spozna umetnost velikega in kot takšna tudi
zmaguje.
Takšne oblike razmišljanja in dela na slovenskem podeželju podeželanom daje zadovoljstvo.
Država danes pošilja na podeželje veliko raznih služb. Namenja veliko denarnih sredstev za podeželje. Vendar s premalo dobrega spoznanja, da podeželje so predvsem podeželani, ki si želijo ... Ali sploh
vemo kaj ali si prevečkrat že kar službe določijo vprašanja razvoja?
Pa potem seveda tudi kar odgovore. Temu se podeželani seveda ne
upirajo, kvečjemu zamahnejo z roko in karavana gre naprej.
Takemu razmišljanju in trošenju energije bi morali večkrat odločno
reči stop. Kajti vemo, da se lahko ta Pot tlakuje drugače, z drugačnimi členi. Te člene zadovoljnega mozaika imamo v Sloveniji v več
sredinah. Se pravi, da imamo dobro prakso. Zakaj ne bi takšnih sredin nagradili in pokazali javnosti? Verjemite, da dober glas da veliko
priznanje in to predvsem snovalcem. Ali tudi drugače, zgledi vlečejo.
Vse to pa daje dobre rezultate in zopet smo na začetku, na kvalitetnih,
»vodenih« druženjih. Ti so osnova, da bomo v nas samih spodbudili
iskrice, ki bodo zanetile ogenj po želji spoznavanja in nadgrajevanja
naše okolice in samega sebe.

10 List

glasilo Zavoda za gozdove Slovenije

Do danes, ko je v društvo včlanjenih 59 lastnikov gozdov, smo realizirali naslednje aktivnosti:
- 4 člani so se udeležili posvetovanja na temo »Nove priložnosti za
učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi«, ki je potekalo 3.6. 2004 v
Brdu pri Lukovici.
- 22.9. 2004 smo organizirali okroglo mizo z osrednjo temo »Katastrska klasifikacija s poudarkom na uvrščanju opuščenih, zaraščajočih
kmetijskih površin v gozdove«. Govora je bilo tudi o tekoči problematiki pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi, kot so subvencije EU in
nacionalnega programa: obnova, nega in varstvo gozdov itd. Okrogle
mize se je udeležilo 29 lastnikov gozdov, sodelovali so predstavniki
ZGS, KGZS in Geodetskega zavoda Slovenije.
Prvo ekskurzijo lastnikov gozdov v okviru društva smo organizirali
19.10. 2004. Prijazno so nas sprejeli člani »Društva lastnikov gozdov
Mirenske doline«. Najprej smo si ogledali tovarno »Tanin« v Sevnici,
nato so nam domačini predstavili svoje gospodarjenje z gozdovi, pokazali so nam tudi kulturnozgodovinske znamenitosti. Ob zaključku
na tamkajšnji turistični kmetiji so nam organizirali zanimivi predavanji o licitaciji prodaje debelih in vrednejših sortimentov v sosednji
Avstriji.

Ali se strinjate?

»Biti poražen - to je le trenutno stanje. Šele če obupate, to
stanje postane trajno«.
(Marilyn vos Savant)

Sindikalne novice

Sindikalne novice
JULIJ-SEPTEMBER 2004

V juliju je KS ZGS opravila dva pomembna sestanka. 21.07.04 smo se
sestali z direktorjem ZGS A. Kermavnerjem in ožjim vodstvom ZGS.
Glavni namen sestanka je bil ponovno opozoriti vodstvo na nerešene
probleme, te probleme še enkrat natančno opredeliti in zahtevati takojšen partnerski dialog in določitev načina reševanja z okvirnim časovnim planom. Pred tem sestankom smo v sindikatu že pisno zaprosili
za sestanek z ministrom dr. Pogačnikom. Sestanek so nam odobrili
za dan 27.07.04. Na višku poletja in počitnic smo torej sedli za mizo
z vsemi pomembnimi predstavniki gozdarstva na MKGP, na čelu z
ministrom. Na sestanku smo sindikalni predstavniki vsem prisotnim
predstavili najpomembnejše težave delavcev, predlagali okvirni program reševanja (vsebinsko in časovno) in hkrati odločno napovedali
scenarij v primeru, če tudi tokrat naših konstruktivnih prizadevanj
ne bodo vzeli skrajno resno. Dobili smo odgovore, ki odobravajo partnerski način reševanja problemov, dobili smo podporo ministra dr.
Pogačnika za podpis Kolektivne pogodbe za javno gozdarsko službo
in zagotovilo, da problem uporabe službenih vozil rešimo celovito in
v dogovoru.
V avgustu so počitnice državne uprave in zato sestankov ni bilo. Za
sindikat počitnic ni in tako smo v tem mesecu oblikovali idejo, na
kakšen način najti skupni jezik z delodajalci pri oblikovanju Kolektivne pogodbe. Idejo smo v septembru predstavili vodstvu ZGS in državnemu sekretarju g. Sterletu na sestanku 22. septembra v prostorih
MKGP. Sklep tega sestanka je bil, da sindikat in MKGP pristopita k
pogajanjem za podpis Kolektivne pogodbe za javno gozdarsko službo
(panožna kolektivna pogodba). Gradivo za pogajanja bo pripravila
zunanja ekspertna skupina. Pogajanja naj bi predvidoma potekala v

novembru, decembru in januarju. Istočasno pa v oktobru in novembru pričakujemo sestanke, namenjene reševanju službenih prevozov.
Aktivnosti v zvezi s KPJS (kolektivno pogodbo za javni sektor) in
uvrščanjem delovnih mest v nove plačne razrede so od junija ustavljene. Nadaljevanje usklajevanj in pogajanj pričakujemo nekaj tednov
po volitvah.
Natančnejše informacije o aktualnih dogajanjih in zapisi sestankov
so na voljo pri območnih sindikalnih zaupnikih.
predsednik KS ZGS
Igor Lampe

Obvestilo o EFNS !
Od 20.-27. 2. 2005 bo v Minsku (Belorusija) potekalo
Evropsko prvenstvo v nordijskem smučanju.
Poleg športnega dela bo organiziran še strokovni del s
predstavitvijo gozdov in
gozdarstva te nekdanje ruske republike.
Za prijave (najkasneje do 31.12. 2004) in informacije se
povežite z Janezom Konečnikom na
OE Kočevje Rožna 39, 1330 Kočevje, tel.: 01/89 50 400;
041/65 73 88, 5563 ali E-mail janez.konecnik@zgs.gov.si.
Več informacij je tudi na spletni strani efns.de.
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