
Glasilo Yavoda ya goydove Slovenije

Dragi sodelavci!
Pred vami je prva letošnja številka Lista 
in skupaj četrta po vrsti. Njen izid se je 
pomaknil v majske dni zaradi gore opravil, 
ki smo jih morali postoriti, preden smo 
lahko sklenili pogodbe za oblikovanje 
in tiskanje letošnjih številk Lista – pa 
saj veste, kako potekajo postopki javnih 
naročil. Sedaj je to za nami in verjamemo, 
da bodo naslednje tri letošnje številke bolj 
gladko prišle do vas, še bolj aktualne in 
bolj zanimive. 

V tej številki Lista vas želimo seznaniti s 
pestro množico dogodkov in informacij, ki 
trenutno oblikujejo utrip v ZGS. Nekatere 
smo morali zaradi omejenega obsega 
glasila namerno prezreti. Potrudili se 
bomo, da najdejo svoje mesto v prihodnji 
številki, ki jo boste lahko vzeli kot branje 
na vaš letošnji dopust.

Ptičjo krmilnico izdelal in fotografiral Drago Robas 

Čas res hiti. Komaj smo pripravili program dela za letošnje leto, že je 
za nami prvo četrtletje. Zakoračili smo v čas posebno številnih dejav-
nosti, bliža se teden gozdov in pred dopusti bomo želeli spraviti pod 
streho čim več nujnih opravkov ter z njimi povezanih sestankov. Za 
sestanke včasih rečemo, da so nujno zlo. Potrebni so, da se na njih 
dogovorimo, kako bomo opravili določene naloge, vendar nam pogosto 
vzamejo preveč časa in nismo vedno zadovoljni z njimi. So oblika sku-
pinskega dela ali, kot temu pravijo izvedenci, skupinskega procesa. Teo-
rija in praksa skupinskih procesov kažeta, da morajo biti kakovostno 
vodeni, če hočemo z njimi doseči določen cilj. Vodenje skupinskega 
procesa obsega številne naloge: pripravo gradiva, prostora, primernega 
vzdušja na sestanku, povezovanje ter vključevanje udeležencev, usmer-
janje k zadanemu cilju, oblikovanju sklepov in zaključkov, akcijskih in 
terminskih planov, časovno racionalizacijo sestankov itd. Vodenje sku-
pinskega procesa je seveda tesno povezano z vsebino, vendar bi lahko 
rekli, da proces tvorijo orodja oziroma metode, s katerimi skupinsko 
obdelujemo vsebino – materijo sestanka. Ne dvomim, da je naša skup-
na želja, da bi bili s sestanki zadovoljni in bi z njimi dosegali kakovo-
stne rezultate, za to pa si je treba stalno prizadevati in se učiti, tudi z 
majhnimi koraki. Vaših izkušenj o vodenju sestankov, idej in predlogov 
bo uredništvo veselo, seveda pa ne samo o sestankih, ampak o vsem, 
kar se vam zdi pomembno in bi radi povedali. 

Tone Lesnik

Izboljšajmo  
skupinsko delo

Številka 4, maj 2005

Iz vsebine
–  uporaba GPS v gozdarstvu
–  bonitete telefoni   
–  natura 2000
– 8.IUFRO Evropski forum
–  KE Kranj se predstavi

Izboljšajmo  
skupinsko delo

               S pomladnimi pozdravi,  
           Katja, Andrej in Borut
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GPS in njegova uporaba v 
gozdarstvu 
Dragan MATIJAŠIĆ, vodja oddelka II

Sistem GPS (Global Positioning Sistem), ki je bil zasnovan v ZDA v 
začetku 70-ih let, je v zadnjem času prišel v vsesplošno uporabo tudi 
na civilnem področju. GPS sprejemniki so postali cenovno ugodnejši, 
priročnejši in hkrati tudi zmogljivejši.
GPS je sistem, ki nam omogoča določanje naše pozicije na terenu. 
Točnost tega določanja pa je odvisna od naših potreb in uporabljene 
metode (izbira sprejemnika in uporabljena merilna tehnika) in se gib-
lje od 20 m do 1 cm. Na vsaki točki na Zemlji so nad obzorjem (vsaj 
15o nad njim) vedno vidni vsaj 4 sateliti, v praksi pa pogosto celo 6 
ali 7. Osnovni način delovanja sistema GPS je v merjenju razdalj do 
sprejemnika. Ob poznavanju pozicije posameznih satelitov je tako 
možno določiti položaj sprejemnika.
 
Za osnovno uporabo in naknadno transformacijo pridobljenih po-
datkov je potrebno vsaj osnovno poznavanje pojmov, kot sta datum 
in projekcija (združujeta nastavitve transformacijskih parametrov za 
prehod iz npr. WGS-84 koordinatnega sistema v slovenski državni 
(Gauss-Krügerjev) koordinatni sistem ter podatke o elipsoidu (npr. 
Bessel 1841 za Slovenijo).

Ob razvoju, ki smo mu priča v preteklih desetletjih, in spoznanju 
pomena te tehnologije tudi v gozdarstvu, je tako že zadnjih nekaj 
let v okviru nabave inštrumentov za potrebe gozdnogospodarskega 
načrtovanja predviden določen delež sredstev tudi za nakup GPS 
sprejemnikov. Tako smo samo v letu 2004 pridobili večje število GPS 
sprejemnikov (19), ki že večinoma spadajo v zmogljivejši razred, z 
vgrajenim notranjim pomnilnikom od 8 do 115 MB in opcijsko tudi z 
barvnim ekranom. Vse to nam, poleg osnovnih funkcij, omogoča tudi 
nalaganje lastnih tematskih kart. 

Običajne naloge, ki jih opravljamo z GPS, so shranjevanje ciljev, 
predhodna priprava poti, izračun in prikaz hitrosti, časa na poti in 
opravljene poti, čas prihoda ter smer in razdaljo do cilja. Hkrati nam 

Foto: R. Pisek

Uporaba mobilnega 
telefona in boniteta

Lavra Krničar Dremelj, vodja oddelka VII

Z novim letom nas je doletel cel paket sprememb na področju davčnih 
predpisov. Med odmevnejšimi je bila uveljavitev Zakona o dohodnini in 
na tej podlagi sprejeta Uredba o višini povračil določenih stroškov v zvezi 
z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 
Po tej uredbi so s 1. 1. 2005 poleg  povračil, ki jih je vsebovala tudi 
stara uredba (regres za prehrano,  dnevnice, odpravnine ob odhodu v 
pokoj...), po novem nad določenim zneskom obdavčena tudi prevoz 
na delo, v primeru, ko zaposleni iz objektivnih razlogov ne more upo-
rabljati javnega prevoznega sredstva (nad 31 SIT za km) in službeni 
prevozi z lastnimi vozili — kilometrina (nad 62 SIT za km).  Zakon o 
dohodnini  po novem obdavčuje tudi službene mobilne telefone.
V skladu s petim odstavkom 30. člena Zakona o dohodnini se v prime-
ru, če delodajalec delojemalcu zagotovi mobilni telefon tudi za privat-
ne namene, v davčno osnovo delojemalca všteva 3.000 SIT  mesečno, 
za vsak začeti koledarski mesec uporabe mobilnega telefona. Plačila 
delojemalca v zvezi z zagotavljanjem mobilnega telefona za zasebne 
namene ne znižujejo davčne osnove. 
Glede na navedeno, morebitne omejitve (zaradi predplačniškega raz-
merja, vnaprej postavljenih omejitev, npr. limitov)  glede možnosti 
uporabe telefonskih storitev, za davčno osnovo dohodka niso relevant-
ne. Čim delodajalec delojemalcu zagotovi mobilni telefon, ki ga ta 

lahko pokaže tudi trenutni tlak ali nadmorsko višino (izračunana 
preko sprejema vsaj 4-ih satelitov ali prikaz vrednosti baričnega 
višinomera), hitrost dviganja ali spuščanja itd. Sprejemnik opravlja 
avtomatsko sledenje opravljene poti, tako da si lahko kasneje ogleda-
mo profil vzpona ali spusta in sled na površini zemlje. Seveda lahko 
sprejemnik povežemo z osebnim računalnikom ali dlančnikom že na 
terenu ali kasneje v pisarni in mobilnim telefonom.

Najpogostejša uporaba GPS v gozdarstvu je pri izvajanju meritev 
na stalnih vzorčnih ploskvah (postavitev in iskanje ploskve), kot 
pripomoček pri opisih sestojev (orientacija, beleženje posameznih 
pomembnih točk, linij), snemanju gozdnih vlak in gozdnih cest, sne-
manju obsega naravnih ujm (npr. površina vetroloma), ocena površin 
poškodovanega mladovja in mlajših sestojev po divjadi itd.

Zaradi številnih prednosti te tehnologije in vse večje cenovne dostop-
nosti smo se za boljšo izkoriščenost teh inštrumentov pred začetkom 
terenskih del v letošnjem letu (v aprilu ali maju) odločili za organiza-
cijo nekaj delavnic na temo uporabe GPS-a pri terenskih delih. Na njih 
nameravamo predstaviti način dela z GPS, prikazati najprimernejši 
način za izdelavo kart in možnosti njihovega izvoza v GPS sprejem-
nik ter izmenjati različne izkušnje po posameznih območnih enotah 
na tem področju. Delavnice predvidevajo tudi terensko demonstra-
cijo uporabe GPS-a. S tem upamo, da bomo dosegli še večjo uporabo 
te tehnologije na različnih področjih (inventure, gozdne prometnice, 
lovstvo) in spod budili iskanje novih možnih smeri uporabe, kar bo 
pripomoglo k večji natančnosti in tudi racionalizaciji dela. 

A
kt

ua
ln

o

Foto: R. Pisek



 glasilo Zavoda za gozdove Slovenije   List 3 

Aktualno

Špela HABIČ, OE Postojna 
Koordinatorka dela ZGS v projektu
LIFE - Natura 2000

        Člani delovne 
        skupine 

NATURA 2000 v 
okviru projekta LIFE

Z letom 2005 je začel teči triletni projekt Life III Narava: Natura 2000 
– Modeli upravljanja in informacijski sistem, katerega nosilec je Zavod 
RS za varstvo narave. Kot partnerji v projektu, poleg ZGS, sodelujejo 
še Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Inštitut za vode RS, Zavod 
za ribištvo Slovenije, Notranjski muzej Postojna, Občina Šentjur in 
Krajevna skupnost Kapele. Projekt v skupni vrednosti 1.680.000 EUR 
v večji meri financirata Evropska skupnost in Republika Slovenija, 
manjši delež sredstev pa prispevajo tudi partnerji. 

Projekt ima več ciljev. Najpomembnejša sta oblikovanje upravljavskih 
načrtov za območja Natura 2000 in vzpostavitev informacijskega 
sistema o teh območjih. Poleg tega bodo na večini izbranih pilot-
nih območij potekale tudi konkretne akcije, ki bodo pripomogle k 
izboljšanju stanja v populacijah kvalifikacijskih vrst in njihovih habi-
tatov. Zelo pomemben del projekta je osveščanje in izobraževanje ja-
vnosti o območjih Natura 2000 in možnostih njihove trajnostne rabe 
s hkratnim zagotavljanjem ugodnega stanja vrst in habitatov.

Da bi v okviru projekta lahko preizkusili različne problematike upra-
vljanja območij Natura 2000, so bila kot pilotna izbrana različno ve-
lika in kompleksna območja. Najmanjše je rastišče velikonočnice v 
Boletini v občini Šentjur. Večja in kompleksnejša so Petelinjek (OE 
Celje), Jovsi (OE Brežice) in Jelovica (OE Kranj in Bled). Največje 
in najbolj zahtevno pilotno območje v projektu je območje Snežnik–
Pivka (OE Postojna in Sežana). Razen v območju Boletina so povsod 
v večji ali manjši meri prisotni tudi gozdovi.

Projekt Life – Natura 2000 je razdeljen na več faz ali akcij. V letu 2005 
je najpomembnejša akcija izdelava smernic za pripravo upravljavskih 
načrtov območij Natura 2000, v letu 2006 pa izdelava upravljavskih 
načrtov za pilotna območja. Ker upravljavski načrti po naši zakono-
daji niso obvezni, je za zagotavljanje ugodnega stanja na območjih 
Natura 2000 mogoče poiskati tudi druge načine. V večini primerov 
bo najbolj smiselno in racionalno upravljanje območij zagotoviti z 
uporabo že obstoječih sektorskih načrtov, kakršni so tudi gozdnogo-
spodarski načrti. Glede na dolgo tradicijo in izdelan sistem gozdno-
gospodarskega načrtovanja v Sloveniji, ki zagotavlja trajnostno rabo 
gozdnih dobrin ob hkratnem varovanju narave, je gozdarski prispe-
vek v tem projektu zelo pomemben. V okviru projekta bomo morali 
poiskati načine, kako bo potrebno izdelati bodoče gozdnogospodar-
ske načrte, da jih bo mogoče uporabljati tudi kot upravljavske načrte 
za območja Natura 2000. Tovrstni načrti ne bi potrebovali posebnih 
presoj sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja. Ta v skladu z novimi predpisi izvaja Ministrstvo 
za okolje in prostor. Tudi zato je tvorno sodelovanje v projektu Life 
– Natura 2000 v našem interesu. 

Sodelovanje ZGS v projektu je naloženo delovni skupini, ki jo sesta-
vljajo predstavniki tistih območnih enot, kjer so pilotna projektna 
območja Natura 2000 ter predstavnika centralne enote ZGS.

Več informacij o Naturi 2000 lahko poiščete na spletni strani 
http://www.natura2000.gov.si/ .
Posamezna gradiva o projektu so shranjena tudi na FTP: \OE00ZGS\
Life\Natura 2000. Ko pa bo zaživela posebna spletna stran projekta 
Life – Natura 2000, vas bomo o tem obvestili.

LIFE04NAT/SI/000240
NATURA 2000 in Slovenia

Management Models and Information System

uporablja tudi za privatne namene, se delojemalcu, ne glede na druge 
okoliščine, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja všteva 
3.000 SIT mesečno. 
Pri tem naj omenim, da po  pojasnilu DURS-a, dikcija »zagotoviti mo-
bilni telefon« ne omejuje bonitete le na zagotovitev aparata. Tudi če 
delojemalec uporablja svoj aparat, pa mu delodajalec plačuje storitve 
mobilne telefonije (npr. naročnino), se lahko šteje, da je zagotovil mo-
bilni telefon za privatne pogovore delojemalca. Bistveno za boniteto 
je, da delodajalec nosi vsaj del stroškov (bodisi aparat, bodisi plačuje 
naročnino...) za privatne namene delojemalca.

V tem trenutku boniteto plačuje na ZGS  696 zaposlenih, vsak zapo-
sleni od  zneska 3.000 SIT (osnova) plača 22,10 % prispevkov za so-
cialno varnost, kar znese 663 SIT,  ko od 3.000 SIT odštejemo prispevke, 
dobimo osnovo za dohodnino (2.337 SIT), ta v povprečju znaša 33 % , 
kar torej pomeni, da se delavcu zaradi bonitete zniža mesečna neto 
plača za  približno 1.434 SIT.  ZGS kot delodajalec pa mora  od osno-
ve 3.000 SIT po zaposlenemu plačati tudi prispevke, to pa pomeni še 
dodatnih 495 SIT mesečno na zaposlenega. Omeniti je potrebno, da 
se plačani prispevki za socialno varnost od povračil stroškov v zvezi 
z delom  zaposlenemu ne vštevajo v osnovo za pokojnino.   

Če zaposleni uporablja službeni mobilni aparat tudi za zasebne name-
ne, potem ga ne glede na to, da so pogovori limitirani, torej plačuje del 
pogovorov tudi sam, boniteta letno »stane« cca. 17.208 SIT. Seveda se 
zaposleni lahko odloči, da bo telefon uporabljal izključno za službene 
namene. To naredi tako, da izpolni posebno izjavo, kar konkretno 
tudi pomeni, da v primeru  davčnega nadzora nosi vse morebitne 
finančne in kazenske posledice, če se ugotovi privatno uporabo, za 
kar pa zadostuje že en klic, ki ni služben.

Andrej Strniša (OE Celje) projektni skupini predstavlja gozdove na 
območje Petelinjeka
Andrej Strniša (OE Celje) projektni skupini predstavlja gozdove na 

ZGS v projektuZGS v projektuZGS v pro
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Jože MORI, Vodja KE Mokronog

Strokovna ekskurzija za najskrbnejše 
lastnike gozdov

dosega velike uspehe. Last - 
niki gozdov so na tem 
področju dosegli velik ka-
kovostni preskok, saj niso 
več samo dobavitelji lesa 
za kurjavo, ampak se jih 

vse več odloča za proizvodnjo in prodajo toplotne energije. Ogledali 
smo si manjši sistem na daljinsko ogrevanje z lesnimi sekanci, ki so ga 
leta 2000 zgradili štirje lastniki gozdov, ki imajo v lasti 40 ha gozda. 
Celotna investicija je znašala  173.000 evrov, od tega so eno  tretjino 
pridobili iz državnih, deželnih in evropskih sredstev, ostalo so finan-
cirali sami. Zanimivo je, da so celo prodali nekaj svojih kmetijskih 
zemljišč, da so lahko pokrili investicijo. Ta se jim je povrnila že v 
štirih letih in zdaj že načrtujejo dva nova sistema. 
Najbolj impozanta pa je bila prav gotovo tretja točka ekskurzije, kjer 
smo si ogledali ogromno žago Leitinger v Predingu. Ta žaga, ki je prav-
zaprav velik industrijski obrat, ima letno kapaciteto razreza 250.000 
kubičnih metrov lesa. Na zalogi je stalno 30.000 kubičnih metrov hlo-
dovine. Videli smo celotni proizvodni proces, od lupljenja do izdelave 
lesnih polizdelkov in izrabe odpadnega lesa za energetske namene.
Celotno ekskurzijo smo izvedli ob obilni pomoči gozdarjev graške 
kmetijsko-gozdarske zbornice. Referent za lesni trg gospod Erich Gu-
tschlhofer, je bil ves dan z nami, na licitaciji pa nas je pozdravil tudi 
vodja gozdarskega sektorja, gospod Winfried Eberl.
Udeleženci ekskurzije so bili z videnim in slišanim zadovoljni.  
Čeprav je bil dan naporen, je na poti domov, na avtobusu, o vtisih 
tekla živahna diskusija. Predvsem so se prepričali, da lahko s skupni-
mi močmi dosežejo veliko več kot posameznik.

Licitacija je potekala na 
odprtem prostoru,
kjer so si kupci ogledovali 
hlode in na obrazec vpisali 
svojo najvišjo ponudbo.

Foto: B. DebevcFoto: B. DebevcB. Debevc

Na licitaciji dosežena cena navadnega oreha, 
ki ga uporabljajo za izdelavo puškinih 
kopit in detajlov pri pohištvenih izdelkih.

ZGS že po tradiciji 
vsako leto popelje 
najskrbnejše lastnike 
gozdov na strokovno 
ekskurzijo. Letos smo 
za ta namen izbrali avstrijsko Štajersko. Ekskurzije so se udeležili 
najskrbnejši lastniki gozdov v letih 2003 in 2004, pridružilo pa se jim 
je še nekaj članov Društva lastnikov gozdov Mirnske doline.
Avstrijska Štajerska je med drugim znana tudi po zelo dobro orga-
niziranem in razvitem zasebnem sektorju gozdarstva. Dobri rezul-
tati so predvsem posledica dobro organiziranih in povezanih last-
nikov gozdov. Cilj ekskurzije je bil prav v tem, da našim lastnikom 
pokažemo, kaj zmorejo povezani lastniki gozdov. 
Najprej smo se ustavili na licitaciji najbolj kakovostnega lesa v majh-
nem vzhodnoštajerskem kraju Großwilfersdorf.  Licitacijo organizira 
združenje lastnikov gozdov Štajerske v sodelovanju s štajersko kme-
tijsko gozdarsko zbornico. 

Lahko smo se prepričali, da lastniki pri tovrstni prodaji iztržijo za 
svoj les bistveno več, kot pa če bi najbolj kakovostne hlode prodajali 
skupaj z ostalim lesom. Veliko hlodov, predvsem plemenitih listavcev, 
je doseglo ceno nad 1000 evrov po kubičnem metru. Najdražji pa je 
bil gorski javor rebraš, za katerega je lastnik dobil kar 3718 evrov po 
kubičnem metru. 

Po ogledu licitacije smo se posvetili izrabi lesne biomase v povezavi 
z lastniki gozdov. Tudi na tem področju zasebni sektor gozdarstva 
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Teden gozdov 2005 
bo od 23. do 28. maja
Tema je popularizacija rabe lesa iz slovenskih gozdov, slogan pa 
GOZD IN LES ZARES. Osrednja prireditev bo 24. maja v Novi 
Gorici, kjer bo razstava o lesu in okrogla miza o pomenu lesa. 28. 
maja bo v Bači pri Podbrdu otvoritev lesenega kmetijskega objekta, 
obenem bo tudi predstavitev projekta Interreg III C – Gorski gozd s 
poudarkom na rabi lesa iz gorskih gozdov.

K
ratke novice

Študijskih dni 
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, 
ki so bili 7. in 8. 4. 2005 na temo Prihodnost gospodarjenja z zaseb-
nimi gozdovi v Sloveniji, se je udeležilo skupno nad 120 udeležencev, 
od tega 56 iz ZGS. Od skupno 36 avtorjev referatov jih je bilo 14 iz 
ZGS.
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V letu 2004 so študijski krožki ZGS odmevali v javnosti še posebno 

ob dveh dogodkih. Društvo Panorama iz Logarske doline je 
prejelo Fordovo nagrado za naravno in kulturno dediščino. Društvo 
je nastalo iz študijskega krožka, ki ga je vodil mentor Lojz Lipnik, re-
virni gozdar na KE Luče. V Tednu vseživljenjskega učenja je mentor 
Jože Prah, dobil nagrado Andragoškega centra Slovenije. Študijski 
krožki so bili predstavljeni tudi na Gozdarskih študijskih dnevih, 
7. in 8. 4. 2005. 

Podlubniki grozijo 
slovenskim gozdovom tudi v letu 2005. O tem smo javnost obvestili 
na novinarski konferenci v Novem mestu, 15. 4. 2005. Poročevalci so 
bili Jošt Jakša in Andrej Držaj (ZGS), Jože Falkner (MKGP), Bojan 
Vomer, direktor gozdarske inšpekcije. Novinarske konference se je 
udeležilo 8 novinarjev, med njimi tudi iz TV Slovenije.

Uredništvo Kmečkega glasa 
poziva ZGS, da v rubriki Iz naših Krajev čim več poročamo o širjenju 
podlubnikov in nasvetih za lastnike gozdov o ukrepih proti podlub-
nikom. Priložnost torej za nujno poročanje iz krajevnih enot ZGS.

 

Pripravljamo celostno podobo ZGS 
in v ta namen oblikovanje in tisk gradiv za javnost. Izvedli smo že jav-
no naročilo. Med gradivi je tudi oblikovanje osnovne enotne oblike za 
zgibanke in brošure, v katerih se bodo predstavljale območne enote.
Oddelek I ZGS je pripravil predlog komunikacijske strategije za 
uvajanje strojne sečnje. Gre za usmeritve in navodila za komunici-
ranje z javnostmi. Strategija je bila oddana strokovnemu kolegiju cen-
tralne enote in še čaka na pripombe in dopolnitve. Pregledali so jo 
tudi na OE Bled.

 Tone Lesnik

Udeleženci delavnice po uspešno opravljenem delu.
Foto: M. Medved

Delavnica  za razvoj 
študijskih krožkov 
v ZGS je bila 31. marca in 1. aprila 2005 v Logarski dolini. Prvi dan 
so udeleženci delavnice preverjali doseganje zastavljenih ci ljev v letu 
2004 in izdelali akcijski načrt za leto 2005, drugi dan pa v skupin-
skem procesu po metodi »Odprti prostor« ugotavlja li ideje in predloge 
za teme študijskih krožkov, pove zane z gospodarjenjem z goz dovi. 
Delavnice se je udeležilo 16 udeležencev  iz  ZGS,  4  iz GIS ter 1 iz 
Andragoškega centra Slovenije. 

V sredo, 25. maja
 v tednu gozdov 2005, bo ob 12. uri v avli 

Gozdarskega inštituta Slovenije 
otvoritev razstave malih plastik Mihe Zabreta, 

OE Ljubljana. Otvoritev bo popestril 
glas didgeridooja. 

     
            Prisrčno vabljeni! 

Na sliki lansko letna prireditev ob Tednu gozdov 2004, 
na Ljubljanskem gradu

Predstavitve referatov

poziva ZGS, da v rubriki Iz naših Krajev čim več poročamo o širjenju 
podlubnikov in nasvetih za lastnike gozdov o ukrepih proti podlub-
nikom. Priložnost torej za nujno poročanje iz krajevnih enot ZGS.

Pripravljamo celostno podobo ZGS
in v ta namen oblikovanje in tisk gradiv za javnost. Izvedli smo že jav-
no naročilo. Med gradivi je tudi oblikovanje osnovne enotne oblike za 
zgibanke in brošure, v katerih se bodo predstavljale območne enote.
Oddelek I ZGS je pripravil predlog 
uvajanje strojne sečnje. Gre za usmeritve in navodila za komunici-
ranje z javnostmi. Strategija je bila oddana strokovnemu kolegiju cen-
tralne enote in še čaka na pripombe in dopolnitve. Pregledali so jo 
tudi na OE Bled.

Udeleženci delavnice po uspešno opravljenem delu.
Foto: M. Medved

Delavnice se je udeležilo 16 udeležencev  iz  ZGS,  4  iz GIS ter 1 iz 
Andragoškega centra Slovenije. 
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Kratke novice

Jurij Beguš, vodja oddelka IV.

            

Predstavitev ZGS na Velikem 
spomladanskem kmetijskem 
sejmu v Komendi

Kot že več let zapovrstjo smo tudi v letošnjem letu med 1. in 3. aprilom 
pripravili predstavitev ZGS na Velikem spomladanskem sejmu v Ko-
mendi, ki ga organizira Konjeniški klub Komenda. 

Ustanoviteljice KEUPS: Zavod za gozdove Slovenije, Planinska zve-
za Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Zveza gozdarskih društev 
Slovenije, vabi v soboto, 21. maja 2005, na srečanje pohodnikov po 

Jože PRAH, KE Radeče

Komisija za Evropske pešpoti 

Foto: D. Robas Smučarska tekma lastnikov gozdov

Stalni stiki med lastniki gozdov in gozdarji so izredno pomembno 
področje delovanja delavcev ZGS, zato smo lani za lastnike gozdov 
iz občine Železniki in njihove družinske člane prvič organizirali 
smučarsko tekmovanje. 
Letos smo se februarja na Soriški planini srečali že drugič. Tekma 
je potekala v jasnem in mrzlem vremenu. Udeležencev je bilo kar 
53, vseh generacij, od najmlajših do veteranov. Kot lastnik gozda se 
je tekme udeležil tudi župan Miha Prevc, ki je na koncu najboljšim 
v obeh kategorijah podelil medalje. Sledilo je seveda še obvezno 
druženje, prav taka neformalna srečanja pa so po mojem mnenju ti-
sta, ki utrjujejo vezi med gozdarji na terenu in lastniki gozdov. Ob 
koncu smo se razšli z obljubo, da se srečamo na  tretjem veleslalomu 
naslednje leto.

Boštjan ŠKRLEP, KE Železniki

Za zavod je sejem zanimiv predvsem zaradi velikega števila obiskoval-
cev, ki predstavljajo ciljno publiko za marsikatero našo svetovalno in 
izobraževalno aktivnost. V letošnjem letu smo na sejemskem prosto-
ru predstavili dve temi: varno delo v gozdu s poudarkom na nujnosti 
uporabe osebne zaščitne opreme in varstvo gozdov pred podlubniki. 
Pri organizaciji sta, poleg oddelka za gozdno tehniko in oddelka za 
gojenje gozdov, sodelovali še OE Ljubljana in OE Bled, na otvoritveni 
slovesnosti pa je prisotne pozdravil direktor zavoda, g. Kermavnar. 
Če gledamo uspeh same predstavitev po obisku na našem sejemskem 
prostoru, potem lahko zaključimo, da smo dosegli cilj, saj si je naš 
prostor ogledalo veliko obiskovalcev, kar je nenazadnje zasluga zani-
mive tematike in seveda truda sodelavcev, ki so se, kot ponavadi, pri 
demonstracijah zelo potrudili.

evropskih pešpoteh. Zbrali se bomo v Pišecah od 8.00 do 9.00 (ribnik 
pod gradom Pišece) ali v Podsredi med 10.00 in 11.00. Srečanje ob 
10.00 je primerno za družine z majhnimi otroki.
Osrednji dogodek bo na gradu Podsreda, ob 12. uri, kjer nas bodo 
pozdravili predstavniki ustanoviteljic komisije, lokalne skupnosti in 
Kozjanskega parka, ki nam bodo predstavili grad. Za hrano in pijačo 
bo poskrbljeno.
Iz Pišec do gradu je 2 – 3 uri hoda, iz  Podsrede do gradu pa slabo 
uro.
Pred odhodom bo možen ogled Podsrede in Pišec. 
Po poti nas bodo vodili gozdarji, planinski vodniki in predstavniki 
Kozjanskega parka. 21. maja 2005 bomo ustanovili Klub pohodnikov 
po evropskih pešpoteh.
Kolegi gozdarji, vabljeni v krogu svojih družin, da se nam pridružite 
na srečanju po evropskih pešpoteh. 
Inf. Jože Prah, 041 657 560, prah.joze@volja.net.

Na sejmu sta aktivno sodelovali tudi naši 
sodelavki. 
Levo Marijana Minič (revir Ljubljana) in 
desno Mojca Brejc (revir Kamnik).

Foto: J. Konečnik
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Ogrevanje z lesom 
– na sodoben, udoben in okolju prijazen način

V prizadevanju za popularizacijo pridobivanja, rabe in trženja lesa 
v energetske namene je ZGS, OE Maribor, v sodelovanju z MOPE, 
Agencijo za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije preko 
projekta GEF, organiziral več lokalnih predavanj z demonstracijami na 
temo ogrevanja z lesom. 
Na predavanjih in demonstracijah smo gozdarji predstavili gozdar-
ske poglede na rabo lesa v energetske namene in njegove pozitivne 
učinke, sodobne načine ogrevanja z lesom, primerne predvsem za 
posamezna gospodinjstva in manjše kolektivne sisteme ogrevanja 
(mikromreže) po principu energetskega pogodbeništva (energy con-
tracting), možnosti pridobivanja povratnih in nepovratnih sredstev za 
gospodinjstva, prav tako pa tudi možnosti pridobivanja investicijskih 
sredstev na področju kolektivnega ogrevanja z lesom. Energetski sve-
tovalci so predstavili problematiko učinkovite rabe energije v gospo-
dinjstvih nasploh. Prireditve so bile organizirane na petih različnih 
lokacijah (v občinskih prostorih, gasilskem in kulturnem domu, itd.)  
in so potekale od 14. do 18. marca.
Izobraževanje je bilo organizirano kot zaporedje 5-ih kratkih stro-
kovnih predavanj o rabi lesa v energetske namene, katerim je sledi-
lo še nekaj demonstracij sodobnih tehnologij priprave in rabe lesa. 
Predavanja so trajala dve šolski uri, sledila je ena ura demonstracij. 
Na demonstracijah so svoje kotle na les predstavili zastopniki treh 
avstrijskih podjetij (Froeling, KWB, Guntamatic) ter trije sloven-
ski proizvajalci (WV Term, Feroterm, Bider). Predstavljeni so bili 
izključno kotli na les, kateri izpolnjujejo tehnične kriterije za pri-
dobitev državnih subvencij. Udeleženci srečanja so si lahko ogledali 
pripravo lesnih sekancev z lahkim sekalnikom in ročnim podajanjem 
lesa ter kotel na lesne sekance in lesne pelete v delujočem stanju. 
Skupaj je bilo razstavljenih 11 različnih kotlov šestih proizvajalcev. 
Prireditev se je v petih dneh udeležilo okoli 250 oseb, od teh jih je 190 
poslušalo predavanja.  

Igor KOPŠE, KE Ptuj

Izobraževanje lastnikov gozdov
Bučinek, 31. marec 2005

V okviru letnega programa izobraževanja lastnikov gozdov KE ZGS 
je pri Bučeniku v Vodrižu potekalo izobraževanje lastnikov gozdov 
KE Mislinja, Prevalje, Slovenj Gradec in Radeč iz OE Brežice.
Tema izobraževanja je bila nega mladega gozda in gozdnogojitveno 
načrtovanje.
Iz zgoraj navedenih KE so bili povabljeni lastniki gozda, ki so aktiv-
no in v skupinah sodelovali v procesu izobraževalnega dne. Delavni-
co smo pripravili: vodja KE Mislinja, inž. Mirko Cehner, vodja KE  
Prevalje, inž. Jani Mikeln, vodja KE Radeče, inž. Branko Gajič, in 
svetovalec za gojenje in načrtovanje gozdov na KE Slovenj Gradec, 
inž. Avgust Kunc.
Lastnike smo v skupinah naključno pomešali, tako da so si medseboj-
no izmenjali izkušnje. Zlasti so bile zanimive informacije lastnikov 
gozdov iz KE Radeče, kjer se srečujejo z drugačnimi pogoji gospo-
darjenja na kmetijah (manjše površine gozdov, saj je povprečna ve-
likost gozda 1,5 ha).
Namen izobraževanja je bil obnoviti in poglobiti znanja o negi gozda 
kot pomembnem elementu gojenja gozdov pri njegovem usmerjanju v 
razvoju do želenih ciljev.
Lastnikom so bile podane teoretične osnove nege s praktičnimi pri-
meri iz gozda. 

Avgust KUNC, KE Slovenj Gradec

Kratke novice

S pomočjo novih izobraževalnih metod (metoda kartiranja, H me-
toda) smo razmišljali o pomenu in izboljšanju negovanosti naših 
gozdov. Pri metodi kartiranja je vsak lastnik narisal svojo kmetijo 
(poslopja, kmetijske površine, gozdne površine). Eden iz  vsake sku-
pine pa je svojo kmetijo predstavil udeležencem delavnice.

Temeljno vprašanje izobraževalnega dne je bilo (obdelano po metodi 
H): Kako ocenjujete nego mladovja v vašem gozdu? Vsak lastnik je 
poizkušal najti pomanjkljivosti  in prednosti nege mladega gozda, po-
tem pa je skupina podala skupno oceno in poizkušala najti rešitve za 
izboljšanje nege v gozdovih.

Kot glavne pomanjkljivosti  lastniki gozdov navajajo:
– prenizka stopnja subvencije negovalnih del;
– pomanjkanje znanja, izkušenj;
– predolg zamik plačila, ko je delo že opravljeno;
– pomanjkanje delovne sile;
– ne žanjejo sadov svojega dela. 

Lastniki pa vidijo v negi določene prednosti:
– povečanje kvalitete končnega sestoja 
– (v biološkem in mehanskem smislu);
– vmesni donosi lesa (drva, droben tehnični les);
– za nego v svojem gozdu dobijo še plačilo.

Predlogi za izboljšanje:
– dvig stopnje subvencij; 
– večja stopnja izobraženosti za delo v gozdu 
– (ZGS vsakodnevno izobražuje lastnike);
– strojni krožki, ki bi izvajali nego v tistih gozdovih, kjer
   lastniki za to niso pripravljeni ali nimajo časa ali so 
   ostareli.

Celoten izobraževalni dan je minil v prijetnem vzdušju, saj so vsi 
lastniki aktivno sodelovali s svojimi izkušnjami in tvorno prispevali k 
iskanju rešitev za izboljšanje negovanosti naših gozdov.
Anketa o potrebnosti organiziranja izobraževanja, kjer lastniki aktiv-
no sodelujejo, je pokazala, da si tega še želijo.

Vodje delavnice so po končanem izobraževanju prisluhnili trenerju 
s področja skupinskih procesov Alojzu Puckotu. 

Foto: G. Mlinšek
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Postavitev začasnega 
zastopnika v upravnem postopku 

(primer iz vsakdanjika)
Bogdan JUTERŠEK, CE 

Revirni gozdar je v gozdu odkril žarišče podlubnika. Ob preverjanju po-
datkov o lastništvu je ugotovil, da je gozdna parcela v lasti osebe, kate-
re prebivališče je neznano. Z izdajo odločbe o izvedbi sanitarne sečnje 
je potrebno pohiteti zaradi preprečitve širjenja podlubnika. Zaradi tega 
je bil lastniku gozda s sklepom postavljen začasni zastopnik.

Zakon o splošnem upravnem postopku (dalje: ZUP) v 1. odstavku 51. 
člena med drugim določa, da začasnega zastopnika postavi organ, ki 
vodi postopek:

– če to narekuje nujnost zadeve ali interes stranke in je 
   treba izvesti postopek,
– če je prebivališče osebe, zoper katero je potrebno 
   opraviti dejanje, neznano in tudi nima pooblaščenca.

Kdaj gre za nujno dejanje se ugotavlja v vsakem konkretnem primeru, 
predvsem po materialnih predpisih in morebitnih izrecnih zakonskih 
določbah o nujnosti reševanja neke zadeve, pa tudi na podlagi ugo-
tovitev, da bi odlaganje postopka lahko imelo za posledico nastanek 
škode za družbo ali za stranko.

Po Zakonu o prijavi prebivališča je prebivališče naselje, kjer se posa-
meznik naseli z namenom, da v njem prebiva. Za Republiko Slovenijo 
je to občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki 
in geokodo ter oznaka stanovanja, za tujino pa država, kraj, ulica in 
hišna številka. Prebivališče se lahko preveri na upravni enoti, ki vpo-
gleda v Centralni register prebivalstva.

Postavitev začasnega zastopnika se opravi s posebnim sklepom, ki 
se razglasi na oglasni deski organa. Do 31. 12. 2004 je bilo potrebno 
takšen sklep poslati v objavo na Uradni list RS, po novem pa se sklep 
o postavitvi začasnega zastopnika osebi, katere prebivališče je nezna-
no, objavi v (državnem spletnem)  informacijskem sistemu za sprejem 
vlog, vročanje in obveščanje. 

Postavljena oseba mora sprejeti zastopanje. Zastopanje sme odkloniti 
samo iz razlogov, ki so določeni v posebnih predpisih. Za začasnega 
zastopnika se ne more postaviti tudi oseba, katere koristi so v nasprotju 
s koristmi zastopane stranke, kakor ne oseba, od katere se glede na 
vedenje, osebne lastnosti in razmerje do stranke ne da pričakovati, 
da bo pravilno opravljala svojo dolžnost. Začasni zastopnik sodeluje 
samo v postopku oziroma dejanju, za katerega je postavljen, in le to-
liko časa, dokler so podani razlogi za to. Organ, ki vodi postopek 
(kakor tudi začasni zastopnik), mora skrbeti, da stranka čim prej 
sama nastopi v postopku oziroma da si postavi pooblaščenca. Zoper 
sklep o postavitvi začasnega zastopnika ni posebne pritožbe, sklep 
je mogoče izpodbijati le v pritožbi zoper odločbo. Začasni zastopnik 
ima v postopku oziroma pri dejanju vse pravice in dolžnosti zakoni-
tega zastopnika. 

Iz uvoda odločbe mora biti razvidno, da stranko zastopa začasni za-
stopnik, prav tako je potrebno v obrazložitvi odločbe navesti, da je bil 
stranki postavljen začasni zastopnik. 

Po 4. odst. 51. člena ZUP je možno postaviti začasnega zastopnika 
tudi znani osebi z znanim prebivališčem, in sicer takrat, kadar je treba 
opraviti dejanje, ki ga ni mogoče odložiti, stranke njenega pooblaščenca 
ali zastopnika pa ni mogoče pravočasno povabiti. To je treba takoj 
sporočiti stranki, pooblaščencu oziroma zastopniku. 

Začasnega zastopnika se lahko postavi tudi v primeru solastništva 
(npr. ko ni znano prebivališče enega izmed solastnikov).

Primer sklepa o postavitvi začasnega zastopnika po 1. odst. 51. člena 
ZUP je na vseh OE. 

Prenos dobrih praks 
pri razvoju podeželja v EU
Mednarodna konferenca – 

Otočec 16.-19. 2. 2005

V okviru projekta »Prenos dobrih praks pri razvoju podeželja v EU 
– Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine«, podprtega s stra-
ni predstavništva EU v Sloveniji, in soorganizaciji z ambasado 
Združenega kraljestva v RS, MKGP ter z gostiteljem Območne GZS 
Novo mesto – Koordinacijskega odbora projekta Po poteh dediščine 
Dolenjske in Bele krajine, se je s svojim referatom »Gozd in gozdni 
prostor – priložnost za razvoj podeželja (J. Prah in J. Mori), udeležila 
tudi Delovna komisija ZGS za razvoj podeželja. 

Preko 160 udeležencev iz Slovenije in še desetih drugih držav je ugo-
tavljalo, da mora Slovenija nujno obogatiti in razširiti svojo turistično 
in drugo ponudbo dejavnosti na podeželju, nenazadnje do vsake po-
samezne kmetije. Konferenca je pokazala, da je za projekt, kakršen je 
Po poteh dediščine, veliko zanimanje po drugih območjih Slovenije 
in tudi v tujini. Naravna lepota in naravna danost ter vitalno kmetij-
stvo in gozdarstvo so glavni aduti razvoja podeželja. Vse to daje tako 
nove kakovosti za bivanje na podeželju, kot nove zaposlitve. Potrebna 
so drugačna izobraževanja, predvsem v paradigmi  »od spodaj na-
vzgor«, podkrepljena z razvojem partnerskih oblik. Zastrašujoč  je 
podatek, da se  v Sloveniji dnevno ukine 7–8 kmetij. 
V referatu smo poudarili, da gozdovi in gozdarstvo v Sloveniji za 
podeželje prav gotovo predstavljajo ogromen razvojni potencial, ki pa 
je zaenkrat še zelo slabo izkoriščen. Na srečo se tudi Evropa vse bolj 
zaveda pomena gozdov predvsem zaradi njegovih splošno koristnih 
vlog. 

V lanskem predlogu Evropske komisije za finančne podpore za 
razvoj podeželja v naslednjem proračunskem obdobju (2007–2013) 
je gozdarstvo opredeljeno kot integralni del razvoja podeželja.  Zato 
lahko upamo, da bo tudi v Sloveniji  več posluha za potrebe gozdov 
in njihovih lastnikov,  predvsem z vidika razvoja podeželja. Zato bo 
v prihodnje potrebno opredeliti potrebne ukrepe za razvoj gozda in 
gozdnega prostora, kakor tudi ukrepe za hitrejši razvoj podeželja na 
področjih, kjer različne vloge gozda zagotavljajo prebivalcem dostoj-
no preživetje ali pa vsaj delno povečanje rednih dohodkov. Prikazali 
pa smo še nekaj primerov dobre prakse, ki jih gradi ZGS (združevanje 
lastnikov gozdov, Oglarska dežela, Logarska dolina, grajene in narav-
ne danosti, dopolnilne dejavnosti ...) .

Poudarjeno je bilo, da v državi teče 22 projektov razvoja podeželja, 
ki jih bo potrebno prilagoditi za novo razvojno obdobje 2007–2013, 
kajti leta 2007 se spreminja pravni red na področju kmetijstva (in 
gozdarstva) v EU. Oblikovana je bila posebna skupina, ki bo skrbela 
za umestitev teh programov v bodoči skupni program razvoja. Pose-
bej je bil predstavljen Razvojni program podeželja regije Posavje, kjer 
sodelujemo z gozdarji ZGS OE Brežice kot partnerji.
Pomen konference na Otočcu se je še povečal z obiskom mag. Fran-
cija Buta in Marjana Hribarja, pa tudi ambasadorjev Velike Britanije 
in Hrvaške ter predstavnikov Evropske komisije v Sloveniji.

Jože PRAH, KE Radeče

Iz naše prakse
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8. IUFRO Evropski 
forum o urbanem 
gozdarstvu, 
Celje 9.-13. maj 2005 

M
ednarodno sodelovanje

V Listu že napovedana mednarodna strokovna konferenca IUFRO, ki 
jo bo maja gostil Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z Mestno 
občino Celje, se hitro približuje. 
IUFRO Evropski forum o urbanem gozdarstvu je ena novejših pobud 
na področju gozdarske stroke, ki se zaradi povečanega zanimanja za 
gozdove in drevesa v urbanem okolju v zadnjem desetletju pospešeno 
razvija. Za evropsko gozdarsko stroko, sicer  tradicionalno usmerjeno 
na podeželje in na proizvodne funkcije gozdov, predstavlja naraščajoč 
interes javnosti za gozdove poseben izziv. Interdisciplinarnost, pou-
darjena socialna dimenzija in sodelovanje javnosti pri upravljanju 
zahtevajo od gozdarstva nova znanja in razvoj. Osnovni namen fo-
ruma je povezovanje raziskovalnega in operativnega področja ter 
izmenjava informacij in izkušenj pri upravljanju gozdov s poudarje-
nimi socialnimi funkcijami. Poleg gozdarskih se ga udeležujejo tudi 
strokovnjaki iz drugih področij, npr. urbanisti, krajinski arhitekti,  
geografi, biologi in drugi. 

Organizacija konference v Celju je bila Zavodu za gozdove Slovenije 
zaupana na zadnjem forumu v Stockholmu. Prve priprave so se z 
izdelavo vsebinske zasnove, postavitvijo spletne strani in ustanovi-
tvijo organizacijskega odbora začele že lansko poletje. Po zaključku 
prijav referatov konec januarja smo bili zelo zadovoljni z odzivom, saj 
smo celo presegli zastavljeni cilj »30/50/20«, ki se nanaša na število 

Robert HOSTNIK, KE Celje
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Udeležba na COFO 
Jurij BEGUŠ, vodja oddelka IV

strokovnih prispevkov, število tujih udeležencev in število držav. Na 
forumu bo tako predstavljenih 33 prispevkov, prijavljeni udeleženci 
pa prihajajo iz 22-ih držav, med njimi tudi uradni predstavniki IU-
FRO, FAO in EFI. Vse prispevke je obravnaval in sprejel poseben 
mednarodni strokovno-znanstveni odbor foruma, ki smo ga obliko-
vali v ta namen. 

Na konferenci bodo v šestih vsebinskih sklopih predstavljene tako 
teme s področja upravljanja gozdov in dreves v urbanih okoljih, kakor 
tudi nekatere povsem nove vsebine, kot so npr. marketing, uvelja-
vljanje blagovnih znamk ali uporaba sodobnih medijev. Poleg tega 
bo predstavljen novo zasnovan mednarodni podiplomski študij urba-
nega gozdarstva ter zanimivi primeri dobrih praks iz Nemčije, Nizo-
zemske, Francije, Avstrije, Anglije, Norveške, Švedske in ZDA. Po 
konferenci bo za tuje udeležence organiziran tudi dvodnevni seminar 
z naslovom »Sonaravno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji«.

Evropski forum o urbanem gozdarstvu predstavlja odlično priložnost 
za navezavo stikov, izmenjavo izkušenj in znanj ter za seznanitev z 
evropskimi trendi na tem vedno bolj aktualnem področju gozdarstva. 
Pričakujemo tudi udeležbo okoli 30-ih domačih strokovnjakov, od tega 
velik del iz ZGS. Uradni jezik konference je sicer angleščina, vendar 
bo za domače udeležence zagotovljen prevod. Več informacij o forumu 
v Celju je dostopnih na spletni strani www.celje.si/efuf2005 oz. na 
elektronskem naslovu organizacijskega odbora efuf2005@siol.net. 

Organizacija Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano FAO, ki 
ima sedež v Rimu, prireja vsaki dve leti konferenco komiteja za gozdar-
stvo, imenovano COFO, ki se je udeležijo praviloma delegacije večine 
držav, članic ZN. 
Na teh konferencah udeleženci razpravljajo o perečih problemih sve-
tovnega gozdarstva, pregledajo delo FAO na gozdarskem področju, 
mnenja delegacij pa so tudi vodilo oziroma usmeritve gozdarskemu 
oddelku na FAO za nadaljnje delo. V letošnjem letu je bila konfe-

Foto: J. Beguš

Foto: J. Beguš

Konference v 
Rimu sta se 
udeležila tudi 
Jurij Beguš in 
mag. Živan 
Veselič.
(na sliki)
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Alojz Lipnik, ki vam ga tokrat predstavljamo, je bil pred kra t kim 
razglašen za občana leta v občini Solčava. Ko sem ga malo povprašala o 
razlogih za imenovanje, se je z zanosom razgovoril o svojem delu revir-
nega gozdarja. V tem okviru je kot mentor študijskih krožkov  osnoval 
uspešen krožek, ki je prerasel v društvo za razvoj in ohranjanje naravne 
in kulturne dediščine Panorma. Prizadeva si, da bi se študije, analize, 
diplomske ali magistrske naloge (in ni jih malo), ki so bile v preteklosti 
opravljene na Solčavskem, prenesle s papirja in zaživele tudi v praksi. 
Projekt ohranjanja dediščine ob Solčavski panoramski cesti jim je prine-
sel tudi prestižno nagrado družbe Ford za ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine za leto 2004.

Zakaj si postal gozdar? 
Predvsem me je vodila ljubezen do narave, ki temelji na tem, da 
izhajam iz podeželja in sem od nekdaj obkrožen z naravo. Nekaj je 
seveda k temu prispevala tudi gozdarsko–lovska tradicija v družini.
Koliko časa si že zaposlen na ZGS?
Po končanem študiju sem se leta 1996 zaposlil na Zavodu za gozdove. 
Pred študijem sem za kratek čas delal tudi še kot gozdarski tehnik na 
takratnem GG Nazarje.
Kje delaš?
Delam kot revirni gozdar v revirju Logarska dolina, ki je del KE 
Luče.
Katero opravilo je zate pri delu najpomembnejše?
Prvi pogoj za dobro delo je zagotovo strokovnost. Drugi pogoj pa 
je človeški pristop, vzpostavitev pristnega stika z ljudmi. Če zadev 
nimaš dobro »naštudiranih«, če sam nisi prepričan v svoje znanje ali 
če ti ne uspe prepričati lastnika gozda, da je nekaj pravilno, si težko 
uspešen pri svojem delu. Pri tem je res pomembno praktično sveto-
vanje, ki ni vedno samo strokovno, včasih je tudi zelo osebno. 
Kateri dogodek se ti je v delovni praksi najbolj vtisnil v spomin?
Pri svojem delu dnevno doživljam zanimive stvari, zato težko izpo-
stavim kak poseben dogodek. Pred leti sem v revir povabil gozdarja, 
ki je želel videti divjega petelina. Že ponoči sva se odpravila na pot. 
»Naskakovanje« je bilo uspešno, saj sva se mu med petjem uspela 
približati prav do drevesa, na katerem se je pozibaval. Kot je večkrat 
običaj, se je po določenem času spustil z drevesa na tla. Prelet je bil 
moje veliko presenečenje, saj je petelin hotel pristati na moji glavi. 
Očitno pa se mu je »zadeva« še med preletom zdela malo čudna, zato 
je v zadnjem trenutku raje le pristal na trdnih tleh. Ob tem dogodku, ki 
je trajal le delček sekunde, sem se odločil, da se ne bom premaknil, pa 
tudi če bo moja glava »pristajalna steza«. Doživetje se je končalo tako, 
da je petelin, ne da bi me opazil, po tleh mirno odkorakal stran.     
Najbolj smešna stvar, ki se ti je zgodila pri delu?
Takole, ko se kakšno delo v okviru društva ali krožka včasih zavleče 

še pozno v noč, se zgodi marsikaj. In tako smo ob neki priložnosti 
v vsej delovni vnemi kar pozabili na počitek. Pa si je eden od nas 
rekel, da ima že dovolj, zlezel na krušno peč in zaspal. Mi pa smo ga 
previdno okrasili, kot je navada z mrliči, in fotografirali. Kljub temu 
zamere ni bilo.
Najlepši kotiček na tvojem terenu?
V tako lepem revirju, kot je Logarska dolina, bi se res težko odločil. 
In ker uživam tudi v malih stvareh, trenutkih, me včasih navduši že 
mravljica, ki jo imam priložnost opazovati. Če pa moram izpostaviti 
kak kotiček, bi se odločil za lepo razgledno točko na Strevčevi peči, 
blizu cerkvice pri Sv. Duhu, kjer se po razmeroma lahkem in kratkem 
vzponu odpre pogled na vse tri doline: Robanov kot, Matkov kot in 
Logarsko dolino.
Najljubši letni čas in zakaj?
Vsak letni čas mi je po svoje všeč. Pomlad, ko vsa narava cveti, se 
prebuja, poletje, ko se pri nas začne živžav, turistični utrip, jesen, ko 
se vse skupaj malo umiri, ko narava dobi najlepše barve, pa tudi zima 
je po svoje lepa. Mogoče se mi okus spreminja, saj sta mi vse bolj všeč 
jesen in zima. 
Najljubše drevo?
Odločil bi se za značilno drevo naših krajev, macesen, ki je s svojo 
zlato barvo še posebno izstopajoč v jeseni. Zdi se mi, da nekako 
simbolizira našega človeka, je trmast, neupogljiv in kljubuje vsem 
nevihtam.
Družina?
Pri meni je družina vedno na prvem mestu. Tudi službo je težko do-
bro opravljati, če doma stvari niso »poštimane«. Z ženo sva se spozna-
la med študijem v Ljubljani in pred šestimi leti se je preselila k meni v 
Solčavo. Ustvarila sva si topel dom in imava trenutno dva otroka. Če 
bo vse, kot je treba, bomo poleti zibali v tretje. 
Najljubše opravilo izven delovnega časa?
Tudi moje ostalo delo je kar nekako prepleteno s službo, za hobije 
mi ostane bolj malo časa. Bi pa rekel, da moj prosti čas zaznamuje 
ljubezen do glasbe. Vse do letošnjega leta sem bil del spremljevalne 
skupine Natalije Verboten. Spremljali smo jo šest zelo lepih let, ves 
čas vzpona. Sodelovanje smo zaključili, saj je bilo številne obveznosti 
težko usklajevati. Še vedno pa zelo rad pojem, igram kitaro, po potre-
bi se usedem tudi za klaviature.
Namesto gozdar bi bil...?
(malo v hecu) Mogoče psiholog, saj me zelo zanimajo odnosi med 
ljudmi. Ali pa tudi muzikant. Sicer pa je tudi pri tem potrebno biti 
malo psihologa, da ti uspe ljudi razveseliti.
Na kaj si v svojem življenju najbolj ponosen?
Sem skromen človek... (dolg razmislek). Na to, da imam urejeno 
družino, da se imamo lepo ter na to, da mi uspeva najti užitek v službi 
in v vsem, kar počnem.
Ostaja kakšen življenjski cilj neizpolnjen?
Oh, veliko jih je. Blizu svojega doma smo kupili več kot 200 let star 
»farovški« hlev. Obnovitev je trenutno moj največji cilj in izziv. Ker 
je v Solčavi malo tako starih stavb, želimo vsekakor ohraniti staro 
obliko in dodati novo vsebino. V projekt sta vključena tudi arhitekta 
Janko Rožič, ki je zasnoval zanimiv hostel Celica v Ljubljani, ter pro-
fesor Likar s Fakultete za arhitekturo.
Kaj vam polepša dan?
(kot iz topa ...) Poljubček žene za dobro jutro in smeh mojih otrok!

Zapisala: Katja Konečnik
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Mednarodno sodelovanje

renca med 15. in 19. aprilom, kot delegacija Slovenije pa sta se ga 
udeležila mag. Živan Veselič in Jurij Beguš. Sama konferenca je 
zanimiva tudi zaradi tega, ker so tam zbrane praktično vse države, 
zato predstavlja odlično priložnost za navezovanje novih stikov ter za 
poglobitev starih. Slovenija je izkoristila konferenco za predstavitev 
rezultatov FAO projekta »Preskrba in raba bioenergije v smislu traj-
nostnega gospodarjenja z gozdom«, ki smo ga na ZGS zaključili mar-
ca. Na predstavitev smo povabili države Vzhodne in Srednje Evrope. 
Prisostvovalo je deset držav, predstavnik Evropskega gozdarskega 
inštituta, več visokih predstavnikov FAO in predstavnik evropske ko-

misije ZN iz Ženeve. Namen predstavitve je bil v tem, da poskušamo 
slovenski projekt razširiti na države regije ter tako oblikovati večji 
regionalni projekt, ki bi reševal problematiko učinkovite rabe lesne 
biomase s poudarkom na ugotavljanju njenih potencialov, pri tem pa 
bi imela Slovenija eno vodilnih vlog. Predstavljeni rezultati so bili 
udeležencem zanimivi, zato bo verjetno v jeseni v Sloveniji organi-
zirana mednarodna delavnica, na kateri bi dokončno dorekli oblike 
bodočega sodelovanja. Naj še omenimo, da je bilo na COFO 2005 
predstavljeno stanje gozdov v svetu, ki ga je moč dobiti na spletni 
strani FAO http://www.fao.org/forestry/index.jsp.
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K
rajevna enota se predstavi

Predstavitev krajevne enote Kranj

Površina gozdov: 17.494 ha (53 % gozdnatost, 
7,8% varovalnih gozdov, 5 % državnih gozdov)
Občine: MO Kranj, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor (del)
Gospodarske enote: Preddvor, Cerklje, Besnica
Število revirjev: 8 – Zaplata, Kranj, Vojvodin boršt, 
Šenturška gora, Velesovo, Šenčur, Nemilje in Bitnje. 
Vodja KE: Janez Logar
Revirni gozdarji: Danilo Fabjan, 
  Matija Mediževec, 
  Tomaž Krišelj,
   Tomaž Polajnar, 
  Darko Turk, 
  Martin Umek, 
  Janez Delavec - pripravnik

Krajevna enota Kranj je največja v okviru območne enote Kranj ter 
obsega njen osrednji del. Večino območja sodi v predalpski svet, severni 
del enote pa sega tudi v alpski svet Kamniško-Savinjskih Alp. Najvišja 
točka enote je Storžič z 2.132 m nadmorske višine, najnižja točka pa 
je na reki Savi 355 m.

Gozdovi v ravninah Sorškega polja, Kranjskega polja oz. Kranjske 
ravnine so bili poseljeni že pred prihodom Slovanov v 6. stoletju in 
kažejo na dediščino iz antične dobe. Slovani so prevzeli izkrčene 
površine in jih poimenovali “polje”, kar ne pomeni samo obdelanega 
polja, marveč raven svet nasploh. Krčenje gozdne pramatice je obliko-
valo današnje gozdne zaplate z gozdnatostjo med 25-40 %, odvisno od 
polja. Pritiski na gozdni prostor zaradi izgradnje infrastrukture so v 
zadnjih desetletjih proces deforestacije še pospešili (gozd na Sorškem 
polju bi s takim tempom krčitev izginil v približno 200 letih). Če kul-
tura pomeni prilagoditev naravi v mejah njene nosilne zmogljivosti, je 
bila ta verjetno ponekod že presežena. Temna plat ravninskih gozdov 
so tudi nelegalni kopi gramoza in divja odlagališča odpadkov. Gra-
moznice (38 evidentiranih) in številna divja odlagališča se nahajajo 
na vodonosnikih, ki naj bi predstavljala perspektiven vir pitne vode 
za naše glavno mesto. Svoje prispeva tudi kmetijstvo z atrazinom, s 
katerim se škropijo poljščine in zaradi katerega je ustekleničena pitna 
voda dandanes že realnost.

Posebnost krajevne enote so tudi protokolar-
ni objekti Republike Slovenije, to sta Brdo in 
Strmol. Od 496 ha velikega kompleksa Brdo pri 
Kranju, ki je bil v današnji obliki zasnovan leta 
1972, je 380 ha gozda. Karel Zois je na pose-
stvu med leti 1785 in 1790 sadil alpske rastline 
in osnoval botanični vrt, ki velja za prvi alpi-
num na ozemlju Slovenije. Rodbina Zois je leta 
1929 posestvo prodala na javni dražbi, in sicer 
Francu Dolencu in Stanku Heinricharju, ki sta 
zasadila več milijonov smrek. Grad in zemljišče 
je l. 1935 kupil knez Pavle Karađorđević z izpo-
sojenimi 1.600.000 dinarji. Po 2. svetovni voj-
ni so posest prvič povečali leta 1957 in 1961 
in drugič leta 1972. V okviru brdskih gozdov 
poteka pestra raziskovalna dejavnost, katere 
naročnik je Javni gospodarski zavod protoko-
larne storitve RS. V okviru posestva je posta-
vljena tudi ploskev za intenzivno spremljanje 
stanja gozdov (Forest Focus 2003–2008).

Posestvo Strmol obsega grad Strmol, ki je kulturni spomenik 
državnega pomena, pripadajoči park in gozd. Grad je nekoč pripadal 
nekdanjemu ljubljanskemu županu Hribarju.

Drug poseben objekt in ambient je mednarodno letališče 
Brnik, skupaj z vojaškim delom. Gozdov okoli letališča, 
ki ščitijo letala pred bočnimi vetrovi (poudarjena zaščitna 
funkcija), je 893 ha in so povečini v zasebni lasti, znotraj 
letališke ograje pa je lastnik gozda Aerodrom Ljubljana 
d. d.. Zaradi obsežnih infrastrukturnih posegov je v ožjem 
območju letališča gozda ostalo le še borih 36 ha. Spreje-
manje novih lokacijskih načrtov za nove storitvene dejavno-
sti ob letališču napoveduje obsežne posege v doslej še dobro 
ohranjen začitni pas.

Poseben status imajo gozdovi MORS-a, ki so na več lokacijah, in so 
vsi tudi ograjeni in izvzeti iz normalnega gospodarjenja.

Čisto druga plat zgodbe pa so strnjeni in relativno dobro ohranjeni 
podgorski in gorski gozdovi od planote Jelovice na zahodu do Kr-
vavca na vzhodu. Prevladujejo bukova rastišča, ki jim je primešana 
smreka. Najbolj znana regionalna identiteta gozdnega prostora je 
“Hudičkov boršt” na Zaplati, ki se vidi do Ljubljane, in je del gozdne-
ga rezervata ”Zaplata” (133 ha). 

Drug gozdni rezervat je “Kriva jelka” (11 ha) v okviru 1200 ha 
velikega “Spominskega parka Udin boršt”. V Udin borštu je 
v zad njem vrtinčastem viharju leta 1984 napadlo ca. 80.000 
m3 lesa iglav cev. “Kriva jelka” je znana po rokovnjačih, 
možeh in fantih, ki so se izogibali vojaške suknje v času 
fran coske revolucije in Ilirskih provinc: Rokovnjače, 
ki niso imeli stalnih prihodkov in so se preživljali z 
darovi in razbojništvom, je dokončno uničila avstrijska 
vojska po l. 1853.
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Grmovje in goščava
to je men’ za en cer,
bridkosti in težave
od jutra do večer.

Oh, vsega sem se naveličal,
ne bom se skrival več,

zdaj pojdem pa v kasarno,
če pridem koj pod meč.

 (Rokovnjaška pesem
 iz knjige “POD KRIVO  
JELKO”, Peter Bohinjec, l. 1923.)

Napisal: 
Janez Logar  univ. dipl. inž. gozd.
Vodja krajevne enote Kranj

Grmovje in goščava
to je men’ za en cer,
bridkosti in težave
od jutra do večer.

Oh, vsega sem se naveličal,
ne bom se skrival več,

zdaj pojdem pa v kasarno,
če pridem koj pod meč.

 (Rokovnjaška pesem
 iz knjige “POD KRIVO  
JELKO”, Peter Bohinjec, l. 1923.)

Veliko število lastnikov gozdov na krajevni enoti Kranj, tj. 6036, pre-
sega polovico lastnikov gozdov na OE Kranj. To dejstvo narekuje sko-
raj vso dejavnost javne gozdarske službe, ki jo opravljamo na krajevni 
enoti. Povprečna gozdna posest obsega 2,89 ha (v nižinskih gozdovih 
je še manjša in še bolj razdrobljena). Na krajevni enoti letno izdamo 
2400 različnih upravnih odločb, kar je za sedanje število zaposlenih 
velika obremenitev. Vsa neurejena pravna in lastninska razmerja v 
zasebnih gozdovih gredo preko naših hrbtov, še posebej takrat, ko 
moramo zagotoviti izvedbo odločb. V letih 2003 in 2004, ko smo 
za posek označili 35.000 m3 lubadark, je bila časovna stiska zaradi 
predpisanih rokov še toliko večja.

Na krajevni enoti se lahko pohvalimo z relativno velikim 
deležem opravljenih negovalnih del v gozdovih, ki so 95 % v 
zasebni lasti. Obseg negovalnih del je v letu 2004 znašal 232 
ha (33 ha / revirnega gozdarja). Obseg del se iz leta v leto 
povečuje in predstavlja 90 % načrtovanih del po gozdnogo-
spodarskih načrtih.
Letni možni posek drevja znaša 81.427 m3, dejanski posek 
pa predstavlja 66 % možnega. Varstveno sanacijske sečnje 
(podlubniki, veter, kostanjev rak) dosegajo 41 % realizira-
nega poseka .

Omrežje katergoriziranih gozdnih cest je dolgo 153 km. Nadzor in 
prevzem vzdrževalnih del na gozdnih cestah je ena glavnih zaposlitev 
vodje KE v poletnem in jesenskem času, strojna dela preko izbranih 
izvajalcev potekajo na 30–40 cestah letno.

Krajevna enota ima na skrbi tudi gozdno učilno v Besnici z vadbe-
nim poligonom. V zadnjih 6-ih letih se je tečaja iz varnega dela z 
motorno žago udeležilo 81 lastnikov gozdov (31 % jih je opravilo tudi 
nadaljevalni tečaj in 10 % izpitnega). Ostalih tečajnikov s področja 
tehnologije (krojenje, traktor, lesna biomasa) je bilo 116, seminarjev 
in delavnic iz gojenja in varstva gozdov pa se je udeležilo 76 lastnikov 
gozdov.

Velika kadrovska fluktuacija zaposlenih na KE Kranj v obdobju 
od 1998–2004 je krepko pomladila krajevno enoto. Odšlo je šest 
gozdarjev, prišli pa so štirje novi. Trenutna povprečna starost zapo-
slenih na KE Kranj je 34,8 let (najmlajši 25 let, najstarejši 43 let). 
Nove moči na KE so se spopadle z obnovo treh gozdnogospodarskih 
načrtov, ki so sledili eden za drugim: GGE Cerklje, GGE Preddvor 
in GGE Besnica.

Za naprej nas čaka še veliko dela. Bolj učinkovito obvladovanje prime-
stnih gozdov (ki so »razdrobljeni« na tri GGE in tri revirne gozdarje) 
ter prizadevanja KE in OE za povečanje obsega teh gozdov je gotovo 
ena od pomembnih prioritet. Smo precej urbanizirana krajevna eno-
ta in potrebe mestnih in obmestnih prebivalcev so vsak dan večje. 
Nasploh bi veljalo okrepiti stike s šolami in organizirati učno pot na 
kranjski ravnini. Vse te želje pa bo mogoče uresničiti le z okrepljeno 
kadrovsko zasedbo krajevne enote.

Krajevna enota se predstavi
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Z
anim

ivosti

V gozdu je lepo
Jože Prah, KE Radeče

Irena Bostič, lastnica Valvazorjevega lovskega dvorca iz Zavrha iz  Dol 
pri Litiji, iz Oglarske dežele, in Jože Prah, revirni gozdar, sta povabila 
svoje prijatelje iz cele Slovenije na družabno srečanje z naslovom  
V gozdu je lepo. 

Zbralo se je 40 poslušalcev in izvajalcev zelo različnih poklicnih 
profilov, od gozdarjev, lastnikov gozdov, kmetic, profesorjev, 
ekonomistov, kiparjev do filozofov. Vsak izmed njih je pripravil 
del sebe in ga podaril ostalim. Brali in peli so ob ognju v kaminu, 
v viteški sobi. Njihovi prispevki so govorili o drevesu, gozdu in 
človeku. Kako so ga spoznali, se srečali z njim, kako ga zaznavajo 
danes. Kaj jim pomeni danes. Koliko osebnih doživetij je vezanih 
morda na eno samo drevo ali množico dreves. Tudi bojimo se drevesa. 
Kot je povedala ena izmed udeleženk, še nikoli ni splezala na drevo. 
Nekaterim nudi preživetje in to posebno ljubezen do drevesa, ko 
slabemu vzameš življenje zase, daje svojstven odnos do spoznavanja 
Narave, njene biti. Kako vse se lahko potopimo v gozd in črpamo 
iz njega. Kaj pa mu vračamo? Slišali smo, kako imajo otroci svoja 
drevesa, kako jih čutijo in skrbijo za njih. Skratka, kar vsem je gozd 
pri srcu, kar vsi imamo drevesa radi. Ali kot je povedal profesor: 
»Slovenci smo gozdni narod.«

Udeleženci so strnili svoje misli v knjigo spominov in si obljubili, 
da se ob letu, tretji torek v mesecu marcu, ponovno snidejo, morda 
še povabijo svoje prijatelje v Oglarsko deželo, v Valvazorjev lovski 
dvorec.  

Namen družabnega srečanja
je dati spoštovanje gozdu, drevesu, 
človeku in dušo Valvazorjevemu lovskemu dvorcu.

Sledilo je 
prijetno 
druženje ...
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Ali se strinjate?
PROGRAMER: je tip, ki ti reši problem, za katerega nisi vedel, 
da ga imaš, in to tako, da nič ne razumeš.

EKONOMIST: je strokovnjak, ki bo jutri vedel zakaj se tisto, 
kar je napovedal včeraj, danes ni zgodilo.

TIMSKO DELO: je možnost prevalitve krivde na nekoga 
drugega.

NOGOMET: z njim se je poročila vsaka ženska, čeprav tega 
sploh ni vedela.

HARDWARE: je del računalnika, ki sprejema udarce, ko zataji 
software.

Za šalo?
Se dva mulca pogovarjata, pa en vpraša:
- Ej, a misliš, da če kupiš procesor, da dobiš zraven tudi MHz ali
  pa moraš to posebej kupiti?
- Ja ne vem... Ko sva že ravno pri računalnikih... 
  Koliko barve porabi tvoj monitor?

Urednik Lista in 
njegov hobi ...

Na sliki desno je 
Jože Prah v družbi 
lastnice dvorca.
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Sindikalne novice

Sindikalne novice 
OKTOBER 2004 – 
FEBRUAR 2005

V jesensko-zimskem obdobju smo delovali takole:
– okt. 2004: dopis Konference sindikata ZGS (v nadaljevanju: KS) 

na MKGP za pogajanja o kolektivni pogodbi;
– 10. 11. 2004: 19. seja KS;
– 8. 12.  2004: dopis KS na ZGS o znižanju članarine;
– 8. 12. 2004: dopis KS na ZGS kot odgovor na poslana predloga 

Pravilnika o disciplinski in odškodninski odgovornosti ter Pravilnika 
o oddaji naročil male vrednosti;

– 13. 12. 2004: 20. seja KS;
– 24. 12. 2004: dopis KS na Ekonomsko-socialni svet s pripombami 

na predlog Uredbe Vlade RS o zneskih povračil stroškov v zvezi z 
delom;

– 20. 1. 2005: informacije KS za SDDO o službenih prevozih na 
ZGS;

– 21. 1. 2005: 5. sestanek delovne skupine KS;
– 21. 1. 2005: sestanek KS z direktorjem ZGS;
– 26. 1. 2005: obvestilo članom KS v zvezi s službenimi mobilnimi 

telefoni:
– 13. 2. 2005: mnenje SDDO k predlogu Pravilnika o disciplinski 

in odškodninski odgovornosti delavcev ZGS;
– 16. 2. 2005: 6. sestanek delovne skupine KS;
– 18. 2. 2005: sestanek KS z direktorjem ZGS (disciplinski 

pravilnik);
– 21. 2. 2005: predlog KS za popravke predloga Pravilnika o 

disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev ZGS (dne 23. 2. 
2005 smo prejeli pisno obrazložitev ZGS o upoštevanju pripomb);

– 23. 2. 2005: sestanek KS ZGS z vodstvom ZGS;
– 23. 2. 2005: pripombe SDDO k popravljenemu predlogu 

Pravilnika o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev ZGS 
(razrešene na sestanku z vodstvom ZGS 23. 2. 2005);

– 23. 2. 2003: dopis KS za ZGS v zvezi z obdavčitvijo prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja delavcev ZGS pri Prvi 
pokojninski družbi (razrešeno na sestanku z vodstvom ZGS 23. 2. 
2005);

– 25. 2. 2005: 21. seja KS.

V letošnjem letu smo imeli tudi dve seji RO SDDO, na katerih 
smo obravnavali medsindikalno usklajevanje predlogov in 
popravkov Kolektivne pogodbe za javni sektor. Nova vlada je  
zmanjšala število orientacijskih delovnih mest (ODMN) z 256 
na 90. Od naših treh ODMN ostajata v seznamu revirni gozdar 
in gozdar načrtovalec. Usklajevanja potekajo zaenkrat le za 
plačno skupino C. Na usklajevanja za plačno skupino I, v kateri 
je tudi naš Zavod, še čakamo.

Glede podpisa kolektivne pogodbe obveščamo vse člane in ostale, 
da smo že mnogokrat pozvali pristojne na MKGP k takojšnjemu 
začetku pogajanj. Datum sestanka še ni dogovorjen. Prav tako 
čakamo na aktiven začetek urejanja problema službenih prevozov. 
Seveda pa čas teče in možnost dvostranskega partnerskega 
urejanja omenjenih problemov očitno za delodajalca ni zanimiva 
alternativa.

KS ZGS je na zadnji seji sveta ZGS vse prisotne uradno 
obvestila o ciljih svojega delovanja v letu 2005. Cilja sta dva, in 
sicer: podpis kolektivne pogodbe za javno gozdarsko službo in 
dokončna ureditev službenih prevozov.   
      

predsednik KS ZGS                                                                      
             Igor Lampe  

ZGS na snegu

Soriška planina – Smučarsko 
prvenstvo gozdarjev Slovenije 
(5. februar 2005)

Gozdarski kolegi v okviru Kranjske-
ga gozdarskega društva so nam pri-
pravili lep zimski dan na snegu. Stot-
nija športno razpoloženih gozdarjev, 
večinoma iz ZGS, je prekrižala 
smuči in palice v veleslalomu in smu-
čarskem teku. Zmagovalci iz vrst 
ZGS so bili: Špela Habič in Vanja 
Primožič v veleslalomu, Stane Pirc 
in Boris Črešnar v tekih.

Na ZGS smo si ljudje pozimi lahko zelo 
različni. Nekateri občudujejo in spremljajo 
življenje gozda bolj od daleč, drugi pa se zapo-
dimo v prvi sneg, zavzeto treniramo in se prid-
no udeležujemo gozdarskih zimsko – športnih 
prireditev. Ponosni smo, da je na teh priredi-
tvah največji delež sodelujočih prav iz ZGS 
in veseli nas, da imamo pri tem vso podporo 
naših predpostavljenih.

Minsk (Belorusija) – 
(21. - 27. februar 2005)
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Nekaj zanimivih utrinkov iz letošnje zimske sezone: 
Mrkopalj (Hrvaška) – Srečanje gozdarjev iz dežel Alpe – Adria (12. 
februar 2005)
V organizaciji kolegov iz Hrvatskih šuma so na Mrkopalju potekale 
tekme gozdarjev iz Koroške (Avstrija), Furlanije – Julijske krajine 
(Italija), Slovenije in Hrvaške. 

Nasmejana 
tretjeuvrščena 
štafeta iz Postojne: 
Špela Habič, Hani in 
Franc Ivančič.
Zmagovalci iz vrst 
ZGS: Tina Kotnik, 
Špela Habič in Janez 
Ponikvar v 
veleslalomu, Mirjam 
Mikulič in Franc 
Ivančič v tekih, 
Mirjam Mikulič v 
kombinaciji.

Minsk (Belorusija) – 37. Evropsko prvenstvo gozdarjev 
v smučarskih tekih (21.-27. februar 2005) 

12 zaposlenih iz ZGS je v okviru številčne ekipe Slovenije uspešno 
nastopalo v gozdarskem biatlonu.

Po 26 urah 
vožnje z 
avtobusom in 
2 urah čakanja 
na beloruski meji 
smo z olajšanjem 
zagledali cilj.

Tradicionalna 
slovanska 
dobrodošlica 
s kruhom in soljo 
na otvoritveni 
slovesnosti. 
Vodja odprave Janez 
Konečnik v družbi 
naših beloruskih 
vodičk.

Tekmovanja so potekala v lepo urejenem in dobro pripravljenem 
Olimpijskem centru Raubiči. Vsi smo tekli in streljali po svojih naj-
boljših močeh, eni hitreje, drugi počasneje.

V cilju. Najuspešnejša slovenska 
udeleženka Karin Ivančič, zmago-
valka v kategoriji U19 – klasično 
in 2. v kategoriji U19 – prosto.

Kot je že skoraj tradicija, smo Slovenci pobrali večino medalj ter na 
koncu z veliko prednostjo zmagali v skupni razvrstitvi. 
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 V zimi 2004/2005 smo med drugim počeli tudi vse to …

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

V okviru prvenstva so 
organizirane tudi 
zanimive ekskurzije in 
strokovna predavanja. 
Zobr, največja evropska 
žival, ki smo jo imeli 
priložnost videti 
na ekskurziji v 
Berežinski narodni park.

Katja in Tina 
- želja po 
hitri predaji 
lahko izgleda 
malo 
nerodno ...

Zadovoljstvo v slovenski odpravi po uspešnem tekmovalnem tednu.

Hani Ivančič je z 
dvema srebrnima 
medaljama 
uspešno 
konkurirala 
starejši sestri.

Na zaključni 
prireditvi smo 
si eno od miz 
kar prisvojili.

Za 8. marec, namesto 
rož, blejske gozdarke z 
računalniško podporo 
skozi pokljuške gozdove 
na Lipanco.

Zdravo,
rezultat testiranja D2X in 200-400/4 AF-S IF-ED VR - najnovejše 
in najbolj »vroče« Nikonove opreme. High speed (6,8 MP) 800 mm 
goriščnica, slikano iz roke ob vključenem VR.

Lep pozdrav Hrvoje

Naslednje leto nas pričakuje Sarajevo!

Množičnost je eno 
od glavnih načel 
EFNS, kar se lepo vidi 
na štartu moških štafet. 
V Minsku se je tudi 
letos zbralo skoraj 1000 
udeležencev iz preko 20 
evropskih držav.


