
Glasilo Yavoda ya goydove Slovenije

Drage sodelavke,  
dragi sodelavci!
Zajadrali smo v čas dopustov in dočakali 
drugo letošnjo število Lista. Posvetili smo 
jo burnemu dogajanju v ZGS ob Tednu 
gozdov 2005 in ostalim dogodkom, ki so 
rezultat našega dela v pomladanskem 
obdobju. Z informacijami posegamo tudi 
na področje naših prihodnjih nalog, saj 
vam predstavljamo program za podporo 
gozdnogojitvenemu načrtovanju in 
uvajanje GPS. Upamo, da boste v Listu 
našli uporabne informacije tako za vaše 
delo kot za prosti čas, pa naj gre primere 
dobre prakse pri našem delu, za kraj 
preživljanja dopusta ali postavljanje 
mlinčkov na vodi. 

Uredniški odbor Lista vam želi, da svoj 
dopust preživite mirno, polno in brez 
skrbi ter da se z veseljem vrnete na delo, 
ko bodo vaše počitnice mimo. 

Mlinčki

Gozdnogojitveno načrtovanje ima v Sloveniji že polstoletno zgodovino. 
Do sprejetja Zakona o gozdovih leta 1993 se je gojitveno načrtovalo zgolj 
na površini četrtine vseh gozdov. Gozdnogojitveno načrtovanje je bilo 
dokaj neobvezno in je temeljilo predvsem na potrebi po načrtovanem 
usmerjanju razvoja gozda. Z Zakonom o gozdovih iz leta 1993 pa je 
prišla zahteva po pokritosti vseh površin gozdov z gozdnogojitveni-
mi načrti. S Pravilnikom o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 
načrtih (1998)  so bile tudi natančneje določene vsebine gozdnogoji-
tvenega načrta. S tem so bile vzpostavljene informacijsko-podatkovne 
povezave in zbliževanje med obema nivojema načrtovanja - gozdno-
gospodarskim in gozdnogojitvenim. Aktivna vloga gozdnogojitvenega 
načrta v sistemu načrtovanja in izvedbe gozdnogojitvenih, varstvenih 
in drugih ukrepov je možna le, če so gozdnogojitveni načrti ažurni in 
pregledni. Z namenom, da bi racionalizirali delo, porabili manj časa 
in povečali kakovost našega dela, smo na ZGS razvili računalniško 
podporo gozdnogojitvenemu načrtovanju. Računalniški program 
»GJN«, ki omogoča izdelavo in obnovo gozdnogojitvenega načrta ter 
izpis tekstnega in izris grafičnega dela, je sedaj pripravljen. Program je 
bil predstavljen vodjem  odsekov III in informatikom na delavnici za 
namestitev in uporabo računalniške aplikacije kot podpore gozdnogoji-
tvenemu načrtovanju na Vrhniki, 9. in 10. junija 2005.  Predvidoma do 
septembra bo potekalo preverjanje programa na območnih enotah, da 
bi ugotovili morebitne vsebinske (strokovne) in programske pomanjklji-
vosti. Uvajanje in usposabljanje delavcev na KE pa bo potekalo jeseni, 
pod vodstvom vodij  odsekov za gojenje in varstvo gozdov. 
V procesu uvajanja programa pričakujemo raznovrstna mnenja, 
sprejemanje in odklanjanje, pozitivne in negativne kritike, vendar gle-
dano razvojno ne smemo dopustiti, da bi zapravili priložnost za bolj 
učinkovito delo in izgubili stik z  razvojem prostorske informatike. Prvi 
koraki so storjeni, torej korajžno na pot. 

Zoran Grecs

Številka 5, julij 2005

Iz vsebine
–  računalniška podpora gozdnogojitvenemu načrtovanju
–  ob zaključku GPS delavnic
–  spremljanje gibanja medvedov s pomočjo GPS ovratnic
–  Teden gozdov 2005
–  da ne boste svojega dopusta preživeli doma

            Do naslednje jesenske številke,  
           Katja, Andrej in Borut

Foto: B. Debevc 

Gozdnogojitveno 
načrtovanje je dobilo 
računalniški program

Gozdnogojitveno 
načrtovanje je dobilo 
računalniški program
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Računalniška podpora gozdnogojitvenemu 
načrtovanju 
Marijana MINIĆ, Zoran GRECS, Oddelek III

Gozdnogojitveni načrt je eden od treh načrtov, ki jih izdelujemo na Za-
vodu za gozdove Slovenije (ZGS) in ki, poleg Programa razvoja gozdov 
Slovenije, služijo kot zakonska in strokovna podlaga za gospodarjenje 
z gozdovi v Sloveniji. Zakon o gozdovih določa, da je gozdnogojitveni 
načrt izvedbeni načrt gozdnogospodarskega načrta gospodarske eno-
te, izdelan za zaokrožen gozdni predel, v katerem so opisani ter na 
karti prikazani gozdni sestoji (ali deli sestojev). Z njim so določeni 
gozdnogojitveni cilji, smernice ter ukrepi za gospodarjenje z gozdovi.
Pogoji in merila za izdelavo gozdnogojitvenih načrtov so določeni 
v Pravilniku o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih iz 

leta 1998 - v nadaljevanju Pravilnik. S tem Pravilnikom so bile dane 
možnosti za nove vsebine in vlogo gozdnogojitvenega načrta v siste-
mu načrtovanja. Z informacijsko podatkovno povezavo gozdnogo-
spodarskega in gozdnogojitvenega načrtovanja zbližujemo obe ravni 
načrtovanja. To je pomemben prispevek k pridobivanju kakovostnih 
informacij in k racionalizaciji dela na obeh ravneh.
Gozdnogojitveni načrt je strokovni izdelek, ki ima poleg enotne strokov-
ne vsebine, ki jo določa Pravilnik, tudi temu primerno obliko. Velikokrat 
pozabljamo, da gozdnogojitveni načrt ni namenjen samo nam gozdarjem, 
ampak tudi lastnikom gozdov in drugim uporabnikom gozdnega prosto-
ra. Zato mora biti pregleden, funkcionalen in tudi estetsko oblikovan. 

Oddelek za računalništvo je v sodelovanju z Oddelkom za gojenje in var-
stvo gozdov pripravil osnovni paket računalniške podpore gozdnogojitve-
nemu načrtovanju. Namen računalniške aplikacije je zagotoviti izdelavo 
vsebinsko in oblikovno poenotenih gozdnogojitvenih načrtov ter samo 
racionalizacijo del - predvsem pri pridobivanju potrebnih podatkov  (pove-
zava med gozdnogospodarskim in gojitvenim načrtovanjem). 

Osnovni paket omogoča celovito izdelavo gozdnogojitvenega načrta, 
tako kartni kot opisni del, in povezave atributnega ter grafičnega dela. 
Gozdnogojitveni načrti so podlaga za izdajanje odločb v upravnem 
postopku. Bolj kot stanje gozda morajo biti ažurni načrtovani ukrepi, 
kar nam računalniška podpora omogoča. Razlogov je več. Ažurnost 
ukrepov omogoča sestavo predloga programa vlaganj v gozdove. Evrop-
ski razpisi bodo večletni in tudi to je razlog, da imamo ažuren pregled 
nad potrebnimi ukrepi v gozdu. Prednost računalniške podpore je tudi 
natančen pregled in realnejše planiranje potreb po sadikah gozdnega 
drevja, tako po vrstah, količinah in provenienčnem izvoru. Vzgoja sa-
dik je večletna in le natančno izražene potrebe omogočajo racionalno 
vzgojo sadik v drevesnicah.  Ko bo revir pokrit z gozdnogojitvenimi 
načrti, bo z ažuriranjem zelo malo dela. Nadgradnja računalniške po-
dpore teče v smeri zajemanja terenskih podatkov preko GPS sistema, 
pripravlja se tudi izdelava posestnega načrta in vodenje evidenc. Pred-
nost tako sestavljenega načrta je, da ne bo nobena informacija izgublje-
na in možna bo sledljivost razvoju gozda. Z računalniškim programom 
bomo imeli, poleg izpisa posestnih načrtov za lastnike gozdov, možnost 
izpisa pogojev za izvedbo del na odločbah v upravnem postopku, vse na 
osnovi že izdelanih gozdnogojitvenih načrtov.

Grafični del programa »GJN«: možnost uporabe sestojev, kot 
pripomočka za izločanje negovalnih enot

Atributni del aplikacije: Prikaz podatkov o lastniku gozdne parcele, kjer 
je predviden objekt nege / varstva  

Ena od možnosti čistorisa grafične priloge gozdnogojitvenega načrta.

arijana MINIĆ, GRECS, 

načrtovanja. To je pomemben prispevek k pridobivanju kakovostnih 
informacij in k racionalizaciji dela na obeh ravneh.
Gozdnogojitveni načrt je strokovni izdelek, ki ima poleg enotne strokov-
ne vsebine, ki jo določa Pravilnik, tudi temu primerno obliko. Velikokrat 
pozabljamo, da gozdnogojitveni načrt ni namenjen samo nam gozdarjem, 
ampak tudi lastnikom gozdov in drugim uporabnikom gozdnega prosto-
ra. Zato mora biti pregleden, funkcionalen in tudi estetsko oblikovan.

Oddelek za računalništvo je v sodelovanju z Oddelkom za gojenje in var-
stvo gozdov pripravil osnovni paket računalniške podpore gozdnogojitve-
nemu načrtovanju. Namen računalniške aplikacije je zagotoviti izdelavo 
vsebinsko in oblikovno poenotenih gozdnogojitvenih načrtov ter samo 
racionalizacijo del - predvsem pri pridobivanju potrebnih podatkov  (pove-
zava med gozdnogospodarskim in gojitvenim načrtovanjem).

Osnovni paket omogoča celovito izdelavo gozdnogojitvenega načrta, 
tako kartni kot opisni del, in povezave atributnega ter grafičnega dela. 
Gozdnogojitveni načrti so podlaga za izdajanje odločb v upravnem 
postopku. Bolj kot stanje gozda morajo biti ažurni načrtovani ukrepi, 
kar nam računalniška podpora omogoča. Razlogov je več. Ažurnost 
ukrepov omogoča sestavo predloga programa vlaganj v gozdove. Evrop-
ski razpisi bodo večletni in tudi to je razlog, da imamo ažuren pregled Atributni del aplikacije: Prikaz podatkov o lastniku gozdne parcele, kjer 

Računalniška podpora gozdnogojitvenemu 

Ena od možnosti čistorisa grafične priloge gozdnogojitvenega načrta.



 glasilo Zavoda za gozdove Slovenije   List 3 

V mesecu maju smo v okviru organizacijske sku   pine v sestavi Dragan 
Matijašić, Brane Glavan, Robert Vidervol, Boris Bogovič, Andrej 
Gartner, Branko Indihar in Rok Pisek pripravili tri delavnice na temo 
uporabe GPS-a pri terenskih delih. Delavnice so si sledile po nasled-
njem razporedu:

 • 10. 5. 2005: Hrastno (OE Brežice);
 • 17. 5. 2005: Hom nad Zasipom (OE Bled);
 • 19. 5. 2005: Žabljek (OE Maribor).

Aktualno

Rok PISEK, oddelek II

Ob zaključku GPS

Foto: R. Pisek
Preizkus delovanja GPS sprejemnikov

Foto: R. Pisek
Preizkus delovanja GPS sprejemnikov

Delovno srečanje 
projekta INTERREG 
IIIC – Gorski gozd V Bovcu 

V začetku meseca junija (6. in 7. 6. 2005) je bilo v Hotelu Alp v Bov-
cu četrto delovno srečanje sodelujočih v projektu INTERREG IIIC 
Gorski gozd (Network Mountain Forest). Na srečanju so bili prisotni 
partnerji v projektu iz Slovenije (Zavod za gozdove Slovenije in Po-
djetje za urejanje hudournikov), Avstrije, Italije (Južna Tirolska) in 
Nemčije (Bavarska). Številne udeležence (deset iz Slovenije in dvaj-
set iz tujine) sta pozdravila mag. Živan Veselič (ZGS) in g. Danijel 

Dragan MATIJAŠIĆ,  vodja oddelka II

Foto: R. Pisek
Udeleženci delovnega srečanja pod mangartskim plazom  

Dragan MATIJAŠIŠIŠ ĆIĆI ,  vodja oddelka IIĆ,  vodja oddelka IIĆ

Foto: R. Pisek
Udeleženci delovnega srečanja pod mangartskim plazom  

Računalniški program je sestavljen iz dveh delov: iz atributnega in 
grafičnega dela. V grafičnem delu aplikacije »GMAP« so izdeloval-
cu gozdnogojitvenega načrta v pomoč poleg pregleda že obstoječih 
standardnih grafičnih slojev ZGS (razčlenitev na oddelke, odseke, 
stanje sestojev, ugotovljeno ob popisu gozdov ter stanje gozdnih pro-
metnic), tudi grafični sloji drugih ustanov: sloji DKN (prikazi stanja 
parcel), temeljnih topografskih načrtov (TTN) in sloji digitalnih 
ortofotonačrtov (DOF). V prihodnosti planiramo pridobitev slojev, ki 
se nanašajo na ugotovljeno stanje funkcij gozdov pri gozdnogospodar-
skem načrtovanju, stanje rastišč, stanje vlak, stanje ogroženih rastlin-
skih in živalskih vrst, stanje zavarovanih območij (NATURA 2000...) 
ipd. V atributnem delu aplikacije določimo vse druge podatke, ki jih 
ne določimo v grafičnem delu. Atributni del aplikacije nam ponudi 
številne že obstoječe podatke, ki se nanašajo na opise sestojev, katere 
lahko povzamemo ali ne, torej izmenjavo podatkov in informacij med 
gozdnogospodarskim in gojitvenim načrtovanjem. Številne informa-
cije in podatki, ki se bodo koristili na ravni gozdnogospodarskega 
načrtovanja, se bodo zajemali le enkrat, in to z najboljšim poznaval-
cem razmer, revirnim gozdarjem ali gojiteljem načrtovalcem. Torej 
nesporno gre za boljšo kakovost pridobljenih informacij in podatkov 
na racionalen in s tem cenejši način.

Na vseh treh delavnicah je bilo skupno 67 udeležencev. Vsaka de-
lavnica je bila sestavljena iz dopoldanskega teoretičnega dela, kjer 
so bile predstavljene osnove delovanja GPS, izdelava in prenos kart 
iz računalnika v GPS sprejemnik, uporaba GPS pri ponovni izmeri 
stalnih vzorčnih ploskev ter prikaz opreme za uporabo GPS tehno-
logije. V popoldanskem, praktičnem delu, pa smo v manjših skupi-
nah po 3 – 4 osebe na terenu izvedli nekaj tipičnih nalog, s katerimi 
se srečujemo pri našem delu. Sem spadajo predvsem postavitev in 
iskanje stalnih vzorčnih ploskev ter snemanje linijskih objektov, kot 
so recimo vlake.

Ob prihodu s terena je bil izveden prikaz prenosa točk in linij iz GPS 
na računalnik, vsaka skupina pa je poročala o ugotovitvah in težavah, 
na katere je naletela ob svojem delu. 
Na zaključnem sestanku, ki je bil v sredini junija smo se v okviru 
organizacijske skupine opredelili do nakupa programske opreme, 
izdelali priporočila za nadaljnje nabave GPS sprejemnikov in analizi-
rali izvedbo delavnic s prikazom rezultatov anketiranja udeležencev. 
Skupina je za vsa morebitna vprašanja določila Roka Piska (CE Ljub-
ljana) kot kontaktno osebo.

V maju naslednjega leta nameravamo organizirati še eno delavnico, 
ki bi bila namenjena prenosu znanj, morebitnim spremembam in 
dopolnit vam. 
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Aktualno

V aprilu in maju smo v okviru projekta LIFE III Nature »Ohranitev 
velikih zveri v Sloveniji – Faza I (rjavi medved)« namestili štiri GPS 
ovratnice za telemetrično spremljanje rjavih medvedov. S sistemom je 
mogoče stalno določati, kje se živali nahajajo in kaj počnejo. Prvi trije 
lastniki ovratnic so bili odlovljeni na območju Snežnika v Lovišču 
s posebnim namenom Jelen, eden medvedek pa je bil odlovljen na 
Kočevskem v Lovišču s posebnim namenom Medved (tu bo odlovljen 
še peti medved). Akcijo v okviru projekta vodita ZGS in BF – Odde-
lek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

GPS ovratnice
Ovratnice na osnovi globalnega pozicijskega sistema (Global Position 
System) določajo lokacije živali v Gauss-Krügerjevem koordinatnem 
sistemu. V ovratnice se zapisujejo tudi podatki o zunanji temperaturi 
in aktivnosti živali. Koordinate lokacij se samodejno, s pomočjo mo-
bilnega omrežja v obliki SMS sporočil, prenašajo do končnega upo-
rabnika. Vsi podatki se nenehno zapisujejo tudi na ovratnico in se jih 
daljinsko vsaka dva meseca prenese na prenosni računalnik. Ta tehno-

Miha MARENČE (oddelek V) in projektni partner Pristop d. o. o.

Spremljanje gibanja medvedov s pomočjo 
GPS ovratnic 

Območja aktivnosti posameznih medvedov ugotovljena na osnovi 
GPS sledenja  

 Foto: M. Marenče

Odlov medveda je končan  

Ovratnica z GPS 
sistemom je 
nameščena 

 Foto: M. Marenče

 Foto: M. Marenče
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Krivec, župan občine Bovec. V uvodnem delu so  stanje in proble-
me gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji predstavili prof. dr. Andrej 
Bončina iz Biotehniške fakultete in doc. dr. Aleš Horvat iz Podjetja 
za urejanje hudournikov ter Dragan Matijašić in Edo Kozorog iz Za-
voda za gozdove Slovenije.

Delovno srečanje je bilo namenjeno predvsem delu na treh delovnih 
sklopih: ugotovitev stanja in primerjava med različnimi državami/
deželami, izdelava osnutka strategije gospodarjenja z gorskimi gozdo-
vi držav/dežel partneric ter delo z javnostjo. 

Ugotovili smo, da udeležence v projektu združuje presenetljivo veliko 
skupnih problemov pri gospodarjenju z gorskimi gozdovi: staranje se-
stojev in povečevanje deleža debelih dreves, prenizek posek, opuščanje 
gorskih kmetij in zaraščanje kmetijskih površin, ponekod težave z na-
ravnim pomlajevanjem zaradi prevelikega staleža divjadi, zmanjševanje 
obsega gojitvenih del in povečevanje pomena in pomembnosti varovalne 
funkcije gozdov.

Drugi dan srečanja je gospodarjenje z gozdovi na Tolminskem na te-
renu pod Mangartom predstavil vodja območne enote Tolmin, Marko 
Janež, vodja KE Bovec, Iztok Mlekuž, pa je razložil nekatere poseb-
nosti gorskih gozdov na Bovškem. Udeleženi so si ogledali tudi po-
sledice znamenitega plaza pod Mangartom ter občudovali potencial 
naravnega pomlajevanja v okoliških (gorskih) gozdovih.

Na srečanju sta bila kot opazovalca tudi predstavnika Slovaške in Bol-
garije, ki sta izkazala veliko zanimanje za delo na projektu in še po-
sebej za njegove končne rezultate. Predstavnik Ministrstva za gozdar-
stvo Republike Bolgarije je ob koncu srečanja udeležence povabil na 
naslednje delovno srečanje, ki bo v Sofiji, jeseni tega leta.

Utrinke s srečanja si lahko ogledate na spletni strani:
HYPERLINK “http://www.network-mountain-forest.org/” 

http://www.network-mountain-forest.org/

Dragan Matijašić

logija je v primerjavi spremljanja s pomočjo ovratnic z VHF signa-
lom neprimerljivo boljša – pridobi se mnogo večje število podatkov 
in je na dolgi rok cenejša. »Klasične« ovratnice so namreč zahtevale 
veliko več napora za določitev že samo ene lokacije živali, ki je mo-
rala potekati neposredno na terenu. Pri spremljanju petih medvedov 
ovratnice vsaki dve uri s pomočjo satelitov določijo lokacijo živali. V 
primeru, da ovratnica ne ujame signala potrebnega števila satelitov, 
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se lokacija ne zapiše. Ob taki gostoti snemanja bi morali akumula-
torji na ovratnicah držati več kot dve leti in pol. Dve ovratnici, ki sta 
nameščeni na manjših medvedih, bosta zaradi telesne rasti medvedov 
samodejno odpadli že čez leto in pol, tri pa čez dve leti in pol. V 
Sloveniji take ovratnice na velikih zvereh uporabljamo prvič. Ovrat-
nic se živali sčasoma navadijo, za njihovo življenje pa so popolnoma 
nemoteče. Nakup celotnega sistema petih ovratnic se je uresničil s 
finančno pomočjo projekta, ki poteka v okviru programov Evropske 
unije Life III.
GPS ovratnice uporabljajo sistem proizvajalca Vectronic Aerospace. 
Oprema je sestavljena iz več segmentov:
•  ovratnice, na kateri so nameščeni: 

– GPS sprejemnik (ki snema trenutne lokacije spremljane živali 
– po uporabniško nastavljivi časovni shemi), 
– tipali za točkovno aktivnost (ki merita pospešek ovratnice v X 
– in Y smeri na vsakih 5 minut; na osnovi podatkov o aktivnosti 
– živali je mogoče v določeni meri rekonstruirati, kaj je žival v 
– določenem času počela: počivala, se gibala, hibernirala  ...), 
– tipalo za zunanjo temperaturo (ki vsakih pet minut pomeri zu-
– nanjo temperaturo), nevolatilen pomnilnik (ki sproti shranjuje 
– vse posnete podatke), 
– dvosmerni komunikacijski UKV kanal (prek katerega je mogoče 
– na razdalji nekaj sto metrov posneti vse podatke z ovratnice in 
– sistem po potrebi preprogramirati  - npr. spremeniti časovno 
– shemo zajemanja podatkov), 
– SMS modem (ki podatke o lokacijah živali v obliki SMS 
– sporočil prek GSM omrežja posreduje do uporabnikovega 
– modema na računalnik. Vsako SMS sporočilo vsebuje poda-
– tke o šestih zaporedno posnetih lokacijah: datum, ura, minuta,
– sekunda snemanja; lokacija živali v UTM koordinatnem si-
– stemu; zanesljivost/natančnost posnete lokacije. SMS modem 
– pošlje sporočilo vsakič, ko je posnetih šest novih lokacij; če 
– se takrat žival nahaja na območju, ki ni pokrito z GSM siga-
– lom, je SMS sporočilo poslano ob prvem naslednjem snemanju 
– podatkov, ko se žival zadržuje na območju, ki je pokrito z GSM 
– omrežjem; ovratnico je mogoče prek SMS sporočil tudi prepro-
– gramirati, ko je že nameščena na živali), 
– VHF oddajnik (ki neprestano oddaja signal; na osnovi tega 
– signala je mogoče žival poiskati, če bi se na primer zadrževala 
– na območju, ki ni pokrito z GSM signalom, in nato prek UKV 
– povezave posneti vse podatke), 
– sistem za samodejno odpadanje ovratnice (ki omogoča, da ovrat-
– nica samodejno odpade po vnaprej nastavljenem času), 
– akumulatorji (ki napajajo vso elektroniko na ovratnici; ko le-ta
– odpade, jih je mogoče zamenjati z novimi). Cela ovratnica
–  tehta okrog 850 g.

•   SMS modem na osebnem računalniku uporabnika, ki omogoča 
sprejem posnetih lokacij do uporabnika in naknadno preprogra-
miranje ovratnice.

•   UKV ročni sprejemnik/oddajnik, ki omogoča daljinsko snemanje 
vseh podatkov z ovratnice in v kolikor bi SMS sistem odpovedal.

Odlov in namestitev ovratnic
Odlov medvedov je potekal v skladu z veljavnimi predpisi ter dovoljenj 
ministrstev in veterine. Uporabljal se je »prosti« način, kar pomeni 
odlov živali na krmiščih s puško za omamljanje in uporaba pasti ozi-
roma zank. Medveda se uspava s pomočjo izstreljene brizgalke v za-
dnji del medveda, kjer je največ mišične mase in ni možnosti za telesne 
poškodbe. Medved zaspi v času od petnajst do dvajset minut. V tem času 
odhlača v gozd in ga je potrebno zato najti z lovskim psom, naučenim 
za takšno iskanje. Najdenemu medvedu se zaščiti oči, se ga stehta in iz-
meri telesne mere (višina, dolžina). Pregledu sledi namestitev ovratnice 
okoli vratu, ki se aktivira, in preveri njeno delovanje. Ves čas njegove 
življenjske funkcije (utrip, dihanje) spremlja veterinar. Po končanem 

opravilu se skupina odmakne na varno razdaljo ter spremlja bujenje 
živali in njen odhod. Šele ko medved odide nazaj v gozd, je delo skupine 
končano in lahko se začne spremljanje poslanih SMS sporočil.

Kaj nas učijo prvi podatki s 
SMS sporočili?
Že po dobrem mesecu spremljanja so se razkrile popolnoma nove 
razsežnosti vedenja in rabe prostora medveda, ki jih s starejšimi teh-
nikami enostavno ne bi bilo mogoče zaslediti.
Izkazalo se je, da je z vidika medvedov Slovenija majhna in da je njihovo 
gibanje in raba prostora tudi na najbolj odročnih predelih v veliki meri 
pogojeno z viri hrane, ki jih v prostor vnaša človek.
Vsi spremljani medvedi imajo izredno velika individualna območja ak-
tivnosti in so večkrat začasno odšli iz osrednjega gozdnatega masiva, 
ki je največji strnjen gozdni kompleks v Sloveniji. Ponoči večkrat odi-
dejo v bližino naselij ali na črna odlagališča smeti ob vznožju masiva, 
kjer verjetno iščejo hrano. Zelo pogosto se hranijo tudi na krmiščih. 
Podnevi praviloma mirujejo in so najbolj aktivni po sončnem zaho-
du, nekoliko manj ponoči in zopet bolj tik pred sončnim vzhodom. 
Takšen ritem aktivnosti medvedu ni prirojen, saj so tako mladiči kot 
tudi odrasli medvedi na območjih, kjer ni človeka, pretežno dnevno 
aktivni. Strokovnjaki sodijo, da je medved na predelih, kjer mora so-
bivati s človekom (tudi pri nas), pretežno nočno aktiven zato, da se 
izogiba človeku oziroma zmanjša število stikov s človekom, ki je ak-
tiven predvsem podnevi. V drugih študijah so ugotovili, da se nočna 
aktivnost utrjuje s starostjo oziroma s številom stikov s človekom.

Aktualno
K

ratke novice

Na povabilo gozdarjev iz Hrvaškega gozdarskega društva smo sode-
lovali na 2. Bjelovarskem salonu fotografije »Šuma okom šumara«. 
To je tekmovalna razstava, na kateri lahko sodelujejo le gozdarji oz. 
zaposleni v gozdarstvu iz Hrvaške. Žirija je med prispelimi deli za 
razstavo izbrala preko 150 fotografij in podelila nagrade najboljšim 
avtorjem. Prireditelji so pripravili tudi lep katalog.
Fotografi iz Slovenije smo predstavili dela po lastnem izboru , sodelovali 
smo v posebnem delu, kot gostje. Povabilu smo se odzvali Špela Habič, 
Hrvoje Oršanič, Stanko Pelc in Janez Konečnik, vsak z 10 fotografija-
mi, ki so bile na razstavi deležne še posebne pozornosti.
Udeležili smo se tudi otvoritve razstave, ki je bila 17. junija v Galeriji 
Nasta Rojc v bjelovarskem Mestnem muzeju. Otvoritve se je udeležilo 
veliko ljudi in Slovenci smo bili posebej predstavljeni in pozdravljeni. 
Zaradi dobrega odziva se bo sodelovanje na tem področju nadaljeva-
lo in za naslednje leto lahko ponovno pričakujemo povabilo, vendar 
takrat v tekmovalnem delu.

Janez KONEČNIK

Foto salon v Bjelovaru: 
»Šuma okom šumara«

Fotografska razstava v Bjelovarju  Foto: Janez Konečnik Foto: Janez Konečnik Foto: Janez Konečnik 
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Jože PRAH, KE Radeče

30 let evropskih pešpoti 

V Evropi je speljanih več pešpoti in skozi Slovenijo potekata evropski 
pešpoti E6 in E7. Celotna pot E-6 poteka od Roskilda pri Köbenhau-
nu na Danskem do Kastava nad Reko. Odprta je bila 22.junija 1975 
v Mariazellu v Avstriji. Slovenski del poti E6 je bil odprt 24. maja 
1975 na Mašunu v okviru tedna gozdov in proslave stoletnice prvega 
gozdarskega društva na Slovenskem. Pobudo za ureditev te poti je 
dal inženir gozdarstva dr. Milan Ciglar, po katerem se danes ta del 
poti tudi imenuje »Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana«. Pot E7 je na 
pobudo prof. Ciglarja trasiral in uredil dr. Boštjan Anko. Odprta je 
bila 12. septembra 1986 na Mačkovcu v počastitev Svetovnega kon-
gresa Mednarodnega združenja gozdarsko-raziskovalnih organizacij 
(IUFRO) ob navzočnosti gozdarskih delavcev vseh celin in številnih 
pohodnikov. Danes nosi ime po Zoranu Naprudniku, zelo prizadev-
nemu družbenemu delavcu v športu in turizmu.
E6 in E7 se pri nas srečata nedaleč od medvedjih stopinj v Predgozdu, 
blizu Mačkovca in Sela pri Robu sredi prekrasnih gozdov. Obe poti 
sta označeni z rdeče-rumenimi markacijami. 
Popotniki po evropskih pešpoteh so v Evropi organizirani v po pot-
niških organizacijah in v Evropski popotniški zvezi. V Slovenijo 
pridejo na evropske pešpoti tujci iz raznih dežel Evrope, predvsem 
Avstrijci, Švicarji, Nemci. Narašča tudi zanimanje pohodnikov v Slo-
veniji.
Za evropske pešpoti v naši državi skrbi Komisija za evropske pešpoti, 
ki so jo v letu 2000 ustanovili: Zavod za gozdove Slovenije, Turistična 
zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije in Zveza gozdarskih 
društev, s sedežem  na CE ZGS. Posebno skrb za poti imajo koordi-
natorji na posameznih OE ZGS.

Tone LESNIK, Oddelek I

Pa še vesti res na kratko:

Konec maja letos so se na centralni enoti ZGS v Ljubljani srečali 
vodilni predstavniki ZGS in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slove-
nije. Pogovarjali so se o možnih poteh sodelovanja obeh organizacij 
v prihodnje.
Računsko sodišče je preko MKGP naložilo Zavodu za gozdove Slove-
nije, da mora z natančnimi evidencami spremljati porabo delovnega 
časa pri izvajanju nalog iz letnega programa dela po pogodbi z MKGP. 
Na centralni enoti ZGS je že pripravljen sistem evidentiranja delovne-
ga časa za vse zaposlene, ki ga bomo začeli uporabljati s 1. avgustom 
letošnjega leta. 

Mag.Tomaž Ogrin, naravovarstvenik, je na direktorja ZGS Andreja 
Kermavnarja naslovil predlog za  »moratorij na odobravanje gozdnih 
cest in vlak v planinskem in gorskem svetu« in izrazil upanje na so-
delovanje ZGS pri uveljavitvi predlaganega moratorija. V odgovoru 
na ta predlog smo navedli mnenje, da predloga ne moremo podpreti 
zaradi pravic lastnikov pri gospodarjenju z gozdovi in opozorili na 
rešitev problemov z uporabo motornih vozil v gorskem in planinskem 
svetu z upoštevanjem Uredbe o prepovedi vožnje z motornimi vozili 
v naravnem okolju.

Varuh pravic živali, odvetnik Vladko Began, je 31. 5. 2005 na Vlado 
Republike Slovenije naslovil pobudo, da spremeni 8. člen Uredbe o za-
varovanih prostoživečih živalskih vrstah (Ur. list RS štev. 46/04) tako, 
da bo strokovna mnenja v postopku izdaje dovoljenj za odvzem velikih 
zveri iz narave pripravil le Zavod RS za varstvo narave in ne več Zavod 
za gozdove Slovenije.

Jože PRAH

Dan pohodništva v občini Sevnica

Dan pohodništva v občini Sevnica  Foto: L. Motore

21. maja 2005 se je več kot 150 ljubiteljev evropskih pešpoti zbralo na 
gradu Podsreda, kjer smo slavnostno obeležili tridesetletnico evropskih 
pešpoti  in  ustanovili Klub popotnikov po evropskih pešpoteh. Na pot 
smo se podali s Podsrede in s Pišec. Mladinska knjiga je predstavila 
nov vodnik po E6, gozdarji iz Brežic pa so odprli novo obvestilno ta-
blo o gozdovih Orlice in skupaj smo še druž no zasadili lipo ob gradu 
Podsreda, ob 100-letnici Turistične zveze Slovenije. S srečanji bomo 
nadaljevali.
Tako se bomo srečali nasled nje leto v mese cu maju na Mač kovcu. 

Planinsko društvo Lisca Sevnica in Občina Sevnica sta že drugič 
orga  nizirala Dan pohodništva. V organizaciji potepanj in vodenih 
sprehodov v petek, 20. maja 2005,  je sodelovalo veliko društev. Tudi 
Območna enota ZGS Brežice, in sicer Krajevne enote Sevnica, Mo-
kronog in Radeče. Zbralo se je skoraj 1500 pohodnikov, predvsem 
osnovnošolcev in srednješolcev, pa tudi veliko družin je hodilo. Kar 
na več kot 20 različnih poti, so se lahko podali. Vozilo je 25 avtobusov. 
Zelo sta bili obiskani gozdni učni poti v Loki in Azaleja v Boštanju.

Po evropski pešpoti E6  Foto: J. KonečnikPo evropski pešpoti E6  Foto: J. Konečnik
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Teden gozdov

Letošnjo osrednjo prireditev Tedna gozdov je Zavod za gozdove Slo-
venije organiziral 24. maja v Novi Gorici. Na OE Tolmin (še zlasti 
gozdarji KE Nova Gorica) smo pripravili pester program – novinarsko 
konferenco, razstavo in okroglo mizo.
Na novinarski konferenci, ki jo je vodil Dani Oblak in katere cilj je 
bil seznaniti medije s stanjem gozdov po poročilu ZGS za leto 2004, 
z možnostmi za koriščenje finančnih sredstev za vlaganja v gozdove 
in z aktivnostmi v Tednu gozdov 2005, so svoje prispevke predstavili 
mag. Živan Veselič, Jošt Jakša in Tone Lesnik. Prof. dr. dr. Niko To-
relli je za zaključek uvodnih predstavitev razložil pomen gesla »Gozd 
in les zares.« Deset novinarjev iz dvanajstih medijskih hiš je najbolj 
zanimalo, kako je z izrabo lesne surovine po ukinitvi tovarne ivernih 
plošč Iverka iz Nove Gorice; glede na to, da se gozdne površine širijo 
že več kot 130 let, kje in kdaj bo konec zaraščanja; kakšen je delež 
lesa v izvozu; kakšno je stanje Trnovskega gozda v primerjavi z dru-
gimi gozdovi; koliko gozdov v Sloveniji je po Zakonu o denacionali-
zaciji še v postopku vračanja in če obstajajo kakšni strokovni zadržki 
za vračilo; kako stroka ocenjuje le 61% realizacijo negovalnih del v 
gozdovih, kaj to pomeni za gozdove in ali stroka nima dovolj vpliva, 
da bi uresničevala tisto, kar piše v gozdnogospodarskih načrtih.
Razstava je imela raznovrsten nabor vsebinskih sklopov. Razstavljeni 
predmeti so zaobjeli najrazličnejšo uporabo lesa, od najbolj preproste – 
drv za kurjavo – do lesnih presežkov – loka oblikovalca Oskarja Kogoja 
in gosli prof. Vilima Demšarja. Posebno pozornost so zbudili posterji 
posameznih Območnih enot, ki so še enkrat razkrili nadpovprečno 
izvirnost in ustvarjalnost gozdarjev ZGS. Razstavo je odprl direktor 
ZGS Andrej Kermavnar, pozdravne besede pa so izrekli predsednik 

Osrednja prireditev v Novi Gorici
Dani OBLAK

Foto: D. Oblak 

Okrogla miza ob Tednu gozdov v Novi Gorici  
Foto: D. Oblak 

Razstava ob Tednu gozdov v Novi Gorici  
Foto: D. Oblak Foto: D. Oblak 

ZGDS mag. Franc Perko, župan MO Nova Gorica Mirko Brulc in pred-
stavnik MKGP Maksimiljan Mohorič. Otvoritev razstave sta s kulturni-
mi točkami obogatila pevec Marko Kobal in citrar Tomaž Plahutnik. 
Na okrogli mizi, ki jo je vodil Tone Lesnik, so svoja razmišljanja na 
temo Tedna gozdov predstavili prof. dr. Franci Pohleven, dr. Robert 
Golob, prof. Vilim Demšar, umetnik Oskar Kogoj, doc. dr. Jurij Diaci, 
prof. dr. Niko Torelli, prof. dr. Dušan Mlinšek in mag. Živan Veselič. 
Živahna razprava, obenem pa tudi celotna prireditev, je izzvenela v 
dilemi, ali smo tudi dežela lesa, glede na to, da smo dežela gozdov?!

Prireditev v Bači pri 
Podbrdu
Marko JANEŽ, vodja OE Nova Gorica

Zaradi slogana Tedna gozdov »Gozd in les zares« smo se na Območni 
enoti Tolmin odločili, da, poleg osrednje prireditve ob Tednu gozdov 
24. 5. v Novi Gorici, organiziramo še spremljajočo prireditev 28. 5. 
v Bači pri Podbrdu. V tej gorski vasici v Baški grapi se je namreč 
na kmetiji Marka Kende, sicer našega revirnega gozdarja v Krajev-
ni enoti Most na Soči, zaključevala gradnja lesenega kmetijskega 
objekta. Za slovenske razmere predstavlja tak način gradnje novost, 
ki je istočasno zelo povezana s tematiko letošnjega Tedna gozdov. 
Gre namreč za racionalen način gradnje gospodarskega poslopja iz 
lesa, ki je domača surovina in jo večina graditeljev lahko sama zag 
tovi iz svojega gozda. Marko Kenda se je z družino preselil v Bačo 
pri Podbrdu pred nekaj leti in pričel z ekološkim kmetovanjem in 
z obnovo opuščene kmetije, ki je zahtevala velika vlaganja. Idejo za 
gradnjo lesenega gospodarskega poslopja je dobil v Avstriji, kjer je 
tak način gradnje že nekaj časa uveljavljen. Smrekov in macesnov les 
je pripravil sam v svojem gozdu, v projekt pa je pritegnil g. Walterja 
Breningerja, svetovalca avstrijske kmetijsko-gozdarske zbornice iz 
Graza in g. Ericha Hainzla, ki ima izkušnje in ekipo za postavitev 
objektov iz okroglega lesa. Ta je objekt tudi zgradila, med gradnjo pa 
sta Kmetijsko-gozdarska zbornica in Triglavski narodni park organi-
zirala tečaj za zainteresirane kmetovalce o postopku in prednostih 
takega načina gradnje.

Bača pri Podbrdu – kmetija Marka Kende  
Foto: E. Kozorog Foto: E. Kozorog 
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V soboto, 28. maja, je bila organizirana svečana prireditev  z otvori-
tvijo lesenega objekta. Prireditev je zgledno organiziralo več ustanov: 
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Iz naše prakseTeden gozdov

Pester teden gozdov 
na OE Maribor
Boris KLEMENČIČ, Tomaž ŽVARC, Mateja COJZER, OE Maribor

Teden gozdov v vrtcu (OE Maribor)  
Foto: T. Žvarc  

Na OE Maribor se priprave aktivnosti ob tednu gozdov vsako leto lo-
timo z ustanovitvijo delovne skupine. Letošnji koordinator na OE je 
bil Boris Klemenčič, vodja KE Lenart. Na prvem delovnem sestanku 
smo naredili razpored dejavnosti za bližajoči teden in vsak izmed 
prisotnih je dobil svojo nalogo – določili smo nosilce posameznih 
projektov. Za drevo leta na OE je bil izbran domači kostanj, za žival 
leta pa divja svinja. Slogan tedna gozdov je bil »Gozd in les zares«, 
dodaten na mariborskem območju pa »Ni ga čez les«.
Kot na drugih KE iz OE Maribor smo tudi gozdarji iz KE Lenart 
poskušali nekoliko bolj predstaviti drevo in žival leta najmlajšim. Na 
štirih osnovnih šolah, ki se nahajajo na območju KE, smo posadili 
mlado sadiko kostanja. Razdelili smo tudi plakate in zloženke poveza-
ne z motivom letošnjega Tedna gozdov. Z učenci nižjega razreda smo 
posadili drevo domačega kostanja v neposredni bližini šole. Seznanili 
smo jih z nekaterimi lastnostmi kostanja. Videli smo, da jim drevo ni 
popolnima tuje. Poznali so ga predvsem po plodovih, katere nabirajo 
in pečejo jeseni. 
V vrtcu smo si najprej ogledali razliko med iglavci in listavci ter si 
ogledali zgradbo kostanjevega lista. Iz listov smo napravili herbarij, 
da si jih bodo lahko kasneje odnesli domov. Nato smo se odpravili 
ven, kjer smo skupaj posadili majhno sadiko kostanja. Otroci so zelo 
vneto pomagali pri sajenju sadike. Na koncu smo skupaj postavili še 
zraven sadike kol in namestili zaščitno mrežo.
Vsako leto v okviru tedna gozdov izbiramo tudi dobrega gospodarja 
gozda, ki se ob koncu leta udeleži vseslovenske podelitve priznanj. Pri 
izboru upoštevamo predvsem lastnikov odnos do gozda, njegovo sa-
moiniciativnost in pripravljenost na sodelovanje z gozdarsko strokov-
no službo. Letos smo za dobrega gospodarja gozda izbrali Roberta 
Ornika iz Ledineka. Njegova kmetija obsega tudi dobrih 9 ha gozda 
in se nahaja znotraj KE Lenart, natančneje v revirju Ščavnica.
Aktivnostim ob tednu gozdov 2005 smo na OE Maribor dodali še 
natečaj za likovno delo na temo žival leta (divji prašič) in nagradno 
slikovno križanko.

Občina Tolmin, Zavod za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije, Triglavski narodni park, Posoški razvojni center, 
Strojni krožek Gorjan in Osnovna šola Podbrdo. V okviru prireditve 
je bilo organizirano tudi predavanje o gorskem pašništvu, predvajanje 
filmov o živalstvu v gorskem svetu, predstavitev projekta  INTERREG 
III C – Gorski gozd ter iniciativni sestanek za ustanovitev Združenja 
gorskih kmetov Slovenije. Prireditve se je ob lepem vremenu in 
sproščenem srečanju s kulturnim programom in druženjem udeležilo 
veliko obiskovalcev. Srečanje je izzvenelo v pozitivnem vzdušju in v 
spoznanju, da dobro sodelovanje med različnimi ustanovami, ki so 
zadolžene za razvoj podeželja, lahko prinese tudi dobre rezultate. 
Hkrati pa je bilo moralna podpora hrabrim posameznikom, ki imajo 
še pogum in vizijo, kako vztrajati na podeželju, kjer se srečujemo z 
vse prej kot ugodnimi demografskimi in gospodarskimi kazalci.   

Promocija ogrevanja 
z lesom 
Boštjan ŠNEBERGER

Zavod za gozdove Slovenije, KE Grosuplje, je v sodelovanju s KE Do-
brepolje v okviru Tedna gozdov pripravil izobraževanje za lastnike 
gozdov in drugo zainteresirano javnost na temo »Ogrevanje z lesom 
na udoben, sodoben in čist način«. Izobraževanje je bilo v petek, 27. 
maja, na Mali Ilovi gori na kmetiji Goršič, kjer se ukvarjajo v glavnem 
s predelavo lesa.

Na Goršičevi kmetiji smo si najprej ogledali novo avtomatizirano 
žago, nato pa demonstracijo novega sekalnika v bližnjem gozdu, v 
kombinaciji s prikolico in dvigalom za podajanje lesa. Zelo nazorno 
je bilo prikazano, kako lahko uporabimo veje, ki bi drugače ostale v 
gozdu ali bi jih morali skuriti, npr. po sečnji z lubadarji napadenih 
dreves. 
Sledilo je predavanje Igorja Kopšeta iz KE Ptuj, avtorja knjige Ogre-
vanje z lesom, ki jo je izdal ZGS in smo jih brezplačno razdelili vsem 
udeležencem. Igor je govoril o gozdu in lesni biomasi, ki je domač, ob-
novljiv in okolju prijazen vir energije, ter vplivu rabe lesa v energetske 
namene iz ekoloških, ekonomskih in socialnih vidikov. Predstavil je 
sodobne kotle na lesno biomaso, ki jih delimo na tri skupine: kotli na 
polena, kotli na lesne sekance in kotli na pelete, ter orisal njihove pre-
dnosti in slabosti in ekonomsko primerjavo s primerljivimi sistemi na 
fosilna goriva. Posebej pomemben učinek teh kotlov je zmanjševanje 
tople grede – pri izgorevanju lesa se namreč v ozračje sprošča ogljik, 
ki je del naravnega kroženja ogljika, pri izgorevanju fosilnih goriv pa 
se v ozračje sprošča ogljik, ki je bil vezan v fosilna goriva pred milijo-
ni let. Les omogoča tudi samooskrbo gospodinjstev, ki imajo v lasti 
gozd. Ta gospodinjstva so zaradi uporabe lesne biomase neodvisna od 
drugih virov energije.
Za sodobne kotle na les sta značilna sorazmerno nizek strošek ogre-
vanja, a visoka začetna investicija. Zaradi slednje je predavatelj 
pona  zoril nekatere aktualne možnosti pridobivanja nepovratnih 
sredstev (subvencij) in kreditov za kotle na les ter aktualne razpise 
za sofinanciranje vgradnje sodobnih kotlov na les. Informacije o na-
vedenem so dosegljive na uradnih spletnih straneh Agencije RS za 
učinkovito rabo energije ( HYPERLINK “http://www.aure.si” www.
aure.si) in Ekološkega sklada RS ( HYPERLINK “http://www.eko-
sklad.si” www.ekosklad.si). Opisal je tudi koncept mikro sistemov in 
energijskega pogodbeništva ter njegove prednosti, pogoje za tehnično 
izvedbo, nekatere organizacijske vidike in dva primera dobre prakse 
energetskega pogodbeništva iz sosednje Avstrije. V primerjavi z inve-
sticijo v ogrevanje s fosilnimi gorivi se investicija v kotle za les povrne 
sorazmerno hitro, posebej, če imamo svoj vir lesa, pa tudi v primeru, 
če les kupujemo. Rok Suhodolnik iz Logarske doline, slovenski za-
stopnik za kotle avstrijskega proizvajalca Fröeling, je v nadaljevanju 

predstavil svoje dolgoletne izkušnje pri tem delu. Njegovo podjetje 
Biomasa je v Sloveniji pionirsko na tem področju.
Tudi nekateri občani Grosupelj so se že odločili za tovrsten način 
ogrevanja. Grosupeljski gozdarji smo izobraževanje pripravili v 
upanju, da bi k temu vzpodbudili še koga in tako prispevali k bolj 
čistemu okolju. V jeseni, ko bo problem ogrevanja bolj aktualen, 
bomo izobraževanje ponovili. 
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Teden gozdov

Obisk dr. Nika Torellija 
v študijskem krožku Sopota

Jože PRAH, KE Radeče

Dr. dr. Torelli predava o lesu  
Foto: J Prah Foto: J Prah 

Na OE Brežice, KE Radeče, zadnja leta tradicionalno organiziramo 
akcije ob Tednu gozdov. Tudi letos se jih je zvrstilo kar nekaj, osrednja 
je bila v petek 27. maja 2005, kjer smo gozdarji, skupaj s Študijskem 
krožkom Sopota, povabili javnost na pohod po obronkih nad dolino 
Sopote, se ustavili na Vetrnem vrhu, Borovaku, Solzicah in slapovih 
Sušjek ter si ogledali Cumarjev mlin. Piko na i pa smo dodali v kraju 
Sopota, kjer se je predstavil ŠK Sopota, zapeli so nam Ljudski pevci 
iz Svibnega, z izdelki iz lesa se je predstavil Franc Celestina, navdušil 
pa nas je dr. dr.  Niko Torelli s svojim znanjem o lesu, o njegovi upo-
rabnosti in lepoti. 
Spraševali smo se, zakaj tako malo pozornosti posvečamo lesu, 
čeprav ga imamo vsi radi?

Teden gozdov 2005 v 
deželi medvedov...
Tina KOTNIK, OE Kočevje

Vsak dan v tednu namenjenem gozdu in gozdarstvu v Sloveniji, smo 
na Kočevskem začinili z vrsto dogodkov; strokovnimi, kulturnimi, 
družabnimi, športnimi,...

V knjižnici Kočevje in Miklova hiša v Ribnici smo razstavili dela otrok 
osnovnih šol od Kolpe do Loškega Potoka, ki so les oplemenitili na 
nekoliko drugačen način - s polno mero otroške domišljije.

Ustvarjalce »naj« del v akciji »Les in domišljija« smo nagradili z izletom 
na Krempo. 
....sonce, po travniku posejane narcise in smeh otrok.... - Nagrajeni smo 
bili vsi. 

Natečaj je bil namenjen mariborskim vrtcem. Komisija je ob stro-
kovni pomoči doc. dr. Tomaža Zupančiča s Pedagoške fakultete v 
Mariboru za razstavo izbrala 12 likovnih del v različnih risarskih in 
slikarskih likovnih tehnikah in jih tudi nagradila. Še posebej so iz-
stopala dela v mešani tehniki kolaža in risbe s flomastri. Čestitke 
avtorjem in njihovim mentoricam.
Nagrajene risbice bodo predvidoma razstavljene septembra v Po-
krajinskem arhivu mesta Maribor. 
Nagradna slikovna križanka je bila namenjena osnovnim šolam celot-
ne območne enote Maribor, in sicer razredom prve triade devetletke. 
Med pravilno rešenimi križankami smo izžrebali deset nagrajencev. 
Tako natečaj kot tudi križanka sta bila v vrtcih oziroma šolah dobro 
sprejeta. Na ta način otrokom približamo gozd in damo možnost, da 
vsako leto spoznajo eno drevesno vrsto in eno žival. 

Tudi letos smo se na vrhu Roga srečali gozdarji kočevskega in 
novomeškega gozdnogospodarskega območja.  
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Teden gozdov

Hvalimo!
Tone LESNIK, Oddelek I

Pomladanski čas je bil na področju dela ZGS z javnostmi pester, po-
sebno v Tednu gozdov, ki je bil tudi medijsko zelo odmeven. Zato lahko 
upravičeno pohvalimo območne enote, ki so izvedle najodmevnejše 
prireditve, v Tednu gozdov pa so se  s svojimi aktivnostmi še posebno 
osredotočile na letošnjo temo  - popularizacijo rabe lesa iz slovenskih 
gozdov.

Območna enota Celje je odlično organizirala mednarodno 
konferenco Evropskega foruma za urbano gozdarstvo v dneh 
od 10. do 12. maja in s tem močno prispevala k prepoznavnosti 
Slovenije v svetu.

Območna enota Novo mesto je 30. aprila organizirala otvoritev 
novega odcepa evropske pešpoti E7 na Smuku nad Semičem. 
Pohoda in otvoritve se je udeležilo okrog 400 ljudi.

Območna enota Tolmin je uspešno organizirala osrednjo pri-
reditev Tedna gozdov v Novi Gorici, 24. maja. Prireditev je 
obiskalo preko 100 ljudi. Izrečeno je bilo mnogo pohval.

Območna enota Tolmin je izdatno sodelovala pri organizaciji 
prireditve Tedna gozdov v Bači pri Podbrdu, 28. maja. Glavni 
nosilec aktivnosti je bil Marko Kenda, revirni gozdar na čigar 
domačiji v Bači je bila prireditev izvedena.

Območna enota Ljubljana je 26. maja izvedla izjemno zanimivo 
prireditev Gozd, voda in  mlinček. 25. maja pa so organizirali 
otvoritev razstave fotografij in malih lesenih plastik v galeriji 
Gozdarskega inštituta Slovenije in jo pospremili z očarljivim 
glasbenim programom.

Območna enota Postojna je 25. maja izvedla radijsko okroglo 
mizo.

Območna enota Kranj je 27. maja organizirala v Železnikih 
prireditev »Leseni izdelki – ljudska obrt«.

Območna enota Kočevje je v dneh od 11. maja  do 17. junija 
organizirala likovni natečaj »Les in domišljija« ter razstavo 
najlepših del v knjižnici Kočevje in v Miklovi hiši v Ribnici. 
Razstavo si je ogledalo okrog 2000 učencev.

Območna enota Bled je izvedla likovni natečaj in razstavo »Les 
je lep in vsestransko uporaben«. V dneh od  27. maja do 10. 
junija je bilo 350 udeležencev.

Območna enota Brežice je 27. maja organizirala pohod, kul-
turni program in predavanje prof. Nika Torellija »Gozd in les 
zares«. Prireditve se je udeležilo skupno okrog 100 oseb.

Območna enota Nazarje je v dneh od 26. maja do 1. junija or-
ganizirala v Gornjem Gradu razstavo »Dobre prakse uporabe 
lesa«.

Območna enota Slovenj Gradec je dne 25. maja izvedla kviz za 
50 osnovnošolcev o vrednotenju gozda s poudarkom na upo-
rabi lesa.

Območna enota Maribor je v dneh od 17. do 27. maja izvedla 
aktivnosti ob  razglasitvi drevesa leta – pravega kostanja, v ka-
teri je bilo zajetih skupno okrog 700 udeležencev.

Območna enota Murska Sobota je 25. maja  v Študijski knjižnici 
organizirala delavnico in otvoritev razstave »Gozd in les za-
res«, ki si jo je ogledalo  8000 do 10000 obiskovalcev.

Območna enota Sežana je izdala brošuro Izjemna drevesa na 
Krasu.

Vse območne enote so izdelale zanimive posterje s temo Gozd 
in les zares, ki so bili razstavljeni na osrednji prireditvi Tedna 
gozdov v Novi Gorici.

Kot piko na i smo Teden gozdov zaključili s osrednjo prireditvijo na 
Mestni ploščadi v centru Kočevja.
Mnogi obiskovalci so postali ob razstavi najrazličnejših lesenih izdelkov. 
Dijaki Srednje šole, oddelka za lesarstvo, in mojstri dane obrti, pa so 
prikazali bogastvo, ki ga daje les...vsak na svoj način.

...prihodnost lesa je brezčasna in brezmejna...

...za lovskim domom v Rakitnici je bila na ogled naj “krtina”...
V želji po obuditvi tradicije kuhanja oglja so člani GD Medved in 
vaščani Rakitnice sestavili oglarsko kopo ter budno pazili, da so 
postopki sledili pravilnemu zaporedju.
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Gozd, voda in mlinček – naš način 
predstavitve gozda
Marijana TAVČAR, OE Ljubljana 

Otrokom in odraslim normalnim, torej »ne strokovno gozdarsko 
poučenim« Ljubljančanom, smo želeli v tednu gozdov, zdaj že dalj-
nega leta 2003, ko je bila tema tega tedna Gozd in voda, na čim 
privlačnejši način predstaviti povezanost gozda in vode in se ob tem 
po možnosti izogibati izrazom, kot je hidrološka funkcija, pa tudi 
številkam.

In smo ga našli! Način namreč, to se pravi prireditev Gozd, voda in 
mlinček. Našli smo tudi pravi kraj, in sicer Sračjo dolino pri Črnučah, 
kjer skozi lep gozd z nekaj prav impozantnimi drevesi vijuga potok 
Črnušnjica. Tam smo želeli skupaj z udeleženci prireditve postavljati 
mlinčke in ob tem še malo pomodrovati o gozdu in vodi.
No, takrat prvič, v letu 2003, je le malo vzgojiteljic, učiteljic in dru-
gih meščanov poznalo pravljične čare Sračje doline. In tako je, kljub 
temu da smo z OE Ljubljana razposlali kar precej vabil, pripravili 
tudi svoje mlinčke, natisnili plakate in zloženke, prireditev prijavi-
li na pristojni policijski postaji, povabili novinarje..., prišla na tako 
skrbno pripravljeno prireditev le ena skupina otrok iz sosednjega vrt-
ca. No, vsaj ti so bili navdušeni, mlinčki so se zavrteli, potem pa so 
malčki odhlačali nazaj v vrtec. Organizatorji pa smo še malo postava-
li na prizorišču in razmišljali, kje smo ga polomili. Pa sta se pripeljala 
novinar in fotograf časopisa. Fotograf je bil navdušen nad svetlobo 
v gozdu in mlinčki, novinar nad idejo nasploh. Ob članku sta želela 
sliko z mlinčki, pa tudi z otroki. In ker teh pač ni bilo več v gozdu, sta 
se jadrno odpeljala v vrtec, iz katerega je prej prišla skupina otrok, 
ter si »sposodila« par otrok z vzgojiteljico vred ter jih poslikala ob 
mlinčkih v gozdu. Novinar nas je nato (verjetno malo v šali) vprašal, 
če bo prireditev tradicionalna, in kaj smo hoteli, rekli smo, da bo!
V tednu gozdov 2004 smo torej naše »mlinčke« ponovili, se bolj po-
trudili z vabili, vse skupaj še malo obarvali na temo mestnih gozdov, 

Iz naše prakse

Foto: B. DebevcFoto: B. Debevc
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poleg mlinčkov  pa so se otroci ob »slepi stezi«, to je z zavezanimi 
očmi ob vrvi, pretipali skozi gozd do nagrad – bonbonov, se učili od-
govornega odnosa do okolja ob razpadajoči »katrci« ob potoku in še 
marsikaj. Prišlo je kar nekaj skupin, pa ne le naši znanci iz prejšnjega 
leta, ampak tudi nekaj skupin, ki so za prevoz iz vrtca ali šole potre-
bovale avtobus, saj so prišle iz drugih koncev mesta. Novinarji tokrat 
niso imeli težav. Skupaj 160 udeležencev nam je dalo misliti, da se 
bo prihodnjič treba še bolje organizirati, če hočemo, da bodo tako 
udeleženci kot mi zadovoljni, pa da bo tudi gozd ostal cel. 

Zato smo se letos resnično temeljito pripravili. Ob tem smo zares vzeli 
tudi temo tedna gozdov Gozd in les zares in smo zato v vabilih, ki smo 
jih poslali že na koncu aprila, pozivali tudi k ustvarjanju na to »lesno za-
resno« temo. Otroci so risali, pisali, oblikovali in izdelovali ter izdelke 
prinesli v Sračjo dolino na prireditev Gozd, voda in mlinček. Tam smo 
jih razstavili, kar pomeni, da smo jih z lesenimi kljukicami razobesili 
med drevesi ali jih razpostavili po gozdnih tleh. Avtorjem najboljših smo 
podelili majice ali knjige. Vsi udeleženci, letos jih je bilo kar 440, so 
veselo lizali bonbone, ki jih je tokrat delil tudi gozdni škrat iz Sračje do-
line. Naš sodelavec Luka, sicer še pripravnik, ima poleg drugih talentov 
v sebi tudi dar igre..., napisal pa je tudi par pesmic na temo klopov in 
gozdnega roba, ki so prav tako osvajale s plakatov. 
Sploh so letos poleg celotne krajevne enote Ljubljana na prireditvi 
pridno sodelovali vsi razpoložljivi gozdarji iz OE Ljubljana, celo s CE 
je prišla pomoč, tako da nas je bilo skupaj kar 16. Vsi smo imeli dovolj 
dela, ob tem pa tudi prijeten občutek, da s skupnimi močmi resnično 
lahko naredimo nekaj koristnega pa tudi prijetnega. 

Kako pa naprej? Upamo, da krivulja števila udeležencev ne bo zrasla 
v nebo, če pa bo, se bomo na to gotovo vnaprej temeljito pripravili. 

Foto: B. DebevcFoto: B. Debevc

Foto: B. DebevcFoto: B. DebevcB. Debevc
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Vtisi z 8. IUFRO Evropskega
Foruma o urbanem gozdarstvu, Celje 9.-14. maj 2005 
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Robert HOSTNIK, KE Celje

Udeležba na forumu 
v Celju je bila najbolj 
pestra od vseh osmih 
prireditev doslej: 50 
tujih in še enkrat toliko 
domačih strokovnjakov iz 
20 evropskih držav, ZDA 
in Kitajske. 

Cecil Konijnendijk, mednarodni 
koordinator IUFRO za urbane 
gozdove: »Z nobenega Foruma 
doslej se nisem vrnil s toliko 
novimi idejami in pozitivnimi 
občutki in prepričan sem, da tudi 
veliko drugih udeležencev deli 
mnenje z mano. Pripravili ste 
odlično uravnotežen program med 
strokovnim delom in neformalnimi 
aktivnostmi na čudovitih 
lokacijah.«

Leif Sodermann iz 
Danske: »V vsej svoji 
30-letni gozdarski 
karieri še nisem videl 
tako lepih gozdov, kot v 
Sloveniji« (na sredini z 
dvignjeno roko).

»Hrana in pijača« je zelo 
pomembna dimenzija 
vsakega mednarodnega 
srečanja. Gastronomski 
višek foruma je bila 
srednjeveška pojedina 
v najstarejši gostilni na 
Slovenskem, v Gastužu 
pri Žički kartuziji.

Na dvodnevnem 
seminarju po forumu z 
naslovom »Sonaravno 
gospodarjenje z gozdovi 
v Sloveniji – pol stoletja 
prakse in izkušenj« so 
s prispevki sodelovali 
profesorji Boštjan Anko, 
Dušan Mlinšek, Jurij 
Diaci in mag. Živan 
Veselič.

Georg Findeis, 
Avstrija: »Vaša 
prireditev me 
je spodbudila 
k ponovnemu 
obisku Slovenije. 
Najbolj pa me je 
navdušilo vaše petje 
vsepovsod«. Na sliki 
je kvartet Krajevne 
enote Celje z Aino 
Leino iz Finske, kot 
gostujočim sopranom na zaključni večerji v Logarski dolini.

S pesmimi in bajkami je 
»slovensko dušo« na uvodni 
prireditvi predstavila ljudska 
pevka Ljoba Jenče.

Forum v Sloveniji je 
doživel tudi dober 
mednarodni odmev. V 
5. številki IUFRO News, 
ki se pošilja na več sto 
naslovov po svetu je bil 
predstavljen na naslovni 
strani. 

Sestavni del 
foruma so 
bile terenske 
ekskurzije. 
Obiskali smo 
mestne gozdove 
Celja in 
Ljubljane, kot 
njihov kontrast 
pa še Logarsko 
dolino, Paški 
Kozjak, 
Krakovski 

pragozd, Pečko in Rajhenavski Rog. Na sliki je predstavitev razvoja 
večnamenske infrastrukture v celjskem mestnem gozdu Anski vrh.
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Robert Hostnik je vodja kra jevne enote Celje, na kateri so v za-
dnjih letih dosegli v Sloveniji in Evropi zelo odmevne uspehe pri 
delu z mestnimi gozdovi Celja in njihovo promocijo. Robert je za-
radi bogatih izkušenj na področju urbanega gozdarstva tudi ak-
tiven član IUFRO Evropskega foruma o urbanem goz darstvu in  
predsednik orga nizacijskega odbora 8. mednarodne konference 
tega foruma, ki je bila od 9. – 13. maja letos v Celju. Uspeh kon-
ference se doma in na tujem označuje s presežniki. 

Zakaj si postal gozdar? 
Po srednji gradbeni šoli sem začutil, da ta poklic ni ravno to, kar bi si 
v življenju želel početi. Kot srednješolec sem precej hodil in plezal po 
hribih. Takrat se mi zdi, da sem dobil poseben stik z naravo in želel sem 
si poklic, pri katerem bi ta stik ohranil. Plezalski prijatelj, ki je študiral 
gozdarstvo, mi je zbudil zanimanje. Potem sem se med služenjem 
vojaškega roka prijavil na diferencialne izpite, naštudiral biologijo in jih 
opravil. Kasneje mi je uspelo še s sprejemnimi izpiti in tako sem pristal 
na gozdarskem faksu. V gozdarstvu  sem našel to, kar sem iskal.

Koliko časa si že zaposlen na ZGS?
Na Zavodu sem od njegove ustanovitve leta 1994, začel pa sem na GG 
Celje leta 1992, kot večina, na taksaciji.

Kje delaš?
Letos je ravno moje 10. leto na mestu vodje krajevne enote Celje.

Katero opravilo je zate pri delu najpomembnejše?
Zelo pomembno je vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov na delov-
nem mestu, ki so temelj vsega. Če so odnosi dobri, če je prisoten tisti 
»skupinski duh«, je vsako delo lažje in kvalitetnejše opravljeno.

Kateri dogodek se ti je v delovni praksi najbolj vtisnil v spomin?
Zagotovo je to letošnji Evropski forum o urbanem gozdarstvu, ki se je 
v začetku maja odvijal v Celju. Delo predsednika v organizacijskem 
odboru je bilo precej bolj zahtevno, kot sem mislil v začetku. Priredi-
tev z več kot sto udeleženci je zahtevala celo leto priprav in seveda ne 
bi bila izvedljiva brez pomoči kolegov na krajevni in območni enoti. 
Petdnevni program konference in strokovnih ekskurzij smo uspeli 

   Intervju
Robert HOSTNIK

N
aši sodelavciizpeljati brez večjih zapletov, a z veliko adrenalina. Na koncu se je 

zelo dobro izšlo. Kar nekaj stalnih udeležencev nam je zatrdilo, da je 
bil to najboljši forum doslej. 

Najbolj smešna stvar, ki se vam je zgodila pri delu?
Na krajevni enoti imamo zelo veliko koncentracijo Robertov. V 
začetku smo bili od petih zaposlenih kar štirje Roberti, sedaj smo še 
vedno trije. Pogosto prihaja do smešnih prizorov, ko stranke hočejo 
enega od nas in traja nekaj časa, da se zmenimo, kateri je pravi. 

Najlepši kotiček na tvojem terenu?
Zelo ljuba mi je divja skalna soteska v bližini Celja, pod Srebotnikom. 
Gozd v njej je naraven, nedotaknjen. Tja grem, ko je treba »glavo sčistit«.

Najljubši letni čas in zakaj?
Ne vem, bi rekel da ga nimam... Saj ima vsak svoj čar. Moj najljubši 
letni čas bi lahko bilo njihovo stalno spreminjanje, ki leto naredi 
dinamično. 

Najljubše drevo?
(kot iz topa) Trepetlika. S svojim trepetanjem listov ima svojo 
čarobnost in vzbuja v človeku posebne, recimo romantične občutke. 
Kljub njeni neuglednosti, kar se uporabnosti lesa tiče, ima njena pio-
nirska vloga pri razvoju gozda posebno vrednost.

Družina?
Kar veliko nas je. Imam tri otroke, od katerih najstarejši končuje, 
najmlajši pa začenja osnovno šolanje.

Najljubše opravilo izven delovnega časa?
Bi rekel, da so to potovanja. Vsake toliko začutim, od nekod zaslišim 
klic, da je treba iti. Sprememba okolja mi je v določenem trenutku 
potrebna, saj se mi vrne kot refleksija na domače okolje. Ko pridem 
nazaj, ponavadi bolj cenim to, kar imam in kje živim.
Drugače rad delam z lesom, izdelujem manjše izdelke iz masivnega 
lesa. Doma imamo kar nekaj kosov pohištva, ki sem ga izdelal sam. 
 
Namesto gozdar bi bil...?
Na Forumu mi je eden od gostov dejal, da bi moral biti turistični 
delavec, tako smo se jim trudili obširno predstaviti Slovenijo. Jaz pa 
mislim, da sem s svojim poklicem »zadel žebljico na glavico«, zato 
nikoli nisem razmišljal o katerem drugem, niti ne vidim razloga.

Na kaj si v svojem življenju najbolj ponosen?
Zagotovo na svojo družino in svoj dom. Na strokovnem področju pa 
na to, da smo si gozdarji v lokalnem okolju uspeli pridobiti določen 
ugled v javnosti in da smo upoštevanja vreden partner pri prostor-
skem razvoju mesta Celje.

Ostaja kakšen življenjski cilj neizpolnjen?
Zelo pomemben, a precej negotov cilj, ki se ga bom trudil izpolnjevati 
celo življenje, je dobro vzgojiti svoje otroke. Na strokovnem področju 
me čaka zaključek magistrskega študija. Med prostočasnimi dejavno-
stmi pa morda potovanje na Tasmanijo.
Kaj ti polepša dan?

Dobra glasba na radiju, še posebno v avtomobilu. In če mi uspe, da si 
vzamem uro časa čisto zase.

Zapisala: Katja Konečnik
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Predstavitev krajevne enote Pugled

Površina gozdov: 13.943,59 ha (82 % gozdnatost, 5 % zasebnih  
gozdov)
Občine: Kočevje, Dobrepolje (del)
Gospodarske enote: Grintovec, Stojna, Vrbovec, Smuka-Stari Log
Število revirjev: 5 – Klinja vas, Stari Log, Stojna-sever, Stojna-jug, 
Polom
Vodja KE: Miran Škulj
Gojitelj-načrtovalec: Maruša Šulentič
Revirni gozdarji:  Franc Glavič ,
                             Srečko Namlih,
                             Alojz Novak,
  Branko Oberstar,
  Stanko Pelc.
  
Krajevna enota Pugled se nahaja v osrednjem oziroma vzhodnem delu 
območne enote Kočevje. Leži na izrazito kraškem terenu s številnimi 
kraškimi značilnostmi. Večji del enote leži v višinskem pasu od 450 do 
950 m n.m.v. Najnižja točka KE je v vasi Polom (350 m. n. v.), najvišja 
točka pa je Ledenik s 1072 m. n. v. Geološko podlago tvorijo apnenci, 
fragmentarno pa se pojavljajo še dolomiti, laporji in peščenjaki.

Površinsko je najmočneje zastopana združba Querco-Fagetum. Sledijo 
ji Abieti-Fagetum, Hacquetio-Fagetum in Enneaphyllo-Fagetum.
Kočevsko in z njo območje KE Pugled zaznamuje posebna zgo-
dovina. Odročnost, prostrani gozdovi, ostro podnebje, zakraselost, 
pomanjkanje vode in slaba rodovitnost tal so botrovali, da je 
Kočevska dolga stoletja samevala v tišini mogočnih pragozdov. V 
tridesetih letih 14. stoletja so grofje Ortenburški Kočevsko naselili 
z upornimi nemškimi poljedelci, ki so se tu kot nemški jezikovni in 
kulturni otok sredi slovenskega etničnega ozemlja ohranili več kot 
600 let. V obdobju 1857 – 1941 se je zaradi težkih gospodarskih 
razmer izselila več kot polovica izmed 23.000 Kočevarskih Nemcev. 
Drugi val izseljevanja je sledil v letih 1941/1942. Kočevska je ostala 
prazna. Po drugi svetovni vojni je industrija v ta del Slovenije 
privabila številne družine iz Slovenije in vse nekdanje Jugoslavije, a 
kljub temu so obsežna področja v notranjosti Kočevske ostala prazna 
ter pozabljena v objemu obširnih grmišč in gozdov.
Zaradi relativno lahke dostopnosti so bili gozdovi KE Pugled v 
preteklosti pod močnim človekovim vplivom. Posledice tega so velike 
površine degradacijskih stadijev gozdne vegetacije in zasmrečenih 
sestojev različnih starosti. Na področju KE predstavljajo zasmrečeni 
gozdovi površino 3485 ha. Polovica teh sestojev je trenutno v fazi 
debeljaka in so zelo ogroženi zaradi napada podlubnikov. To se izrazito 
kaže v zadnjih treh letih. Tako smo v letu 2002 na področju KE Pugled 
za posek označili 22.000 m3 lubadark, v letu 2003 pa se je posek 
lubadark povzpel na 50.500 m3 in se nadaljeval v letu 2004 s posekom 
81.000 m3 lubadark. Poleg gradacije velikega smrekovega lubadarja je 

v letu 2003 in 2004 hudo neurje z močno točo povzročilo še dodatno 
gospodarsko škodo. Zaradi po vetru poškodovanih dreves je bilo v letu 
2003 odkazanih 16.500 m3 lesa, v letu 2004 pa je vetrolom vzel še 
dodatnih 13.600 m3 lesa.
Iz navedenih količin je razvidno, da lahko govorimo o naravni 
katastrofi. Obsežno in zahtevno delo smo večinoma opravili sami na 
KE ter delno s pomočjo ostalih gozdarjev na OE Kočevje. V letu 
2004 smo za nameček ostali še brez revirnega gozdarja. Delo je 
bilo tako razdeljeno le med šest gozdarjev iz KE, kar je v letu 2004 
pomenilo, da je vsak gozdar na KE za posek označil preko 20.000 
m3 lesne mase.
Vojne s podlubniki in močnim vetrom še zdaleč ni konec. Naj ver-
jetneje na čaka še nekaj lubadarskih let, za kar bi nujno potrebovali 
okrepljeno kadrovsko zasedbo na KE. Poseben problem predstavljajo 
tudi pomočniki za pomoč pri označitvi dreves, ki jih v spomladanskem 
času vedno primanjkuje ter barva za označevanje dreves, ki, kljub 
temu da je osnovnega pomena, ni nikoli zagotovljena v zadostnih 
količinah oziroma je ne dobimo pravočasno.
Vsekakor pa je na tem mestu potrebno izreči pohvalo vsem zaposlenim 
na KE, ki vlagajo ves svoj trud in opravljajo tako obsežno delo vestno 
in kvalitetno.
Kljub temu, da smo zaradi dogodkov v zadnjih treh letih v širšem 
slovenskem gozdarskem pomenu, poznani kot »krajevna enota – luba-
darji«, pa moram omeniti tudi nekaj lepših stvari oziroma posebnosti 
na KE. Mislim predvsem na gozdne rezervate. V GE Stojna so kot 
gozdni rezervati izločeni štirje objekti:
 – gozdni rezervat Mestni vrh,
 – gozdni rezervat Ledena jama,
 – gozdni rezervat Brezno Lobodika in
 – naravni in kulturni spomenik Fridrihštajn.

V letu 1993 smo gozdarji KE Pugled začeli z aktivnostmi okoli 
razvalin gradu Fridrihštajn. Na pobudo ZGS je bil na Občini Kočevje 
ustanovljen gradbeni odbor in predložen program aktivnosti. S 
pomočjo številnih akcij (planinci, gasilci, gozdarji) in sponzorjev se je 
pod okriljem ZVNKD pristopilo k obnovi gradu, ki še vedno traja. 
Gozdarji KE Pugled smo izpeljali tudi idejo o obnovitvi trim-steze, 
sodelovali pri trasiranju in ureditvi GUP Rožni studenec, ki jo 
tudi vzdržujemo, nemalokrat pa po njej vodimo tudi šole in razne 
organizirane skupine. 
V GE Vrbovec je kot predlog za gozd s posebnim namenom izločena 
globoka vrtača izjemnih dimenzij – Pekel.
V GE Grintovec se nahaja gozdni rezervat Pugled-Žiben, ki je izločen 
z namenom študija naravnih sukcesij v degradiranih gozdovih. 
Poseben status imajo gozdovi v GE Smuka – Stari Log. Gre za gozdove 
s posebnim namenom (GPN z dovoljenim posekom), ki so bili z 
Odlokom občine Kočevje, ki je bil objavljen v Ur. listu RS, št. 57/98, 
razglašeni kot gozdovi s posebnim namenom. Namen izločitve obor, 
kot GPN, je v intenzivni gojitvi divjadi za potrebe lovskega turizma, 
za potrebe poučne in raziskovalne dejavnosti na področju ekologije 
divjadi in njenega vpliva na ekosistem ter za potrebe odlova živih 
živali. V oborah gre za dve ločeni površini s skupno površino 2018 
ha. V obori je poleg lovnogospodarske (s 1. stopnjo poudarjenosti), 
poudarjena še biotopska (1. stopnja) in raziskovalna funkcija (1. 
stopnja). Lesnoproizvodna funkcija je tu manj pomembna.
Pred nami je še veliko izzivov in napornega dela. Trenutno naj-
pomembnejši cilj je zagotovo uspešno končati boj z lubadarji, ki naj 
bi kot končni rezultat doprinesel, da bi bili gozdovi zdravi, vitalni, 
kvalitetni, čimbolj naravni in prijazni tako za domačine kot tiste, ki 
bodo obiskali naše gozdove in v njih preživeli nekaj lepih trenutkov.
Številne dodatne naloge ZGS, veliko zapletenih birokratskih 
postopkov, izjemno velik obseg dela, stiki z javnostjo, delo z lastniki 
in drugimi uporabniki prostora (lovci, zakupniki, planinci) od nas 
terjajo nenehno angažiranje in velikokrat tudi izjemne napore, ki jih 
bomo lahko uresničili le ob ustrezni kadrovski zasedbi KE.

Napisal:
Miran Škulj univ. dipl. inž. gozd.

Vodja krajevne enote  Pugled
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OE Maribor na Internetu
Boris ČREŠNAR 

Prvi poskusi uporabe interneta kot medija v gozdarstvu segajo osem let 
nazaj, v leto 1998, ko smo prvič na OE Maribor postavili spletno stran. 
Priprava opisov in prispevkov je delo celotnega strokovnega kadra 
OE Maribor. Vsak je opisal svoje področje, kar je v celoti pokrilo opis 
delovanja mariborske območne enote. Spletno stran smo objavili ob 
tednu gozdov 1998 na serverju Narodnega doma v Mariboru, ker je to 
takrat predstavljalo najhitrejšo in najcenejšo rešitev. Pred postavitvijo 
spletne strani naše območne enote o organiziranosti in delovanju 
gozdarstva ni bilo praktično objavljenega skoraj ničesar. Stran smo 
postavili z namenom predstaviti mariborske območno enoto ljudem, 
ki so vse bolj začeli segati po takrat še dokaj novem mediju i-netu. 
Spletna stran je bila v letu 1999 objavljena v Računalniških novicah kot 
stran z bogato vsebino. Kot vsaka nova stvar je naletela v gozdarskih 
krogih naša spletna stran na različne odmeve. Eni so nam čestitali, 
drugi so imeli dosti pripomb, predvsem glede prevodov v angleščino 
in nemščino. Podatek, da je od leta 1998 do danes stran obiskalo 
približno 15.000 ljudi (leta 2000 smo resetitrali števec obiskov), nam 
pove, da je vsebina ljudem zanimiva. In prav obiskovalci strani so 
največja nagrada za naše delo. 
Če ste mogoče med 20% »surferjev«, ki na i-netu celo kaj preberejo 
(ostalih 80% gleda namreč samo slike), boste na naši strani našli ker 
nekaj zanimivih člankov o življenju gozdarjev, gozdarskem orodju, 
živalih, dobrih gospodarjih gozda, o drevesu in živali leta, o naših 
krajevnih enotah, naslovih in še bi se dalo naštevati. Stran smo 
namerno osnovali poljudno, saj je suhoparnih podatkov o prirastkih, 
kubikih na hektar, krivulj in  obrazcev v našem poklicu in okolju 
že tako preveč. Vsebine člankov ne lektoriramo, tako nam jo včasih 
zagode kak i-net škrat. 
Enkrat letno, ob tednu gozdov, spletno stran obnovimo in dodamo 
nove članke in vsebine, ki so aktualne. Stalni članki spletne strani 
so drevo leta, žival  leta in dober gospodar gozda. Vsebini še dodamo 
program tedna gozdov in članke, ki pokrivajo temo leta. Smisel 
predstavitve omenjenih vsebin na i-netu je v dostopnosti vsem, takoj. 
Naše želje za prihodnost strani naše Območne enote so žal omejene 
s financami. Želimo si registrirati domeno Območne enote, se 
preseliti na komercialni server, kjer bi lahko dodali določene novosti, 
pogojene z domeno. Idej in volje do dela je dovolj. Internet ni edini 
medij prihodnosti, vsekakor pa je uporaba i-neta v porastu. Koliko 
ga bomo gozdarji znali koristiti in izkoristiti, pa je odvisno od nas 
samih. I-net stran Območne enote Maribor diha in to si želimo tudi 
v prihodnosti. Mogoče bo tudi ta članek spodbudil kakšno idejo ali 
tehnično rešitev za nadaljnji razvoj ZGS  na i – netu. 

V pomladanskem obdobju smo izvedli naslednje aktivnosti:

– 11. 3. 2005: dopis SDDO za ZGS o službenih mobilnih telefonih, 
v katerem smo predlagali ustrezno rešitev problema obračunavanja 
bonitete za službene telefone;
– 23. 3. 2005: 7. sestanek delovne skupine KS;
– 23. 3. 2005: sestanek delovne skupine KS z direktorjem ZGS, 
predvsem v zvezi z mobilnimi telefoni, pa tudi v zvezi s pričetkom 
pogajanj za panožno KP za javno gozdarsko službo;
– 6. 4. 2005: občni zbor Odbora delavcev LPN ZGS;
– 21. 5. 2005: pisni odziv KS na vabilo MKGP na 1. skupno sejo 
pogajalskih skupin za kolektivno pogodbo;

Sindikalne novice 
MAREC 2005 – 
JUNIJ 2005

– 27. 5. 2005: 1. skupna seja pogajalskih skupin MKGP in KS za 
oblikovanje besedila kolektivne pogodbe.

Aktivnosti ni bilo veliko, smo pa dosegli pričetek pogajanj za podpis 
panožne KP za javno gozdarsko službo. Ocenjujemo, da MKGP 
podpira naša prizadevanja in da je podpis pogodbe realno dosegljiv 
cilj letošnjega leta. V kolikor bodo naši napori tudi tokrat zaman, 
bomo prisiljeni realizirati tisto, kar smo napovedali na zadnji seji 
sveta ZGS.

                                                                                                          
Predsednik KS ZGS

Igor Lampe 

Vabim vas na ogled spletne strani Območne enote Maribor na naslovu  
HYPERLINK “http://kid.kibla.org/~zgs” http://kid.kibla.org/~zgs 
(imamo lepe »slike« J !)Priprava opisov in prispevkov je delo celotnega strokovnega kadra 

OE Maribor. Vsak je opisal svoje področje, kar je v celoti pokrilo opis 
delovanja mariborske območne enote. Spletno stran smo objavili ob 
tednu gozdov 1998 na serverju Narodnega doma v Mariboru, ker je to 
takrat predstavljalo najhitrejšo in najcenejšo rešitev. Pred postavitvijo 
spletne strani naše območne enote o organiziranosti in delovanju 
gozdarstva ni bilo praktično objavljenega skoraj ničesar. Stran smo 
postavili z namenom predstaviti mariborske območno enoto ljudem, 

Spletna stran je bila v letu 1999 objavljena v Računalniških novicah kot 
 Kot vsaka nova stvar je naletela v gozdarskih 

krogih naša spletna stran na različne odmeve. Eni so nam čestitali, 
drugi so imeli dosti pripomb, predvsem glede prevodov v angleščino 
in nemščino. Podatek, da je od leta 1998 do danes stran obiskalo 
približno 15.000 ljudi (leta 2000 smo resetitrali števec obiskov), nam 

(imamo lepe »slike« J !)

Uvodna spletna stran OE Maribor   

Šumi, gozd.                          

Šumi. Gozd šumi.
Popotnik postoj, daj v senci privošči si spokoj.
Hrast. Hrast samuje.
Kot tvoja duša nemirna potuje.

Ko ne veš, kam seže tvoja pot,
jesenova veja ti kazala bo pot.
Mura teče. Kot čas ki nam skozi prste odteče.
Ne vrne se več nazaj. Ne Mure voda ne tvoj kraj.

V Apačah zvon zvoni.
Duša spokojna proti nebesom hiti..
Tudi Brezovčev hrast se času upira,
Brezovcu zemlja že domača je hiša.

Nasova. V njih se Apaški veter upira.
Še leska se upogiba. Tisočero zgodbic z listi umira.
Gozd nemo šumi, 
gozdarju pesem večno govori.

     
Spisal: Boštjan Režonja, 4.1.2005

Sindikalne novice
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Hiša na Mežakli Gozdarska 
hiša na 
Mrzlem 
studencu na 
Pokljuki

Brunarica v Krmi
Koča v Kranjski dolini na Pokljuki

Koča na MikuliciKočačač  na Mikulici

Koča 
Jezerc 
(Rogla)

 OE kraj tip objekta št. ležišč oprema  aktivnosti  kontakt drugo  

 1. Bled Mežakla gozd. hiša 25 voda, el.,  rekreacija, nabiranje Janja Lukanc,
     cent. ogr.  gob ... 04 574 1241   

 2. Bled Krma brunarica 4 peč na drva rekreacija,  Janja Lukanc, 
      nabiranje gob ... 04 574 12 41   

 3. Bled Pokljuka –  gozd. hiša 9 +2 voda, el.,  rekreacija, nabiranje Janja Lukanc, 
  Mrzli    cent. ogr. gob, tek na smučeh  04 574 12 41
  studenec
       
 4. Bled Pokljuka –  gozd. koča 11 voda, el.,  rekreacija, nabiranje  Janja Lukanc, 
  Kranjska    peč na drva  gob, tek na smučeh 04 574 12 41
  dolina        
 
5. Bled Vrata gozd. koča 7  rekreacija,  KE Jesenice
      nabiranje gob ... 04 583 10 03   

 6. Bled Mikulica gozd. koča 10  rekreacija,  KE Jesenice
      nabiranje gob ... 04 583 10 03   

 7.  Kranj Čatež počitniški 4 voda, el., kop. kopanje, pohodi Ana Jekovec,  obnovljeno v 
   kontejner  + WC  04 202 42 00 2002, cena:   
        8200 sit/dan,
        prosto v drugi
        polovici avg.  
        in naprej 

 8. Kranj Lanterna,  počitniški 4 voda, el., kop. kopanje Ana Jekovec, cena: 5500  
  Poreč kontejner  + WC  04 202 42 00 SIT v
        predsezoni in  
        7100 SIT v  
        sezoni, prosto  
        od 14.9 dalje 
 
 9. Ljubljana Velika  koča 8 + 4 voda, el.,  rekreacija, smučanje tajništvo OE  cena 4800  
  Planina   peč na drva   sit/dan, prosti  
        termini še na  
        razpolago 
 
10. Maribor Rogla –  koča 7 voda, agregat,  rekreacija,   Alojz Kosjek 

2400 sit/dan  Jezerc    peč na drva smučanje, tek 041 657 783   

11. Maribor Haloze -  koča 6 - 10 voda, el.,  rekreacija,  Andrej Kovačič 
2400 sit/dan

 
  Jelovice   peč na drva nabiranje gob ... 041 657 787

Da ne boste svojega dopusta preživeli doma ...
... smo vam za konec pripravili seznam objektov v upravljanju ZGS, kjer lahko najdete svoj mir, zabavo, rekreacijo in uživate s svojimi 
najbližjimi.  Samo da se vrnete s počitnic celi in polni delovnega elana!


