
Glasilo Yavoda ya goydove Slovenije

Dragi sodelavci!
Pa naj še kdo reče, da naše delo ni pestro. 
Jesen je poleg jesenskih plodov prinesla tudi 
obilico dodatnega dela, vseeno pa je raznih 
dogodkov in aktivnosti pri ZGS dovolj, tako 
je pred nami zopet nova številka našega 
Lista. Veseli smo, da se je oblikovalo že kar 
trdno jedro avtorjev prispevkov, ki nas redno 
oskrbujejo z članki. Vseeno pa nas malo skrbi 
tista tiha večina, ki gotovo dobro dela in bi 
svoje bogate izkušnje lahko delila z nami, 
pa se nekako ne opogumi in po dobri stari 
gozdarski navadi raje ostaja v okviru svojih 
revirjev. 

List je odprt za vse in veseli smo prav vsakega 
odziva. Kar se pa le tega tiče, že kar nekaj 
časa razmišljamo, kako izmeriti odziv bralcev 
z namenom postati še boljši in aktualnejši. 
Nekdo nam je poslal sporočilo, da List vedno 
nestrpno pričakuje in da ga redno shranjuje, 
nekdo drug da bi List morali imeti že pred 
10-imi leti. To nas opogumlja in opominja, 
da smo na pravi poti.

Zato dobrodošli z prispevki. 
Katja, Borut in Andrej           

Kostanj
 

Spoštovani kolegi, spoštovane kolegice,

Smo sredi najpomembnejšega dela v letošnjem letu, in srčno si želimo, 
da bi nam čimbolj uspelo kakovostno in v celoti opraviti naš del naloge. 
To klimo je čutiti, kljub omenjanju težav. Pomembnosti uspeha se toliko 
bolj zavedamo, ker smo vsa leta našega delovanja poudarjali problem 
premajhnega obsega sredstev za vlaganja v gozdove. Sedaj je priložnost, 
da vsaj pri gojitvenih delih naredimo odločen premik. To bo dobro za 
gozdove, lastnike in naš zavod! Seveda moramo pri tem računati tudi na 
neljube težave v administrativnih in finančnih postopkih, kjer imajo tudi 
drobne napake, formalnosti, ali pa zelo pomembne, kot je zamuda pri 
izplačilih, izredno odmevnost. 

Glede na obseg dela in poudarjanje pomembnosti tega projekta, želim 
sporočiti, da bomo uspešno delo nagradili, zaostanke pri izvajanju drugih 
nalogah pa zagovarjali kot upravičene.

V pričakovanju, da bi nam uspeh pri tem projektu dal dober argument 
za še večja vlaganja v slovenske gozdove v novem načrtu ukrepov EU za 
obdobje 2007-2013, vam želim uspešno delo in doživetje zadovoljstva pri 
lastnikih in ob pogledu na negovane gozdove.

     Andrej Kermavnar, 
     direktor

Številka 6, november 2005

Iz vsebine
— strojna sečnja
— študijski krožki
— pešpot opremljena za slepe
— Marjan Šebenik - intervju
— KE Radlje se predstavi

Razpis EPD 
za leto 2006
Razpis EPD 
za leto 2006
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Strojna sečnja 
Jurij Beguš, oddelek IV

Ko je pred leti kmet in podjetnik Moličnik iz okolice Luč leta 2001 
kupil prvi stroj za sečnjo, je bilo to dovolj močno opozorilo, da moramo 
v slovenskem prostoru resno računati tudi na to vrsto tehnologije. Zato 
smo v maju leta 2002 pripravili prvo delavnico na OE Nazarje z naslo-
vom »Uvajanje strojne sečnje v Sloveniji«. Ker smo se zavedali, da sami 
tega izziva ne moremo reševati, smo še istega leta sodelovali z GZS pri 
izvedbi seminarja o strojni sečnji. Ob tem smo se odločili, da skupaj 
pripravimo niz delavnic, na katerih bi obravnavali nove tehnologije v 
različnih okoliščinah. 
 
Tako je bila prva taka delavnica septembra 2003 na OE Bled, kjer smo 
predstavili možnosti strojne sečnje, naslednje leto je sledila delavnica 
na OE Postojna kjer smo predstavili strojno sečnjo debelega drevja. 
Projekt pa smo zaključili letos septembra z dvodnevno delavnico, 
prvi dan na OE Kočevje, prikazana je bila strojna sečnja pri sana-
ciji podlub nikov, drugi dan pa na OE Novo mesto, kjer smo prikazali 
strojno sečnjo listavcev. 
 
V Kočevju smo se zbrali 15. septembra na Marofu, kjer je bil najprej 
teoretični del. Predstavljeno je bilo 9 prispevkov, ki so se nanašali na 
problematiko podlubnikov na Kočevskem, prednosti in slabosti strojne 

sečnje pri sanacijah, dosedanje izkušnje in raba te tehnologije v Sloveniji, 
problem komuniciranja z javnostmi in potrebe po poslovnem povezo-
vanju lastnikov gozdov. Temu delu je sledil terenski del, kjer so kočevski 
gozdarji predstavili razne vidike problematike uporabe strojne sečnje pri 
sanaciji podlubnikov. Naslednji dan smo se dobili na novomeškem kon-
cu na Resi, kjer teoretičnega dela ni bilo, na terenu pa smo obravnavali 
strojno sečnjo pri drugem redčenju bukovih drogovnjakov. Delavnice 
se je udeležilo preko 100 udeležencev praktično iz vseh sfer gozdarstva, 
zato je bila tudi ta kot vse prejšnje priložnost za druženje gozdarjev, ki 
opravljajo svoje delo na različnih koncih Slovenije in v različnih delov-
nih okoljih, kar je po mnenju mnogih nekaj, česar primanjkuje.
 
Delavnic v taki obliki in v taki organiziranosti, ki bi obravnavale 
strojno sečnjo, verjetno v prihodnje nekaj časa ne bomo pripravljali. 
Menimo, da je sedaj potrebno nekaj časa v miru delati, (mimogrede, 
novi pristopi zahtevajo nove napore in tudi nov intelektualni zagon, 
kar je za zaposlene le pozitivno), da si naberemo izkušenj, potem pa 
bi bil čez nekaj let verjetno čas, da kaj podobnega ponovimo. So pa 
udeleženci izrazili željo po obravnavanju drugih tem. Na prvem mestu 
je to problematika gozdnih prometnic, kar nas bo verjetno vodilo pri 
načrtovanju izobraževalnih aktivnosti v prihodnje.

Z velikim zanimanjem spremljajo delo stroja naši sodelavci.

Kabinetni del na OE Kočevje

Vodja delavnice v družbi našega profesorja dr. Koširja.

Foto: B. Debevc

Terenska predstavitev

Jurij Begu

Vodja delavnice v družbi šega profesorja dr. Koširja.

Z velikim zanimanjem spremljajo delo stroja naZ velikim zanimanjem spremljajo delo stroja naZ ši sodelavci.

Kabinetni del na OE Kočečeč vje

Ko je pred leti kmet in podjetnik Moličnik iz okolice Luč leta 2001 sečnje pri sanacijah, dosedanje izkušnje in raba te tehnologije v Sloveniji, 

Foto: B. Debevc

Terenska predstavitev
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V idiličnem gorskem okolju Logarske doline na kmetiji Klemenšek se je 
v soboto 15. oktobra 2005 odvijala Karavana študijskih krožkov. Z be-
sedo in sliko se je  predstavilo 10 študijskih krožkov, ki so delovali v le-
tih od 1999 do 2005 pod vodstvom mentorjev Janeza Logarja, Boštjana 
Škrlepa (OE Kranj), Jožeta Praha (OE Brežice), Lojza Lipnika, in 
Damjana Jevšnika (OE Nazarje), Jerneje Čoderl (OE Slovenj Gradec), 
Boruta Debevca (OE Postojna) in Branke Gasparič (OE  Sežana). 

Vsi navedeni mentorji so znani kot delavci, ki so pripravljeni naredi-
ti pri svojem delu več kot je zgolj predpisano. V obdobju petih let so 
obravnavali več kot deset različnih tem ter z njimi dosegli zanimive 
akcijske cilje in  poživili kraje v raznih predelih Slovenije.. V Solčavi 
je na primer na podlagi študijskega krožka nastalo Društvo Panorama, 
ki razvija turizem ob znani Panoramski cesti v Logarski dolini. Mentor 
tega študijskega krožka Lojz Lipnik, revirni gozdar, je bil imenovan za 
občana leta 2004 v občini Solčava.

Aktualno

KARAVANA 
v amfiteatru gora - študijski 
krožki v ZGS

Jože, Tone in Lojz
nasmejani po zaključku
Karavane.

Delo na projektu INTERREG IIIC Gorski gozd, katerega osnovni cilj 
je izdelati predlog skupne strategije gospodarjenja z gorskimi gozdovi 
na območju srednje Evrope - s posebnim poudarkom na njihovi varoval-
ni vlogi - se počasi pomika v drugo polovico.

Tako je bilo konec meseca septembra (30.9.) po kolegiju oddelka za 
gozdnogospodarsko načrtovanje na Jezerskem v tem okviru organizi-
rano čezmejno srečanje z gozdarji avstrijske Koroške. Z naše strani 
smo se srečanja udeležili vsi člani delovne skupine pri tem projektu, av-
strijske gozdarje pa je vodil g. Gerolf Baumgartner, direktor gozdarske 
uprave za avstrijsko Koroško. Med predavatelji je potrebno še posebej 
omeniti mag. Petera Herbsta (Agrarna skupnost Beljak), ki je pred-
stavil metode gozdnih inventur v Avstriji ter g. Christopha Majera  z 
Zveznega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z 
vodami  Republike Avstrije, ki nas je seznanil z vplivom politik EU na 
avstrijsko gozdarstvo.

Namen srečanja je bila medsebojna izmenjava informacij ter seznanitev 
s stanjem in trendi v avstrijskih gozdovih s posebnim poudarkom na 
gorskih gozdovih in njihovi varovalni vlogi. Hkrati je bil to tudi prime-
ren trenutek za primerjavo uporabljenih načinov zbiranja podatkov o 
teh gozdovih.

Naslednje srečanje vseh sodelujočih partnerjev je predvideno v začetku 
naslednjega leta na Dunaju.

Daniel Klemenšek je ponosni lastnik kmetije (na sliki).

Študijski krožki so oblika izobraževanja odraslih in aktivnosti v majh-
nih skupinah 5 do 12 udeležencev, ki jih vodijo usposobljeni mentorji. V 
tujini, na Švedskem in v Združenih državah Amerike, delujejo že okrog 
100 let. V Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) smo začeli razvijati 
študijske krožke, da bi z njihovim delom prispevali k razvoju podeželja 
in izobraževanju lastnikov gozdov. Prvi mentorji so se usposobili v letu 
1999, prvi študijski krožki pa so začeli delovati leta 2000. Mentorje 
študijskih krožkov v Sloveniji izobražuje Andragoški center Slovenije, 
kjer bodoči mentorji dobijo tudi licenco za to delo.
Na podlagi dosedanjih dobrih izkušenj lahko rečemo,  da je treba ta 
način dela pri razvoju podeželja nadaljevati in popularizirati. Študijski 
krožki so pokazali učinkovitost tudi pri razvoju med generacijskega 
sožitja, ker se v njih srečujejo in uspešno sodelujejo ljudje zelo različnih 
starosti, kar je za našo družbo v celoti, posebno pa na podeželju, izred-
no pomembno, saj se Slovenci kot populacija pospešeno staramo. 

Prireditve se je udeležilo okrog 140 udeležencev različnih skupin in 
pred stavnikov javnosti. 

O pomenu predstavljenega dela  so  govorili župan občine Solčava Vojteh 
Klemenšek, dr. Lojze Marinček, nekdanji minister RS za znanost, And-
rej Kermavnar, direktor ZGS, dr. Mirko Medved (GIS) in Tone Lesnik, 
koordinator študijskih krožkov v ZGS.

Tone Lesnik,  oddelek I

Čezmejno strokovno 
srečanje partnerjev 
projekta INTERREG IIIC 
Gorski gozd

Rok Pisek,  CE oddelek II

Mentorji študijskih krožkov

Foto: B. Debevc

Karavane.Karavane.K

Daniel Klemenšek je ponosni lastnik kmetije (na sliki).
Foto: B. Debevc
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Aktualno

 Foto: R. Pisek

Udeleženci strokovnega srečanja na avstrijskem Koroškem

Vodja projekta
Dragan 
Matijašić

S sprejemom Pravilnika o oddaji javnih naročil male vrednosti ZGS 
(dalje: pravilnik) v letu 2005 so se v praksi pojavila vprašanja o izvedbi 
pogajanj. Za razliko od postopka po Zakonu o javnih naročilih, kjer 
je možnost uporabe postopka s pogajanji omejena zgolj na zakonsko 
izrecno določene primere, je v skladu z možnostjo iz 8. člena Uredbe o 
skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil 
male vrednosti pravilnik predstavil širše možnosti za uvedbo pogajanj. 
Po pravilniku obstajata dva osnovna tipa postopka oddaje naročil male 
vrednosti, in sicer enostavni postopek ter postopek zbiranja ponudb, 
znotraj katerega je po zaključenem zbiranju ponudb in pred odločitvijo 
naročnika (poročilo, obvestilo) možnost pogajanj.

V skladu z 2. odstavkom 13. člena pravilnika se pogajanja lahko izve-
dejo v primerih, ko:
–  do roka, določenega za oddajo ponudb, ni predložene nobene pravil-

ne ponudbe, pri čemer se v  pogajanja vključi vsaj tiste ponudnike, 
ki so predložili ponudbe; 

– je do roka, določenega za oddajo ponudb, predložena ena ali več 
pravilnih ponudb, pri čemer se v pogajanja vključi vse ponudnike, 
ki so predložili pravilne ponudbe.

O uvedbi pogajanj se obvesti ponudnike s pisnim obvestilom. O po-
gajanjih se vodi zapisnik.

PRIMER: 
Pridobili smo 3 pravilne ponudbe, a glede na predhodno raziskavo 
trga ugotovimo, da je najugodnejša cena višja od cene za isto blago 
na trgu (kar je lahko tudi posledica nedovoljenega dogovora med po-

Boštjan Gartner, CE oddelek VIII

POGAJANJA 
v postopkih javnih naročil 
male vrednosti

nudniki, ki si tako npr. razdelijo posamezne sklope iz predmetnega 
naročila), ali pa je cena ista in smo ocenili, da bi ponudnik glede na 
večjo količino blaga v naročilu lahko ponudil nižjo ceno, kot jo si-
cer ponuja za manjše količine blaga na trgu. Pri presoji o nadaljnjih 
ravnanjih moramo postopati v skladu z načelom gospodarnosti in 
učinkovitosti porabe javnih sredstev. Ravnanje naročnika mora biti 
gospodarno glede na namen, predmet in vrednost naročila. Elementa 
gospodarne porabe sta tako varčnost (ali so bila porabljena sredstva 
dejansko potrebna sredstva) in učinkovitost (ali bi bil s cenejšo izved-
bo naročila dosežen enak ali večji učinek). Sprejem predmetne ponud-
be bi pomenil ravnanje v nasprotju s tem načelom, zato se odločimo 
bodisi za zavrnitev vseh ponudb in ponovitev postopka, bodisi za po-
stopek s pogajanji, katerih predmet je cena. 

Kako in s kom se pogajati? Pri tem moramo upoštevati načelo enako-
pravnosti med ponudniki, ki določa, da morajo biti vsi ponudniki v 
enakem položaju. Če bi se pogajali le z najcenejšim ponudnikom, bi 
kršili načelo enakopravnosti, zato bi imeli preostali ponudniki realno 
možnost uspeha v morebitnem postopku revizije. Zato povabimo k 
pogajanjem vse, ki so oddali pravilne ponudbe, in sicer s pisnim po-
vabilom, v katerem navedemo, kdaj in kje se bodo pogajanja izvajala, 
kaj bo predmet pogajanj in da morajo ponudniki predložiti poobla-
stilo za spremembo ponudbe. O pogajanjih se vodi zapisnik, lahko 
izvedemo pogajanja z vsemi ponudniki na istem mestu in istočasno, 
lahko pa z vsakim posebej, pri čemer pa moramo ves čas paziti, da ni 
kdo izmed ponudnikov v boljšem položaju od drugega. 

Zakaj naj bo postopek s pogajanji izjema in ne pravilo? Uvedba »red-
nih« pogajanj bi povzročila, da bi ponudniki uvodoma ponudili višjo 
ceno, saj bi računali z dejstvom, da bodo končno ponudbo še vedno 
lahko predstavili na pogajanjih. Tako pa v večini primerov ponudniki 
takoj ponudijo najnižjo možno ceno, saj ne računajo na možnost »po-
pravnega izpita«. 

Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti ZGS in navodila z 
obrazci se nahajata na mreži ftp, centralna enota, oddelek VIII, Javna 
naročila.
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Udeleženci strokovnega srečanja na avstrijskem Koroškem

Dragan 
MatijaMatija

 Foto: R. Pisek

Udeleženci strokovnega srečanja na avstrijskem Koroškem
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V prvih dneh novega šolskega leta 2005, smo skupaj z učenci OŠ Griže, 
njihovimi mentorji, predstavniki javnega življenja in ostalimi sodelavci 
ZGS odprli prenovljeno gozdno učno pot »Hrastje«. 

Že pred leti smo sodelovali pri idejnem projektu ter postavitvi GUP, 
ki pa je bila na pobudo učencev OŠ Griže pri Žalcu v letošnjem letu 
vsebinsko nadgrajena. V klasično gozdarsko tematiko smo skrbno 
vpletli pravljično vsebino, ki naredi pot bolj privlačno. Poimenovali 
smo jo »Vilinska gozdna pot Hrastje«.

Pot je speljana v manjšem gozdnem ostanku ob severnem vznožju 
Zasavskega hribovja, tik ob robu spodnje Savinjske doline, v KE 
Žalec. Bogato prepletanje drevesne sestave ter razvojnih faz nam 
umogoča nazorno predstavitev različnih pomenov gozda. Po poti nas 
usmerjajo prijetno izdelane, tematsko opremljene table iz hrastove-
ga lesa, ki vsebujejo informacije o delovanju gozda kot zaključenega 
sistema. 

Že na začetku nas v »gozdarjevi hiški« pozdravi drvar, ki pripravlja 
vse potrebno za življenje v tem okolju. Kasneje se sprehodimo mimo 
»ptičjega hotela« in krmišča za divje živali, kjer nam lovec nazor-
no prikaže svoje poslanstvo. Po poti, ki vodi preko blage vzpetine v 
polkrožni smeri si lahko ogledamo še visoko prežo, solnico, perišče, 
prazgodovinsko gomilo, pomen gozdnega roba, prerez talnih profi-
lov itd. Vseskozi nas table učijo prepoznavati drevesne vrste, razvoj-
ne faze, načine gospodarjenja z gozdom, reševanja problemov gojitve 
in varstva gozdov. Prikazan je tudi pomen gozdnih dobrin vse od 
jagodičevja, drv do smole. Na koncu se ustavimo pod mogočnim hra-
stom, ki simbolizira klenost in trajnost tovrstnih gozdnih združb.

Na vseh točkah poti nas spremljajo pravljična bitja. Gozdni škrati 
,vile in njihovi prijatelji popestrijo naš obisk, ki je tako privlačnejši 
za otroke in odrasle. V pravljično deželo so vpletene različne vsebine 
iz preteklosti kraja vse od obdobij pred našim štetjem do danes. Po 
legendi so namreč na Gozdniku živele vile, ki so bile zaščitnice dre-
ves, ter se vedno potikale tod naokoli. 

GUP služi med drugim tudi kot učni pripomoček UNESCO progra-
ma, ki ga organizira OŠ Griže.

Peter Terglav, OE Celje

»VILINSKA gozdna pot Hrastje« 

Kratke novice
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Jurij Beguš

Terenski dan oddelka za 
gozdno tehniko – 
Gradnja gozdnih prometnic

Na podlagi programa dela ZGS je bil v prvi polovici letošnjega leta 
načrtovan in izveden terenski dan oddelka za gozdno tehniko, ki 
se je vsebinsko nanašal na problematiko gradenj gozdnih promet-
nic v luči novih zakonskih okvirov. Namen dneva je bil informirati 
širši krog zaposlenih o postopkih, ki veljajo na področju gradenj 
gozdnih prometnic, poenotiti nekatere poglede na predstavljeno 
problematiko in izmenjati praktične izkušnje pri tem delu. 

Terenski dan oddelka smo skupaj s kolegi iz OE Celje izvedli 
21. junija 2005 na KE Rogaška Slatina v predelu Dobovec Log. 
Vsebinsko so bile obravnavane naslednje teme: 

 – rekonstrukcija gozdne vlake, 
 – grajena in pripravljena vlaka, 
 – vlaka pred in po spravilu, 
 – gradnja gozdne ceste in objekti na cesti, 
 – tipi hribine in oprema ceste ter 
 – trasiranje vlak. 

Delo je potekalo na predhodno določenih terenskih objektih ozi-
roma terenskih točkah, ki so obravnavale posamezne teme. Med 
udeležence smo razdelili gradivo, ki se je nanašalo na vsebine 
posameznih točk. Poleg predstavitve je na vsaki točki tekla tudi 
razprava, ki je bila poleg že pripravljene vsebine dobra podlaga za 
končno izdelavo navodil za vodenje postopkov pri gradnji gozdnih 
prometnic. 

Dogodka se je udeležilo 52 udeležencev, poleg zaposlenih na ZGS 
iz vseh območnih enot, so bili prisotni tudi predstavniki MKGP, 
SKZG RS in gozdarske inšpekcije.
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Gozdne učne poti so označene poti skozi 
gozd, opremljene s poučnimi besedili na 
tab  lah in drugimi poučnimi napravami. 
Gozdarske inštitucije, uprave parkov, šole, 
turistična društva  ipd. jih postavljajo, da si 
na njih lahko vsakdo bogati znanje o kraji-
ni, gozdu, naravi in gozdarstvu. 

Čeprav so upravljavci samo v Sloveniji 
izdelali preko 100 učnih poti, je šele pred 
kratkim prišlo do odprtja prve učne poti, ki je opremljena za slepe in 
slabovidne obiskovalce. Gre za zgodovinsko – naravoslovno pot Josef 
Ressel, ki je plod sodelovanja italijanskih in slovenskih gozdarjev na 
Krasu. 

Pot je med prvimi v Evropi 
opremljena z infrardečo 
tehnologi jo, ki obiskovalcu 
omo goča, da vsebino infor-
macijskih tabel pos luša 
preko posebnega sprejem-
nika. Zvočne razlage in 
navodila, ki obiskovalcu 
omogočajo varno in samo-
stojno gibanje po učni poti, 
so na voljo v slovenskem, 
italijanskem in angleškem 
jeziku. Sprejemnik 
lah ko vsakdo brezplačno 
dvigne v Naravoslovnem 
didaktičnem centru v 
Bazovici.

Pot je dolga približno 4 km in se vije po položnih tleh gozda Igovca 
ter povezuje Bazovico s svetovno znano kobilarno Lipica. Zaradi tre-
nutne zakonodaje in nedokončanih del še ni mogoč prehod čez mejo, 
zato lahko obiskovalec prehodi le 1,9 km dolg odsek poti na italijan-
ski strani gozda Igovca. 

Na tem delu se nahajajo tri počivališča, ki so opremljena s klopmi in 
informativnimi trijezičnimi tablami, na katerih je mogoče del prika-
zane vsebine tudi otipati ter prisluhniti zvočnim razlagam. 
Na začetku poti obiskovalca pozdravi uvodna tabla s karto obmejne-
ga področja med Bazovico in Lipico. Po 500 metrih, na robu gozda, 
stoji tabla s predstavitvijo kraškega rastlinstva in Josipa Ressla kot 
pobudnika pogozdovanja, ki je skalno kraško puščavo spremenilo v 
edinstveno kulturno krajino. 

V času od 16. do 18. septembra 2005 je v Ljubljani potekal  simpozij z 
naslovom Flora in vegetacija Slovenije ter sosednjih območij 2005, ki 
sta ga organizirala Botanično društvo Slovenije ter Slovenska akade-
mija znanosti in umetnosti (SAZU). Simpozij je bil posvečen stoletnici 
rojstva izrednega člana SAZU dr. Maksa Wraberja (1905-1972). 

Bogdan Magajna, OE Sežana

Pešpot Josef Ressel v gozdu Igovca, 
opremljena za slepe

Že po 400 m se obiskovalec sreča s predstavitvijo kraških geoloških 
pojavov in poskusov, da bi v teh krajih kopali premog. Na tretjem 
počivališču, ki se nahaja 1,3 km od izhodiščne točke, odkrijemo, da 
je zaradi stičiščne lege Krasa med dinarskim svetom in primorjem tu 
živalski svet še posebej bogat. 

Do tretjega počivališča obiskovalca varno vodijo zvočna sporočila, 
ki jih sprejema prek sprejemnika in mu omogočajo orientacijo in pre-
mikanje po poti. Tretji informacijski tabli sledi del poti, ki je oprem-
ljen s posebno ograjo, ki vodi obiskovalca. Del poti, ki ga ni bilo 
mogoče izravnati, kjer ta prečka čudovite geološke tvorbe – škraplje, 
je premoščen s pomočjo lesenega mostička. Po 340 m pot naleti na 
staro »Dunajsko cesto«, s katero so v 18. stoletju povezali Trst z zaled-
jem. Tu nas pričaka še zadnja informacijska tabla ob kateri izvemo 
vse o življenju ob meji v preteklosti.

Gozdni načelnik in izumitelj Josep Ressel, po katerem se učna pot 
imenuje, si je v življenju prizadeval za človekov tehnološki razvoj 
ob hkratnem spoštovanju narave in odpravljanju različnih ovir, ki 
človeku onemogočajo sožitje z naravo. Gozdarji smo sledili njegovi 
misli in z uporabo sodobne tehnologije omogočili pristen stik z na-
ravo tudi vsem, ki je ne morete videti, a jo lahko kljub temu doživite. 
Obiščite nas!

Mateja Cojzer, OE Maribor

Simpozij Flora in vegetacija 
Slovenije

Kratke novice

Josef Ressel

Foto: K. Konečnik

Foto: K. KonečnikFoto: 
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Kratke novice

Maks Wraber se je rodil na Preklovi domačiji na Spodnji Kapli na 
Kozjaku. Študiral je na Mednarodni postaji za sredozemsko in alp-
sko geobotaniko v Montpellieru v Franciji, kjer se je pod vodstvom 
prof. J. Braun-Blanqueta specializiral v fitosociologiji. Njegovo delo 
je tesno povezano z gozdarsko stroko v Sloveniji, saj se je posvetil 
proučevanju gozda oziroma njegovim rastiščem. S Tregubovim sta na 
osnovi vegetacijskih analiz ter drugimi ekološkimi rezultati uvedla 
osnovo, na kateri so nastajali operativni gozdnogojitveni in urejevalni 
načrti.
Bil je tudi velik borec za varstvo narave. Umrl je maja 1972.

Prvi in drugi dan simpozija so bili predstavljeni referati ter posterji 
domačih in tudi tujih avtorjev. Z ZGS sva se simpozija udeležila mag. 
Vid Preložnik z OE Nazarje in Mateja Cojzer z OE Maribor. Mag. Vid 
Preložnik se je predstavil s posterjem Uporaba vegetacijskih elaboratov 
pri gozdarskem načrtovanju v GGO Nazarje.

Mateja Cojzer pa se je predstavila s posterjem Prilagojen slikovni 
ključ za določanje gozdnih praproti. Prispevek je namenjen predvsem 
gozdarjem za določanje praproti, ki se praviloma pojavljajo v gozd-
ni podrasti in so pomembne za določanje gozdnih združb. Prirejen 
dihotomni slikovni ključ je bil narejen na podlagi dobljenih rezulta-
tov makroskopsko merljivih znakov in razlik med taksoni. Ob sliko-
vnem prikazu določenega taksona je na kratko podan opis. Ključ ne 
vsebuje vseh vrst praproti, temveč samo tiste, ki so pogosteje zastopa-
ne v gozdnih združbah.

Mateja Cojzer, OE Maribor

VII. državno sekaško tekmovanje 
LASTNIKOV GOZDOV - Gornja Radgona

ZGS je v sodelovanju s pomurskim sejmom organiziral VII. državno 
sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Tekmovalci so se 28.avg. 05 na 
mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni pomerili 
v disciplinah kot so menjava verige in obračanje letve, kombiniran 
in precizen rez, zasek in podžagovanje, kleščenje ter podiranje na 
balon. 
Tekmovalo se je tako ekipno kot posamezno. Vsaka območna enota 
je lahko prijavila le eno moško in eno žensko ekipo, sestavljeno iz 
treh tekmovalcev oziroma tekmovalk. Sleherni tekmovalec je moral 
nastopiti v vseh tekmovalnih disciplinah.
Vsled prostorske stiske objavljamo le prva tri mesta. (Radovedneži 
si lahko ogledajo celotno listo rezultatov na  HYPERLINK »http://
www.gov.si/zgs/obvestila/6sekasko.htm« www.gov.si/zgs/obvestila/
6se kasko.htm )
Ekipno so se najbolje odrezali Nazarčani z 3.811 točkami. Sledili 
sta ekipa OE Postojna z 3.588 točkami in ekipa OE Kranj z 3.527 
točkami.
Med posameznicami je najbolj spretno vihtela motorno žago Kristina 
Štajnberger (OE Maribor). Na drugo mesto se je zavihtela Nataša zamer-
nik (OE nazarje). Tretja pa je bila njena območna vrstnica Berta Voler.

Andrej Strniša, OE Celje

HOLCERIJA
Gozdarska prireditev malce 
drugače

Dne 14. avg. 05 je bila v Vitanju tradicionalna etnografska priredi-
tev Holcerija. Prireditev pripravlja lokalno turistično društvo Vi-
tanje skupaj z domačini s posameznih okoliških vasi ter z drugimi 
sodelujočimi. Bistveni element prireditve je prikaz starih kmečkih in 
gozdarskih običajev, izvedeno je bilo lokalno gozdarsko tekmovanje 
zasebnih lastnikov, vse skupaj pa je bilo popestreno še z razstavo v 
kulturnem domu, kjer so na ogled zanimivosti s tega področja.
Kot vsako leto smo na prireditvi letos sodelovali tudi Celjski gozdarji. 
Tokrat smo se v prireditev prvič aktivno vključili na odseku za 
načrtovanje in prevzeli pripravo razstave, Krajevna enota Slovenske 
Konjice pa je prevzela sodelovanje pri pripravi in vodenju tekmovnja 
v tradicionalnih gozdarskih veščinah. 
Glede na temo letošnjega tedna gozdov Gozd in les zares smo v 
tradicionalno gozdarskem okolju, kamor brez dvoma sodi Vitanje, 
spomnili na pomen lesa v našem vsakdanu ter na nekatere skorajda 
pozabljene rabe lesa. Tako smo prikazali izbor polovice posterjev, ki 
so jih pripravile posamezne OE ob letošnjem tednu gozdov. Poleg 
te predstavitve pa smo predvajali tudi fotografije z območja Občine 
Vitanje s poudarkom na gozdovih ter s pripreditev v Vitanju, le te pa 
smo popestrili še z predvajanjem na Zavodu za gozdove pripravljenih 
filmov o negi mladega gozda, podlubnikih in gozdnih pticah.
Odziv obiskovalcev je bil odličen. Glede na to, da se prireditve 
udeležujejo številni negozdarji, pa tudi nelastniki gozdov, so bili po-
sterji še kako dobrodošla popestritev razstave. Zanimanje zanje je 
bilo dejansko veliko. Številni so se spoznali na lanskih fotografijah, 
marsikdo pa si je z zanimanjem ogledal tudi lepote območja Vitanja. 
Tudi filmi so naleteli na odličen odziv, še zlasti pri lastnikih gozdov. 
Tako se jih je kar nekaj zanimalo za ogled filmov kasneje izven 
trajanja razstave. 
Vsekakor je sodelovanje na takšni sicer lokalno obarvani prireditvi 
zanimiva izkušnja. Po drugi strani pa je velika vrednost prireditve, 
kakor je ta v neposrednem stiku z lastniki in z za gozd zainteresira-
nimi ljudmi. Brez dvoma bomo sodelovali tudi v prihodnje, seveda z 
novimi, svežimi in, upamo tudi, zanimivimi idejami.

V moški konkurenci je zmagal Janko Mazej (OE Nazarje). Drugo 
mesto si je prižagal Vojko Grahor (OE Sežana), tretje pa Stanko 
Goličnik (OE Nazarje).
Najboljše ekipe in posamezniki so prejeli pokale in praktične nagrade. 

Foto: A. Grum

Izvirno 
oblikovani
pokali

Foto: M. Orožim

Foto: Foto: A. Grum

Izvirno 
oblikovani
pokali

Foto: Foto: M. Orožim
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»LESENSVET«
Svetovalna mreža za 
učinkovito rabo lesne biomase

V okviru projekta, ki smo ga na ZGS izvajali v sodelovanju z FAO, 
smo ustanovili mrežo svetovalcev za učinkovito rabo lesne biomase LE-
SENSVET. Mreža je bila organizirana v želji po boljšem informiranju 
javnosti.V Sloveniji deluje trenutno v tej mreži preko petdeset sveto-
valcev, ki lahko svetujejo na celotnem področju učinkovite rabe lesne 
biomase. 

V svetovalni mreži so vključeni svetovalci treh področij, in sicer 
gozdarji iz Zavoda za gozdove Slovenije, kmetijski svetovalci iz Kme-
tijsko gozdarske zbornice Slovenije ter energetski svetovalci, ki so si-
cer vključeni v svetovalno mrežo t.i. energetskih pisarn Ensvet. Omen-
je ni svetovalci so izobraženi za svetovanje s področja:

• potencialov, 
• sodobne tehnologije priprave oz. izdelave lesne biomase, 
• sodobnih kurilnih naprav za učinkovito izrabo kuriva
• pridobivanja denarnih spodbud, ki jih za uporabo obnovljivih virov 
• energije nudi država,
• ekonomike investicije.

ZGS s svojimi svetovalci sodeluje tudi pri terenskih predstavitvah, 
LesEnDemo, ki potekajo že drugo leto po različnih krajih. ZGS po-
staja na področju aktivnosti v zvezi z lesno biomase vedno aktivnejši, 
kar je razvidno tudi iz števila dogodkov, ki se jih je na to tematiko 
udeležili delavci ZGS ali pa so jih celo organizirali. V letu 2004 se 
je število takih dogodkov v primerjavi z letom 2003 povečalo kar za 
400%. 

Zanimanje za rabo lesne biomase se zaradi trendov gibanja cen naft-
nih derivatov zelo povečuje, posledično se tudi naši delavci pri svojem 
delu srečujejo s pogostimi vprašanji povezanimi s  sodobno rabo lesa v 
energetske namene. Svetovalci za učinkovito rabo energije, zaposleni 
na ZGS, so zadolženi tudi za prenos informacij s tega področja osta-
lim zaposlenim na njihovih organizacijskih enotah ZGS. S takim pri-
stopom želimo zagotoviti zainteresiranim strankam, ki jih srečujemo 
pri svojem delu, kakovostno celostno informacijo (praktično »od 
panja do dimnika«) glede učinkovite rabe lesne biomase v energetske 
namene. V kolikor niste še seznanjeni, na koga se lahko obrnete za 
podrobnejše informacije na vaši območni enoti, naj vam bo v pomoč 
spodnja preglednica, kjer so navedeni svetovalci za učinkovito rabo 
lesne biomase, ki so zaposleni na ZGS. Nanje se lahko obrnete tako 
zaposleni na ZGS kakor tudi ostali, ki bi radi o tej problematiki izve-
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Foto: B. Debevc

Andrej Grum, CE
     Organizacijska enota ZGS Ime in priimek Svetovalca 

CE ZGS Andrej Grum 

CE ZGS Rok Pisek  

OETolmin, KE Tolmin    Rajko Pagon  

OE Bled Bojan Bajželj  

OE Kranj Janez Ponikvar*  

OE Ljubljana,  KE Ljubljana   Andrej Petrič  

OE Postojna,  KE Postojna    Igor Bizjak  

OE Kočevje,   KE Kočevska Reka    Stane Potisek  

OE Novo mesto, KE Straža    Janko Tavčar  

OE Brežice, KE Mokoronog   Jože Mori  

OE Brežice, KE Radeče   Jože Prah  

OE Brežice Boris Papac  

OE Celje Aleksander Ratajc  

OE Nazarje, KE Nazarje    Damjan Jevšnik  

OE Slovenj Gradec Hinko Andrejc  

OE Maribor,  KE Ptuj   Igor Kopše,  

OE Murska Sobota Daniel Zorko  

OE Murska Sobota Štefan Kovač  

OE Sežana Andrej Zadnik  

Bogato obiskana 
Slovenska domačija na 
MOS CELJE
Iztok Vrščaj, OE Celje

Letos smo se na OE v Celju odločili, da predstavimo delo ZGS in širši 
pomen slovenskih gozdov strokovni in ostali javnosti v okviru 38. med-
narodnega obrtnega sejma v Celju. Z odzivom na naš 8 dnevni projekt 
»Slovenska domačija« smo bili izjemno zadovoljni, saj je reka obisko-
valcev naše svojevrstne postavitve krepko presegla 10.000 ljudi. Prav 
tako pa nam je veliko pomenila dejavna podpora vodilnih predstavnikov 
strokovnih, znanstvenih in umetniških ustanov iz Slovenije in tujine. 

Uslužbenci ZGS se dobro zavedamo, da je tudi naše načrtno delo 
vlaganje v velik slovenski naravni obnovljivi vir imenovan slovenski 
gozdovi. Premalo je, če samo mi gozdarji ZGS vemo, da le celovitost 
naše ustvarjalnosti skupaj z okoljsko in družbeno vsebino  zagotavlja 
trajnost in pestrost slovenskim gozdovom in, da je slika današnjih 
gozdov posledica načrtnega dela gozdarjev v preteklosti. To mora spoz-
nati tudi širša  javnost. Takšna razmišljanja so nas pripeljala do izved-
be projekta. Postavitev lesene hiške z gozdičkom, potokom, rib nikom 
in gozdno učno potjo je bolj kot domačijo simbolično predstavljala 
Slovenijo z bogastvom gozdov. Program je bil razdeljen na  vsebinske 
sklope po dnevih, s katerimi se uslužbenci ZGS redno ali občasno 
srečujemo pri svojem delu.Otvoritveni dan v sredo, 7. septem bra je 
bil dan obnovljivih virov energije, kjer je bila predstavljena  energija 
lesne bio mase, vetra, sonca(s sončnimi sušilnicami za les) in geoter-
malna energija, na okrogli mizi pa smo si bili enotni, da so obnovljivi 
viri energije kakovostno dopolnilo slovenski energetiki in koristni 
našim gozdovom. Naslednji dan ob dnevu o sonaravnem kmetovanju  
je poleg ugotavljanja izhodiščnih težav pri pridelovanju hrane pre-
vladovala ugotovitev, da je takšno kmetovanje zelo blizu osnovnim 
gozdarskim načelom. Za 3. dan, dan voda, je predstavnica Pedagoške 

deli kaj več. Na območnih enotah so na voljo tudi brošure s kakovo-
stno celovito informacijo o sodobni rabi lesne biomase.

Foto: B. Debevc

Andrej Grum, CE
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Iz naše prakse

fakultete v Mariboru predlagala na okrogli mizi srednjeevropsko po-
budo v smislu celovitejšega gospodarjenja s celinskimi vodami. Izpo-
stavljen je bil še pomen gozda za vodni režim in za pitno vodo ter 
pripomba, da veliko bioloških čistilnih naprav pri nas pomanjkljivo 
deluje. Dan ljudskega izročila in starih obrti v soboto je bil namenjen 
rabi lesa v preteklosti ter načinu življenja v gozdnem prostoru nekoč. 
Ugotovljeno je bilo, da slovenski oblikovalski pohištveni slog, zasno-
van na naših koreninah, že nastaja pod pokroviteljstvom Gozdarske-
ga inštituta. Ves čas so v živo pred našimi očmi je nastajale rezbarske 
mojstrovine. Ob dnevu zdravja in športa v nedeljo so zdravniki pred-
lagali več sodelovanja z gozdarji pri oblikovanju gozdnih učnih poti. 
Nastalo je posrečeno geslo, da je v zeleni Sloveniji dolžnost biti zdrav. 
Gozdarski dan v ponedeljek je bil namenjen natančnejši predstavitvi 
dela ZGS s pomočjo gozdarske učilne, s prikazom varnosti pri delu 
na glavnem odru ter z vodenjem po gozdni učni poti na postavitvi 
Slovenska domačija. Dogajanje so popestrili gozdni ansambel, golaž, 
gobova juha in okrogla miza, kjer so bila izpostavljena vprašanja 
lova in ribolova kot socialna vloga gozda, vpliv gozda na vodni režim 
jamskega sveta in pomanjkljivo znanje o gozdarstvu in lesarstvu na 
ravni osnovnih ter srednjih šol. Podpredsednik evropske ocenjeval-
ne komisije Entente florale je na okrogli mizi ponudil pomoč ZGS 
pri pridobivanju sredstev za EU projekte. Na dnevu bančništva in 
zavarovalništva so bile nakazane težave zavarovanja gozdov pred 
ujmami in neizkoriščene kreditne možnost pri gospodarjenju s pro-
storom ter pravni vidiki le tega.  ZGS  je bilo ponujeno brezplačno 
zavarovalniško posvetovanje. Zadnjega dne smo se posvetili celoviti 
kakovosti bivanja. Predstavnik nevladnih okoljskih  gibanj je POJA-
SNIL vpliv in vlogo okoljske zakonodaje. Spoznali smo, kako lahko 
človeku prijazni, gojeni mikroorganizmi nadomeščajo antibiotike ter 
pesticide pri gospodarjenju z naravo. Končno pa je tudi pogled na 
gozd skozi okno lahko, tako je menil arhitekt, pomemben del načrtne 
notranje ureditve bivališča. 
Široka podpora vodilnih predstavnikov strokovnih, znanstvenih ter 
umetniških ustanov iz in izven Slovenije sama po sebi govori o inter-
disciplinarnem projektu ZGS OE Celje na mednarodnem obrtnem 
sejmu v Celju.                       
              Iztok Vrščaj, OE Celje

Foto: M. Orožim

Obisk lovišča 
v spodnji Avstriji 

 
Branko Vajndorfer, OE Murska Sobota

no od mesta St.Pölten na cca. 300 m nv. s skupno površino 700 ha, od 
tega ocenjeno 500 ha lovne površine. Celotna površina gozda v tem 
lovišču je 7 ha. Lovišče se združuje s še drugimi lovišči v gojitveni 
bazen za malo divjad (Niederwildhegering) s skupno površino cca. 
7.500 ha.  Povprečne letne padavine 600 mm, skozi lovišče poteka 
edini vodotok majhen potok s širino struge 3 m, katerega brežina je 
enostransko zasajena in zaraščena. 

Vrste divjadi in trenutni letni odstrel na 500 ha lovne površine: 
poljski zajec 200-300 kosov, fazan 100-150 kosov, poljska jerebica 
20-30 kosov, srnjad 30 kosov, divji prašič 13 kosov v letu 2004 (pred 
leti tu prašičev še ni bilo) in jelenjad (prosto območje za jelenjad) 
2 kosa v letu 2005. 
Zanimiva je zgodovina tega lovišča saj podatki o odstrelu obstajajo 
od leta 1933 naprej. Tako je bil do leta 1990 najvišji zabeležen od-
strel p. zajca 278 kom. Celotno območje lovišča je izrazita kmetijska 
krajina, kjer se je v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja izvršila 
velikopovršinska komasacija kmetijskih zemljišč. Skozi lovišče tudi 
poteka ograjena AC Linz - St.Pölten. Glavne kmetijske kulture po 
izvedeni komasaciji so bile koruza, žitarice, pesa, sončnice, travnikov 
takorekoč ni bilo več. Današnji izgled pokrajine je tipična kulturna 
kmetijska stepa. Populacija in odstreli male divjadi okrog leta 1990 
so bili na najnižji ravni in takrat so lovci začeli iskati možne vzro-
ke in rešitve za izboljšanje stanja. Vključili in razvijali so izrazito 
praktično naravnani projekt za izboljšanje stanja na področju male 
divjadi (Niederwildversuchsrevier NÖJV). Glavni ukrepi v lovišču 
do danes so bili:
• Intenziviranje odlova plenilcev male divjadi na velikih površinah 

(10.000 – 15.000 ha).
• Ureditev krmljenja male divjadi in srnjadi (celoletna krmišča in 

napajališča).
• Izboljšanje okolja (pridobitev površin, zasajevanje površin).
• Sodelovanje z drugimi uporabniki prostora (kmetijstvo, upravljavci 

AC, šole).
• Skrb za nekatere redke in ogrožene vrste (postovke, manjše vrste 

sov, netopirji).

Pred začetkom projekta je bilo stališče raziskovalne lovske stroke, 
da je za poslabšanje stanja na področju male divjadi krivo predvsem 
sodobno intenzivno kmetijstvo in drugi posegi v prostor. Tako so na 
začetku številčnost male divjadi, poskušali dvigniti predvsem z vla-
ganji v življenjsko okolje. Ker pa za to ni bilo prostorskih možnosti, 
so poskušali na opisani način, to je intenzivna kontrola plenilcev in 
celololetno krmljenje (z napajanjem). Tukajšnje izkušnje kažejo, da 
za zajca niso omejitveni dejavniki velik delež koruze, pomanjkanje 
travnikov in niti ostre zime. Pomembni so samo in predvsem talni 
plenilci. Lovišče zahteva veliko konkretne aktivnosti in lovske pri-
sotnosti na terenu. Intenzivno delo, ki poteka tako v lovišču kot v 
družbenem in političnem okolju, rodi uspehe, pa čeprav se zdi, da v 
takem okolju divjad nima možnosti. Pomembno pa je, da se doseže 
tako intenziviranje dela s sosednjimi lovišči, na površini vsaj 10.000-
15.000 ha. 

V septembru 2005 smo zaposleni LPN Fazan Beltinci in vodja odseka 
za lovstvo na OE Murska Sobota obiskali nižinsko lovišče v Spodnji 
Avstriji. Sprejel in po lovišču nas je vodil g. Dutter, ki je idejni in 
praktični vodja projekta za malo divjad pri NÖJV. Lovišče leži zahod-

Foto: M. Orožim
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Srečanje 
komunikatorjev 
gozdarstva POLJSKA
FAO-ECE Forest 
Communicators Network 
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Borut Debevc, CE oddelek I

Srečanje FAO-ECE mreže strokovnjakov za komuniciranje v gozdar-
stvu je bilo že 13 zaporedoma. Tokrat je bila gostiteljica POLJSKA 
in sicer Ministrstvo za okolje Poljske, glavna organizatorja pa sta 
bila Združenje za gozdarstvo v državnih gozdovih in Informacijski 
gozdarski center. Aktivneje se v to mrežo nismo vključevali, letos pa 
smo se tudi na pobudo iz MKGP, ponovno udeležili srečanja z enim 
predstavnikom. 

Z večanjem pomena dela z javnostmi smo ocenili da je prav, da 
smo v to mrežo aktivneje vključeni in tako prenašamo izkušnje in 
novosti, ne nazadnje tudi krepimo prepoznavnost naše gozdarske 
stroke, ZGS in Slovenije v EU. Glavni poudarki sračanja so bili utr-
ditev mednarodne mreže, prevetritev strategije, izmenjava izkušenj 
in praks pri delu z javnostmi in skupinsko delo. Nenazadnje graditi 
nove povezave in pridobivati nova znanja. 

Podrobnejše aktivnosti so vključevale:
• koncepte in praktične primere načrtovanja komunikacijske 

strategije in kriznega komuniciranja,
• treniranje trenerjev, skupinsko delo,
 primere dobrih praks gozdarske službe pri odnosih z javnostmi 

(učni gozd Bialowieza),
• vključevanje (participacija) in odnos deležnikov do gozdarstva,
 sodelovanje v Evropi na področju gozdarstva (MCPFE)

Poljski gozdar

• komunikacijski izzivi,
• komuniciranje v zvezi z gozdarsko politiko,
• primeri aktivnosti posameznih držav (Švica, Latvija, Kanada...).

Rezultat srečanja je bil tudi prvi osnutek gradiva za Mednarodno de-
lavnico o komuniciranju pri ustvarjanju nacionalnih gozdarskih po-
litik, ki jo bo mreža FCN organizirala in je v ta namen že predlagala 
delovno skupino izkušenih komunikatorjev z mednarodno zasedbo. 
Srečanje se vključuje v prihajajočo ministrsko konferenco o gozdar-
stvu (MCPFE), ki bo ravno tako na Poljskem v letu 2007. Rezultati 
srečanja in povzetki bodo pripravljeni v podrobnejšem poročilu, ki 
bo objavljeno tudi na spletnih straneh MCPFE.

Španija bo naslednji gostitelj Forest Communicators Network (FCN) 
srečanja v letu 2006. Udeleženca iz Irske in Slovenije pa sva izrazila 
interes za organizacijo srečanja v letu 2007. Za nadaljnje pogovore 
o kandidaturi je potrebno pridobiti soglasje z MKGP in vodstvom 
ZGS.  Za Slovensko gozdarstvo in ZGS, bi bila to odlična promocija 
saj bo v tem letu tudi Ministrska konferenca za ohranjanje gozdov 
Evrope (MCPFE) v Waršavi. 

Foto: B. Debevc

Izobraževanje 
lastnikov gozdov - 
FINSKA
Tone Lesnik, CE  

V dneh od 12. do 18. septembra je skupina udeležencev iz Gozdarskega 
inštituta Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, 
Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, Andragoškega centra Slo-
venije, Centra za poklicno usposabljanje Republike Slovenije in Kme-
tijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, obiskala Finsko. Obisk je bil 
tako imenovana izmenjava strokovnjakov med državami v Eu projektu 
Leonardo da Vinci.

Glavni del vsebine izmenjave je bil sistem izobraževanja lastnikov 
gozdov na Finskem. ki smo ga spoznavali s predstavitvami finskih 
strokovnjakov v predavalnici v Tuomarniemi School of Forestry v 
Ähtariju, kraju 300 km severno od Helsinki, v predavalnici nacio-
nalnega naravnega parka Seitsaminen, z ogledi na terenu, z ogledom  
tečaja v delavnici za vzdrževanje strojev in ogledom gozdarskega 
sejma v kraju Vantaa 50 km od Helsinki. Obenem s seznanjanjem 
gozdarskega izobraževanja smo spoznavali tudi finski gozd in gozdar-
stvo. V predavalnici Tuomarniemi School of Forestry so nam pre-
dstavili splošni izobraževalni sistem v okviru katerega deluje tudi 
gozdarski izobraževalni sistem, v tega pa je vključeno izobraževanje 
lastnikov gozdov. To poteka v izobraževalnih centrih kakršen je na 
primer Tuomarniemi School of Forestry. Izobraževanje lastnikov 
gozdov je ali formalno (certifikatni sistem) ali neformalno (tečaji za 
različne veščine od gojenja gozdov, sečnje, pridobivanja, predelave  
in prodaje gob in brusnic do naravovarstva in turizma). V predaval-
nici nacionalnega parka so nam predstavili izobraževanje lastnikov 
gozdov in javnosti preko finske gozdarske založbe, ki izdaja časopis 
in revijo, knjige in drugo gradivo. Na terenu smo si ogledali: usposa-
bljanje za  gojenje gozdov (nega mladega borovega nasada, redčenje). 
strojno sečnjo in dobili razlago o obnovi gozdov s setvijo po predhod-
nem požigu sečišča.

 sodelovanje v Evropi na področju gozdarstva (MCPFE)

Poljski gozdar Foto: B. Debevc
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Mednarodno sodelovanje

Participativno učenje 
v različnih poklicnih 
praksah - NORVEŠKA
Jože Prah, KE Radeče 

Nosilec projekta je Andragoški center Slovenije in poteka v okviru 
projekta LEONARDO DA VINCI. K sodelovanju in izmenjavi izkušenj 
je bilo povabljenih 11 mentorjev iz Slovenije iz različnih inštitucij. 
Med narodna izmenjava je logična nadgradnja nacionalnega projekta, 
ki je vpeljal obliko neformalnega učenja (študijske krožke) v sloven-
sko okolje na podlagi skandinavskih izkušenj. Desetletno uveljavljanje 
učenja v študijskih krožkih po vsej Sloveniji je pripeljalo do potrebe 
po novih izkušnjah, zato so nam,  slovenskim mentorjem krožkov, 
omogočili praktično spoznavanje skandinavskega modela, in tako sem 
teden dni v ekipi sodeloval na Norveškem.

Obiskali smo več institucij za izobraževanje odraslih med drugimi 
tudi Norveško gozdarsko  zvezo. Glavna partnerja VOX (Inštitut za 
izobraževanje odraslih) in VOFO (Nacionalna Zveza za izobraževanje 
odraslih) sta ključna nosilca izobraževanja odraslih na Norveškem. S 

Foto: J. Prah

svojimi dolgoletnimi, tudi mednarodnimi izkušnjami in organizira-
nostjo sta upravičila naša pričakovanja. Z aktivnim sodelovanjem in 
neposrednimi kontakti smo udeleženci spoznali možnosti za večjo 
prilagodljivost in dostopnost učenja v krožkih, omejitve in prednosti 
sodelovalnega učenja za institucijo in okolje ter možnosti vzpostavi-
tve intermediarne institucije na nacionalni ravni. 
Projekt želi prispevati k kakovosti krožkov v nevladnih in javnih 
ustanovah, k identifikaciji povezav s trgom dela v podeželskih skup-
nostih ter motivirati nas mentorje za medsebojno povezovanje in 
vključevanje v mednarodne projekte. Vpliva tudi na strateško odlo-
čanje za umeščanje neformalnega učenja v slovensko zakonodajo in 
sofinanciranje.

Ugotovili smo, da imamo v Sloveniji zelo dobro razvit sistem vredno-
tenja in razvijanja študijskih krožkov. Izkazalo se je, da je norveški 
sistem, zaradi težnje k popolni svobodi dela in učenja v študijskih 
krožkih, povzročil, da se tovrstna oblika izobraževanja ne razvija, 
temveč le teče po ustaljenih navadah in je prvotni naboj, v tej skoraj 
stoletni tradiciji, zvodenel. Oblika izobraževanja je prerasla v meto-
do dela, večina študijskih krožkov je plačljivih, mentor postaja učitelj 
ipd.

Spoznali smo, da se ljudje na Norveškem v veliki večini izobražujejo 
do upokojitve (67.-70. leta), potem pa udeležba v izobraževanju naglo 
upade. Glavni motiv je torej usposabljanje za delo. Izobražuje se sko-
raj enako moških kot žensk (za nekaj odstotkov prevladujejo ženske). 
Ponudba je raznolika – primerna tako za ženske kot tudi za moške.
Norveška gozdarska zveza, kot nevladna organizacija povezuje 
20 okrožnih organizacij, njen zaščitnik je kralj in glavna vloga je 
skrb za gozd ter ozaveščanje  ljudi o pomenu gozda. Mislim, da so 
edina država v Evropi, ki ima posebno inštitucijo za neformalno 
izobraževanje. Les njim veliko pomeni, z njim živijo in ga spoštujejo. 
Na njihovem inštitutu ne boste srečali plastičnih ali metalnih stolov, 
skled iz porcelana... Les je povsod in zares.

Delo na projektu in sam obisk na Norveškem, je zares na profesional-
nem nivoju, posebna zahvala pa gre mag. Nevenki Bogataj. 

Finski gozd sestavljajo predvsem tri drevesne vrste: rdeči bor, smreka 
in breza. Vse tri so uporabne v lesni industriji in komercialno zanimi-
ve. Finsko gozdarstvo je celovito povezano v tako imenovano gozdar-
sko industrijo v kateri je zajeto gojenje gozdov, sečnja in tansport 
ter lesna in papirna industrija. V tej proizvodnji so med vodilnimi 
državami v Evropski uniji ter drugimi državami Evrope, vidni pa so 
tudi v svetovnem merilu. V izvozu Finske je gozdarski sektor zasto-
pan s 30%, v družbenem bruto produktu pa dosega 7%. 
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Jesen je, kot vsako leto, najavila konec še enega letnega kroga. Po-
beremo pridelke in počasi že načrtujemo, kaj bomo počeli naslednje 
leto. Tako je tudi upokojitev trenutek, ko se zaključi neko obdobje in 
čas, ko se človek ozre na prehojeno poklicno pot in zastavi novo, bolj 
umirjeno obdobje življenja.
Markantna osebnost, s srcem in dušo predan gozdarstvu. Marjan 
Šebenik. Malce otožno pravi, da se bo pač moral sprijazniti s tem, 
da je prišel njegov čas, da odide. A verjamemo, da bo v sebi in svoji 
okolici našel mnogo novih izzivov, ki ga bodo gnali naprej.
Z njim smo se pogovarjali na njegov zadnji delovni dan.

Zakaj ste izbrali ravno gozdarstvo? 
Obveljala je družinska tradicija. Sem že četrta generacija gozdarjev 
v naši družini. Vedno je nekako z očeta na sina prešla ta ljubezen 
do narave, gozda. V gimnaziji, ko je bilo še veliko idej, kako, kam in 
kaj, se je vedno vse vrtelo okrog biologije.

Kakšna je bila vaša poklicna pot?
Začel sem kot urejevalec na takratnem SGG-ju, potem sem nadalje-
val na TOK-u, od ustanovitve leta 1993 pa sem na Zavodu za gozdo-
ve.

Kakšno je vaše delovno mesto?
Od prehoda na Zavod sem vodja krajevne enote Gorica.

Katero opravilo je pri vašem delu najbolj pomembno?
Vodja krajevne enote mora po mojem skrbeti, da je delo usklajeno, 
da so revirni gozdarji enakovredno obremenjeni. Pri tem je potreb-
no biti pravičen, razviti dober občutek za ljudi. Le tako se je mogoče 
izogniti nastajanju velikih razlik, ki vodijo v razprtije, »kregarijo« 
in ustvariti pozitivno vzdušje, ki vodi v enotnost, medsebojno zau-
panje, tudi delovna disciplina. Vedno sem se trudil biti sodelavcem 
dober vzor.
Kar pa se tiče dela s strankami, je na prvem mestu vedno pravičnost, 
enako obravnavanje vseh, saj so tudi predpisi enaki za vse.

Kaj menite, da nam pri našem delu manjka?
Zdi se mi, da smo terenski gozdarji včasih premalo upoštevani od 
tistih »na vrhu«. Ob že znanih in stalnih problemih z denarjem se 
mi včasih zdi, da se na nek način stalno preklada kupe kamenja, a 
z malo učinka, da se moramo z dodajanjem vedno novih in novih 
dodatnih nalog stalno dokazovati, da so terenski gozdarji zaposleni, 
da imajo delo.
Tudi to, da obstajajo predpisi, ki jih je v praksi, ob tako različnih raz-
merah, kot jih imamo v Sloveniji, težavno izvajati brez dodatnih poja-
snil, podrobno izdelanih navodil, pripravljenih ustreznih postopkov. 
Kot se lahko potem zgodi nekomu, ki skrbi za recimo 5000 lastnikov, 
ki jih vseh res ne more poznati, da je ne njega prenesena odgovornost, 
če se zgodi napaka, ko lastnik ne ve, kje so njegove parcele.

Marijan ŠEBENIK    Intervju             
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Tako je skoraj bolj pomembno, da so stvari »poštimane« na papirju, 
kot pa da je delo v gozdu dobro narejeno, ob stalnem boju med 
lastnikovimi željami in strokovnostjo.

Kateri dogodek se vam je v delovni praksi najbolj vtisnil v spomin?
Lahko si štejemo v dobro, da se že dvajset let trudimo gojiti do-
bre odnose kolegi, sosedi iz Italije. Prirejamo redna srečanja, ki so 
veliko več kot le dober žur, vedno je prisotna izmenjava strokov-
nih izkušenj, spoznavanje navad, tradicije in kulture. Le-to nam 
je vedno pomagalo pri reševanju zapletov na našem območju, kjer 
je državna meja prinesla lastnikom kar nekaj problemov. Tako so 
nam bili kolegi iz Italije vedno v pomoč, že v času »obvezne oddaje 
lesa«.

Najbolj smešna stvar, ki se vam je zgodila pri delu?
Joj, zagotovo je bila kakšna dobra, ki smo jo ušpičili, pa se sedaj ne 
morem kakšne posebne spomniti.
Recimo v našem Panovcu, ko smo reševali probleme s tekači, ki so 
se pritoževali, da so zaradi gozdarskega dela vse ceste in vlake pov-
sem razrite. Pojasnjevali smo jim, čemu so bile ceste in vlake sploh 
prvotno namenjene ter da so vse ceste in vlake nastale ravno zaradi 
gospodarjenja z gozdom, ko tekačev v gozdovih še ni bilo. Oni pa 
so na konci gladko predlagali, da naj se pač sedaj za gospodarjenje 
zgradijo še nove, vzporedne.

Najlepši kotiček na tvojem terenu?
Vsi smo po malem zaljubljeni v ta naš Panovec. V njem vedno 
najdeš, kar iščeš, pa naj bo to pomirjanje ali vzburjanje. In videti, 
koliko lahko gozd nudi: zaščito pred burjo, les iz gospodarjenja, 
učilnico v naravi in prostor za vse številčnejše obiskovalce.

Najljubši letni čas in zakaj?
Zagotovo pomlad. Ponovno prebujanje življenja. Nekako mi ne ustre-
za hitra tema v zimskih dneh.

Najljubše drevo?
Če bi že moral izbrati, bi se odločil za mediteranske vrste, mogoče 
oljko ali lovor.

Družina?
Z ženo, hčerko in sinom smo vsi dokaj povezani z naravo. Žena 
je kemik, biolog, hčer je šla po njenih stopinjah in je asistentka na 
kemijski fakulteti, sin pa ob že prej omenjeni družinski tradiciji se-
veda po mojih, je torej že peta generacija gozdarjev.

Najljubše opravilo izven delovnega časa?
Vedno sem se trudil biti aktiven, počel sem že vse sorte. Dolgo časa 
sem bil predsednik krajevne skupnosti, aktiven športnik in športni 
delavec, sedaj sem malo izpregel in sem »le« še predsednik Rdečega 
križa.

Namesto gozdar bi bili...?
Ne vem, verjetno bi se ponovno odločil za gozdarstvo. Morda bi bil 
bolj korajžen in poskusil kaj več spremeniti, tako pa smo bili mladi 
takrat vzgojeni v drugačnem času in duhu...

Na kaj ste v svojem življenju najbolj ponosen?
Ta je pa težka. Mogoče na občutek, da sem bil vedno kar se da 
nepristranski. Lahko da se kdo s tem ne bi ravno strinjal, a morda 
je ravno to nek dokaz. Trudil sem se in lahko rečem, da za sabo ne 
puščam nerešenih stvari.

Ostaja kakšen življenjski cilj neizpolnjen?
Oh, želje so vedno, malo manj je možnosti. Bo treba videt še kaj 
sveta in predvsem naše Slovenije. Kot vodja KE sem imel v okviru 
svojega dela za to bolj malo možnosti, zato so se mi zdela skupna 
gozdarska srečanja imenitna priložnost.

Kaj vam polepša dan?
Vsakič, ko pridem na delo, mi veseli, pozitivni obrazi okrog mene 
polepšajo dan. Za razliko od kislih, razpotegnjenih.

Zapisala: Katja Konečnik
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K
rajevna enota se predstavi

Predstavitev krajevne enote Radlje 

Površina gozdov: 12.879 ha  (66 % gozdnatost)

Občine: Muta, Vuzenica, skoraj cela občina Radlje ob Dravi in 
del občine Ribnica na Pohorju
Gozdnogospodarski enoti: Radlje - levi breg in Radlje - desni 
breg
Število revirjev: 6 - Pernice, Radlje, Dravče, Primož, Anton in 
Orlica
Vodja KE: Jerneja Čoderl
Načrtovalka in gojiteljica: Zdenka Jamnik
Revirni gozdarji: Matej Modic, Borut Skledar, Pavle Jeriček, 
Tomaž Serec, Janez Skerlovnik, Mihael Kristan

ZLOŽENKA KRAJEVNE ENOTE RADLJE

Že več let, gotovo pa ves čas delovanja ZGS, smo gozdarji v 
Radljah pogrešali publikacijo z natisnjenimi osnovnimi podatki 
o naši krajevni enoti, o naših gozdovih. Dolgoletna tradicija 
domačih in tujih ekskurzij v radeljske gozdove se nadaljuje vsa 
leta. Dobro je imeti možnosti dati obiskovalcem poleg ustnih 
informacij tudi pisno gradivo. 

Gozd, kot živ, kompleksno zgrajen sistem, je v nenehnem 
spreminjanju. Včerajšnja slika ni enaka današnji, današnja ne 
jutrišnji, četudi vemo, da gledamo s človeškimi očmi, procesi 
v gozdu tečejo sorazmerno počasi. Dobrodošla in strokovno 
utemeljena se nam je zato zdela odločitev naše OE Slovenj 
Gradec, da je pravi trenutek za pripravo zloženke KE Radlje, 
ko smo zaključili obnovi načrtov za obe gospodarski enoti, s 
katerima gospodarimo. Za GE Radlje – levi breg se je začelo 
obdobje desetletnice veljavnosti novega gozdnogospodarskega 
načrta z letom 2003, za GE Radlje – desni breg pa z letom 
2004. Tako smo za pripravo zloženke razpolagali z najnovejšimi 
podatki, ki jih načrta za GE vsebujeta.

V začetnem delu nas zloženka seznani z lego KE, z njeno 
umestitvijo v okvir OE Slovenj Gradec. Lega KE je prikazana 
tudi s pomočjo karte na zadnjih dveh straneh. Navajamo 
podatke o gozdnatosti, o lastništvu gozdov in o velikosti za-
sebne gozdne posesti. K splošni predstavitvi GE sodijo še 
podatki o podnebju, o matični podlagi in o tleh. V nadaljevanju 
se dotaknemo  vegetacijskega orisa oz. gozdnih združb, ki so 
za našo KE najznačilnejša in površinsko najbolj zastopana. 
V tabelarni obliki predstavljamo podatke o gozdnih fondih. 
Lesna zaloga je v GE Radlje – levi breg 335 m3/ha, prirastek 
7,0 m3/ha/leto, na desnem bregu pa 361 m3/ha prirastka 7.6 
m3/ha/leto. Delež drevesnih vrst v lesni zalogi ponazarjamo 

s stolpci, primerjalno za obe GE. Gostota gozdnih prometnic 
potrjuje, da so naši gozdovi s prometnicami dobro odprti in da 
so gozdne ceste pomembne povezovalne žile kmetij z dolino.

Gozdovi na splošno opravljajo poleg lesnoproizvodne še vrsto 
drugih funkcij.  Med ekološkimi funkcijami prevladuje v Radljah 
funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, med socialnimi 
funkcijami zavzema največ površin funkcija ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot.

Osrednja strokovna tema zloženke je predstavitev gospodarjenja 
z gozdovi v Radljah. Osnovni sonaravni obliki gospodarjenja 
sta malopovršinsko raznodobno in prebiralno. Oba sistema dela 
z gozdom zagotavljata izkoriščenost proizvodne sposobnosti 
ras tišč, trajnost donosov po količini in kvaliteti ter optimalno 
delovanje gozda za vse funkcije. V okviru podnaslova gojenje 
in varstvo gozdov navajamo količinske podatke o potrebnih vla-
ganjih v gozdove KE v prihodnjem desetletnem obdobju.

Delovanje KE Radlje je vpeto v uresničevanje načel, ki so bila 
postavljena že pred desetletji. Osnovno izhodišče pri delu je 
nega gozda, prenesena na nego krajine in na nego človeka. 
Sočasno delovanje v smislu uresničevanja teh načel vodi do 
ciljev: negovan, sonaraven večnamenski gozd, ohranjena kra-
jina in njena osnovna poselitvena enota – celek in dobri odnosi 
med gozdarji, lastniki gozdov in javnostjo.
Nemogoče je bilo pri omejenem obsegu gradiva opozoriti na 
vse naravne znamenitosti, ki se najdejo na območju naše KE. 
Poleg naštetih skrivajo naši gozdovi v svojih nedrih številne 
drevesne posebneže in druge mojstrovine narave.

Pod naslovom »Zanimivosti in delo za širšo javnost« v zloženki 
pišemo o gozdnih rezervatih Repiško in Požar, o gozdovih Ra-
deljske in Mučke Dobrave, o pohorskih planjah, o drevesnici 
Omorika, o naših dveh gozdnih učnih poteh. Skozi naše gozdove 
vodijo številne pešpoti, kolesarske poti. Gozd je učilnica na 
prostem za izvajanje delavnic, naravoslovnih dnevov, ekskurzij in 
izobraževanj. V zadnjem obdobju se na območju naše KE odvijajo 
študijski krožki, ki so novejša oblika dela s širšo javnostjo.

Zloženko zaključujemo z mislijo: 
Kolegi gozdarji, ki so zaključili svojo poklicno pot, so zapustili 
današnji generaciji gozdarjev v Radljah sonaravne, dobro ne-
go vane gozdove. Od njih smo prevzeli obvezujočo tradicijo 
do brega gozdarjenja v Radljah. Nadaljujmo poklicno delo po 
uhojeni poti v dobro radeljskih gozdov in prihodnjih rodov.

Kako je zloženka nastala?
Za začetek dela je bila pomembna odločitev OE, da bo 
omogočila tisk. Teksti so rezultat angažiranja avtorice članka 
in Zdenke Jamnik, fotografske posnetke sta pridjala sodelavca 
na KE Janez Skerlovnik in Matej Modic ter z OE Ljudmila 
Medved in Gorazd Mlinšek. Lektoriranje je izvedla Blanka 
Dlopst,slavistka z OŠ Radlje. Končno obliko zloženke je z 
računalniškimi oblikovalskimi spretnostmi zakrivil Samo Von-
čina. Vsem hvala za sodelovanje in trud.
Ker moramo ljudje imeti svoje 
delovanje vedno usmerjeno v 
nek cilj, si bo KE prizadevala, 
da bi lahko zloženko o naših 
gozdovih kmalu posredovali 
prevedeno v katerega od tujih 
jezikov tudi udeležencem eks-
kurzij po naših gozdovih, ki 
prihajajo iz tujine.

Predstavitev krajevne enote Radlje 
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Donatorska pogodba 
za najdebelejši kostanj
Jože Prah

ZGS KE Radeče je sodelovala na karavani ob dnevih odprtih vrat 
Kulturno rekreacijskega turističnega centra Radeče, tako da je skupaj 
s Študijskem krožkom Od vznika do evra in GG Brežice, pripravila sre-
čanje ob otvoritvi obvestilnih tabel o Jatni z naslovom V sožitju človeka 
in gozda, ter z osrednjo prireditvijo: Podpisom donatorske pogodbe 
Tanina Sevnica za najdebelejši kostanj v Sloveniji, ki se je obvezal, da 
bo pokrival stroške za:

 – dvakrat letni arboristični fito pregled drevesa
 – osnovanje kostanjevega gaja
 – izdajo propagandnega materiala o Gašperjevem kostanju  

   (razglednica, zloženka, DVD, film)
 – strokovne raziskave o boleznih kostanja
 – fitosanitarne operacije.

Pogodbo so poleg lastnika  podpisali še Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Brežice in Občina Radeče.

Pogodba naj ne bi bila edini primer v Sloveniji, temveč naj bi vzpod-
budila še podobne donatorje po Sloveniji za podobne akcije, za skrb-
ništvo nad naravnimi vrednotami.

Zaključek karavane se je prevesil v prijeten konec dneva z zdravljico 
in golažom ter pesmijo, predvsem pa sklepom, da smo vsi skupaj 
močni v pripravi novih izivov, ki jih ponuja Turizem. 

Foto: Tomaž Šturm, sodelavec na CE, oddelek II

Čestitamo sodelavcu!
Nagrajena 
samozaložniška knjiga

Štirje finalisti:
Brane Bradač (OE Novo mesto), vodja tekmovanja Jože Žvab 
(Gozd Ljubljana), Tibor Palfy (OE Brežice), Jože Jeromelj (KGZ), 
Zdravko Miklašič (OE Slovenj Gradec)

5. teniško 
prvenstvo gozdarjev
V organizaciji Zveze gozdarskih društev Slovenije in DIT gozdarstva 
Ljubljana je v prekrasnem okolju igrišč Škulj pri Ljubljani v septembru 
potekalo že 5. teniško prvenstvo gozdarjev. Udeležilo se ga je dvanajst 
gozdarskih tenisačev z, ki so po svojih najboljših močeh v dobrem 
tekmovalnem duhu vrteli svoje loparje. Kot najboljši se je izkazal 
Tibor Palfy z OE Brežice.

Revija Mentor je v okviru Festivala mlade literature Urška razpisala 
tudi natečaj za najboljšo samozaložniško knjigo, ki je izšla leta 
2004.
Žirija  je med poslanimi knjigami izbrala pesniško zbirko Tomaža 
Šturma, Kralj svojega sveta.
Izbranemu avtorju je uredništvo Mentorja podelilo nagrado - grafiko 
akademskega slikarja Karla Pečka in udeležbo na literarni koloniji 
JSKD - na osrednji prireditvi Festivala mlade literature Urška v 
Kulturnem domu Slovenj Gradec.

ZGS KE Radeče je sodelovala na karavani ob dnevih odprtih vrat 
Kulturno rekreacijskega turističnega centra Radeče, tako da je skupaj 
s Študijskem krožkom Od vznika do evra in GG Brežice, pripravila sre-
čanje ob otvoritvi obvestilnih tabel o Jatni z naslovom V sožitju človeka 
in gozda, ter z osrednjo prireditvijo: Podpisom donatorske pogodbe 
Tanina Sevnica za najdebelejši kostanj v Sloveniji, ki se je obvezal, da 

Foto: Tomaž Šturm, sodelavec na CE, oddelek II

Kulturnem domu Slovenj Gradec.

Štirje finalisti:

Tibor Palfy z OE Brežice.

Jože Prah
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Kljub poletju in času dopustov smo bili v sindikatu precej aktivni. 
Aktivnosti na področju novega plačnega sistema v tem obdobju ni 
bilo,   zato smo bili lahko bolj dejavni pri pogajanjih za kolektivno 
pogodbo javne gozdarske službe. 
Glavne aktivnosti  Konference sindikata ZGS (v nadaljevanju: 
KS) so bili sestanki pogajalskih skupin:

– 13. 6. 2005: obvestilo sindikatu na GIS o začetku pogajanj za 
kolektivno pogodbo za dejavnost javne gozdarske službe;

– 28. 6. 2005: 1. seja KS;
– 13. 7. 2005: dopis KS za SDDO o orientacijskih delovnih mestih 

za javno gozdarsko službo;
– 13. 7. 2005: 2. skupna seja pogajalskih skupin MKGP in KS za 

oblikovanje besedila kolektivne pogodbe;
– 28. 7. 2005: 3. skupna seja pogajalskih skupin MKGP in KS za 

oblikovanje besedila kolektivne pogodbe;
– 8. 9. 2005: 4. skupna seja pogajalskih skupin MKGP in KS za 

oblikovanje besedila kolektivne pogodbe;

Sindikalne novice 
JUNIJ 2005 – 
OKTOBER 2005

– 22. 9. 2005: 5. skupna seja pogajalskih skupin MKGP in KS za 
oblikovanje besedila kolektivne pogodbe;

– 13. 10. 2005: 8. sestanek delovne skupine KS. 
 
 Člani pogajalske skupine smo:
  – Mojmir Perdan
  – Stanko Rojko
  – Bojan Zadravec
  – Igor Lampe
 

Pogajanja bomo v obdobju oktober – december intenzivno 
nadaljevali.
 
Dne 01. 10 2005 je imela KSZGS 431 članov.

Predsednik KS ZGS
Igor Lampe 

Sindikalne novice

Gozdna hiša Mašun
je odprla svoja vrata
Jože Prah

Potem, ko so bila vrata Gozdne hiše Mašun (prej tudi Šircova hiša 
imenovana) res dolga leta zaprta, so se v letošnjem oktobru odprla 
nastežaj. Vstopili smo v novo pomembno pridobitev ZGS - Informacijsko 
in izobraževalno središče pod Snežnikom. Slavnostni govornik na 
otvoritvi je bil minister za okolje in prostor Janez Podobnik, ki je tudi 
prerezal trak in dal celotnemu dogodku še poseben pečat.

Na OE Postojna smo težko pričakali ta trenutek. Velikokrat smo 
službeno in zasebno obiskovali Mašun in vedno nam je pogled obstal 
na tem sicer lepem objektu, ki pa ga je zob časa že pošteno načel. Hiša 
je samevala, a je bila s svojo lokacijo v samem osrčju prečudovitih 
in ohranjenih snežniških gozdov, dobro cestno povezavo z dolino 
ter Gostiščem Mašun v neposredni bližini, velik potencial za nove 
dejavnosti in nove vsebine.

Pomembnosti Mašuna se je zavedala že družina Schönburg Walden-
burg, ki je tu osnovala osrednjo gozdarsko naselbino in v času med 
obema svetovnima vojnama zgradila objekt, današnjo Gozdno hišo 
Mašun. Namenila jo je svojemu strokovnemu osebju in njihovim 
družinam, ki so dali gospodarjenju s snežniškimi gozdovi pomemben 
pečat. 

Tudi po drugi svetovni vojni so v hiši živeli gozdarski strokovnjaki s 
svojci in iz topline doma odhajali na delo še globlje v gozdove. Morali 
so jih imeti radi, saj si lahko kar predstavljamo takratne pogoje za 
življenje tako daleč od urbanih centrov. Od sredine sedemdesetih 
let je bil tu sedež okoliških revirjev, konec osemdesetih pa je objekt 
izgubil tudi to namembnost in le še občasno odprl svoja vrata.
Na OE Postojna smo seveda ves čas razmišljali o namembnosti hiše 
ter pripravljali konkretne projekte novih vsebin. Jasno nam je bilo, 
da morajo biti skladne s poslanstvom ZGS in namenjene kar širši 

javnosti, prenova objekta pa zastavljena na način, da bodo prostori 
lahko kar se da večnamensko uporabljani. 

Naše želje so začele postajati resničnost s pridobitvijo projekta 
LIFE – Ohranitev velikih zveri v Sloveniji, posvečenega posebej 
ohranitvi rjavega medveda, v okviru katerega je bila izbrana loka-
cija informacijske pisarne prav na Mašunu. S tem smo dobili na 
OE Postojna dodatno vzpodbudo in seveda sprejeli tudi veliko 
odgovornost. Zavedali smo se namreč, da bo objekt potrebno v celoti 
prenoviti in da tega ne bomo mogli storiti sami. Tako obsežne naloge 
ne bi bilo mogoče izpeljati brez velikega finančnega vložka ZGS, za kar 
gre velika zahvala direktorju Andreju Kermavnarju, ki je projekt tudi 
ves čas spremljal in podpiral. Zahvala gre tudi vsem vodjem ostalih 
trinajstih OE in zaposlenim na teh enotah, da so z razumevanjem 
sprejeli odločitev o usmeritvi velikega dela investicijskih sredstev v 
obnovo Gozdne hiše Mašun, ki pa je seveda na voljo vsem.

Solastnik hiše je tudi Gozdno gospodarstvo Postojna, katerega 
vodstvo se je prav tako odločilo pristopiti in znatno prispevati k 
skupni prenovi in v prvem nadstropju ter mansardi uredilo apartmaje 
in sobe. Intenzivno sodelovanje obeh partnerjev je obrodilo bogate 
sadove. Zahvala za skupni uspeh gre seveda tudi MOP, MKGP, SKZG 
RS ter podjetju Pristop.

Danes lahko rečemo, da hiša že živi in izvaja svoje poslanstvo. 
Snežniški in javorniški gozdovi ter živalstvo v njih se predstavljajo 
ne samo obiskovalcem iz bližnjih krajev, temveč tudi ljubiteljem 
narave iz Slovenije in ostalih evropskih držav. Poseben poudarek 
je namenjen spoznavanju zavarovanih zveri – predvsem rjavega 
medveda, njihovega življenjskega okolja ter izboljšanju sobivanja s 
človekom.

V Gozdni hiši Mašun smo v pritličju v ta namen uredili sprejemni 
prostor ali tako imenovano medvedovo sobo, skozi naslednja vrata 
pa obiskovalci že vstopijo v večnamensko multimedijsko dvorano, 
ki je namenjena različnim predstavitvam, predavanjem, razstavam, 
kulturnim dogodkom in še mnogo čemu. Potrebno je omeniti, da 
objekt ogreva peč na lesno biomaso – pelete ter da odpadne vode 
prečiščuje sodobna kemična čistilna naprava, vse s ciljem čimmanjšega 
obremenjevanja naravnega okolja.
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Zagotovo prinaša Informacijsko izobraževalno središče novo kvaliteto 
v širši prostor in nove izzive nam gozdarjem pri izobraževanju in 
osveščanju javnosti, hkrati pa predstavlja vstopna vrata v ta čudovit 
in ohranjen gozdni ekosistem. Obiskovalci ga lahko spoznajo tudi s 
sprehodom po Mašunski gozdni učni poti, na kateri je dodana nova 
vsebina - rjavi medved nam predstavi svoje domovanje medvedov brlog.

Na koncu se moram zahvaliti še vsem sodelavkam in sodelavcem, tako 
na CE ZGS kot seveda na OE Postojna, ki so kakorkoli prispevali, da 
je Gozdna hiša Mašun dobila svojo novo podobo in vsebino.
Na OE Postojna se bomo potrudili, da bo Informacijsko izobraževalno 
središče živelo in služilo svojemu osnovnemu namenu – izboljšanju 
sobivanja človeka in gozda z vsemi njegovimi prebivalci.

Foto: Š. Habič

Foto: Š. Habič

Foto: Š. Habič

Fo
to

: Š
. H

ab
ič

Foto: Š. Habič

Foto: Š. Habič

Fo
to

: Š
. H

ab
ič

List 06 november .indd   16 11/4/05   8:47:24 PM


