
Glasilo Yavoda ya goydove Slovenije

Dragi sodelavci!

Naj bodo vaša dejanja 
v letu 2006 prava. 

  
Srečno!

Katja, Borut in Andrej

Številka 7, december 2005

Iz vsebine:
— razpis EPD
— Natura 2000
— borelija – poklicna bolezen
— ptičji kljun
— kozolec v Izraelu

Leto v znamenju 
vlaganj v gozdove

Številka 7, december 200Številka 7, december 200555555

Spoštovani kolegi, spoštovane kolegice

Za nami je leto, ki nam je prineslo veliko dodatnega dela na različnih 
področjih. Vlaganja v gozdove so hkrati potekala kar po treh 
različnih poteh. Vlaganja iz proračuna RS, ki so jim dajala pečat 
nedorečene spremembe na področju dohodnine, vlaganja v okviru 
Enotnega programskega dokumenta za leto 2005, ki so potekala 
po spremenjenih pravilih, ter končno še najobsežnejši projekt 
financiranje iz sredstev EPD za obdobje od 2006 do 2008. Skupna 
vsota vseh razpisanih sredstev je presegala vrednost 1.500 mio sit, 
kar je trikrat več kot v prejšnjih letih. Kljub tolikšne mu povečanju 
obsega vlaganj v gozdove je bilo delo uspešno oprav ljeno.

Ob vlaganjih v gozdove sta bili v preteklem letu zagotovo 
najpomembnejši nalogi Zavoda projekt Gerk, ki je zaključeno, 
ter sanacija do sedaj največje gradacije podlubnikov, saj je bilo 
do konca novembra evidentiranih kar 750.000 m3 s podlubniki 
napadenih iglavcev. Ob naštetih delih je Zavod zaključil oz. 
pričel delo na še mnogih projektih in se vključeval v mednarodno 
sodelovanje. 

Bolj kot v domačih logih so se zunaj Zavoda pojavljali dvomi o 
zmožnostih Zavoda, da izpelje zahtevne in obsežne naloge na 
področju vlaganj v gozdove. Zavod je vse projekte zaključil uspešno 
in pri nekaterih celo presegel pričakovanja. Opravljeno delo ni 
slučaj, je plod trdega dela in volje do uspeha vsakega posameznika 
v verigi zaposlenih. Delu so bile namenjene tudi popoldanske ure in 
dela prosti dnevi ob koncu tedna. Zahvala pa ne gre zgolj delavcem 
Zavoda, temveč tudi njihovim družinam, ki so skupaj z njimi 
prenašale izjemno povečan obseg dela in jim pri tem stale ob strani.

Z odrekanjem in požrtvovalnostjo smo izvedli pred nas postavljeno 
delo, za kar se v imenu vodstva Zavoda zahvaljujeva vsem 
zaposlenim. Ob zahvali za opravljeno delo Vam, spoštovane 
kolegice in kolegi, želiva, da v novem letu 2006 nadaljujete s 
strokovnim delom na enako visoki ravni in hkrati žanjete tudi 
uspehe svojega minulega dela. Predvsem pa Vam želiva, da najdete 
v vsakdanjem delu čim več sreče in osebnega zadovoljstva, torej 
»SREČNO 2006«!

Jošt Jakša, Zoran Grecs 
     

Skrbno z gozdom, 
   v dobro narave in ljudi.
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Razpis EPD 
2004–2006 za leto 2006 

Javni razpis za sofinanciranje investicij v gozdove za izboljšanje gos-
podarske in ekološke vrednosti gozdov iz EPD 2004–2006, za leto 
2006, smo pričakovali in želeli v jeseni 2005. Bili smo prepričani, da 
tokrat pri pripravi programa vlaganj in projektov ne bomo v časovnem 
primežu, torej z možnostjo celoletnega prijavljanja projektov. Priča-
kovanja so se razblinila v prvih dneh septembra, ko smo neuradno 
izvedeli, da bo v roku enega meseca objavljen javni razpis, ki bo odprt 
30 dni in bo vključeval sredstva v višini 836 milijonov tolarjev, torej 
dodatna dvakratna letna vrednost sredstev za vlaganja v gozdove k sred-
stvom proračuna RS. 

Razpis je bil v Uradnem listu RS objavljen 7. oktobra 2005, zaključni 
rok za oddajo vlog pa se je podaljšal na 45 dni, to je do 22. novembra 
2005. Torej le mesec in pol časa za celovito organiziranje aktivnosti 
ZGS pri izdelavi projektov, svetovanje lastnikom in pomoč pri pri-
pravi vlog. Ker sredstva iz EPD, posebno za leto 2006, predstavljajo 
pretežni del vseh sredstev za vlaganja v gozdove, je bilo potrebno sred-
stva ustrezno razdeliti. 

V začetnem obdobju razpisa se je pojavljalo mnenje, da ne bo možno 
pripraviti dovolj projektov in vlog za vsa razpoložljiva razpisana sred-
stva. Izjemno angažiranje vseh v verigi, ki smo vpeti v področje gojenja 
in varstva gozdov, ter usmerjanja habitatov prostoživečih živali, je dalo 
zelo dobre rezultate. Sprožil se je plaz oddaje vlog za razpisana sred-
stva. Vsak lastnik, ki je izpolnjeval razpisne pogoje, je lahko oddal vlo-
go. Zavod ni imel nikakršnih pristojnosti, da bi omejeval oddajo vlog, 
če so bila dela  načrtovana v gozdnogojitvenih načrtih. Lastnikom je 
lahko le predlagal, da kandidirajo namesto za sredstva iz EU za sred-
stva iz proračuna RS za leto 2006 oziroma kasneje. 

Po podatkih, ki jih je zbral Zavod, je bilo izdelanih projektov v skupni 
vrednosti 960,7 milijona tolarjev. Po oceni Zavoda je bilo v dogovoru 
z lastniki pripravljenih 6133 vlog. Podatek Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) je za 10 % nižji. Prejeli so 5538 
vlog. Torej povprečna vrednost vloge je med 160 in 170 tisoč tolarji. 
Za primerjavo je bila povprečna vrednost vloge v letu 2005 enkrat 
nižja. ARSKTRP bo odpirala vloge do vrednosti 836 milijonov to-
larjev glede na izdane odločbe ARSKTRP, tako da je precejšnja 
možnost, da bodo vse pravilne vloge tudi pozitivno rešene.

V preglednici je podana ocena vrednosti izdelanih projektov in ocena 
števila oddanih vlog po območnih enotah.

Jošt Jakša, 
Vodja službe za varstvo gozdov in narave v gozdnem prostoru in
Zoran Grecs, 
Vodja oddelka za gojenje in varstvo gozdov 

Ugotoviti moramo, da smo delali po načelu, nič nas ne sme presenetiti. 
Za uspeh se moramo zahvaliti vsem in ugotoviti, da je delavna zavest 
zavedljivo visoka.

Foto: J. Jakša

 Območna enota       Vrednost oddanih Oddane vloge 
             vlog (ocena)       (ocena)
                Mio SIT        Število 

 TOLMIN 63,00 399  

 BLED 45,00 301  

 KRANJ 85,96 574  

 LJUBLJANA 130,61 854  

 POSTOJNA 67,00 448  

 KOČEVJE 43,90 340  

 NOVO MESTO 74,42 388  

 BREŽICE 55,79 214  

 CELJE 68,24 380  

 NAZARJE 66,21 346  

 SLOVENJ GRAD. 55,17 373  

 MARIBOR 112,05 1122  

 MURSKA SOB. 46,34 265  

 SEŽANA 47,0 129  

 SKUPAJ 960,69 6133  

Zoran Grecs, 
Vodja Oddelka III

Vodja oddelka za gojenje in varstvo gozdov 

Foto
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Z vključitvijo v Evropsko unijo v letu 2004 smo kot država dobili tudi 
nekatere nove zakonske predpise. Uredba o območjih Nature 2000 je 
ena izmed teh. Na Kočevskem smo se gozdarji odločili za aktivni pri-
stop. V okviru Gozdarskega društva Medved ter ob tesnem sodelovanju 
ZGS OE Kočevje smo pripravili okroglo mizo z naslovom »Natura 2000 
kot prednost ali ovira«. 

Udeležilo se je je 37 povabljenih iz različnih organizacij na državni in 
lokalni ravni. Pokazalo se je, da je še veliko nejasnosti in da manjka 
ustvarjalnega dialoga ter ustreznejših pristopov tako s strani države 
kot tudi lokalne skupnosti. Natura 2000 pa je obenem priložnost 
tudi za gozdarstvo, še posebej v obsežnih gozdnatih območjih, kot je 
kočevsko. Vse bolj je očitno, da moramo gozdarji, in s tem tudi Zavod 
za gozdove Slovenije, aktivneje sodelovati pri uvajanju evropskih na-
ravovarstvenih zahtev.  

Na ZGS OE Kočevje smo v septembru organizirali interno izobra-
ževanje, kjer smo strokovnemu kadru predstavili upoštevanje habita-
tov vrst Nature 2000 v gozdovih, mesec dni kasneje pa še oddelku 
za gojenje in varstvo gozdov. Nove naravovarstvene zahteve prinašajo 
veliko novih obveznosti ter nujnost sodelovanja z drugimi organiza-
cijami. Delo z gozdovi pa vse bolj kritično spremlja naravovarstvena 
javnost.

Lokalna politika na Kočevskem zaenkrat ni naklonjena Naturi 2000 
ter hoče od države iztržiti čim več, kar je tudi njena legitimna pravica. 
Razvoj v smeri blagovne znamke, kot je npr. kočevski med, certifici-
ranje gozdov in s tem promocije neokrnjene narave pa je že tu. Na 
Kočevskem smo v letu 2005 ob sofinanciranju Ministrstva za okolje in 
prostor ter Gozdarstva Grče, d. d.  pripravili zgibanko o pomembnih 
habitatih vrst Nature 2000 v gozdovih ter razglednico z DVD-jem, na 
katerem je film v slovenskem in angleškem jeziku z naslovom »Narava 
in gozdarstvo v osrčju dinarskih gozdov«. To je en korak na poti pro-
mocije gozda, gozdarstva in ohranjene narave skozi omrežje Natura 
2000 v slovenskem ter tudi v evropskem prostoru. 

Aktualno

Natura 2000 
na Kočevskem

V četrtek 1. decembra 2005 ob 11.00 je bila v Gostilni Marin - Miler 
v Šentanelu , prelepem turističnem kraju blizu Prevalj na Koroškem, 
slovesna podelitev priznanj 14 lastnikom gozda, ki so jih izbrali na 
območnih enotah ZGS kot najbolj skrbne pri gospodarjenju z gozdom 
v letu 2005. 
Podelitev priznanj je bila letos  sedmič, doslej je prejelo priznanje 
100 posameznikov, vsako leto 14, v letu 2003 pa 15 (dva predstavnika 
Skupnosti Planinca iz Begunj) in v letu 2002 15 (dva predstavnika 
Agrarne skupnosti Povir na Krasu).
Med prejemniki priznanj so tudi 4 dame: Zofija Novak iz Slapa ob 
Idrijci, Zorka Fašalek iz Ljubljane (gozd ima v območni enoti Brežice, 
njen mož Jurij Fašalek je predsednik Društva lastnikov gozdov Mi-
renska dolina), Fanika Škrubej iz Črne na Koroškem in Vera Cipot 
iz Tešanovcev
Letošnjo prireditev je vzorno organizirala OE Slovenj Gradec, ki ji 
gre za to iskrena hvala. Prizadevno so sodelovali Mika Medved, Go-
razd Mlinšek, Ivan Štornik, voditeljsko pa jih je podpiral vodja OE 
Milan Tretjak.

Štirinajst 
skrbnih v Šentanelu
Tone Lesnik, CE oddelek I

Mirko Perušek,  OE Kočevje

Foto: Katja Konečnik  

Foto: Katja Konečnik 
 

Foto: G. Mlinšek 

Mirko Perušek,  ek,  ek OE KoOE KoOE K čevječevječ

Foto: Katja Konečnik  

Foto: Katja Konečnik 

Foto: J. Prah  
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Foto: J. Prah  

Milan Tretjak.

Foto: G. Mlinšek
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Pod pokroviteljstvom MKGP in FAO je ZGS 9. in 10. novembra na Ble-
du organiziral mednarodni delovni sestanek z naslovom »Trajnostno 
gospodarjenje z lesno biomaso v državah Srednje in Vzhodne Evrope«. 
Sestanka se je udeležilo 27 udeležencev iz dvanajstih držav.

Namen sestanka je bil predstaviti rezultate slovenskega projekta, ki 
smo ga s FAO zaključili v letošnjem letu, poiskati možnosti širitve 
projekta na države regije in poiskati možne vire financiranja regio-
nalnega projekta. Organizacijsko je sestanek ob pomoči OE Bled in 
OE Nazarje pripravil in izvedel oddelek za gozdno tehniko. Delo 
je potekalo v treh sklopih. Po predstavitvah slovenskega projekta in 
predstavitvah problematike po posameznih državah je bila podrob-
neje predstavljena ideja regionalnega projekta. Na koncu sestanka 
so udeleženci sprejeli skupno izjavo ter oblikovali zaključke in 
priporočila. Za zaključek sestanka smo za udeležence organizirali 
ekskurzijo v Savinjsko dolino, kjer smo jim predstavili slovenske 
razmere na področju rabe lesa za energijo.

Jurij Beguš, Oddelek IV 

BLED – mednarodni 
posvet
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Lymska borelioza uvršča pod točko 3/41 omenjenega pravilnika, to-
rej med nalezljive in parazitarne bolezni, ki se prenašajo z živali in 
njihovih ostankov ali izločenih tekočin na ljudi. 

Vendar pa nov register poklicnih bolezni v Sloveniji še ni vzpostav-
ljen, saj manjkajo podzakonski akti. Tako je tudi pri Lymski boreliozi 
še vedno nedorečeno, kdaj se prizna kot poklicna bolezen. Dolžnost 
medicinske stroke je, da pripravi kriterije za diagnosticiranje omenje-
ne poklicne bolezni. Po zadnjih informacijah so kriteriji  trenutno v 
pripravi na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.
O novostih v zvezi z Lymsko boreliozo vas bomo sproti obveščali.

Darko Pristovnik 

Borelija – poklicna 
bolezen

Foto: B. Debevc

Plakat izdelali učenci osnovne šole za prireditev mlinčki, v Črnučah.

Udeleženci posveta pri skupinskem delu.

Na povabilo švedske javne gozdarske službe smo sodelovali pri pri-
pravi predloga večjega projekta LIFE (Okolje) z naslovom »Razvoj 
sonaravnih načinov gospodarjenja z gozdnimi tlemi v skladu z evrop-
sko strategijo varovanja gozdnih tal« (MANageFORestSOIL). Iz Slo-
venije sodeluje pri pripravi projekta še Gozdarski inštitut Slovenije. S 
projektom želimo izboljšati načine gospodarjenja in varovanja gozd-
nih tal in zagotoviti učinkovit prenos znanja in informacij o gozd-
nih tleh v gozdarsko prakso. Predlog projekta je bil po dolgotrajnih 
usklajevanjih s švedskimi gozdarji konec novembra poslan v Bruselj. 
Odločitev o tem, ali bo Evropska unija sofinancirala projekt ali ne, 
bo znana maja leta 2006.

mag. Andrej Breznikar

Skupaj s švedskimi gozdarji 
smo pripravili nov predlog 
projekta LIFE

Po prizadevanju gozdarske stroke je bila Lymska borelioza uvrščena 
med  poklicne bolezni s Pravilnikom o seznamu poklicnih bolezni 
(Ur. l. RS št. 85/03). Po pisni razlagi Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve, ki smo si ga pridobili na Zavodu za gozdove, se 

Jurij Beguš, Oddelek IV njihovih ostankov ali izločenih tekočin na ljudi. 

Vendar pa nov register poklicnih bolezni v Sloveniji še ni vzpostav-
ljen, saj manjkajo podzakonski akti. Tako je tudi pri Lymski boreliozi 
še vedno nedorečeno, kdaj se prizna kot poklicna bolezen. Dolžnost 
medicinske stroke je, da pripravi kriterije za diagnosticiranje omenje-
ne poklicne bolezni. Po zadnjih informacijah so kriteriji  trenutno v 
pripravi na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.
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razmere na področju rabe lesa za energijo.

Udeleženci posveta pri skupinskem delu.

Foto: B. Debevc
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Kratke novice

Oddelek II je v sodelovanju z Oddelkom VIII organiziral v začetku 
decembra tridnevno  izobraževanje svetovalcev za gozdnogospodarsko 
načrtovanje na OE za bolj učinkovito sodelovanje z deležniki in s sode-
lavci pri gozdnogospodarskem načrtovanju. Skupaj se je izobraževanja 
udeležilo 31 zaposlenih, ki so bili razdeljeni v dve skupini. Za prvo 
skupino je bilo izobraževanje organizirano v Logatcu, za drugo pa v 
Zrečah.

Cilj izobraževanja je bil spoznati metode sodelovanja z deležniki pri 
gozdarskem načrtovanju ter izboljšati skupinsko delo in učinkovitost 
komunikacije v procesu načrtovanja. Izobraževanje so vodili Jurij 
Beguš in Alojz Pucko iz ZGS ter Franci Pusar kot zunanji preda-
vatelj. Udeleženci so se seznanili z metodami in načini skupinskega 
dela, z načeli priprave in vodenja sestankov, z ovirami pri skupin-
skem delu in pri komunikaciji, s čustvenim vidikom komuniciranja, 
z načini po sredovanja informacij sogovorniku in konstruktivnim 
načinom izražanja kritike.   

»Razvoj sodelovanja z 
deležniki in sodelavci 
pri gozdarskem načrtovanju«

mag. Andrej Breznikar

Predstavitev varstva 
in upravljanja z rjavim 
medvedom v Sloveniji 
v Strasbourgu

Poudarek pri izobraževanju je bil na skupinskem delu.

Na povabilo evropske poslanke iz Slovenije Mojce Drčar Murko v 
Evropskem parlamentu v Strasbourgu je potekala predstavitev var-
stva in upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji ter predstavitev 
zaključenega triletnega projekta LIFE – Narava o rjavem medve-
du. Cilj predstavitve je bil seznaniti evropske poslance z ugodnim 
stanjem medvedje populacije v Sloveniji, opozoriti na težave, ki jih 
vrsta povzroča v odnosu do človeka in obratno.
Temi sta predstavila Marko Jonozovič in Miha Marenče. Predstavljena 
je bila tudi problematika avtocest in zelenih mostov ter vzpostavljanje 
mest za krmljenje medvedov s hrano živalskega izvora. Prepoved kr-
mljenja Sloveniji povzroča določene težave, zato je bilo opozorjeno, 
da bi bilo to problematiko treba urejati v skladu specifičnimi razme-
rami v posameznih državah EU.
Evropski poslanci so izrazili pripravljenost za pomoč pri podpori 
prijavljenemu projektu LIFE – Narava za volka in risa, ki ga je Slove-
nija oktobra letos prijavila Evropski komisiji.

Marko Jonozovič, Odellek V

Foto: H. Oršanič

20. Srečanje 
gozdarjev in lovcev v Radečah

Natanko pred dvajsetimi leti smo gozdarji iz Radeč in lovci Lovske 
družine Radeče sklenili, da bomo svoje dobro sodelovanje popestrili 
s vsakoletnim  srečanjem in lovom. Krona tega sodelovanja je bil tudi 
takrat podpisan samoupravni sporazum. Zavod za gozdove Slovenije, 
Krajevna enota Radeče, skoraj v celoti pokriva lovišča LD Radeče, 
LD Dole pri Litiji in LD Gabrovka, tako da smo se skupaj z lovci iz 
omenjenih lovskih družin  dogovorili, da srečanje z lovom vpeljemo 
še v ostalih dveh družinah. In tako se vsako leto srečamo v eni izmed 
lovskih družin. Moto vsakoletnih srečanj je, da le poznavanje skup-
nih problemov, ciljev in poti našega gospodarjenja s skupnim pro-
storom lahko obrodi čim kvalitetnejše, sonaravno gospodarjenje in 
varstvo narave. Spoznali smo, da je potrebno še več dogovarjanja in 
tako uvedli še delovne sestanke v začetku meseca novembra, kjer ana-
liziramo opravljeno, se posvetimo pereči temi na terenu (tako smo 
letos obravnavali zaščito gozdnega mladja) in spregovorimo o planu 
biomeliorativnih del, skupni promociji, gozdarskem lovu ...

Letos, ob dvajsetletnici srečanj, se je zbralo v Radečah več kot 140 lov-
cev in gozdarjev iz vse Slovenije, pa tudi sosednje Hrvaške. Srečanje 
smo popestrili z lovom na divje svinje v Jatni in uplenili enega prašiča. 
V zadnjem pogonu smo ob fotografijah spregovorili o 20-ih srečanjih 
in iztočnicah dela Zavoda za gozdove na področju lovstva. Direktor 
strokovnih služb Lovske zveze Slovenije, Janko Mehle, pa o pogle-
dih Lovske zveze Slovenije na lovstvo v državi. V nagovoru je vodja 
ZGS Območne enote Brežice, Niko Rainer, še posebej poudaril, kako 
važno je dobro sodelovanje med lovci in gozdarji za dobrobit tako na-
rave kot lastnikov zemljišč.   

Druženje smo zaključili z lovskim ropotom in sklenili, da se v nasled-
njem letu ponovno snidemo.

Jože Prah, OE Brežice

Foto: Lojze Gluk

načinom izražanja kritike.   

Poudarek pri izobraževanju je bil na skupinskem delu.

varstvo narave. Spoznali smo, da je potrebno še več dogovarjanja in 

biomeliorativnih del, skupni promociji, gozdarskem lovu ...

Foto: Lojze GlukLojze GlukLo
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Barve narave

Z vstopom v EU so se povečale različne možnosti za sodelovanje 
gozdarjev iz Italije in Slovenije. Zanimiv sad tovrstnega sodelovanja je 
pobarvanka Barve narave. Gozdarji, zaposleni na ZGS OE Sežana smo 
jo priredili po pobarvanki, ki jo je izdalo Športno in kulturno društvo 
Gozdarjev Furlanije Julijske Krajine. Čudovite ilustracije  Sergia De-
rossija  smo  sežanski gozdarji in učiteljice spremenili v poučen strip.
 
Štirinajst Zorkovih dogodivščin v stripu bo vsakega radovednega 
otroka popeljalo na pot odgovornega odnosa do narave. Otroci se ob 
srečanju z Zorkom, ki korak za korakom odkriva naravo, preizkušajo 
kot natančni opazovalci, ko na slikah odkrivajo napačna ravnanja in 
sami iščejo pravila vedenja v naravi, ki vodi k sožitju z naravo.

Otroci strip lahko pobarvajo in sami posežejo v dogajanje tako, da 
popravijo posledice »začetniških napak« njihovega vrstnika Zorka.  S 
pobarvanko Barve narave želimo na ta način otroke vzpodbuditi k 
spoštovanju narave in jim pomagati pri vrednotenju doživetij v njej. 
Zlasti mlajši otroci bodo pri tem potrebovali pomoč vzgojitelja, starša 
oz. učitelja. Upamo, da bo Zorko vse navdušil, da se bodo pogosteje 
odpravili na podoben potep po naravi.

Bogdan Magajna, OE Sežana

Ptičji kljun 
ali označevanje načrtno 
puščenega drevja v gozdu
Vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov:
Marijan DENŠA, univ. dipl. inž. gozd. 

Zato predlagam, da uporabimo znak, ki ga uporabljamo na našem 
območju (nazarsko gozdnogospodarsko območje). Načrtno puščeno 
»biomaso« označujemo z znakom, ki mu pravimo ptičji kljun. Pred 
skoraj dvajsetimi leti smo ga povzeli od novomeških gozdarjev, kjer 
smo ga prvič videli (na Mirni gori). Znak je med lastniki gozdov na 
našem območju dobro sprejet, o njem pa obveščamo tudi javnost. 
Med drugim tudi ob tednu gozdov leta 2004, ko je bilo drevo leta 
duplarica. 

Znak narišemo na drevo z barvo ali zarežemo z zadiračem, na odmrlo 
drevo pa ga lahko vsekamo tudi z odkazilno sekirico. »Izdelava« znaka 
je enostavna, saj nima krivin, možno je uporabiti tudi šablono. 
Znak ima obliko ležeče črke »V«. Med obema krakoma je pika, ki pred-
stavlja ptičje oko. Oko je od navidezne črte med koncema kraka za 2 cm 
pomaknjeno proti vrhu kljuna. Optimalni kot krakov znaša 42o, možni 
razpon pa je od 37o do 55o. Dolžina krakov je pri zarezovanju 10 cm (do 
12 cm), pri zarisovanju s sprejem pa od 17 do 20 cm. 

Označitev načrtno puščenih dreves je namenjena predvsem najširši 
javnosti (obiskovalcem gozdov), pa tudi lastnikom gozdov. Najširša 
javnosti vse bolj pozna in prizna pomen gozdnih ptic za biotsko pes-
trost in stabilnost gozdov. Tako bo znak nedvomno povsod dobro 
sprejet. Zato je ptičji kljun zelo primeren znak za označitev. Potrebno 
je le pripraviti dobro predstavitev v javnosti.

V Pravilniku o varstvu gozdov je v 6. in 7. členu opredeljeno načrtno 
puščanje biomase (gozdnega drevja) in označevanje le-tega. Načrtno 
puščeno drevje nad 30 cm premera in drevje, na katerem so nameščene 
gnezdnice, mora biti označeno. Izbira znaka je bila prepuščena ZGS. 
Tako smo v okviru izobraževalne delavnice ZGS o izvajanju pravilnika 
poskušali priti do enotnega, razpoznavnega znaka, vendar nam to 
očitno ni uspelo.

Ker v državi še nimamo enotnega oz. predpisanega znaka, to drevje 
označujemo po različnih območjih ali celo revirjih zelo različno ali 
pa ga sploh ne označujemo (puščamo). Foto: Marijan Denša  
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Iz naše prakse

Tri botanične 
zanimivosti iz 
Bovških gozdov
Iztok Mlekuž, ZGS KE Bovec

našli tudi v Gozdecu pod Kaninom, na mestu, kjer so bile barake za 
bosanske konje; seme je tja prišlo bodisi s senom ali pa s konjskim 
gnojem. Letos  smo našli eno samo (!) rastlino v Lepeni na gozdni 
vlaki,  zgrajeni lani z bagrom, ki je pred tem delal v Trnovskem gozdu 
in od tam prenesel seme v Lepeno.

Kačasta smreka pri Paverju v Trenti
V bližini Paverjeve * domačije v Trenti raste na robu travnika smreka 
nenavadne rasti in videza; njeno botanično ime je kačasta smreka 
(Picea abies f. virgata). Ima nepravilno, globoko krošnjo z dolgimi 
glavnimi vejami, iz katerih rastejo dolge, krivenčaste, skoraj gole veje 
drugega reda; samo mlajše veje imajo iglice po vsej dolžini. Iz oblike 
vej izhaja tudi ime kačasta smreka: v primerjavi z običajno smreko 
veje niso ravne, ampak vijugaste, dolge in rastejo nepravilno v vse 
smeri. Kačasta smreka je mutant navadne smreke; nenavadno rast 
povzročata dva med seboj neodvisna recesivna gena. V Sloveniji ni ve-
liko podatkov o naravnih nahajališčih kačaste smreke: znana sta dva 
primerka iz okolice Loškega potoka (1961) ter smreki iz Godoviča 
(1979), Koševika (2003) nad Idrijo. Na nenavadno obliko smreke v 
Trenti je revirnega gozdarja opozoril sin vrtnarja v botaničnem vrtu 
Julijana v Trenti. Leta 2003 smo gozdarji ZGS KE Bovec, v sode-
lovanju s Triglavskim narodnim parkom, pri smreki postavili infor-
macijsko tablo in uredili okolico; kačasta smreka je tako posebna 
zanimivost in informacijska točka na Soški poti od izvira Soče do 
Bovca.
*Opomba: pri Paverju v Trenti je bil doma znameniti trentarski gorski 
vodnik Jože Komac - Paver 

Pri svojem vsakdanjem delu gozdarji večkrat naletimo na različne 
nenavadne naravne pojave in redke rastlinske ali živalske vrste, ki 
so običajnim obiskovalcem gozdov prikrite. Tako je tudi v bovških 
gozdovih, kjer je za bolj pozornega opazovalca veliko zanimivosti, 
od katerih nekatere presegajo krajevni pomen in so redkost tudi v 
Sloveniji.

Rastišče nemškega strojevca na prodiščih reke Soče pri Čezsoči
Nemški strojevec (Myricaria germanica) iz družine tamariševk (Ta-
maricaceae) je edini predstavnik družine s štirimi rodovi in približno 
100 vrstami, ki samoniklo raste tudi v Sloveniji. Domovina tamariševk 
se razteza od Sredozemlja do Srednje Azije, vezane pa so na suha, 
peščena, tudi slana tla puščavskih in obmorskih območij. Nemški 
strojevec je v tem pogledu izjema, saj raste na prodiščih gorskih rek; 
v Sloveniji ga najdemo le na nekaj redkih rastiščih ob Dravi in Soči, 
za Savo in Savinjo pa po letu 1980 ni več poročil o nahajališčih. V na-
ravi takšnih rastišč je, da so zaradi delovanja vode nestabilna, zato je 
ohranjanje njihovega živega sveta – zlasti rastlinstva – potrebno ohra-
niti dovolj velike komplekse, na katerih se nemoteno odvija rastiščna 
dinamika od golega, svežega proda do vrbišč in jelševij. Vodnogospo-
darski ukrepi ob rekah in črpanje gramoza zelo ogrožajo in krčijo 
življenjski prostor nemškega strojevca, zato je vsaka najdba toliko bolj 
dragocena. 

Rastišče ognjice na Golobarju
Ognjica (Telekia speciosa) iz družine košaric (Asteraceae) je doma 
v južnih in vzhodnih Karpatih, na Balkanu, v Mali Aziji in na Kav-
kazu; v Sloveniji raste samoniklo v dinarskem, preddinarskem in sub-
mediteranskem območju. Prav gotovo je ena naših najlepših košaric: 
visoka je do dva metra, ima  velike, široke trikotne liste in do 6 cm 
velike, živo rumene cvetove. Raste v velikih skupinah na svežih tleh 
na posekah, v vrtačah ter v povirju potokov. V Julijske Alpe (območje 
Savice v Bohinju in Golobarja na Bovškem) so jo med prvo svetovno 
vojno zanesli Avstrjici, ki so za vojaške konje na Soški fronti vozili 
seno s Hrvaške in Ogrske,  kjer so naravna rastišča ognjice; s  senom  
je prišlo tudi njeno seme. Na Golobarju jo najdemo na več mestih v 
povirju Golobarskega potoka,  posamezne rastline pa tudi v dolini 
pri spodnji postaji nekdanje gozdarske žičnice, kamor je seme prišlo 
na hlodih. Poleg nahajališča pri Savici v Bohinju je nahajališče na 
Golobarju edino v Julijskih Alpah. Pred leti smo nekaj primerkov Ognjica na rastišču v povirju golobarskega potoka, julij 2003
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Delavno srečanje 
projekta INTERREG IIIC 
Gorski gozd 
V BOLGARIJI
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Edo Kozorog,  

V septembru  je bilo v Sofiji v Bolgariji peto delovno srečanje sode-
lujočih v projektu INTERREG IIIC Gorski gozd (Network Moun-
tain Forest). Poleg partnerjev iz Slovenije, Avstrije, Italije, Švice 
in Nemčije je bilo na srečanju prisotnih še več predstavnikov držav 
opazovalk. Najaktivnejša med njimi je Bolgarija, ki je bila tudi 
organizatorica srečanja, poleg nje pa še Slovaška in Makedonija. 
Namen srečanja je bil namreč prenesti izkušnje Alpske konvencije 
oziroma protokola o gorskem gozdu na Karpatsko konvencijo, ki jo 
je podpisalo leta 2003 sedem držav na območju Karpatov. Ker pa je 
še niso vse države tudi ratificirale v parlamentu, se konvencija še ne 
izvaja v praksi. V nastajanju je tudi Balkanska konvencija, kateri bi 
se pridružili še Grčija in Makedonija. Srečanje je bilo za udeležence 
z Balkanskih držav pomembno tudi zaradi izkušenj, ki si jih želijo 
pridobiti pri črpanju sredstev iz Evropskih skladov in seveda tudi 
zaradi spoznavanja partnerjev, ki bi jim pri tem lahko pomagali.  

  
Iz Slovenije smo se srečanja udeležili  predstavniki obeh sodelujočih 
partnerjev, PUH-a (dr. Aleš Horvat in Jože Papež) in Zavoda za 
gozdove Slovenije (Dragan Matijašić in Edo Kozorog). Neuradni del 
srečanja se je začel že v nedeljo, 18. 9., s terenskim ogledom naravne-
ga parka Rilski manastir v gorovju Rila, katerega najvišji vrh je visok 
2729 m. Pomemben delež gozdov naravnega parka so v lastništvu Ril-
skega samostana, ki je urejen za obisk javnosti. V sosednji dolini smo 
si ogledali tudi 1500 ha (od tega 672 ha gozda) velik biosferni rezer-
vat Parangalitsa, ki je pod zaščito UNESCA. V njem smo si ogledali 
sestoje, ki dosegajo lesno zalogo okoli 1200 m3/ha.  

Gozdarji so v Bolgariji, še bolj kot pri nas, pritegnjeni k upravljanju kar 
osmih naravnih parkov na območju Bolgarije, njihova javna gozdarska 
služba je kadrovsko precej močna. Lesno zalogo v Bolgariji ocenjujejo 
na 526 milijonov m3 oziroma 156 m3/ha. Vseh gozdov je 3,4 milijona 

hektarjev, gozdnatost je 34 %. V zadnjih letih sekajo okoli 4 milijone 
m3, kar je okoli 20 % pod načrtovanim (dovoljenim) posekom.

Ker je v Bolgariji kar 90 % državnih gozdov, je v državnih loviščih 
vse pomembnejši tudi lovni in eko turizem. Zato je bil zadnji dan 
srečanja namenjen ogledu enega večjih državnih lovišč na območju 
Rakitovega v Rodopskem gorstvu. Na to območje je prav zaradi ve-
likih možnosti razvoja turizma EU financirala povsem novo cestno 
povezavo. Uprava lovišča, ki je sestavni del javne gozdarske službe, 
pa pospešeno vlaga sredstva  v morda celo pretirano luksuzne lovske 
koče (hotele).

Kabinetni del delovnega  srečanja je potekal v hotelu državnega lovišča 
Studena v bližini Sofije. V dveh dneh (19. in 20. 9.) so bili predstavljeni 
tudi trije prispevki iz Slovenije. Dr. Aleš Horvat je predstavil izkušnje 
pri črpanju denarja v Sloveniji (podjetje PUH) preko evropskih projek-
tov. Pri predstavitvi primerov dobre prakse pa je Horvat predstavil  po-
zitivne izkušnje v zadnjih 50-ih letih pri saniranju večjih hudournikov 
v Sloveniji. Dragan Matijašić pa je v imenu ZGS predstavil izkušnje 
in prednosti kontrolne vzorčne metode, ki se je v Sloveniji dokončno 
uveljavila v zadnjih petnajstih letih.

Bolgarski kolegi so se pri organizaciji srečanja zelo potrudili, za kar 
ima največ zaslug g. Spas Todorov z ministrstva za okolje in gozdar-
stvo. Pohvaliti je potrebno zlasti zelo dobro organizirano tiskovno 
konferenco ob koncu prvega uradnega dne, ki je bila zelo dobro 
obiskana, svečanega dela pa se je udeležil tudi pristojni minister. 
Poleg tega so bile na delovno srečanje povabljene tudi nevladne or-
ganizacije, med katerimi so najbolj organizirani balkanski zeleni. V 
razpravi se je zato odprlo tudi nekaj osrednjih problemov gozdarstva 
v Bolgariji, med katerimi, kot kaže, izstopata zelo velik delež kraj lesa 
iz gozda  (po najbolj pesimističnih ocenah obsegajo te celo do milijon 
m3 letno) in podkupljivost, ki se pravzaprav odraža v celotni družbi. 
Čeprav sta bila delovna jezika srečanja angleški in nemški, pa je zara-
di prevladujočih partnerjev iz germanskih dežel posvet praktično po-
tekal v nemščini (s prevodom v bolgarščino). Na delovnem srečanju 
na žalost tudi ni bila razrešena ključna dilema za nadaljevanje in 
zaključek projekta, to je določitev enotne (skupne) definicije gor-
skega gozda, ki bi pomenila tudi določitev obsega in stanja gorskih 
gozdov v Alpskem oziroma širšem (evropskem) prostoru.   

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

Foto: Edo Kozorog Foto: Edo Kozorog 
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Vsako jesen listje 
enkrat odpade

Moral sem se usesti k mizi in napisati nekaj besed o »odpadanju« li-
stja.  Ne bom pisal doktorske disertacije, zakaj drevesu listje odpada, 
ker mislim, da smo dovolj veliki strokovnjaki, da podrobna razlaga 
ni potrebna.

Nekaj pa me je resnično spodbudilo k razmisleku o tem, kaj se zgodi 
z gozdarjem (revirnim), ki po štiridesetih letih dela v revirju odide v 
zaslužen pokoj? Upokojenec je seveda življenjsko najnevarnejši poklic 
...

Tako kot imamo sedaj zadeve urejene, je odhod gozdarja kakor tih po-
tok, ki se zlije v reko brez večjega šumenja. Če bi bil vsaj kot jesenski 
list, bi se morali zavedati, da je odpadli list še kako pomemben zaradi 
humusa, žuželk v tleh ...

Kaj pa naši vrli gozdarji? Ko odidejo v pokoj, se jim lepo zahvalimo 
(najbrž), dobijo zasluženo odpravnino in zadeva je končana. Volk sit 
in koza cela.

Mislim, da delamo veliko napako. Narava je kot knjiga, ki jo bereš, 
če si seveda »naravno« pismen, celo svojo poklicno gozdarsko pot. Z 
leti lahko namreč postaneš dober poznavalec narave in njenih bolj 
ali manj nakazanih poti razvoja. Spoznaš ljudi, družbo, notranje in 
zunanje zakonitosti. Tvoje znanje, ki si ga nabereš, pa gre v nič.
Gozdarska fakulteta vzgaja več ali manj gozdarje teoretike z malo 
prakse. Teorija brez prakse je kakor hrast na prodnati podlagi. Bog 
ne daj močnega vetra.

Kako vzpostaviti bazo gozdarskih znanj iz izkušenj? Kako upora-
biti znanja in dognanja naših predhodnikov? Kako zapisati in zbrati 
izkušnje z drevesnimi vrstami, združbami glede na naše oddelke in od-
seke, glede na talne razmere, smeri vetra, mešanosti drevesnih vrst?

Ker spadam med mlajšo generacijo gozdarjev, vem, da smo mlajši 
vedno rahli uporniki, rekoč: »Ne serj ... mi stari!« To so generacijska 
gibanja. Naša človeška generacija (obhodnja) je v primerjavi z na-
ravo vsaj pol krajša. Naša trenutna upornost in neučakanost pa ne 
prineseta nič koristnega. Kako združiti mlado vihravost in  znanje 
starejših?

Jožef R. je gozdar, ki odhaja v pokoj, kot tudi drugi pred njim in za 
njim. Bo jesenski list, ki je padel na tla, kot del naravne presnove, kot 
začetek nečesa novega? Jožef je zapustil stroki dva gozdarja.

Zaradi njega in vseh nas, tistih, ki nam bo, upam, dano, da pridemo 
do pokoja zdravi in srečni, sem napisal ta članek. Čas teče. Vsako 
jesen, ko boste v naravi zagledali jesensko listje, se spomnite mojih 
besed. Danes je padlo jesenovo listje, potem hrastovo, kdaj si pa ti na 
vrsti, gozdarski prijatelj?

Boštjan Režonja, revirni gozdar

P-pripoved, 
pravzaprav polletno poročilo

Pisal: pogozdovalec Marijan Denša

Popisovalca prideta premerit prirastek, popisat ploskve in predpisat 
posek. Prvi pravi pomočniku: »Pripraviva pripomočke pa pričniva!« 
Pričneta. Prehodita posebej pomembne prirastnike, predvidita po-
sek, pogozdovanje poseke, premazovanje posajenega. Ptiče prepu-
stita Perušku, prezrele prirastnike pa Pihlerju. Počivata. Potem 
pokliče Pečavar: »Pojdita pregledat pragozd Pečko! Po pregledu 
pošljita poročilo!« 

Pogozdovalci pripravijo projekt pogozdovanja. Posadijo Piceo, 
Pinus, premažejo poganjke. Pozimi pripravijo posvet proti pod-
lubnikom. Poleti podlubniki pojedo pol prirastka Picee. Pogoz-
dovalci po Ponikvarjevem predlogu povsod postavijo pasti. Po-
birajo polne predale podlubnikov. Po potrebi pasti prestavljajo 
po primernejših parcelah. Podlubnike preštevajo pripravniki, pri-
pravljajo polletna poročila. Poročilom priložijo polno preglednic. 
(Podlubnike pomorijo predatorji pa podobni, pozimi pa pozeba.) 
Po Postojnskem pa pohaja pinijev prelec.

Projektanti prometnic pa proizvodnje predvidijo popravila promet-
nic: predpišejo polovico potrebnih prepustov, ponekod pa predlagajo 
protiprašne prevleke posebej pomembnih poti. Pripravijo petletni 
program proizvodnje, predvsem posek. Petino poseka planirajo po-
kuriti, predvsem po podeželju. Po Postojnskem preučujejo posebne 
primere proizvodnje; posek predebelih primerkov.

Popisovalci poškodb po prašičih pripravijo posebni prevoz pro-
ti Pirenejem. Po polnoči pregledajo prazne polšje pasti, pojedo 
prigrizek, popijejo pijačo, potem pa pozabijo predvideti posadi-
tev plodonosnih Pyrus pyrastrov. Postavijo pa prežo. Pridigar po 
Pohorju prešteva parkljarje. 

PC programerji, predvsem Podgornik, pripravljajo posodobitev 
posebej pripravljenih pa prilagojenih programov; periodični pre-
gled pogozdovanja po parcelah, proveniencah, posestnikih pa po 
pooblaščencih. 

Prah popelje predšolski podmladek po poučnih poteh. Piarovci 
pripravljajo predstavitvene publikacije pa propagandno-promo-
cijske predmete: pokrivala, priponke, pregibanke. Publiki pred-
stavljajo pomen pragozdov, predvsem pa povečanega poseka. 
Pozabijo poudariti podlubnike. Popravi protipožarni podčastnik, 
povrhu popiše projekt protipožarnih presek. Paplerjeva predstavi 
Pokljuko, polno poškodb. 
Pravnik pregleda pripoved. Po prebranem povabi pisca popit pi-
vo! Pisec popije pet piv.

Spoštovani sodelavci v delovnih skupinah:

za odnose z javnostmi, za mestne gozdove, za razvoj podeželja,  
v Komisiji za evropske pešpoti, cenjeni mentorji študijskih krožkov,

lepe praznike in vse dobro v novem letu vam želi
vodja oddelka za stike z lastniki gozdov in javnostjo

          Tone Lesnik
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Jesen je bila polna dela na terenu, priprava evropskih projektov 
in sočasni prevzemi opravljenih gojitvenih del so tako kot vse 
ostale člane in nečlane zajele tudi nas, ki opravljamo funkcije 
sindikalnih zaupnikov. Vseeno smo našli čas za sledeče aktivnosti:  
Konference sindikata ZGS (v nadaljevanju: KS):

– 17. 11. 2005: delovni razgovor v zvezi s kolektivno pogodbo za 
JGS;

– 20. 11. 2005: opis specifike dela gozdarskih strokovnjakov v 
JGS;

Sindikalne novice 
OKTOBER 2005 – NOVEMBER 2005

– 21. 11. 2005: 6. skupna seja pogajalskih skupin MKGP in KS za 
oblikovanje besedila kolektivne pogodbe;

– 24. 11. 2005: 2. seja KS; konec novembra, začetek decembra 
2005: anketa KS o službenih prevozih pri delu ZGS.

O rezultatih ankete pa v naslednji številki.  

Pozdrav!
Predsednik KS ZGS

Igor Lampe 

Sindikalne novice

Predstavitev slovenskih gozdov v Izraelu

Na pobudo častnega konzula in veleposlanika Republike Slovenije v 
Izraelu je bil izdelan slovenski kozolec, na katerem je informativna 
tabla s prikazom slovenskih gozdov in gozdarstva. Zraven  so še lese-
na mizica in klopci. 
Projekt je narejen in poslan kot darilo ter kot promocija gozdov in 
gozdarstva Slovenije. Projekt je izpeljan v organizaciji ZGS, financi-

ran pa s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slo-
venije, delno tudi z naše strani.
V januarju 2006 bomo vse skupaj poslali z ladjo v Izrael in upamo, da 
bomo v naslednji številki Lista tu, na istem mestu, lahko že objavili 
fotografijo kozolca in informacijske table, postavljene nekje na severu 
Izraela v, kot ga oni sami imenujejo, »slovenskem gozdu«.

Borut Debevc, Odellek I

Foto: Kmetec Darko 
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ZGS in Radio Slovenija skupaj v akciji GOZD v vašem 
domu

Sredi Ljubljane naši sodelavci skrbijo za promocijo ZGS,
gozda in gozdarstva (mimoidoče so anketirali in jim delili 
nagrade v obliki jelovih in smrekovih vejic in drevesc).
Gospa zgoraj je Helena Premrl Slejko z radia Slovenija.

Dne, 19.12.2005



 glasilo Zavoda za gozdove Slovenije   List 11 

 

 glasilo Zavoda za gozdove Slovenije   List 11 

Slavnostna prireditev ob 80. rojstnem dnevu
prof. dr. dr. hc Dušana Mlinška

Ob tej priložnosti je bil organiziran mednarodni posvet na temo PRIHODNOST GOSPODARJENJA Z 
GOZDOVI V EVROPI

Posvetovanje je bilo posvečeno osemdesetletnici prof. dr. dr. hc. Dušana Mlinška, zasluženega profesorja, 
ambasadorja znanosti, ki je s svojim delom značilno sooblikoval današnjo doktrino sonaravnega gospo-
darjenja z gozdovi v Sloveniji, Evropi in svetu.

Razstava slik, ki jih je 
profesor uporabljal kot 
učni pripomoček

Strokovna ekskurzija dne 17.12.2005 
na OE Novo Mesto – gorski bukovi 
gozdovi Brezove rebri.

Fotografija iz mladih let ...
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2006, bo uspešno?

O letu 2005 že lahko izrečemo oceno. Bilo je nadpovprečno.
Čeprav se ni zgodila formalna potrditev razvojne strategije našega zavoda v Svetu ZGS, to leto vseeno 
označujemo tudi kot razvojno. Raznovrstnost nalog, količina in kakovost opravljenega dela ter nemoteno 
poslovanje to dokazujejo. Verjamem, da bo to v poročilu o delu pripoznano tudi od drugih izven zavoda, 
ter da se bo izkazalo, da smo letošnji moto »gozd in les zares« uspešno udejanjali vse leto. Pri tem ne 
smemo pozabiti vseh letos prevzetih lovišč s posebnim namenom, saj tudi ta delujejo uspešno.
Zato o tem letu k res dobri oceni z veseljem izrečem pohvalo in zahvalo zaposlenim v ZGS za vestno in 
odgovorno delo, dvig kakovosti ter izboljšanje klime v zavodu.

Kako pa bo drugo leto?. Ocenjujem, da bo še bolj dinamično, saj smo v plan zapisali veliko dela, nadaljevala 
se bo širitev nalog, dopolniti moramo najpomembnejša pravila za delovanje, verjetno pa bo kaj nujno 
storiti mimo planiranega...
Naš zavod nosi strokovno odgovornost za povečanje pomena oziroma vrednosti gozdov v Sloveniji. Zunanje 
okoliščine, ki opredeljujejo razmere za naše delovanje, so nam kar naklonjene, zato menim, da je treba 
izkoristiti priložnosti in doseči še boljše rezultate.

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, voščim vam mirne praznike ter želim zdravo, 
optimistično in dinamično leto 2006.

Andrej Kermavnar,
direktor

Neko dekle je na velikem letališču čakalo na polet. Ker se je čakanje zavleklo, si je kupila knjigo, da bi ji čas hitreje 
minil. Kupila si je tudi vrečko piškotov. Sedla je v čakalnico, da bi lahko v miru brala. Poleg nje je sedel mož, ki je 
odprl revijo in tudi začel brati. Ona je mirno brala in si postregla prvi piškot iz vrečke. Takoj je tudi mož  poleg nje 
vzel enega. Postala je nejevoljna, toda rekla ni ničesar. Pomislila je: Kako je nesramen. Če bi bila bolj odločna, bi mu 
eno  prisolila, da bi si zapomnil za vedno. Vsakič, ko je vzela piškot, je tudi on vzel enega. Bila je tako ogorčena, da 
sploh ni vedela, kaj storiti. Ko je v vrečki ostal samo  še en piškot, je pomislila: Kaj bo pa zdaj naredil ta brezobzirnež? 
Mož pa je razdelil zadnji piškot na dva dela in ji z nasmehom ponudil zadnjo polovico. To pa je bilo že preveč. Začela 
je pihati od jeze. Zaprla je knjigo, pograbila stvari in odšla v prostor za vkrcanje.

Ko se je v letalu, že umirjena, udobno namestila na svojem sedežu, je odprla torbo in z začudenjem zagledala še 
zaprto vrečko piškotov. Bilo jo je pošteno sram, ko je doumela svojo zmoto. Pozabila je, da je piškote dala v torbo. 
Mož pa je z njo delil svoje piškote, ne da bi postal jezen, živčen, nejevoljen ali vznemirjen, medtem ko je bila ona vsa 
iz sebe, ker je mislila, da jesta njene piškote. Zdaj pa ni bilo več časa za razlage in opravičevanje.

Kolikokrat v življenju jemo piškote drugih, pa se tega ne zavedamo. Preden si ustvarimo mnenje in obsojamo druge, 
raje dobro premislimo. Morda stvari niso čisto take, kot si predstavljamo mi. V življenju so stvari, ki so za vedno 
nespremenljive:

• dejanje, ki smo ga storili;
• beseda, ki smo jo izrekli;
• priložnost, ki smo jo zapravili;


