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Iz vsebine:
• najlastniki 2006
• sanacijski načrt požarišča 
• sanacija na Jelovici
• prva licitacija lesa v Sloveniji
• razglednica iz KE Laško
• gozdarji na motorjih

OKROG VSEH DREVES
se lahko loviš.
Za vsemi drevesi
se lahko skrivaš.
Na nobeno
se ne naslanjaj!
Ne veš,
katero je trhlo,
nagnito,
spodkopano,
nažagano.
Lahko padeš.
Hudo.
A to ni najhujše.
Huje je,
ker potem sumiš,
da so vsa drevesa trhla,
nagnita, spodkopana,
spodžagana.
In nenadoma si tako žalosten
in sam.

Neža Maurer,
zbirka Tej poti se reče želja, 1984

Srečno v letu 2007!
Uredništvo Lista: 

Borut, Katja in Andrej
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»LIST« – glasilo Zavoda za gozdove Slovenije je namenjeno informiranju zaposlenih v ZGS.
Glavni in odgovorni urednik:  Borut Debevc
Člani uredniškega odbora:  mag. Andrej Breznikar, Katja Konečnik.
Naslov uredništva:   ZGS Večna pot 2; e-mail: borut.debevc@zgs.gov.si
Lektor:    prof. Vlasta Milavec
Priprava in tisk:   Abakos grafični studio d.o.o.
   naklada 900 izvodov.

Priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozda

foto: Borut Debevc

V četrtek 7. decembra 2006 je bila v Gostišču Smogavc v Gorenju 
pri Zrečah slovesna podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom 
gozda v letu 2006. Priznanje je prejelo 14 lastnikov gozdov, ki so 
bili izbrani na območnih enotah ZGS. 

Prireditve se je udeležilo okrog 80 udeležencev, med njimi župan 
Občine Zreče mag. Boris Podvršnik, poslanec državnega zbora 
Republike Slovenije in član parlamentarnega Odbora za kmetij-
stvo in gozdarstvo Franc Sušnik, ter predstavniki Kmetijsko goz-
darske zbornice, Zveze lastnikov gozdov Slovenije in  Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Prejemniki priznanj so naslednji: 

Agrarna skupnost Čezsoča  (OE Tolmin), 

Mihael Pezdirnik                   (OE Bled),

Miran Jensterle                    (OE Kranj),

Franci Bevc                         (OE Ljubljana),

Franc Ravšelj                       (OE Postojna),

Agrarna skupnost Paka, 

Jelenja vas in Predgrad  (OE Kočevje),

Alojz Špendal                      (OE Novo mesto),

Ivan Gorenc                       (OE Brežice),

Slavko Ločnikar                   (OE Celje),

Albin Robnik                         (OE Nazarje),

Janez Kočnik                        (OE Slovenj Gradec),

Franc Oman                         (OE Maribor),

Jože Pojbič                           (OE Murska Sobota),

Marko Dekleva                     (OE Sežana)

Vse naštete odlikuje predvsem upoštevanje načel gozdarske stroke, red-
no opravljanje gozdno gojitvenih in varstvenih del v gozdovih, sprotno 
vzdrževanju gozdnih prometnic, upoštevanje večnamenske vloge goz-
dov izobraževanje in usposabljanje za delo v gozdu. 

S priznanji najbolj skrbnim lastnikom gozda želi Zavod za gozdove 
Slovenije vzpodbuditi vse lastnike gozdov k preprečevanju nesreč pri 
delu v gozdu, povečanju interesa lastnikov za dolgoročna vlaganja v 
gojenje in varstvo gozdov, interesnemu združevanju lastnikov gozdov 
in k večji ter smotrni, vsestranski rabi lesa iz slovenskih gozdov doma, 
v Sloveniji. Od lastnikov gozdov je v veliki meri odvisna kakovost ter 
intenzivnost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Večja in smotrna 
raba lesa v Sloveniji pa je odvisna od mnogih gospodarskih in okolj-
skih dejavnikov med katerimi je pomembna tudi okoljska osveščenost 
prebivalcev.

Nova spletna stran ZGS
Borut Debevc, CE 

Po novem deluje spletna stran, ki je prenovljena in omogoča 
hitro in sprotno aktualiziranje novic in informacij, kar je bil 
tudi naš cilj. 

http://www.zgs.gov.si/

Med drugim si lahko ogledate slike in informacije dogodkov, 
ki jih opisujemo tudi v Listu. Spletna stran služi za obveščanje 
najširše javnosti, prav pa je, da smo z novicami seznanjeni tudi 
zaposleni na ZGS.

Tone Lesnik, CE
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Aktualno

Od velikega požara na komenskem Krasu je minilo že pol leta. S sa-
nacijo smo morali pričeti že v lanskem letu, zato smo člani gasilskih 
organizacij in Zavoda za gozdove Slovenije, OE Sežana povabili vse 
prizadete na predstavitev gašenja in sanacijskega načrta, ki bo pospešil 
obnovo gozda. 

V torek, 14. 11., so vaščani Komna in okoliških vasi napolnili dvorano 
v bivši šoli v Škrbini in najprej prisluhnili predstavitvi gasilske orga-
niziranosti ter bili do podrobnosti seznanjeni s potekom požara, s 
katerim so se skoraj cel teden borile gasilske enote iz vse Slovenije. 
Sledila je predstavitev sanacijskega načrta, po katerem bodo lastniki 
gozda lahko pod strokovnim vodstvom ZGS in ob morebitni najeti 
pomoči gozdarskih izvajalskih podjetij sanirali pogorele površine. 
Organizacijo obnove bo zelo olajšala povezanost lastnikov v vaških 
skupnostih.

Sanacija bo otežena, ker gre za ekstremna kraška rastišča, prevladuje 
drobna posest (nad 500 lastnikov) in gre za majhen gospodarski po-
men gozda.

V okviru usmeritev sanacijskega načrta za določena rastišča bo inten-
ziteta del prilagojena interesu lastnikov. Na 24,5 hektarjih pogorišča, 
kjer so najboljša rastišča, bo potrebno sanirati celotno površino goz-
da s sadnjo želoda. Kjer pa prevladuje majhna gospodarska vrednost 
in drobna posest, bomo uporabili ekstenzivne, kar najbolj sonaravne 
metode, ki pa so se v preteklosti pokazale za zelo uspešne.

Tu bodo na površini 235 ha lastniki izvedli posek poškodovanih dreves 
in opravili setev črnega bora, lipe in lipovca, maklena, ostrolistnega 
javorja in koprivovca. Načrt predvideva tudi postavitev ograje proti div-
jadi v dolžini 3.700 metrov. Sanirati bo potrebno 12,6 kilometrov ob-
stoječih gozdnih cest in rekonstruirati 13,9 kilometrov vlak. Na novo 
bo potrebno zgraditi 14,2 km protipožarnih prometnic in 5,9 km vlak.

Država bo priskočila na pomoč z običajnimi subvencijami za delo 
v gozdu ter z delnim ali popolnim odpisom davka na katastrski do-
hodek v prihodnjih petih letih. Za površine, na katerih bodo lastniki 

Predstavitev sanacijskega 
načrta požarišča Šumka 
– Železna vrata – Trstelj
Bogdan Magajna, OE Sežana

izvedli obnovo gozda, bodo deloma ali v celoti oproščeni katastrskega 
dohodka še naslednjih 30 let.

Izvedba bo odvisna od sodelovanja lastnikov gozdov, od tega, ali bodo 
zagotovljena sredstva v proračunu RS in optimalnih razmer na trgu 
drobnega lesa in bo predvidoma trajala vse do leta 2009. Če bodo sub-
vencije v bodoče oproščene davčnih obremenitev, se bo gotovo več last-
nikov lažje odločilo za sanacijo svoje gozdne parcele.

Od vetroloma na Jelovici, ki je v trenutku podrl 160 ha smrekovih debe-
ljakov, je minilo skoraj pol leta. Gorenjci se lahko pohvalimo, da smo 
sanacijo izvedli  hitro, učinkovito in strokovno. Glavni zaslugi za tak 
rezultat sta dejstvi, da je bila večina polomije v lasti dveh velikih last-
nikov: SKZG in Nadškofije ter da je bil teren primeren za pospravilo 
s procesorji.

Nepospravljeni so le še majhni otočki na strmih oddaljenih legah, pa 
še te sedaj izvajalci pospravljajo z žičnico. 

Avgusta je bil narejen sanacijski načrt. V tem načrtu so predvideni 
nadstroški pospravila polomljenega drevja, ukrepi za zatiranje pod-
lubnikov in ukrepi obnove gozdov.

Drugo leto spomladi bo potrebno popraviti gozdne ceste, ki so bile 
zaradi intenzivne vožnje in manipulacije  močno preobremenjene.

Zgodaj spomladi bo potrebno postaviti zadostno število pasti, da bo 
redukcija velikega smrekovega lubadarja čim učinkovitejša.

V letu 2008, ko bo na razpolago dovolj sadilnega materiala ustrezne-
ga izvora, pa bomo na okoli 20 % opustošene površine izvedli  sadnjo. 
Drugje načrtujemo  naravno obnovo.

Vetrolom na Jelovici 
– december 2006
Vida Papler-Lampe, vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov, OE Bled 

foto: Vida Papler-Lampe
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Aktualno

Prva licitacija vrednejših sortimentov v Sloveniji
Daniel Zorko, strokovni sodelavec,OE Murska Sobota

V slovenskih gozdovih raste veliko lesa, kateri lahko zaradi modnih 
trendov ali posebne kakovosti doseže višjo ceno, kot je to običajno. V 
skoraj vseh državah EU že organizirajo licitacije visokovrednega lesa. 
Model organizacije in prodaje, ki ga bomo prvič letos v praksi preiz-
kusili tudi pri nas, je privzet iz Nemčije, že šest let pa ga praktično in 
zelo uspešno izvajajo tudi v sosednji Avstriji.

Gospodarjenje z gozdom  ima v Sloveniji bogato tradicijo in je kot 
takšno uveljavljeno tudi v širšem evropskem prostoru. Vsi gozdarji se 
trudimo in veliko pripomoremo h gojenju visokovrednostnega lesa. 
Čudovito in hvale vredno, pa še dobri smo v tem.  Vendar smo sedaj 
pred izzivom, zato zagrabimo priložnost ter svetujmo lastniku tega  
visokovrednega lesa, da ga proda najugodnejšemu ponudniku. Me-
nim, da je to prava pot k osveščanju lastnikov gozdov in ena izmed 
pomembnih nalog gozdarja v prihodnje. Generacije pred nami so se 
borile za kakovost, bodimo jim hvaležni in jim to izkažimo z največjo 
mero dodane vrednosti sortimenta. Vsi se zavedamo, da takšnega lesa 
ni veliko, obstaja pa in škoda bi ga bilo posekati za drva ali prodati 
pod ceno. 

Prvo takšno dražbo v Sloveniji organizira Društvo lastnikov gozdov 
Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju s 
Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor in Zavodom za gozdove Slo-
venije. Licitacija bo v začetku februarja na letališču v Slovenj Gradcu. 
Lastnik gozda ima na licitaciji možnost sortimente posebno dobre 
kakovosti ponuditi širokemu krogu kupcev iz Slovenije in tujine. Les 
lahko doseže bistveno višje cene kot pri redni prodaji. 

Potek licitacije
Novembra in decembra je potekal ogled primernih sortimentov sku-
paj z revirnim gozdarjem. Konec decembra in v začetku januarja les 
posekamo in skrojimo glede na kakovost sortimentov. Prevoz sorti-
mentov bo potekal organizirano od začetka do sredine januarja. Vsak 
hlod bo pred prevozom opremljen s številko (številka hloda), ki je 
razvidna tudi na dobavnici. Les bodo zmerili še enkrat na razstavnem 
prostoru, kjer ga s pripadajočimi podatki (dolžina, premer, volumen) 

še enkrat označijo z zaporedno številko ter vpišejo na seznam, ki ga 
razpošljejo potencialnim kupcem. Kupci za posamezen hlod oddajo 
pisno ponudbo. Izbran je ponudnik, ki za posamezen hlod odda naj-
višjo ponudbo. V nasprotju s klasično licitacijo tukaj velja oddana 
ponudba in je ni mogoče naknadno zvišati.

Časovni razpored licitacije
AKTIVNOST DATUM
Dovoz hlodov na prostor 
licitacije (letališče Slovenj Gradec) do 15. 1. 2007
Ogled za kupce 20. 1.-31. 1. 2007
Odpiranje ponudb 2. 2. 2007
Obveščanje kupcev in prodajalcev 
o rezultatih do 7. 2. 2007
Kupci plačajo hlode pred odvozom
Nakazilo prodajalcem 8 dni po plačilu kupca
Dan odprtih vrat 7. 2. 2007
Odvoz hlodov 9.-16. 2. 2007

Ali ste vedeli…
Zemlja ima novo najvišje drevo (113m).
Raziskovalci so pred nedavnim odkrili najvišje drevo na sve-
tu, ki se nahaja v Nacionalnem parku Redwood v severni 
Kaliforniji. Drevo je visoko 113 metrov. Drevo so poime-
novali »Hyperion« in je za 2,72 metra višje od aktualnega 
rekorderja z imenom »Stratosphere Giant«, ki se nahaja 195 
km južneje od novega velikana. Samo za primerjavo: 20-nad-
stropna stolpnica je visoka 70 metrov… Obe drevesi pripada-
ta družini sekvoj (Sequoia Sempervirens).
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»Kakovost lesa, tehnologije, 
človek in delo v gozdu« 
- mednarodno posvetovanje

Poudarki iz pozdravnih nagovorov 

K
ratke novice

Tone Lesnik, CE

24. in 25. oktobra 2006 je bilo v Ljubljani, v prostorih Gospodarske 
zbornice Slovenije, mednarodno znanstveno in strokovno posvetova-
nje z naslovom Kakovost lesa, tehnologije, človek in delo v gozdu. Po-
svetovanje je organiziral Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z 
Biotehniško fakulteto in Gospodarsko zbornico. Na posvetovanju je z 
referatom sodeloval tudi ZGS.

Pred začetkom vsakega dne posvetovanja so udeležence pozdravili 
vidni predstavniki gozdarskih in drugih inštitucij. Upam si reči, da 
pozdravni nagovori ob takih priložnostih običajno hitro izginejo iz 
spomina poslušalcev, posebno če so dolgi in retorično utrujajoči. Če 
pa jim pozorno prisluhnemo, lahko najdemo zanimive misli  oziroma 
teze govorcev. Pa se jih nekaj spomnimo.

Prof. dr. Janez Hribar, dekan Biotehniške fakultete: »Gozdarska stro-
ka je najbolje organizirana stroka v Sloveniji.«

Prof. dr. Niko Torelli, direktor Gozdarskega Inštituta Slovenije: »V tej 
dvorani (dvorana Gospodarske zbornice Slovenije, op. pisca) ni lesa. 
Lesa ne znamo ovrednotiti. Naš les gre v druge države, mi pa kupu-
jemo kitajske izdelke iz sibirskega lesa. Pri pridobivanju lesa je treba 
uporabljati gozdu, naravi in človeku prijazno tehnologijo.«

Franci Furlan, Gospodarska zbornica Slovenije: »Gozdarstvo ni pod-
prto s strani politike.«

Jože Falkner, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: »Vsi 
prepevamo o trajnostnem razvoju, ali smo pri tem iskreni? Je želja po 
več in več trajnostni razvoj?  Trajnostni razvoj ni sam po sebi zagotov-
ljen. Tehnologijo moramo podrediti kakovosti življenja in človeku.«

Prof. dr. Franci Pohleven, vodja Slovenske gozdne in lesne tehnolo-
ške platforme: »Slovenski gozdarji vzorno skrbite za gozdove. Lesna 
industrija potrebuje posodobitev. Rabo lesa je treba optimizirati, les 
uporabiti za lesne izdelke.« 

Andrej Kermavnar, direktor Zavoda za gozdove Slovenije: »Pri izobra-
ževanju lastnikov gozdov morajo gozdarske ustanove sodelovati.«

Egon Rebec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: »Upamo, da 
bodo spremembe zakona o gozdovih prinesle več pravic lastnikom 
gozdov.«

Andrej Berdajs, Zveza lastnikov gozdov Slovenije: »Preveč lastnikov 
gozdov je nezainteresiranih za gospodarjenje z gozdovi. Dela v goz-
dovih se lotevajo ljudje, ki se jih ne bi smeli. Pospeševati je treba mre-
žo organizacij lastnikov gozdov. Pri tem morajo Zavod za gozdove 
Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza lastnikov 
gozdov Slovenije delati z roko v roki.«

Oddelek za gozdnogospodarsko načrtovanje je v torek, 5. 12. 2006, 
v prostorih gozdne hiše na Mašunu, organiziral četrto kartograf-
sko delavnico, ki je bila namenjena vsem, ki se ukvarjajo z izdelavo 
in vzdrževanjem grafičnih slojev ter terenskih in preglednih kart. 
Delavnice se je udeležilo 26 zaposlenih na ZGS, ki opravljajo te 
naloge.
 
Na delavnici je bil največji poudarek namenjen izdelavi, obdelavi 
in vzdrževanju grafičnih slojev sestojev in odsekov. Prizadevanja 
ZGS gredo v smer večnamenske prostorske baze, kjer so združe-
ni atributni in grafični podatki, kar omogoča hitrejše poizvedbe, 
analize, podpira spletne, mobilne in GPS aplikacije ter še vedno 
omogoča hitro izdelavo kart. Ključnega pomena za izdelavo take 
baze podatkov so obvezni standardni grafični sloji GGE s predpi-
sano atributno zgradbo ter spremljajoči seznam obveznih opisnih 
podatkov (metapodatki), ki opisujejo posamezen sloj. Pri tem se 
je potrebno obvezno držati usklajenih mej GGO (Odlok o določit-
vi gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji, Uradni list 
RS, št. 31/03, 44/03) in pravila, da ima en zapis v atributni bazi 
samo en pripadajoči prostorski objekt. 

Pregledali smo novosti Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih – 
kartni del (Uradni list RS, št. 70/06). Za udeležence delavnice to 
pomeni izdelavo preglednih kart v merilu 1:25.000 po usklajenih 
predpisanih navodilih. Taka navodila naj bi doprinesla k enotni 
podobi kartnega dela GGN za celotno Slovenijo.

V zadnjem delu je vsaka OE predstavila svoje terenske karte in 
prednosti ter slabosti pri njihovem načinu izdelave. Karte so 
izdelane na različne načine in v različnih oblikah, kar kaže na 
zavzeto in končnemu uporabniku (revirnemu gozdarju) prilagoje-
no izdelavo terenskih kart. Tudi sam izgled terenskih kart naj bi 
sčasoma poenotili, kar bomo dosegli z navodili za oblikovanje in 
vsebino, predvsem izven okvirne vsebine kart. V tem delu je bil 
izpostavljen problem dolgotrajnega razvrščanja parcelnih številk 
na DKN.

Drugo leto se bo začela prva obnova grafičnih slojev GGN, izde-
lanih leta 1998, kar pa bo glavna tema naslednje delavnice, ki bo 
predvidoma  jeseni 2007.

Kartografska delavnica
Tomaž Šturm, sodelavec na CE, oddelek II
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Doživeti in spoznati gozd 
– posvet o vodenju po gozdnih učnih poteh

Kratke novice

Dvodnevna izobraževalna delavnica je bila 27. in 28. novembra 2006 v 
Gozdarski hiši na Mašunu. Namenjena je bila delovni skupini ZGS za 
odnose z javnostmi. 

Z večanjem pomena področja odnosov z javnostmi tudi pri našem 
delu, se je že nekaj časa kazala potreba po dodatnih znanjih in vešči-
nah s tega področja. V ta namen smo povabili vrhunske strokovnjake 
s tega področja, predsednico Slovenskega društva za odnose z jav-
nostmi mag. Natalijo Postružni, vodjo oddelka za odnose z javnostmi 
v Zavarovalnici Maribor in gospoda Sandija Salkiča, zadolženega za 
odnose z javnostmi v družbi Petrol. 
Izobraževanja smo strnili na tri vsebinske sklope, na veščine, ki so 
najbolj potrebne za našo prakso in vsakdanje delo. 

Osnove odnosov z javnostmi: kaj so donosi z javnostmi, komunicira-
nje, vloga oddelka (službe) za odnose z javnostmi v organizaciji, in-
terno komuniciranje.

Odnosi z mediji: značilnosti različnih medijev, sporočila za javnost, 
novinarske konference, izjave, intervjuji, komunikacijski načrt za 
delo z mediji.

Krizno komuniciranje: opredelitev krize v organizaciji, delo z mediji 
v krizni situaciji (izjava, sporočilo z javnost).

Udeleženci so morali praktično izvajati vse aktivnosti in trenirati raz-
lične situacije. Skupno mnenje je bilo, da so bila predavanje in vaje 
odlična, vendar še tako dobra znanja niso dovolj, če se jih stalno ne 
obnavlja in trenira v praksi. Nasvet predavateljev je bil, da se nepri-
čakovani dogodki vedno znova pojavijo, vendar smo jim lažje kos, če 
smo nanje pripravljeni in se nanje tudi pravilno odzovemo. Delovna 
skupina za odnose z javnostmi je bila že doslej aktivna na različnih 
področjih, še večjo vlogo in pomen pa si mora izboriti z dobrim in 
profesionalnim delom.

Odnosi z javnostmi
- izobraževalni dan oddelka I

Borut Debevc, CE

11. novembra 2006 je bilo v Bistri pri Vrhniki posvetovanje o vodenju 
obiskovalcev po gozdnih učnih poteh z naslovom Doživeti in spoznati 
gozd. Posvet sta organizirala Turistična zveza Slovenije in Zavod za 
gozdove Slovenije, v sodelovanju s Tehničnim muzejem Slovenije in Ob-
čino Vrhnika.

V uvodu so udeležence pozdravili: 
- Marjan Prijatelj, direktor občinske uprave Vrhnika, 
- dr. Orest Jarh, direktor Tehničnega muzeja v Bistri, 
- dr. Marjan Rožič, predsednik Turistične zveze Slovenije,
- Andrej Kermavnar, direktor ZGS.

Na posvetu so predstavili referate: 
• mag. Vladimir Vilman (TMS Bistra): Učna pot Bistra; 
• Marija Zakrajšek (Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem 

Vrhnika): Turistično vodenje po Barju in muzeju Ivana Cankarja;
• Hedvika Jenčič (ZGS OE Maribor): Prvo evropsko srečanje za 

gozdno pedagogiko, ki je bilo od 20. do 22. septembra 2006 v So-
pronu na Madžarskem. Vodilni cilji gozdne pedagogike, ki so bili 
na srečanju predstavljeni, so dobro razumevanje človek – gozd, 
dober odnos človek – človek in odgovorno ter zavestno ravnanje 
človeka v gozdu;

• Tone Lesnik (ZGS): Doživljajski vidik vodenja obiskovalcev po 
gozdnih učnih in drugih tematskih poteh. Doživetja so prek ču-
stvenih stanj podlaga za izkušnjo, ta pa je element spoznanja, ki je 
cilj vodenja po gozdni učni poti, zato je smiselno za doseganje tega 
cilja pri vodenju ustvarjati priložnosti za doživetja udeležencev;

• Breda Ogorelec (Ministrstvo za okolje in prostor): Interpretacija narave. 
Uspešna interpretacija pomeni vzpostavitev dobrega odnosa in poveza-
ve z obiskovalcem. Pri tem mora biti interpretator inovativen. Obstajati 
morajo tudi temeljne zahteve in dober stik z lokalno skupnostjo;

•  Simon Resman (ZGS, OE Bled): Vodna učna pot Grabnarica. To 
je nova učna pot, ki jo je financirala Občina Radovljica in je po-
stavljena v območju Nature 2000.

Posvetovanja se je udeležilo 42 udeležencev.

Tone Lesnik, CE 

Delovna skupina za odnose z javnostmi na ZGS
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Predstavitev: 
- žičnega žerjava Mounty 4000, 
- procesorske glave »Woody 60« in 
- stroja za izvajanje strojne sečnje 

»Highlander«, proizvajalca Konrad 
Forsttechnik Gmbh

Andrej Grum, višji svetovalec za gozdno tehniko

Novembra smo se predstavniki oddelka za gozdno tehniko udeležili 
predstavitve sodobnih proizvodov podjetja Konrad Forsttechnik Gmbh, 
ki se je odvijala na avstrijskem Koroškem. Terenski pogoji, kjer so se 
odvijale predstavitve, so bili primerljivi s pogoji v Sloveniji. Poudarek 
predstavitve je bil na sodobni tehnologiji, ki je posebej narejena za 
uporabo v terenskih in sestojnih razmerah, ki prevladujejo v tem delu 
Evrope.

Žični žerjav Mounty 4000

Predstavljen je bil žični žerjav Mounty 4000, katerega značilnost je 
postavitev na posebej prirejenem tovornjaku s kabino upravljavca stro-
ja (žerjavista), ki se giblje skupaj z nakladalno roko, okrog nosilnega 
stebra žičnega žerjava. Nosilni steber je gibljiv in se ob montaži vedno 
namesti v navpični položaj. Vsi bobni s hidravličnimi pogoni za na-
penjanje sidrnih žic so nameščeni neposredno na samem stebru, med-
tem ko so mehanizmi namenjeni napenjanju nosilne vrvi ter vlačenju 
gozdarskega vozička, vgrajeni v območju nosilnega okvirja tovornjaka. 
Z omenjenim razporedom je prostor na zadnjem delu vozila, kjer je 
nameščen nosilni steber skupaj s kabino za upravljanje žerjava, pra-
zen in normalno pohoden, kar omogoča nemoteno in varno gibanje 
upravljavca stroja. Na hidravlični roki, ki je vpeta na vrtljivi osi skupaj 
s kabino, je bila montirana procesorska glava Woody 60. Značilnost 
te procesorske glave je, da je prilagojena nam sorodnim razmeram 
spravila. Glava je preklopna, kar pomeni, da se v funkciji procesorske 
glave uporablja v vodoravno »iztegnjenem« stanju, medtem ko jo je za 
potrebe prelaganja in sortiranja lesa mogoče zložiti – dvigne se pred-
nji del glave, skupaj s zobniki za premikanje sortimenta ter noži za 
obvejevanje. S tem se procesorska enota umakne iz območja, kjer bi 
se lahko zadevala ob sortimente. Tako dvignjena in pripravljena pro-
cesorska glava se uporablja kot navadna nakladalna naprava za potrebe 
sortiranja in zlaganja sortimentov. Posebnost, ki veliko pripomore k 
hitrejšemu krojenju sortimentov, je druga žaga na zadnji strani glave, ki 
omogoči zaključni rez sortimenta (npr. odrez vrhače) brez zamudnega 
preprijemanja sortimenta.
Tako kot ostale procesorske glave tudi Woody 60 odčitava srednji pre-
mer in dolžino posameznega sortimenta, podatki se samodejno beležijo 
v računalniški enoti, ki je nameščena v upravljalni kabini stroja, skupaj 
z računalniškim zaslonom za spremljanje potrebnih informacij. 

Iz naše p
rak

se

Gozdarski voziček Liftliner 4000
Žični žerjav je bil opremljen z vozičkom Liftliner 4000. Voziček je 
možno programirati na ustrezno dolžino prazne vožnje, v celoti se 
ga lahko upravlja z brezžičnim daljinskim upravljalnikom. Spuš-
čanje opravlja s pomočjo gravitacije in ima nosilnost do 4 tone. 
Voziček se privlači s pomočjo privlačevalne vrvi. 

foto: A. Grum 

foto: A. Grum 

Drugi del predstavitve je bil namenjen novemu stroju za izvajanje 
strojne sečnje – Harvesterju s komercialnim imenom Highlander. 
Omenjeni stroj je štirikolesnik s težo dobrih 20 ton in je projektiran 
za delo v večjih strminah. Ima izredno nizko težišče, vsako kolo je 
samostojno hidravlično gnano. Vsak par se lahko obrača samostoj-
no, kar mu omogoča izredno gibljivost po terenu, notranji rob vozila 
se lahko giblje po krožnici s polmerom 3,5 m, kar je izredno malo 
za slabih 10 m dolgo vozilo. Posebnost je tudi stransko gibanje, ki 
ga omogoča poljubno (tudi vzporedno) obračanje koles. Medosna 
razdalja se mu spreminja med 4,8 m do 6,8 m, prednja kolesa lah-
ko namreč posamično, s pomočjo posebnih vodil, potisne naprej in 
tako se z lahkoto »potegne« čez obcestne brežine in ostale dokaj vi-
soke ovire. Roke, na katerih so pritrjena sprednja kolesa, imajo tudi 
možnost navpičnega pomika v višini cca 50 cm. Hidravlična roka je 
nameščena za kabino upravljavca stroja in jo z zgornje strani dobe-
sedno objema, s tem jo ščiti pred morebitnimi poškodbami. Kabina 
ima spremenljivi naklon v vzdolžni smeri vozila. Zaradi nevarnosti 
pred izgubo občutka za bočni nagib vozila kabina nima možnosti 
prečnega nagiba. Posebno natančnost vodenja stroja omogoča ka-
mera na zadnji strani vozila, ki upravljavcu omogoča natančen po-
gled na zadnjo pogonsko os. Na zadnji strani ima spravljene kleščne 
nosilce, s katerimi lahko prime tovor in opravi spravilo lesa iz gozda. 
Stroj poganja 6-cilindrični pogonski agregat znamke Iveco, z močjo 
230 PS. Opremljen je s pnevmatikami velikosti 70 palcev, ki s svojo 
velikostjo in širino zmanjšujejo pritiske na podlago in preprečujejo 
večje in trajnejše poškodbe na gozdnih tleh. Na predstavljenem Hig-
hlanderju je bila nameščena procesorska glava Woody 50.

Več o omenjenih proizvodih si lahko ogledate na spletni strani pro-
izvajalca: www.forsttechnik.at.

foto: Jaka Klun

Harvester Highlander

Procesorska glava Woody 60
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Vandalizem, na stari Jelki
Rakov Škocjan – Naravoslovna učna pot

Boštjan Jež, vodja KE Cerknica, Borut Debevc, CE

foto: B. Debevc

Vsa leta, odkar je v Rakovem Škocjanu blizu Unca urejena Naravos-
lovna učna pot, je pot obiskalo nešteto obiskovalcev, predvsem šolske 
mladine pa tudi tujih turistov. Vsi, ki smo vodili skupine po tej poti 
smo se z veseljem ustavili ob točki z opremljeno tablo, ki opisuje v 
bližini stoječo mogočno staro jelko, ki ponosno razkazuje vso svojo 
več kot 200 let staro postavo. Otroci so se z veseljem prijeli za roke, jo 
objeli in občudovali njen obseg. Pred nedavnim pa je ta jelka postala 
žrtev prav posebnega vandalizma.

Dejstva:  Vandalizem se je zgodil v noči iz 1. na 
   2. november 2006.
Obseg poškodb:  približno na prsni višini je neznanec s 
   sekiro v živo zasekal vitalno jelko (pas širine  

  poškodbe cca. 30cm na razdalji 260 cm; 
   obseg jelke je 350 cm - nezasekanega oboda je  

  ostalo 90 cm).
Vandalizem je prvi opazil in sporočil g. Stare Emil, Rakov Škocjan 
20, ki večkrat dnevno prehodi omenjeno lokacijo.
Skoraj popolnoma prekinjena pot drevesnih sokov bo precej osiromaši-
la oz. prekinila rast jelke. Mogoče, bi bilo smiselno zaceliti poškodbo!
Vandalizem je bil prijavljen na policijo, katera poizveduje o storilcu 
omenjenega dejanja!

Sodelovanje vodarjev in 
gozdarjev
Damjan Jevšnik, vodja KE Nazarje

Na desnem bregu reke Savinje, v občini Mozirje, je bil februarja oprav-
ljen posek dela drevja, da bi preprečili trganje brežine ter odnašanje 
drevja ob naraslem vodostaju. Posek je bil opravljen na dobrem kilome-
tru struge, na parcelah, ki so javno dobro. To ne bi bilo nič posebnega, 
če se tega opravila ne bi – prvič – lotili načrtno, ob sodelovanju javne 
gozdarske službe. Po poseku smo poskrbeli za objavo dobre prakse v 
lokalnih medijih.

Na pobudo Ribiške družine Mozirje smo gozdarji KE Nazarje, v do-
govoru z rečnim nadzornikom iz podjetja Nivo, ki upravlja z reko, 

izbrali in označili drevesa, posek pa so opravili za drva zainteresirani 
krajani. Država je tako prihranila kar nekaj delovnih ur. Odstranjena 
so bila nagnjena in nestabilna drevesa tik ob strugi, ponekod tudi več-
ji grmi, ki bi predstavljali oviro za naraslo reko. Višje na nasipu je bilo 
izvedeno izbiralno redčenje za okrepitev izbranih dreves. Ohranjalo 
se je tudi tanjše grmovje, ki daje zavetje in hrano obvodnim živalim. 
Živalstvu je bil podrejen čas sečnje, saj je bil v soglasju (ribiški druži-
ni), ki ga je dala celjska enota Agencije Republike Slovenije za okolje, 
postavljen pogoj, da mora biti sečnja zaključena do konca februarja, 
torej pred gnezdenjem ptic.

Takšna praksa sečnje drevja ob vodotokih ima številne prednosti v 
primerjavi s prejšnjim golosečnim načinom, zato jo v okviru KE Na-
zarje propagiramo tudi pri zasebnih lastnikih, ki imajo parcele ob 
rekah Dreti in Savinji. Pri tem smo našli skupni jezik z vodarji, ki 
zadnja leta vse več pozornosti posvečajo skrbi za naravo ter izpol-
njevanju vse zahtevnejših predpisov, ki urejajo to področje. Ribiči so 
pohvalili to, da je ostalo nekaj zavetja za ribe in še vedno precej sence, 
sprehajalci pa ohranjen pogled na lepo zeleno Savinjo.

Posestvo Turn v Potočah nad Preddvorom ima bogato tradicijo gospo-
darjenja z gozdom. Pred sedemdesetimi leti je dobilo nagrado evropske 
veljave kot najbolj urejeno posestvo v Evropi. Sedanja lastnica, grofica 
Jutta Auersperg, in njen sin Wolf Engelbrecht ponovno aktivno vklju-
čujeta v gospodarjenje gozda strokovno znanje. 

Že nekaj časa pa razmišljata, zaradi naraščajočih proizvodnih stro-
škov in padanja cen lesa, o novi obliki trženja lesa. Prodaja lesa na 
licitaciji se šele uveljavlja v zadnjem desetletju v Srednji Evropi, ki 
je primerna za prodajo visokovrednega lesa, zlasti listavcev. Namen 
licitacije je ponuditi lastnikom gozdov boljše prodajne možnosti in 
višji zaslužek ter jih zbližati s končnimi porabniki lesa.

Njena zamisel ni ostala samo pri ideji. Letošnjega februarja se nas je 
na njeno povabilo odzvalo, poleg ostalih, tudi nekaj gozdarjev iz Kra-

Seminar iz prodaje visoko-
vrednega lesa v Preddvoru
Tomaž Polajnar, revirni gozdar, KE Kranj
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Predstavitev osnutka 
gozdnogojitvenega načrta 
lastnikom gozdov
Mojca Bogovič, OE Brežice

S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gozdnogo-
spodarskih in gozdnogojitvenih načrtih so revirni gozdarji pridobili 
novo, precej obsežno zadolžitev – predstavitev osnutka gozdnogojitve-
nega načrta lastnikom gozdov. 

V Brežicah, na krajevni enoti Radeče, smo obnovljeni 65. člen vzeli 
zares. Podobnih poskusov smo se že lotevali v preteklem desetletju 
– oddelčno gospodarjenje, povezovanje lastnikov, predstavitve na-
črtov na gojitvenih tečajih, zbori lastnikov … Tokrat smo izkoristili 
prisotnost pripravnika, zagnanost revirnega gozdarja in dosedanje 
sodelovanje z lastniki ter organizirali prvi tovrstni dogodek v ob-
močju v skladu z novim Pravilnikom. 

Skrbno pripravljen gozdnogojitveni načrt je pripravnik, s sodelo-
vanjem revirnega gozdarja ter vodje odseka za gojenje, nadgradil 
s podrobnostmi. Bili smo mnenja, da za takšno predstavitev potre-
bujemo več podatkov za posameznega lastnika in da nivo negoval-
ne enote ne bo zadoščal za predstavitev predvidenih ukrepov. V ta 
namen smo izdelali preseke negovalnih enot s parcelami in tako 
za vsakega lastnika pripravili predviden obseg gojitvenih ukrepov, 
možni posek ter izračun sofinanciranja. Vse lastnike smo povabili 
s pisnim vabilom, nekatere pa tudi ustno ob predhodnem obisku na 
domu. 

Na predstavitvi smo jim razdelili mape, ki so vsebovale opis in iz-
račune po ukrepih za vsakega posameznika ter nekatere zloženke 
ZGS. Predstavili smo sistem načrtovanja v gozdarstvu ter sofinan-
ciranja vlaganj v gozdove. Osrednji del je seveda bila podrobna 
predstavitev gozdnogojitvenega načrta na terenu s predvidenimi 
ukrepi in možnimi variantami rešitev v problematičnih predelih 
gozda. Lastniki so z zanimanjem poslušali, posebnih pripomb pa 
niso podali, prav tako ne v 14-ih dneh po dogodku. Izkoristili smo 
priložnost ter jim na kratko predstavili tudi možnosti sofinancira-
nja gozdarskih ukrepov iz evropskih sredstev v obdobju 2007–2013. 
Revirni gozdar je posebej poudaril pomen združevanja lastnikov 
gozdov za učinkovito delo v gozdu. Na koncu pa so še po skupinah 
določili dneve za skupno odkazilo.

Odziv lastnikov na sam dogodek je bil dober – od devetih lastnikov 
se jih je vabilu odzvalo šest. Pohvalili so takšen način sodelova-
nja. Mi pa vemo: izbrali smo oddelek z majhnim številom lastnikov; 
področje, kjer je sodelovanje z lastniki že dobro utečeno; vložili 
dodatno delo v podrobnejšo razčlenitev gojitvenega načrta; osebno 
vabili lastnike.

Pravilnik predpisuje predstavitve osnutkov vseh gozdnogojitvenih 
načrtov ter vabljenje vseh lastnikov. Na brežiškem območju imamo 
zelo pestro lastništvo: od enega samega lastnika v oddelku, do 70 
lastnikov v 40 ha velikem oddelku.
Le kako bomo zagrizli v to veliko in včasih tudi kislo jabolko?

jevne enote Kranj in se udeležilo takšne licitacije v Grosswilfersdorfu 
pri Gradcu. Tam smo se  podrobno seznanili s potekom organizaci-
je in navezali stike z organizatorji Kmetijsko gozdarske zbornice v 
Gradcu. Začetke v Sloveniji smo si zamislili v obliki seminarja z obis-
kom gozdarskega specialista za prepoznavanje kvalitete lesa stoječih 
dreves, ki bi bila lahko primerna za licitiranje. 

Na njeno vabilo so se odzvali nekateri predstavniki Kmetijsko goz-
darske zbornice iz Slovenije, župan Občine Preddvor, Center za 
celostni razvoj podeželja iz Kranja, nekaj podjetnikov za spravilo, 
posek in odkup lesa, nekateri sosedje, lastniki gozdov, predstavnik 
strojnega krožka iz Bleda in v ožji sestavi tudi Zavod za gozdove. 
Srečanje je potekalo v pravem gozdarskem vzdušju ljudi, ki mislijo 
in delajo za gozd. Srečanja se je udeležil tudi princ Luitpold Liech-
tenstein iz Judenburga. Že vrsto let predseduje gozdarskemu društvu 
dežele Štajerske. V Avstriji velja za uglednega strokovnjaka. Poznan 
je po sonaravnem gospodarjenju z gozdovi, veliko zgledov pa dobiva 
prav iz Slovenije. Nekateri ga poznajo tudi kot velikega zagovornika 
Slovenije in Slovencev.

Trg na licitaciji, ki z leti narašča in pridobiva na prepoznavnosti, se 
časovno zelo spreminja. Trenutno je dobro povpraševanje po gorskem 
javoru, hrastih, češnji in orehu. Upadlo pa je zanimanje za veliki je-
sen, brest, lipo, gaber in jelšo. Zanimive drevesne vrste so tudi sliva, 
hruška, jablana, brek, skorš in jerebika. Poraba visoko- kvalitetnega 
lesa na evropskem trgu narašča. 

V gozdu smo odkrili kar nekaj primernih dreves, ki dosegajo visoko 
kvaliteto. Najboljši sortimenti bi zlahka dosegli ceno preko petsto 
evrov po kubičnem metru. Namen seminarja ni bil, da poiščemo po 
gozdu vsa lepa drevesa in jih označimo za posek. Gozdarski strokov-
njak Josef Krogger nas je želel v praktični obliki seznaniti s postopki 
in kriteriji za izbiro primernih hlodov. Na ta način je na nas deloval  v 
spreminjanju miselnosti o gospodarjenju z gozdovi in  možni prodaji 
ter nas osveščal o neizkoriščenih potencialih, ki nam jih nudi rastiš-
če. Princ Liechtenstein nas je nagovarjal k bolj strokovnemu pristopu 
izvedbe gozdnogojitvenih ukrepov zlasti v mladem gozdu. Ti ukrepi 
znatno povečajo število kvalitetnih osebkov, dobrim pa je še možno 
dvigniti vrednost. Upamo, da bo mogoče z njegovo pomočjo prav v 
Preddvoru realizirali idejo o izvedbi takšnega seminarja.

Sklep tega srečanja je bil, da Slovenci že januarja prihodnje leto 
organiziramo prvo licitacijo pri nas, in sicer v Slovenj Gradcu, pod 
vodstvom gospe Veronike Valentar s Kmetijsko gozdarske zbornice, 
s podporo zborničnih kolegov iz Gradca. Obljubljajo, da bodo lastni-
kom gozdov nudili vso potrebno logistično in strokovno podporo.
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Utrinki iz štajerske delavnice gozdnogojitvenih del za lastnike gozdov

OE Maribor, Odsek za gojenje in varstvo, v sodelovanju z revirnimi 
gozdarji, vsako leto organizira in izpelje več gozdnogojitvenih delavnic 
v obliki seminarjev na terenu. Namen delavnic je izobraževanje in po-
sledično vzpodbujanje lastnikov gozdov za izvajanje gozdnogojitvenih 
del v njihovih gozdovih. 

Marko Sameja, revirni gozdar, KE Maribor

Pred dobrimi desetimi 
leti se je porodila zami-
sel, da postavimo knjigo 
o naravi in gozdu v njej 
na prosto, torej v gozdni 
prostor. Beremo jo lah-
ko le tako, da se po njej 
sprehodimo. 

Knjigo na prostem o naravi 
in gozdu v njej sestavljajo 
vsebinske in informativne 
strani, vseh je štiriindvaj-
set. Napisana je tako, da bi 
glede pričakovanj zadovoljila kar najširši krog obiskovalcev poti. Na-
menjena je vsakomur: naključnim sprehajalcem, šolarjem, lastnikom 
gozdov, ljubiteljem narave in tudi tistim, ki so o gozdu že bolj poučeni. 
Morda se kdo zadovolji že z naslovom in ilustracijo, mlajšim osnov-
nošolcem morda dovolj povesta že podnaslov in ilustracija, starejši 
osnovnošolci pa si morda preberejo tudi splošni del, bolj zvedavim pa 
so namenjene poglobljene vsebine, zapisane v drobnem tisku. Da je mi-
nilo že desetletje od postavitve te poti, nas tudi pouči vsebina na dveh 
straneh, ki je že razvojna zgodovina tega gozda.

Učna pot je del poti, ki obkroža zaselek Mali vrh pri Trebeljevem, 15 kilo-
metrov vzhodno od Ljubljane. Za lahkoten sprehod po dva kilometra dol-
gi učni poti s povratkom vred je ena urica dovolj dolga, za bolj pozorno 
listanje po tej knjigi pa bosta tudi dve urici prekratki. Vabljeni na ogled 
poti, morda se tudi med nami gozdarji utrne še kakšna nova zamisel o 
učnih poteh. Skrbnik poti je krajevna enota Domžale. Oglasite se!

Desetletje Gozdne naravo-
slovne učne poti Mali vrh, 
- knjige na prostem 
Zoran Grecs, CE, vodja oddelka III 
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Utrinek iz gozdne naravoslovne 
učne poti.

V novembru smo eno takih delavnic z naslovom »Nega levenjaka – 
prvo redčenje« realizirali na KE Maribor, v GGE Šentilj. Za to GGE 
je zraven odličnih vinorodnih leg in zelo razgibanega reliefa značilna 
močna razdrobljenost malih gozdnih posesti. V številkah to pomeni, 
da je 73 % delež gozdov GGE Šentilj v lasti preko 4000 zasebnih po-
sestnikov, ali drugače povedano, kar 85 % posestnikov ima gozdno 
posest manjšo od hektarja. Navkljub odličnemu ter marljivemu delu 
revirnih gozdarjev še vedno naletimo na pričakovano veliko lastnikov 
gozdov, ki so za delu v gozdu nezainteresirani. 

Naslovu tokratne delavnice so botrovale dejanske razmere na terenu, 
ko se znajdemo v slabih, nenegovanih letvenjakih, ki so rezultat zaraš-
čajočih opuščenih sadovnjakov ali vinogradov oziroma so lahko tudi 
rezultat neuspele sadnje gozdnega drevja v preteklosti. Pozitivno nas 
je presenetilo število udeležencev delavnice (20 udeležencev), ki so 
se odzvali na poslana vabila. Za uspešno izvedbo seminarja in teren-
skega dela delavnice smo se potrudili gozdarji na KE Maribor (Sandi 
BRUMEC, Marko SAMEJA in mag. Zoran BELEC), vodja Odseka 
za gojenje in varstvo na OE Maribor (Ferdo HERNAH), pomagali pa 
so tudi prelep jesenski dan ter obilo dobre volje udeležencev.
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Mednarodna konferen-
ca »FOREST MANAGEMENT 
PLANNING FOR THE FUTURE« 
Dunaj, 9. novembra 2006

V okviru Intereg III b, projekta KnowForAlp, je konferenca potekala na 
novi upravi avstrijskega Bundesforsta AG v Purkersdorfu (predmestje Du-
naja). Udeležilo se je je okoli 100 predstavnikov iz okoli 17 držav. Z Zavoda 
za gozdove Slovenije sva se konference udeležila mag. Tomaž Devjak in 
Edo Kozorog. Konference se je udeležilo še 5 predstavnikov GIS.

Uvodni predavatelji so sicer nakazali široko vsebinsko paleto izzivov 
gozdnogospodarskega načrtovanja, vendar je bila večina prispevkov 
usmerjenih zlasti v predstavitev novih tehnologij pri zajemanju in 
uporabi podatkov. Največja predstavljena novost v obliki poizkusne-
ga projekta, kjer sodeluje več avstrijskih partnerjev, je tako imenova-
ni Terrestrial Laser Scanning - terenski laserski skener. Namenjen je 
povsem novemu zajemanju podatkov na stalnih vzorčnih ploskvah. 
Z vrtenjem okoli svoje osi poskenira vsa drevesa v okolici, jim določi 
točen položaj na ploskvi (x, y, z) in natančno izmeri premere (po sek-

Edo Kozorog, vodja odseka II, OE Tolmin

Avstrijski ÖBF v Purkersdorfu
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cijah), višine dreves, koničnost, napove kvaliteto lesa in še nekaj 
drugih poljubnih informacij. Peter Mayer je predstavil glavne ci-
lje in usmeritve raziskav IUFRO za obdobje 2006-2010, s poudar-
kom na področju delovanja gozdarstva. Predstavil je tudi posebne 
programe in projekte, ki so med drugim namenjeni tudi boljšemu 
znanstvenemu sodelovanju z manj razvitimi deželami. Avstrijski 
predstavnik ÖBF je predstavil Geografski informacijski sistem, 
ki so ga zastavili v Avstriji za področje gozdarstva (ms.gis – in-
formationssysteme gesellschaft m.b.h), italijanski predstavnik pa 
geografski informacijski sistem za gozdarsko načrtovanje (Pro-
getto bosco gestione sostenibile, glej http://www.progettobosco.
it/). Kar dva prispevka sta predstavila možnosti zajemanja po-
datkov z letalskim laserskim skeniranjem LIDAR. Z možnostmi 
te tehnike se ukvarja tudi naš GIS, predstavljene pa so nam bile 
že na letošnjih študijskih dnevih (A. Kobler in J. Zafran: Podatki 
letalskega lidarskega snemanja in njihova uporaba pri gospodar-
jenju z gozdovi). Na konferenci je s svojim prispevkom sodeloval 
tudi mag. ALEKSANDER Golob. Predstavil je sistem gozdnogo-
spodarskega načrtovanja v Sloveniji.

Udeleženci konference iz Slovenije
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V Sopronu na Madžarskem je bilo od 20. do 22. 
septembra 2006 prvo evropsko srečanje Gozdna 
pedagogika. Srečanje so pripravili člani evropske 
mreže gozdne pedagogike – Thomas Baschny iz 
Avstrije, Klaus Radestock, Robert Vogl in Albert 
Knieling iz Nemčije, v sodelovanju z madžarski-
mi gozdarji Gozdnega eko centra v Sopronu, z 
Madžarskim gozdarskim društvom in Okoljevar-
stvenim društvom Castanea iz Soprona.

Srečanja so se udeležili predstavniki Madžarske, Avstrije, Nemčije, 
Švice, Poljske, Latvije, Bolgarije in Slovenije. 
Evropska mreža gozdne pedagogike je bila registrirana 1. aprila 2005, 
z namenom povezati strokovnjake in ostale, ki se ukvarjajo z osvešča-
njem javnosti o gozdu.

Danes živi velik del ljudi v mestih in so odtujeni od narave. Ljudje 
si vedno bolj želijo stikov z naravo. Velikokrat iščejo stik s pomočjo 
ljudi, ki jim znajo naravo približati. Najpomembnejša ciljna skupina 
so mladi ljudje, zato je veliko dejavnosti namenjenih prav njim. To 
izhodišče je bilo vodilo delovne skupine. Njihov namen je bil razširiti 
znanje o gozdu na nova delovna področja, vključiti gozdno pedagogi-
ko v politiko, postaviti standarde za delo, pripraviti certifikate, izdela-
ti programe za dobro delo, izmenjati izkušnje različnih izvajalcev teh 
dejavnosti (našteto je le del najpomembnejših aktivnosti). Postavili 
so si štiri glavne cilje: 

- izmenjava prizadevanj in informacij, publikacij, ponudb, metod in 
tem na področju gozdne pedagogike;

-  zbrati predloge in dopolnitve za definicijo in standarde; 
-  pripraviti zakonske in finančne podlage za delo;
-  pomoč pri vključevanju gozdne pedagogike kot delovne naloge za 

gozdarje.

EVROPSKO SREČANJE 
»WALDPAEDAGOGIK«
Gozdna pedagogika SOPRON 
20. do 22. september 2006

Hedvika Jenčič, OE Maribor
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Izboljšava in harmonizacija monitoringa 
gozdnih ekosistemov je ena od prednostnih na-
log Ministrske konferenca za varstvo gozdov 
(MCPFE). Leta 2003 so se na Dunaju mini-
stri, odgovorni za stanje gozdov, obvezali, da 
bodo njihove države prispevale k harmoniza-
ciji klasifikacijskega sistema ter na ta način 

prispevali k lažjemu vse evroopskemu medsebojnemu razumevanju raz-
ličnih gozdnih tipov. 
 
MCPFE je v ta namen organizirala (ob pomoči MKGP, EEA, IUF-
RO, TCECE in FAO) posebno delavnico, na kateri so sodelovali pred-
stavniki šestnajstih evropskih držav. 
 
Na delavnici je bil predstavljen nov predlog klasificiranja gozdnih ti-
pov v Evropi in sicer na podlagi osnutka gradiva z naslovom » Evrop-
ski gozdni tipi – kategorije in tipi gozdov za poročanje in izvajanje 
gozdarske politike trajnostnega gospodarjenja«. Na dveh testnih pri-
merih (Italija in Slovenije) so bile praktično preizkušene predlagane 
rešitve. Prestavljena je bila karta predlaganih evropskih gozdni tipov 
v Sloveniji, ki je nastala v sodelovanju ZGS in BF. V diskusiji so bile 
pretehtane dobre in slabe strani novega predloga klasifikacije gozdov 
ob upoštevanju načina zbiranja podatkov o gozdovih po posameznih 
evropskih državah.
Udeleženci delavnice so imeli priložnost uporabnost predlagane kla-
sifikacije v praksi preveriti tudi na terenski ekskurziji, ki je potekala v 
organizaciji ZGS (OE Tolmin in OE Sežana) dne 15. novembra 2006 v 
Trnovskem gozdu in na Krasu. 
ZGS je temu pomembnemu mednarodnemu dogodku nudil vso po-
trebno strokovno in logistično pomoč. (Več informacij je na voljo pri 
J. Begušu in D. Matijašiću na CE.) 
V angleškem jeziku pa na naslovu:  http://www.mcpfe.org/me/m06/fc/

Mednarodno sodelovanje

Na srečanju smo udeleženci predstavili svoje delo in metode. Ugo-
tovili smo, da smo v Evropi na različnih nivojih. S povezovanjem v 
evropski mreži in izmenjavanjem izkušenj in metod bodo naša priza-
devanja še plodnejša.

Zanimive in koristne informacije o gozdni pedagogiki najdete na in-
ternetnih straneh 
www.waldpaedagogiknetwerk.eu, www.waldpaedagogik.at, 
www.wald-mv.de, www.tabor.sopron.hu .

Udeleženci srečanja

Strokovno in prijateljsko sodelovanje gozdarske šole iz Brucka ob Muri 
na avstrijskem Štajerskem in Krajevne enote Kranj je bilo to leto zelo 
tesno. Sredi julija se je udeležila strokovne ekskurzije v Preddvoru, v 
revirju Šenčur in na posestvu Brdo pri Kranju, večja skupina profesor-
jev, ki so si z zanimanjem ogledali posebnosti in način gospodarjenja z 
gozdovi. Pohvalili so naše gozdove, ki so razmeroma dobro ohranjeni 
in biološko pestri, hkrati pa so nas spodbujali k večji korajži pri sečnji 
in skrbi za mlade gozdove.

Porodila se je ideja, da bi bil Preddvor primeren kraj za izvedbo te-
renskega pouka. Nastala je dilema za izbiro najbolj primernega mesta 
glede na vsebino pouka. Odločili smo se za kmetijo Sirc v Hrašah pri 
Preddvoru, ki obsega dobrih deset hektarov gozda. Gospodar Jože 
Jagodic je kljub obilici dela vedno pripravljen za sodelovanje. 
Tako se je že 20. septembra z avtobusom pripeljala večja skupina di-
jakov k Sircu. Jože je ob pomoči sestrične Tanje, ki je diplomantka 
fakultete za gozdarstvo, gostoljubno odstopil uka žejnim avstrijskim 
dijakom učilnico na prostem - svoj gozd.
Poudarek pouka je bil na sonaravnem gospodarjenju, zagotavljanju 
pestrosti, trajnosti in ekonomičnosti majhne kmečke posesti. Sirčevi 
gozdovi so bili še pred desetletji revni steljniki in slabo donosni. Jo-

Obisk gozdarske šole iz 
Brucka ob Muri na KE Kranj

žetov oče jih je začel postopoma pomlajevati, jim spremenil dreves-
no sestavo in povečal vrednostni prirastek. S pravočasno in pravilno 
izvedenimi gozdnogojitvenimi ukrepi jim je Jože občutno povečal 
gospodarsko vrednost. Poudarja, da se vsak vložen tolar v nego mla-
dega gozda povrne pet- do desetkratno, seveda šele v zreli fazi. Mladi 
bodoči strokovnjaki so bili nad vsem tem zelo navdušeni, zato so si 
Sirčevo kmetijo vzeli za vzorčni primer dobrega gospodarjenja z goz-
dom, gospodar pa se lahko pogleda na njihovi šolski spletni strani 
www.forstschule.at.
Jože je tudi zelo spreten pri trženju z gozdnimi sortimenti. Pogosto 
se odloča za prodajo po naročilu, skrbno spremlja ugodne tržne raz-
mere. Premišljeno si zna ustvariti čim večji razkorak med stroški in 
prihodki. Njegova posebnost je, da upošteva zakonitosti pravega časa 
sečnje. Izbira pravega časa sečnje za specifično rabo lesa je posebnost 
Sirčeve kmetije. Gospodar ni samo prepričljiv s teoretičnim znanjem, 
temveč tudi s praktičnimi primeri na kmetiji.

Za konec še dve zanimivosti. Na šoli, ki je sedaj edina gozdarska šola 
v Avstriji, poučujejo tudi slovenščino kot izbirni predmet. Omenjena 
šola je bila ustanovljena v prvih letih 20. stoletja v Celju, vendar je po 
nekaj letih propadla. Z znatno pomočjo takratnega cesarja Franca 
Jožefa so jo preselili v Bruck ob Muri. Stoletni obstoj mora ves čas 
opravičevati s strokovnim delom in odličnimi razvojnimi programi.

Delavnica o razumevanju 
in določanju gozdnih 
tipov v Evropi
Bled 13.-15. november 2006

Tomaž Polajnar, KE Kranj



 glasilo Zavoda za gozdove Slovenije   List 13 

N
aši so

d
elovci

Marinka ANZI

V zimskih mesecih terenske aktivnosti gozdarjev nekoliko zastanejo, 
delo gozdarske službe pa se preseli v pisarne. Tam gozdarje čakajo po-
gosto neprijetna pisarniška opravila, brez katerih pa v današnjem svetu 
ne gre. Ob tem se lahko spomnimo tudi na naše sodelavce v tajništvih 
in računovodstvih, katerih delo je pretežno vezano na pisarne, in gozd 
lahko občudujejo le skozi okno ali v prostem času. Kdor je že imel kak-
šen opravek na centralni enoti v Ljubljani ali sestanek pri direktorju, 
je lahko spoznal prijazno, vedno urejeno gospo, ki spretno ureja urnik 
obiskov pri direktorju in tudi drugače skrbi za mnoga opravila, ki jih 
mora tajništvo vodstva zavoda opravljati. Tokrat predstavljamo gospo 
Marinko Anzi.    

December je za nami, kako ste ga doživljali? 
Zadnji mesec v letu 2006 sem doživljala zelo pestro tako v službi kot 
doma. V tajništvu je ob koncu leta  še več dela in občutek sem  imela, 
da so se opravila kar množila, bolj ko se je  bližalo leto h koncu, več 
jih je bilo.

Koliko časa ste že zaposleni na ZGS?
Letos jeseni bo že deseto leto. Po poklicu sem poslovna sekretarka in 
ves čas opravljam dela in naloge tajnice vodstva ZGS.

Kako sami ocenjujete delo tajnice?
Delo je odgovorno, zahtevno in zanimivo, čeprav se tega žal zaveda-
mo največkrat le tajnice same. Pri delu se prepleta veliko informacij 
in interesov hkrati. Včasih je kar težko reagirati profesionalno, četudi 
je to ena od glavnih nalog vsake tajnice. Moramo se zavedati, da je 
naš prvi stik s stranko osebno ali po telefonu zelo pomemben. Smo 
prve, ki predstavljamo svojo institucijo. Kako dobro opravljamo to 
nalogo pa je odvisno od nas samih.

Katero opravilo je za vas pri delu najpomembnejše?
Težko rečem, da je pri mojem delu eno opravilo najbolj pomemb-
no. V danem trenutku se lahko zgodi, da je nepomembna infor-
macija ali naloga zelo pomembna in obratno. Zelo dobro je imeti 
občutek, da znaš oceniti prioriteto določene delovne naloge, če-
mur lahko rečemo tudi fleksibilnost. Vsekakor  je pri delu tajnice 
zelo pomembna delavnost, prijaznost, natančnost, urejenost, pre-
udarnost itd.

Kateri dogodek se vam je v delovni praksi najbolj vtisnil 
v spomin?
Zapomnila sem si kar veliko dogodkov, za katere lahko rečem, da 
so prijetni in se jih rada spominjam. Je pa kakšen tudi malo manj 
prijeten, kar seveda tudi sodi v delovno prakso.

Najbolj smešna oz. zanimiva stvar, ki se vam je zgodila 
pri delu?
Ne spomnim se posebej, da bi se mi zgodila kakšna smešna stvar, 
zanimivih pa kar nekaj.

Kaj vam polepša dan?
Dan mi lahko polepšajo tudi drobne pozornosti in prijazni ljudje.

Najljubši letni čas in zakaj?
Vsi letni časi imajo svoje čare. Zame pa sta vseeno najlepša po-
mlad in jesen. Spomladi se vse prebuja. To je čas poln optimizma 
in novega življenja. V naravi imam občutek, da vse žgoli in se pre-
mika. Vsak dan zraste nov list na drevesu. Narava je ponovno ode-
ta v novo življenje in sveže barve. Jesen pa je čas dobrot, ki nam 
jih narava nesebično poklanja. Čas prelepih barv in umirjenosti. 
Neke jeseni sem rodila hčerko – tudi zato je zame lep letni čas.

Kam radi zahajate v naravi?
V naravi najraje in pogosto zahajam v gozd tudi zato, ker ob njem 
živimo. Zdi se mi skrivnosten in varen obenem pa poln življenja 
in naravnih lepot. Poleti greva z možem pogosto v gore, pa ne na 
tiste najvišje. Rada imam naravo in spoštujem jo.

Družina?
Družina mi veliko pomeni in čeprav je majhna sem srečna, da jo 
imam.

Najljubše opravilo izven delovnega časa?
Odvisno koliko časa imam na voljo. Rada slikam v olju ali guaš 
pastelih, rada zahajam v opero, na koncerte, na izlete in potova-
nja, rada preberem kaj zanimivega….

Namesto dela, ki ga opravljate bi počeli raje …?
Ne razmišljam več kakšno delo bi raje opravljala, to kar počnem 
skušam čim bolje opraviti. 

Na kaj ste v svojem življenju najbolj ponosni?
Najbolj sem ponosna na to, da mi je dano živeti, in da sem tudi 
sama poklonila življenje svojemu otroku.

Kaj si želite v novem letu?
V novem letu si želim: strpnosti in prijaznih medsebojnih odno-
sov in čimveč veselih in lepih trenutkov. 

Ob tej priliki v novem letu iskreno želim vsem 
sodelavkam in sodelavcem Zavoda za gozdove Slovenije vse 

dobro, veliko delovnega elana in optimizma.
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Že šest kilometrov južno od Celja stopi naključni popotnik v »našo« 
gozdno krajino. KE Laško je umeščena, z 10.000 ha gozdov in 60 
% gozdnatostjo, s 120 km gozdnih cest, z nizkimi nadmorskimi vi-
šinami hribov (nimamo tisočaka), pa vendar je pokrajina gorata, s 
pivovarno, prepoznavno po kozlu, in s toplo vodo, ki teče v Rimskih 
Toplicah v prazno, s številnimi cerkvami in zgodovinskimi izročili, 
na obrobje Kozjanskega. V enem dnevu lahko naključni popotnik 
območje našega delovanja prevozi po dolgem in počez. Za pešaka je 
teden dni za spoznavanje premalo. Pa vendar se lahko že v eni sami 
uri popolnoma izgubi. 

Ko boš kot popotnik stopil v nekem kasnem jesenskem popoldne-
vu, v katerem bo že moč čutiti večer, v mehka kozjanska tla, boš 
sprva res mislil, da si »bogu za hrbtom«. Pa boš videl obrasel grič, 
pa boš videl drugega, zagledal dolino … In boš vdihnil vase pre-
teklost za sadnim drevjem skrite domačije, od katere je ostalo le 
še zidovje. 

S tal boš morda pobral sajasto zadimljeno, marogasto, zlato ru-
meno, medeno hruško, ki je obležala pod drevesom. Vanjo boš 
ugriznil in okusil poln, živ okus iz preteklosti. Podal se boš naprej 
po kolovozu, na katerem bo še videti sledi volovske vprege in že 
boš v objemu mogočnega bukovega gozda. In ko boš prepričan, 
da si že popolnoma izgubljen, se ti bo ponovno odprl svet. Spodaj 
boš zagledal dolino, po kateri se bo kot kača vila struga tebi ne-
poznane rečice. Pred tabo se bo ob zahajajočem soncu zableščala 
sila skromna hišica, za katero boš šele kasneje ugotovil, da je zida-
nica. Pasji lajež mešanca in njegova pojava ti bosta sprva nagnala 
strah v kosti, vendar časa za umik ne boš imel več. Rezek klic izza 
drevesa bo poklical štirinožca in ostareli kmet te bo nagovoril, kot 
nagovori vsakega mimoidočega: »Sedi vendar in vzemi si čas …« 

Povedal ti bo, da je ostal sam, da ga blišč mesta ni premamil, da 
bi odšel v dolino. Da ima svojega Mufija, s katerim deli dobro in 
slabo, da je bilo včasih življenje bolj trdo, a veliko lepše … Med 
pogovorom bo stopil s počasnim in težkim korakom v zidanico 

Dušan Debenak, vodja KE Laško

in ti prinesel v pivskem ´kriglú  kisle šmarnice. Spil boš mogoče še 
enkrat. Potem ne več. Ko boš vstal, boš sedel nazaj in odložil vse, kar 
si živel do tedaj. Izgubljen boš ponovno, vendar tokrat na drugačen 
način. Noge ti bodo težke, misli bistre in beseda o lepoti minljivosti 
bo s kmetom tekla globoko v noč. V tebi bo žarelo Kozjansko! 

Janez, Marjan in  Simon so v teh predelih revirni gozdarji. Vsak z 
več kot 3.000 ha gozdne površine, z obilico smiselnih in nesmiselnih 
opravil, dan za dnem grizejo kolena po uhojenih in neuhojenih poteh. 
Dolina Gračnice in Jurklošter. To je dolina, ki se zarašča in prazni. 
Pa vendar igra v njej srce vsakega gozdarja. Je ohranjena in divja in 
v lastništvu države je poldrugi tisoč hektarjev gozdov. V teh gozdovih 
revirni v popolnosti pokažejo razkošno znanje, pridobljeno v šolah in 
življenju. V dolini so pred stoletji svoj mir našli kartuzijani. Stara kar-
tuzija – kultura, ki jo vidijo le redki, diha iz davno položenih kamnov. 
Danes je to zgodovina, ki jo briše čas. Pater Karel jo oživlja in brusi. 
Gozdarji mu po svojih močeh stojimo ob strani. 

Tako je bilo tudi  27. avgusta tega leta, ko se je na njenem dvorišču 
praznovalo. Svoj dan je imela Krajevna skupnost Jurklošter. V kulise 
smo postavili prikaz gozdarskih opravil iz preteklosti, ko so nad do-
lino Gračnice še svetile zvezde Celjskih grofov. Kuhanje oglja, razža-
govanje lesa, splavljanje lesa, tesanje lesa, gozdna drča, konjsko spra-
vilo lesa, gozdni redi, gozdarska malica …Ti prikazi so bili popestreni 
z glasbo in govorci. Na dvorišče kartuzije smo privabili tisoč obisko-
valcev. Tudi zaključek je bil tak, kakršen je v navadi na Kozjanskem 
ob takšnih prilikah. Zaključili smo z veselico, ki se je potegnila v noč. 
Dogodek smo amatersko posneli. Posnetek v obliki DVD zapisa si je 
moč izposoditi pri kolegu Tonetu Lesniku na CE.

Šumijo gozdovi je bil naslov prireditve. Vendar pri nas gozdovi šumijo 
zares. Gozdarji jih slišimo. Ostale, ki tega še ne zmorejo, pa poučuje-
mo. Takrat, ko jih zaslišijo, začne čas teči za njih počasneje in dobijo 
priložnost, da se izgubijo drugič.

(Revirni gozdarji na KE Laško: Janez Lesičar, 
Marijan Planinšek, Simon Kovač)

Mojca Bogovič, OE Brežice

Abraham

Naš vodja OE Brežice, Niko Rainer, se je 5. decembra srečal z 
Abrahamom. V ta namen smo ga prelevili v Miklavža – saj je Ni-
kolaj – in mu na srce položili, naj nas v prihodnje bogato obdaruje. 
Veselica je bila nepozabna in dober uvod v veseli december.
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Sindikalne novice

Sindikalne novice

september - december 2006

V zadnji številki Lista smo zapisali, da smo organizirali ažurno odvetni-
ško pisarno, ki je na voljo članom, ki nujno potrebujejo pravni nasvet. V 
jesenskem obdobju pa smo spoznali, da bomo še v tem letu prav vsi člani 
sindikata še kako potrebovali pravno službo. 

Na zaposlene v ZGS se je zgrnila cela vrsta sprememb aktov vseh vrst. 
MKGP snuje in oblikuje spremembe Zakona o gozdovih (ZoG). Če po-
gledamo tekst, ki ga predlagajo, nimamo občutka, da bi šlo za izboljšavo 
obstoječega Zakona. Prej bi lahko rekli, da gre za vnos zahtev nekate-
rih vidnejših akterjev v gozdarstvu v ta pomemben dokument. Že do-
sedanje jasno odražanje tiste slovenske politike, ki že trinajst let hromi 
gozdarsko stroko, se v predlogu še krepi. Žal pa iz predloga vejejo obeti, 
da bo v bodoče morda vse skupaj za stroko še bolj čudno. Predvsem 
za zaposlene v ZGS, ki v Sloveniji edini še pokončno nosimo prapor 
gozdarske stroke. Vsi ostali so že zdavnaj podlegli vrednotam kapitala 
ali sle po oblasti.  

Vodstvo ZGS je pripravilo novo sistemizacijo. Izdelek, ki je bil predstav-
ljen na seji sveta ZGS, je nastajal v zelo ozkem krogu, ki ga je vodil mag. 
Veselič. V sindikatu smo na Predlog spremembe sistemizacije pripravili 
najintenzivnejše pripombe in dopolnitve v naši zgodovini (dobite jih pri 
območnih sindikalnih zaupnikih) in upamo, da nas bodo v vodstvu vsaj 
tokrat zares partnersko resno jemali, saj se nismo trudili sebi v zabavo. 
V nasprotnem primeru bomo protestirali in ugotovili, da je partnerski 
odnos pod velikim vprašajem. Kaj bo prinesla praksa, pa bomo videli. 
Ob beraškem vlaganju v znanje zaposlenih (poglejte Program dela in 
finančni načrt ZGS za leto 2006), v opremljenosti za učinkovito delo in 
ob smešno–tragičnem načinu kadrovanja lahko le dvomimo, da bo nova 
sistemizacija prispevala k razvoju ZGS in krepitvi strokovnosti. 

MOP skupaj z MKGP in predstavniki iz ZGS (mag. Veselič, Špela Ha-
bič in skupina) odločno in vzneseno postavljajo službo neposrednega 

nadzora v naravi, ki bo po njihovem pometla z nepridipravi v gozdnem 
prostoru. Ugotovili so, da smo gozdarji ZGS tako postavni, krepki in 
neustrašni, da bomo v oblekah raznih zelenih odtenkov, s pripeto pla-
stično kartico na prsih in fotoaparatom v roki ustavili nepridiprave v 
gozdu. 

V sindikatu trdimo, da je predvsem nujno zapisati KAJ? KDO? KDAJ? 
S ČIM? in ZA KOLIKO NA MESEC? bo(mo) nadziral(i) ljudi (in ne 
gozda). Vemo tudi, da imamo pravico odločiti se (vsak zaposleni), ali 
bomo sprejeli tovrstno dodatno delo ali ne. Predvsem zato, ker predvi-
dene naloge nimajo nič skupnega z gozdarsko stroko. Zaposleni pa smo 
zapisani predvsem gozdu in gozdarski stroki, ne pa preganjanju ljudi, 
ki v gozdu počnejo nedovoljeno.  Brez  realnega, kritičnega  pogleda na 
predvidene naloge in točne določitve sistema dela, se je bolje ne lotiti 
tako zahtevnega projekta. 
Naj se vrnem k uvodu. Pravno službo bomo vsi skupaj zelo očitno rabili 
zato, ker si bomo verjetno morali pravice in pošteno plačilo za oprav-
ljanje novih nalog izboriti. Delodajalci nam za izvajanje novih nalog  
obljubljajo le kakšen dodaten prosti dan.

V teh dneh smo se ljudje tudi obdarovali. Ne samo z novimi nalogami, 
tudi s čisto pravimi darili. Vsak član Sindikata delavcev ZGS je tudi le-
tos dobil tradicionalni tridelni stenski koledar. Ob čisto suhi jeseni smo 
se odločili h koledarju dodati dežnike, saj veste, »da vreme gor drži«. 
Zima prinaša mraz (glej, tako kot dežja, tudi tega ni), pa smo letos do-
dali še vžigalnike. Da nam bo toplo. 

Z novim letom želim, da bi bilo toplo vsem, ne samo članom Sindikata 
ZGS. Ob kakšni peči ali kaminu in v krogu svojih. Da bi nam bilo toplo 
predvsem v srcu.

Srečno 2007! 
Vaš predsednik SD ZGS

Lucija Marovt, Špela Polak: PRISTOP consensus

Septembra 2006 se je začel projekt Komunikacijska podpora implemen-
taciji Nature 2000. Na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor 
je bil za svetovanje in izvajanje komunikacijskih nalog izbran konzorcij 
ponudnikov, ki ga vodi Pristop d.o.o. Projekt, ki bo trajal do vključno ok-
tobra 2007, je razdeljen na trimesečna obdobja, po katerih mora izvajalec 
poročati projektnemu svetu. 

V decembru 2006 se je zaključilo prvo trimesečno obdobje, v katerem 
je konzorcij izvedel vrsto nalog. V okviru raziskovalne faze so opravili 
usmerjene intervjuje s komunikatorji in predstavniki organizacij, ki so-
delujejo pri izvajanju Nature 2000 v Sloveniji. Med prebivalci Slovenije 
so izvedli anketo o poznavanju Nature 2000, pregledali primere dobrih 
praks, opravili analizo obstoječih gradiv o Naturi 2000 in spremljali 
medijske objave. Rezultati raziskovalne faze so predstavljali podlago za 
pripravo posnetka stanja in drugih nalog v prvem trimesečju izvajanja 
projekta: komunikacijska strategija in komunikacijski akcijski načrti, 
predlogi ukrepov za doseganje usklajenosti komuniciranja na nacionalni 
ravni, identifikacija potreb komunikatorjev glede učenja komuniciranja 
in promocijskih materialov, predlogi za spodbujanje deležnikov za sode-
lovanje v upravljanju Nature 2000, priročnik vprašanj in odgovorov ter 
predlog internega komuniciranja v treh ključnih organizacijah, iz katerih 
prihajajo komunikatorji Nature 2000. 

Ključne ugotovitve in predlogi prvega dela projekta
Rezultati javnomnenjske ankete so pokazali, da kar 42,4 % vprašanih 
pozna Naturo 2000, med katerimi jih je 49,7 % pravilno opredelilo tudi 

Komunikacijska podpora 
Naturi 2000 v Sloveniji 

vsebino Nature 2000, medtem ko jih je 26,2 % od teh, ki poznajo Natu-
ro 2000, menilo, da so Natura 2000 območja, v katerih so prepovedani 
kakršni koli posegi. Rezultati usmerjenih intervjujev so pokazali, da 
bi morali bolj jasno razmejiti naloge med organizacijami; anketiranci 
so poudarili pomen vključevanja vladnega nivoja; izpostavili problem 
posredovanja informacij, pri čemer menijo, da je potrebne več konti-
nuitete in povezanosti, ter izpostavili še, da je potrebno skrbeti tako za 
strokovne vsebine kot za komuniciranje Nature 2000. Okrepiti je treba 
sodelovanje med sektorji in sodelovanje med stroko ter komunikatorji. 
Le-ti pa morajo po mnenju sogovornikov pridobivati nova znanja in veš-
čine za uspešno komuniciranje Nature 2000 med ključnimi déležniki. 
Komunikacijska strategija vključuje tudi dodatne predloge aktivnosti 
po posameznih področjih in model sodelovanja med strokovnjaki na 
nacionalnem in regionalnem nivoju, s katerim bi dosegli večji pretok 
informacij med organizacijami in med komunikatorji ter strokovnjaki. 

Sodelovanje ZGS
ZGS je ena izmed treh ključnih institucij za komuniciranje Nature 2000, 
zato je pomembno, da smo obveščeni o poteku in vsebinah projekta, saj 
jih bomo lahko uporabili pri našem delu v bodoče. Izvajalci projekta so 
decembra 2006 pripravili kratko predstavitev in predlog sodelovanja 
vodstvu in nekaterim predstavnikom ZGS. Dogovorili smo se, kako bo 
potekalo posvetovanje o ključnih vsebinah projekta, komunikatorji pa 
bodo aktivno vključeni predvsem v izobraževanja. 

Med pomembnimi nalogami v nadaljevanju projekta sta prenova biltena 
eNatura in spletnih strani, kjer bo poseben del namenjen komunikator-
jem. Več informacij na naslovu: http://www.natura2000.gov.si/projekti-
vec/komunikacijska_podpora.htm, kontaktna oseba: Špela Polak (spela.
polak@pristop.si). 

Tone Lesnik (član projektnega sveta, predstavnik ZGS). 
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Potep po Avstriji

Zdaj, ko so topli jesenski dnevi le še oddaljen spomin, se 
oktanski zasvojenci z nostalgijo spominjamo prevoženih 
cest in kilometrov, ki smo jih motoristi pustili za seboj v 
letošnji sezoni. 
Da so navdušenci nad tem adrenalinskim športom tudi goz-
darji iz Slovenj Gradca, smo dokazali Jani, Milan, Zdravko, 
Silvo in Matjaž na potepu po bližnji Avstriji.

Pot nas je vodila iz Slovenj Gradca preko Holmca do naj-
severnejše koroške vasi Djekše, od tam pa do Zeltwega, kjer 
smo si ogledali bivše dirkališče formule 1, imenovano a 1 
ring, na katerem so do leta 2003 prirejali dirke formule 1 za 
veliko nagrado Avstrije. Na zadnji dirki leta 2003 je zmagal 
Michael Schumacher s ferrarijem. To je bila zadnja dirka 
F 1 na tem dirkališču, saj so ga na pobudo stranke Zelenih 
Avstrije postopoma zaprli. Ob tem se poraja skromen raz-
mislek o politični moči avstrijskih zelenih sosedov in o poli-
tični nemoči podobno usmerjene stranke na sončni strani 
Alp. Kakorkoli že, dirkališče sedaj kaže klavrno podobo, del 
tribun in steze je porušen in ga prerašča zelena trava.

Iz Zeltwega smo odpeljali na avstrijske Nizke Ture, natanč-
neje v Tauernwind park,  kjer na nadmorski višini 1900 me-
trov pridobivajo ekološko čisto energijo s pomočjo vetrnih 
elektrarn. Vetrne elektrarne v Tauerwind parku so najvišje 
ležeče elektrarne teh vrst v Evropi.

Pot se je končala po nekaj več kot tristo (varno) prevoženih 
kilometrih v domačem kraju z obljubo, da naslednje leto po-
novimo podobno potovanje.

M. Ramšak, KE Slovenj Gradec

Prvi postanek v Avstriji

Pogled na opuščeno dirkališče v Zeltwegu Vetrne elektrarne na Nizkih Turah

Potep 
po 
Avstriji


