
Glasilo Zavoda za gozdove Slovenije

Dragi sodelavci!

Ideja za teden gozdov je vzniknila kakšnih trideset let nazaj, 
nekako v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, v 
krogih takratne Zveze inženirjev in tehnikov gozdarstva 
in lesarstva, ki je teden gozdov večinoma tudi organizirala 
do začetka devetdesetih let. Le nekaj let v tem obdobju, v 
osemdesetih letih, je bila organizacija v rokah takratnega 
Splošnega združenja gozdarstva. 

Po reorganizaciji gozdarstva in ustanovitvi Zavoda za 
gozdove Slovenije je ta v svoje dejavnosti za popularizacijo 
gozda in gozdarstva takoj uvrstil tudi vsakoletni teden 
gozdov. Pri tem smo sodelovali z različnimi organizacijami, 
velikokrat tudi z Zvezo gozdarskih društev Slovenije, ki je 
naslednica nekdanje Zveze inženirjev in tehnikov gozdarstva 
in lesarstva. V tednu gozdov se v javnosti gotovo zvrsti največ 
popularizacijskih prireditev o gozdu in gozdarstvu in to v 
javnosti tudi odmeva, kar lahko zasledimo v številnih objavah 
v medijih.

Včasih je v pogovorih slišati mnenje, da je teden gozdov 
prevelika koncentracija dejavnosti in zaradi tega velika 
delovna obremenitev, še posebno, ker se nekaj podobnega 
dogaja že v aprilu ob dnevu Zemlje in da bi bilo morda dobro 
vse te prireditve razpršiti čez vse leto. Resnici na ljubo teden 
gozdov že zdaj precej razpršimo, saj ga ne vežemo samo na 
tisti, uradno določen teden ob koncu maja, ampak vsaj še na 
teden prej in pozneje ter pridemo tako že skoraj na cel mesec. 
Ime teden gozdov pa je v vseh teh letih, kar ga izvajamo, že 
dobilo neko veljavo v javnosti in bi ga bilo nedvomno škoda 
spremeniti. Nasprotno, tednu gozdov bi bilo treba dati še večji 
pomen, pri njem bi morale vsako leto sodelovati vse ustanove 
in organizacije gozdarstva ter se v čim večji meri povezovati 
z ustanovami in organizacijami v javnosti.

Tone Lesnik
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Teden gozdov 2007
Tone Lesnik, CE

Tradicionalni teden gozdov je letos potekal od 28. maja do 3. junija. 
Namenjen je bil osveščanju obiskovalcev gozdov in narave v gozdnem 
prostoru za gozdu in naravi prijazno obnašanje. Osrednja prireditev 
na Osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lescah je bila 31. maja. 
Na slovesnosti je poleg kulturnega programa potekala okrogla miza 
na temo tedna gozdov ter ogled razstave likovnih del učencev osnovnih 
šol. Poleg te prireditve so območne enote organizirale še številne druge 
po vsej Sloveniji. Veliko jih je bilo namenjenih mladim v osnovnih in 
srednjih šolah pa tudi vrtcih.

Nekatere zanimive prireditve v tednu gozdov po območnih enotah Zavoda 
za gozdove Slovenije.

Postavitev informativne table o zgodovinskem gozdarskem znamenju  
(OE Tolmin, koordinator Edo Kozorog).

Razstava likovnih del učencev, Bohinjska Bistrica ter Lesce (OE Bled, 
koordinatorka Branka Jerala). 

Gozd, voda in mlinček, Sračja dolina pri Črnučah (OE Ljubljana, 
koordinatorka Marijana Tavčar).

Čistilna akcija na Šišenskem hribu in Rožniku v Ljubljani (OE Ljubljana, 
koordinatorka Marijana Tavčar).

Dan odprtih vrat za obisk naravoslovnih učnih poti, Štivan pri Postojni 
(OE Postojna, koordinator Peter Verbič).

Pohod po Borovški naravoslovni poti (OE Kočevje, koordinatorka 
Mirjam Mikulič).

Predstavitev filma o kočevskih gozdovih (OE Kočevje, koordinator Bojan 
Kocjan).

Medgeneracijska izobraževalna delavnica Gozd, te poznam? Magolnik 
- Svibno (OE Brežice, koordinator Jože Prah).

Novinarska konferenca »100 ekocelic v tednu gozdov«, Kapele pri 
Brežicah (OE Brežice, koordinator mag. Hrvoje T. Oršanič). 

Mala gozdna glasba – koncert godal, Anski vrh (OE Celje, koordinator 
Boštjan Hren).

Desetletje v celjskem mestnem gozdu – voden pohod po mestnem gozdu 
(OE Celje, koordinator Robert Hostnik).

Za mlade družine – risanje na asfalt, igrice - gozdni bonton, ogled 
filma, Šoštanj (OE Nazarje, koordinatorja Damjan Jevšnik in Milan 
Pogorelčnik).

Kviz o poznavanju gozda, Vuzenica (OE Slovenj Gradec, koordinator 
Gorazd Mlinšek).

Drevo in žival leta – likovni natečaj za vrtce – razstava (OE Maribor, 
koordinatorka Mateja Cojzer).

Z veveričko do lepih gozdnih manir – predstavitev grafičnih motivov 
gozdnega bontona (OE Sežana, koordinator Bogdan Magajna).

»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
Oblikovanje in priprava:  Tiskarna Utrip d.o.o. Brežice
Tisk: Tiskarna Utrip  naklada 900 izvodov.
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Okrogla miza na temo gozdnega bontona. Foto: B. Debevc

Iz zbirke sličic na temo gozdnega bontona
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Darilo Zemlji, 22. april 2007
Bogenšperk –osrednja prireditev

Borut Debevc, CE

ZGS je z Gibanjem za pravičnost in razvoj pripravil projekt Darilo 
Zemlji, ki je namenjen svetovnemu dnevu Zemlje. Tako smo v aprilu 
posadili približno 200 dreves na 40 lokacijah širom Slovenije. Sajenje 
je potekalo v aprilu na področju Ljubljane, Celja, Maribora, Zasavja, 
Posavja in Goriške. Pri sajenju so sodelovale različne lokalne skupnosti 
- vrtci, šole, društva, občine, krajevne skupnosti in vsi ostali, ki so želeli 
z nami obdariti Zemljo.

Projekt se je zaključil z osrednjo prireditvijo v nedeljo, 22. 4. 2007, na gradu 
Bogenšperk, Šmartno pri Litiji. 

Prireditev se je zaključila z našim darilom Zemlji – lipo, ki smo jo posadili 
v parku gradu. Z nami sta bila tudi župan občine Šmartno pri Litiji, g. Milan 
Izlakar, in direktor Gozdarskega inštituta, prof. dr. h. c. Niko Torelli. 

Častni gost zaključne prireditve je bil predsednik republike Slovenije 
ter ustanovitelj in idejni vodja Gibanja za pravičnost in razvoj, dr. Janez 
Drnovšek. 

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.gibanje.org/
darilozemlji/

Aktualno

Čestitke predsedniku.                                                                             Foto: B. Debevc

Osrednja prireditev Osnovna šola Brezno

Lovrenc na Pohorju

Sadnja dreves ob Dnevu zemlje  
na OE Maribor
Hedvika Jenčič, univ. dipl. inž. gozd

Na OE Maribor smo uspešno izpeljali akcije sadnje dreves ob Dnevu 
Zemlje, ki smo jo organizirali skupaj z Gibanjem za pravičnost in 
razvoj.

Na OŠ Lovrenc na Pohorju  smo posadili 14 omorik, na OŠ Brezno, Ožbalt 
in Kapla devet dreves (vsakega po eno na OŠ) tulipovca, rdečega hrasta in 
javorja. na OŠ Miklavž na Dravskem polju pa dve magnoliji.

V Mariboru je župan, g. Franc Kangler v Mestnem parku posadil hrast, 
gaber in javor.

Sajenje lipovca 
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odlovih sta bila prisotna tudi veterinarja - ga. mag. Tamara Marolt, dr. vet. 
med. (v LPN Jelen), zaposlena na Veterinarski upravi RS, izpostava Postojna 
in g. doc. dr. Peter Kruljc (v LPN Medved), zaposlen na VF v Ljubljani, ki 
sta nadzirala potek imobilizacije, monitoriranje vitalnih znakov, ravnanje z 
živalmi po odlovu in pred prevozom v R Francijo.

Pri samem odlovu in kasnejšem prevozu s posebnim vozilom ni prišlo do 
nikakršnih zapletov, tako da so bili ti medvedi po prevozu uspešno izpuščeni 
v naravno okolje francoskih Pirenejev, kjer jih vse od izpusta spremlja, s 
pomočjo satelitskih ovratnic, številna ekipa francoskih kolegov, zadolženih za 
monitoring. Pri izpustu prve samice PALOUME je prišlo do zapletov, saj so 
francosko ekipo prestregli protestniki – domačini, kmetje in rejci drobnice, ki 
so ovirali izpust na prvotno predvideni lokaciji in so le-to zato spremenili.

Vsi medvedi so se v začetnem obdobju prilagajanja na novo okolje v to zelo 
dobro vključili, po dobrih treh mesecih pa se je zgodil nesrečni dogodek, ko 
je prva iz Slovenije preseljena medvedka, Palouma, padla čez strmo skalovje 
in pri tem izgubila življenje. Ostali medvedi pa so dodobra raziskali območje 
naselitve, pri tem pa tu in tam povzročili tudi kak škodni dogodek. Medvedi 
so odšli na zimski dremež v normalnem času, ob koncu novembra in začetku 
decembra 2006, pri tem sta si dva izbrala brlog na španski in dva na francoski 
strani Pirinejev. Vsi medvedje so v letu 2007 že tudi prišli iz brlogov.

Najnovejša novica, ki so nam jo pred dnevi sporočili francoski kolegi, pa je 
nadvse razveseljiva, saj je medvedka HVALA ob prihodu iz brloga pripeljala 
na plano tudi dva mladička, ki simbolno pomenita nov začetek in novo 
življenje medvedje populacije v Pirinejih. Slovenskim medvedom v Franciji 
in Španiji tako ob drugem - ponovnem poskusu doselitve - želimo dolgo in 
varno življenje, ljudem pa čim manj naporno sobivanje z novimi prebivalci 
strmih planin, ki si jih delita obe državi.

Vsem sodelavcem na projektu bi se ob tej priložnosti rad še enkrat iskreno 
zahvalil za strokovno in varno opravljeno delo, ki je v svet ponovno poneslo ime 
Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.

Sestanek Slovenije in Hrvaške 
o skupnem upravljanju z 
velikimi zvermi
Miha Marenče, Oddelek za gozdne živali in lovstvo 

Za velike zveri - rjavega medveda, risa in volka - je med drugim 
značilna raba velikega življenjskega prostora. Ker živali ne poznajo 
administrativnih meja, ki jih je postavil človek, posamezne živali vseh 
treh vrst redno prehajajo iz Slovenije na Hrvaško in obratno, saj gre 
za skupno območje Dinaridov, kjer so te vrste »doma«. Zato je obvezno 
sodelovanje med obema državama pri upravljanju s temi vrstami.

Aktualno

V LETU 2006 V SLOVENIJI 
ODLOVLJENI MEDVEDI
Nov začetek »medvedje zgodbe« v Franciji

Marko Jonozovič 
vodja projekta odlova in preselitve medvedov na slovenski strani

Ekipa slovenskih sodelavcev na projektu ob odlovu medvedjega samca PETRA v 
LPN Medved.                                                                                    Foto: M. Jonozovič

Na podlagi v letu 2005 sklenjenega meddržavnega sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o sodelovanju 
za odlov in preselitev rjavih medvedov iz Slovenije v Francijo je bil 
ZGS s strani Vlade Republike Slovenije pooblaščen za izpeljavo odlova 
5-ih živih osebkov rjavega medveda. 

Odlov je leta 2006, med mesecema aprilom in avgustom potekal v loviščih 
s posebnim namenom, Medved in Jelen, pod vodstvom g. Iztoka Ožbolta 
in g. Antona Marinčiča ter z ekipo za to zahtevno in nevarno delo dobro 
izurjenih sodelavcev – poklicnih lovcev v LPN.

V času odlova smo s posebnimi pastmi (imenovane Aldricheve), ki živali ne 
poškodujejo, ter z odlovom in omamljanjem živali na prosto uspešno odlovili 
16 medvedov, od tega so bile 4 medvedke in 1 medved preseljeni v francoske 
Pirineje. Štiri preseljene živali so bile odlovljene v LPN Jelen in ena v LPN 
Medved.

Vsi odlovljeni medvedi so bili na kraju odlova tudi natančno izmerjeni, 
skladno z obrazcem za meritve posameznih vrst velikih zveri. Za nadaljnje 
genetske in parazitološke raziskave je bila medvedom odvzeta kri in 
dlaka, medvedje za transport v R Francijo pa so bili pred prevozom še 
cepljeni proti notranjim in zunanjim parazitom, opremljeni z ovratnicami 
z radiooddajnikom za satelitsko spremljanje ter markirani v obe ušesi. 
Medvedom, ki niso odgovarjali kriterijem za doselitev v Francijo, smo 
označili ušesa z markicami in nekaterim nataknili ovratnice. Pri vseh 

Ekipa slovenskih in francoskih sodelavcev na projektu – odlov medvedke HVALE 
v LPN Jelen.                                                                                Foto: ZGS/Foto BOBO

1. in 2. februar 2007, Naravni park Medvednica pri Zagrebu
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Srečanje Slovenije, 
predstavnikov Evropske 
skupnosti in mednarodnih 
nevladnih organizacij na temo 
upravljanja z rjavim medvedom 
v SLOVENIJI  
19. in 20. april 2007

Miha Marenče 

Vsako leto, ko izda Ministrstvo za okolje in prostor dokument o 
kvoti odvzema velikih zveri iz populacije, doživimo zelo buren odziv 
javnosti, tako strokovne kot laične. Pa ne samo v Sloveniji, tudi do 
Bruslja roma lepo število protestnih pisem, predvsem na temo o 
previsokem poseganju v slovensko populacijo rjavega medveda. 

Aktualno

V zadnjih letih smo se s sosedi prvič sestali v okviru LIFE Natura III projekta 
„Ohranitev velikih zveri v Sloveniji – Faza I (rjavi medved)“, ki ga je vodil ZGS. 
V začetku februarja 2007 pa nas je Hrvaška povabila na sestanek, na katerem 
smo se dogovarjali o konkretnih možnostih skupnega upravljanja z velikimi 
zvermi. Pohvalno je bilo predvsem to, da sta sodelovala tako strokovni kot 
administrativni nivo obeh držav. Predstavili smo dosedanje delo na področju 
upravljanja, genetskih raziskav, populacijskega modela in projektnega dela - 
telemetrijskih spremljanj. Na koncu obeh dni je bil organizirana okrogla miza, 
na kateri smo se dogovorili o skupnih izhodiščnih točkah za sodelovanje med 
obema državama na tem področju v bodoče. S strani ZGS sva sodelovala 
Anton Marinčič (LPN Jelen) in Miha Marenče (Oddelek za gozdne živali in 
lovstvo). 

V enaki sestavi se bomo ponovno srečali že konec letošnjega leta, ko bo 
gostitelj Slovenija, strokovnjaki s posameznih področij pa na posameznih 
ožjih tematskih sklopih že med letom. V tem okviru se je 4. in 5. aprila 
2007 v hrvaškem Ogulinu, zopet na povabilo hrvaških kolegov, udeležil 
srečanja na temo dela intervencijskih skupin za velike zveri v Sloveniji in na 
Hrvaškem, koordinator slovenske intervencijske skupine, Marko Jonozovič. 
Delavnica je potekala v dveh sklopih. V prvem so udeleženci skozi kabinetno 
delo pripravljali predlog poslovnika o delovanju intervencijskih skupin na 
Hrvaškem in pri tem izmenjali izkušnje hrvaške in slovenske ekipe. V drugem 
delu pa so s praktičnimi demonstracijami predstavili del potrebne opreme in 
postopke v zvezi z intervencijo – plašenje, odlov, omamljanje … posameznih 
vrst velikih zveri.

Velike zveri in kmetijstvo 
– primerjava izkušnje Italije in 
drugih evropskih držav
Assisi, ITALIJA

Miha Marenče 

Simpozij je bil organiziran v okviru LIFE COEX projekta s strani sosednje 
Republike Italije. Vsebina referatov se je nanašala na način varovanja pašne 
živine pred velikimi zvermi, predvsem volkovi, načinom povračila škode in 
sodelovanjem različnih subjektov na terenu. 

Predstavljene so bile evropske izkušnje, delno tudi izkušnje iz Kanade, 
še posebej pa izkušnje organizatorjev. Na večernih okroglih mizah je bila 
priložnost neposredne izmenjave izkušenj. Ocenjujemo, da je to področje 
v Sloveniji v primerjavi z ostalimi organizirano dobro, so pa tako kot vedno 
možne in potrebne izboljšave, še posebej v kmetijski politiki in zavedanju 
lastnikov živine, kaj pomeni beseda »dober gospodar«. Kot predstavnik ZGS 
je na srečanju sodeloval Anton Marinčič (LPN Jelen), kot soavtorja posterja (na 
voljo je pri avtorjih posterja) pa Marko Jonozovič in Miha Marenče (Oddelek za 
gozdne živali in lovstvo). 

Gozdna hiša Mašun.                                                                               Foto: E. Habič

Zato je resorno ministrstvo povabilo predstavnike Evropske skupnosti 
in mednarodnih nevladnih organizacij (WWF – World Wildlife 
Fund, SSN – Species Survival Network in LCIE – Large Carnivore 
Initiative for Europe) na srečanje, na katerem smo predstavili delo na 
področju upravljanja z rjavim medvedom v zadnjih nekaj letih. 

Prvi dan smo skozi 10 referatov (1/2 iz ZGS) predstavili naš 
zakonodajni okvir, LIFE Natura III projekt „Ohranitev vekih zveri v 
Sloveniji – Faza I (rjavi medved)“, razvoj genetske metode v Sloveniji, 
integralni monitoring velikih zveri, delo intervencijske skupine, 
odškodninski sistem za zavarovane vrste, sistem odobritve izrednih 
odstrelov v primeru konfliktov, delo Lovišča s posebnim namenom 
Jelen ZGS na tem področju in seveda predlog odvzema rjavega 
medveda za leto 2007. 
  
Naslednji dan smo organizirali srečanje s predstavniki Občine 
Loška Dolina in rejci domačih živali ter predstavili terensko 
delo, povezano z rjavim medvedom v omenjenem LPN Jelen. Na 
zaključnem delu so nam med drugim priporočili, da v čim krajšem 
roku podamo oceno velikosti populacije na podlagi genetskih analiz, 
sicer pa je Slovenija izpolnila vse zahteve EU in ekspertov za velike 
zveri iz leta 2003, ko so prvič obiskali Slovenijo. Vtisi srečanja so bili 
pozitivni in dosedanje delo Slovenije, in s tem predvsem delo ZGS na 
tem področju, ocenjeno kot zelo dobro. S strani ZGS smo sodelovali 
predvsem Anton Marinčič (LPN Jelen) ter Marko Jonozovič in Miha 
Marenče (Oddelek za gozdne živali in lovstvo).
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Kratke novice

Nabava terenskih oblačil za 
zaposlene na ZGS.
Andrej Grum, višji svetovalec za gozdno tehniko  

Zaposlene na ZGS bi radi obvestili, da je v teku postopek oddaje javnega 
naročila za nabavo terenskih oblačil za zaposlene na ZGS (objava tudi na 
EU portalu). Podpis pogodbe z izbranim dobaviteljem je, v kolikor ne bo 
težav pri izvedbi postopka, predviden v prvih dneh meseca septembra, 
dobava pa do konca leta. V letošnjem letu je bila posodobljena celostna 
podoba terenskih oblačil za gozdarje, kar med drugim pomeni nekoliko 
spremenjene barvne kombinacije, ki so bile določene tudi s pomočjo 
izvedene ankete med zaposlenimi, ter uporabo sodobnejših materialov. 

V želji po poenotenju videza zaposlenih na ZGS v letošnjem letu predvidevamo 
nabavo za ves gozdarski terenski kader, po poenoteni shemi (za vse enako), 
vključno s telovniki, za katere se je na podlagi ankete izkazalo, da so najbolj 
zaželeni med predlaganimi novostmi. 

Delo Sveta Zavoda za gozdove v 
letošnjem letu
Blaž Kovač, univ. dipl. prav, poslovni sekretar ZGS 

Zadnji meseci l. 2006 in prvi v letu 2007 so predstavljali za delovanje 
Sveta Zavoda precej pomembno obdobje, saj so člani Sveta Zavoda 
obravnavali kar nekaj dokumentov, pomembnih za nadaljnji razvoj in 
status Zavoda za gozdove Slovenije. 

SPREMEMBE INTERNIH PREDPISOV 
Dolgoročni vsebinski pomen imajo zlasti spremembe internih predpisov, v 
prvi vrsti statuta ZGS in pravilnika o sistemizaciji in organizaciji delovnih 
mest ZGS, ki je bil sprejet po dveh fazah obravnave predloga na sejah Sveta 
Zavoda. 

PROGRAMI, NAČRTI IN POROČILA 
Na decembrski seji sprejeti dokumenti - Program dela ZGS, Finančni načrt 
ZGS in Kadrovski načrt ZGS za leto 2007, so bili v mesecu januarju l. 
2007 posredovani v sprejem Vladi RS, na njihovi podlagi pa so OE izdelale 
programe dela in finančne načrte OE za leto 2007. Na marčevski redni 
seji Sveta Zavoda, zadnji v tem mandatu Sveta Zavoda, so tako člani Sveta 
Zavoda potrdili Poročilo centralne inventurne komisije, Program vlaganj 
v gozdove za l. 2007, Poročilo o delu ZGS za l. 2006 in Finančno poročilo 
ZGS za l. 2006 ter Poročilo ZGS o gozdovih za l. 2006 (Poročilo o delu 
ZGS za l. 2006, Finančno poročilo ZGS za l. 2006 ter Poročilo ZGS o 
gozdovih za l. 2006 smo naknadno posredovali predstavnikom Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s prošnjo, da jih le-ti posredujejo v 
odločanje Vladi RS). 

VOLITVE PREDSTAVNIKOV DELAVCEV V SVET ZAVODA 
Na podlagi sklepa o razpisu volitev predstavnikov delavcev v Svet Zavoda 
so bile v mesecu februarju 2007 izvedene volitve, na katerih sta bila kot 
predstavnika delavcev v Svet Zavoda za naslednje mandatno obdobje 
izvoljena g. Vojko Černigoj (OE Tolmin) in mag. Tomaž Devjak (OE 
Kočevje). 

SPREJEMANJE DOLGOROČNIH LOVSKO – UPRAVLJAVSKIH 
NAČRTOV
Postopek sprejemanja dolgoročnih lovskoupravljavskih načrtov, za obdobje 
2007–2016, je bil v mesecu marcu 2007 s strani Sveta Zavoda zaključen s 
sprejemom  predlogov dolgoročnih lovskoupravljavskih načrtov. 

OBLIKOVANJE SVETA ZAVODA ZA NASLEDNJE MANDATNO 
OBDOBJE 
V. d. direktorja ZGS, g. Andrej Kermavnar, se je na zadnji redni seji Sveta 
Zavoda s simboličnim knjižnim darilom zahvalil predsedniku Sveta, mag. 
Francu Ferlinu, ter ostalim članom Sveta Zavoda za njihov prispevek k 
uspešnemu in tvornemu sodelovanju v tretjem mandatnem obdobju. Svet 

Zavoda je na ta način svoje delo zaključil; v 4-letnem mandatnem obdobju 
se je sestal na trinajstih rednih sejah ter treh korespondenčnih sejah. 
Postopki za oblikovanje novega Sveta Zavoda, za četrto mandatno obdobje, 
so se pričeli v mesecu decembru 2006, po imenovanju vseh predstavnikov 
pooblaščenih predlagateljev (pričakuje se še sklep Vlade RS o imenovanju 
6-ih predstavnikov ustanovitelja) pa bo novi Svet Zavoda z delovanjem 
predvidoma pričel v naslednjih mesecih. 

Marčevska izobraževanja za 
lastnike gozdov na KE Ruše
Alojz Pucko, Vodja KE Ruše  

Spremljanje stanja in usmerjanje gospodarjenja z gozdovi je naša 
osnovna naloga, vzporedno s katero skrbimo tudi za obveščanje, 
osveščanje in izobraževanje javnosti v zvezi z gozdovi in gozdarstvom. 
S tem namenom smo marca na KE Ruše pripravili kar 3 zaporedna 
izobraževanja za lastnike gozdov.

Prvo izobraževanje je bilo namenjeno ukrepom zoper prerazmnožitev 
podlubnikov in je imelo naslov: »Podlubniki - grožnja ali izziv?«
Gozdarji KE Ruše se že od leta 2004 soočamo s povečanimi količinami 
poškodovanega drevja smreke zaradi prerazmnožitve podlubnikov. Na 
območju krajevne enote  je bilo  leta 2006 registriranih 21.000 kubičnih 
metrov napadenega drevja na več sto lokacijah. Napad podlubnikov je bil 
močno izražen predvsem na toplih, južnih legah Kozjaka.

Izobraževanje je bilo izvedeno zadnji dan februarja, v prostorih Zavoda, na 
Falski cesti v Rušah. Udeleženci izobraževalne delavnice so se v uvodnem 

Delavnica krojenje

Delavnica podlubniki
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Kratke novice

delu lahko seznanili z življenjskim ciklusom podlubnikov, njihovimi 
značilnostmi, znaki napada, načinom preprečevanja prerazmnožitve in 
načinom zatiranja podlubnikov. Predstavljeni so jim bili še zakonski predpisi, 
ki urejajo področje zatiranja podlubnikov. V drugem delu delavnice so 
udeleženci samostojno iskali rešitve in načrtovali potrebne postopke oziroma 
izdelali akcijske načrte za različne primere problemov s podlubniki. Ob 
koncu izobraževalne delavnice so udeleženci ocenili srečanje kot koristno in 
kvalitetno pripravljeno. Zadovoljni so bili, da so lahko na delavnici izrazili 
svoje mnenje in izmenjali izkušnje.  

Sledila je delavnica o krojenju listavcev.
S poznavanjem izvedbe krojenja dobijo lastniki gozdov možnost, da s 
posameznim kvalitetnim drevesom nadomestijo posek veliko večje količine 
manj vrednega drevja. V našem prostoru, kjer je veliko lastnikov z majhnimi 
površinami gozda, to ni nepomembno. Izobraževanje je bilo izvedeno v času, 
ko postaja trženje vrednejših gozdnih lesnih sortimentov izjemno zanimivo. S 
tem v zvezi smo naše gozdne posestnike opozorili na prvo dražbo vrednejših 
hlodov, ki je bila v Slovenj Gradcu. 

Izobraževanje je potekalo v dveh delih. Po krajšem teoretičnem prikazu so 
lahko udeleženci v drugem delu, ki je potekal v gozdu v bližini Cojzerice 
na Pohorju, sami poskušali določevati mesta prežagovanja hlodov. Tam so z 
nasveti strokovnih delavcev zavoda in izmenjavo lastnih izkušenj dopolnjevali 
svoje znanje na področju krojenja gozdnega drevja. 

Zadnje izobraževanje je bilo namenjeno negi. 
Izvedeno je bilo v zasebnem gozdu v bližini Selnice ob Dravi. Poimenovali 
smo ga: »Nega letvenjaka – naložba za prihodnost!« Tudi to izobraževanje 
je imelo značaj praktične delavnice. Po krajšem teoretičnem uvodu, kjer 
smo predstavili pripravljen objekt in poenotili razumevanje pomembnih 
izrazov, kot so: nega letvenjaka, nega gošče in subvencija, je bil na sporedu 
praktični del. Najprej smo si na delu objekta, kjer je bila predhodno izvedena 
nega letvenjaka, le-to ogledali in se pogovorili o kriterijih, ki so pomembni 
za pozitivno izbiro drevja pri negi letvenjaka. Nato so lastniki gozdov sami 
v skupinah poskušali izbrati nosilce sestoja in njihove najhujše konkurente 
na pripravljenih ploskvah. Po opravljenem delu smo pregledali opravljeno 
delo in argumentirali svoje odločitve. Izkazalo se je, da je bilo izobraževanje 
dobrodošlo. Udeleženci so pozitivno ocenili pridobljeno praktično izkušnjo. 
Po praktičnem delu smo v kabinetnem delu pogledali še film o negi gozdov, ki 
dobro zaokroži širši pogled na  nego gozda.   

Žal se je vseh delavnic udeležilo manj lastnikov gozdov, kot smo 
pričakovali. Osebno ali pisno smo povabili več kot 120 lastnikov, ki so 
ali imeli v preteklem letu drevje napadeno s podlubniki ali so vključeni 
v letni program vlaganj v gozdove v 2007 ali se ukvarjajo s trženjem 
sortimentov. Poleg tega smo v krajih, kjer je bil napad podlubnikov 
bolj izrazit problem, namestili plakate, ki so obveščali o pripravljenem 
dogodku. 

Kljub temu smo z opravljenim delom zadovoljni, saj so lastniki opisovali 
izobraževanja kot: vsebinsko primerna, kvalitetna in dobro organizirana. Prav 
je, da na koncu pohvalim vse sodelavce na KE, ki so kakor koli pripomogli k 
izvedbi vseh treh delavnic.

Delavnica iz nege gozdov

Dosežki študijskega krožka KE 
Sežana
Bogdan Magajna 

Študijski krožki so namenjeni delovanju ZGS za razvoj podeželja pa 
tudi vključevanju in motiviranju lastnikov gozdov za gospodarjenje z 
gozdovi. Študijski krožek KE Sežana si še posebej prizadeva za promocijo 
in ohranjanje naravne in gozdarske dediščine Krasa. V preteklem letu 
se je izkazal kar z dvema projektoma: izdali so brošuro »Zavarovane 
in ogrožene rastline na Krasu« in zloženko »Tradicija gospodarjenja v 
agrarni skupnosti Povir«.

Kras je stičišče treh fitogeografskih regij, zato slovi po svoji pestrosti 
rastlinskega sveta. Občutljivosti posameznih rastlinskih vrst na človekove 
posege v naravi so se zavedali že svetniki sežanskega občinskega sveta, ki 
so leta 1969 z občinskim odlokom zaščitili 13 rastlinskih vrst, med njimi 
tudi jesenčka (Dictamnus albus), ki ni omenjen niti v rdečem seznamu, niti v 
Uredbi o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. 

Zloženka
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Poleg sečnje v gozdu vaški odbor 
organizira vsakoletne »rabute« oz. 
delovne akcije za vzdrževanje gozdnih 
in vaških cest ter čiščenje kalov. 
Zaradi skrbnega odnosa do gozda so 
bili v letu 2002 nagrajeni z naslovom 
najbolj skrbnega lastnika v Kraškem 
gozdnogospodarskem območju.

Člani študijskega krožka, ki ga 
vodi vodja KE Sežana ZGS, 
Branka Gasparič, so ta edinstven 
način gospodarjenja z gozdom 
podrobno raziskali in fotografsko 
dokumentirali. Iz zbranega gradiva 
je nastala zloženka, ki je dostopna 
na sedežu KE Sežana.

Člani študijskega krožka so obiskovalce narave razveselili z brošuro, v kateri 
je predstavljenih 24 vrst, ki se pojavljajo v zgoraj naštetih pravnih aktih, ter 
rastejo na območju Krasa do Kraškega roba. Brošura služi kot ključ, saj so 
vrste predstavljene v sliki in besedi, dodan pa je seveda tudi režim varovanja.

V lanskem letu so študijski krožek posvetili tudi raziskovanju tradicionalnega 
panjevskega gospodarjenja z gozdom, agrarne skupnosti Povir. »Povirski 
jus« ni doživel podobne usode kot številni drugi srenjski gozdovi po Sloveniji 
in ni postal sestavljanka drobnih zaplat, na katere so lastniki že zdavnaj 
pozabili. Ostal je v posesti agrarne skupnosti, z njim pa gospodari vaški 
odbor, v skladu z dolgoletnim izročilom. 

Vsako poletje vaški odbor zbere potrebe po drveh in ostalih lesnih sortimentih 
za domačo rabo. Skupaj z revirnim gozdarjem pripravi gojitveni načrt in 
označi drevje za posek v izbranem delu gozda. Člani vaškega odbora nato 
razdelijo sečišče na toliko »partov«, kolikor hišnih gospodarjev sodeluje pri 
sečnji. Sledi žrebanje, s katerim si razdelijo »parte« in v njih nato v jesenskih 
in zimskih mesecih zelo skrbno, in v skladu z navodili revirnega gozdarja, 
izvedejo sečnjo. 

Kratke novice

Delo v študijskem krožku (Povir)

Delo v študijskem krožku (Povir)

Delo v študijskem krožku (Povir)

Navadni jesenček–Dictamnus_albus

Brošura
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ŠLI SMO PO GOBE
Hedvika Jenčič, univ. dipl. inž. gozd. 

Na OE Maribor smo se odločili, da organiziramo začetni tečaj spoznavanja 
gob. Na 10-urnem tečaju, ki ga je izvajal g. Slavko ŠEROD (gobarsko 
društvo Lisička Maribor), smo se na začetku seznanili s Kodeksom 
nabiralcev in proučevalcev samoniklih gliv mikološke zveze Slovenije in 
osvežili znanje o predpisih Uredbe o varstvu samoniklih gliv.

 Prostori gozdne šole omogočajo izvedbo 
programa tudi ob slabem vremenu v 
obliki predavanj, družabnih iger in 
predvajanj filmov. Koča je opremljena 
s številnimi gozdarskimi pripomočki in 
orodji. Za otroke so zelo vabljivi lovski 
eksponati, kože divjadi, nagačene živali, 
orožje itd.
 
Ko ljudje zapuščajo gozdno šolo, 
povsem drugače gledajo na posekano 
drevo, uplenjeno divjad, na polno 
naložen gozdarski kamion in na 
poklice v gozdu. Mnogim se prebudijo 
globlji čuti do narave, poveča se 
znanje ali spremenijo pogledi. Takšen 
človek v gozdu več in drugače vidi, je 
bolj pozoren na glasove, kamne, rože 
in drevesne vrste. Koraki skozi gozd 
postanejo mehkejši. 
 
Zaključek obiska na to temo je bil, da bi tudi mi lahko vzore in dobre izkušnje 
prenesli v naše okolje. Zelo primerno se nam zdi posestvo Brdo pri Kranju, 
kjer že razpolagajo s potrebno infrastrukturo in kadrom.

Kratke novice

Gozdna pedagogika v Avstriji
Tomaž Polajnar, OE Kranj, revirni gozdar  

Gozdna pedagogika je mlada veda, ki se je začela uveljavljati šele v 
zadnjem desetletju. Sprva se je razvijala v Srednji Evropi, zlasti na 
nemško govorečem območju. V zadnjem času vse bolj prodira tudi v 
druge dežele. 

Razvoj človeške družbe spreminja odnos človek - gozd. Zaradi ekološke 
ozaveščenosti se to področje preriva v ospredje vsakdanjega življenja. 
Javnost postaja na odnos človek – gozd vse bolj pozorna in kritična. 

Kaj je gozdna pedagogika (nem. Waldpädagogik)? Gozdna pedagogika 
je vzgoja in izobraževanje o gozdu. Človek je imel v preteklosti kot 
poljedelec, kmet ali gozdar drugačen odnos do gozda. Soodvisnost in 
delo v njem ga je vodilo v tesen stik, pogosto tudi v pohlep in uničevanje. 
Glavni cilj gozdne pedagogike je podkrepiti razumevanje človek - gozd 
in doseči odgovorno in zavestno ravnanje človeka v gozdu.

Pri snovanju in razvoju gozdne pedagogike so bili gozdarji pionirji, ki so 
ponudili metode dela, izkušnje, čas in informacije. Gozdna pedagogika 
ponekod že postaja gozdarjem prednostna delovna naloga, ki se trži. Za delo 
je bilo potrebno predhodno vložiti precej naporov v pripravo zakonske in 
finančne podlage.
  
Marca smo se tudi nekateri gozdarji iz Kranja udeležili ene predstavitve 
gozdne pedagogike. Primer dobre prakse smo videli v Brucku ob Muri 
na avstrijskem Štajerskem. Sodelovanje z edino gozdarsko  šolo v 
Avstriji nam postaja že utečeno. Prijazno povabilo direktorja Antona 
Aldriana je bilo zato nadvse vabljivo in dobro organizirano s strani 
prof. Marjana Davida.
 
Avstrija je poleg Nemčije vodilna na področju gozdne pedagogike. Gozdarji 
so se začeli dobro zavedati svoje moči, ki jo prenašajo z gospodarjenjem 
gozdov in gozdnega prostora na naravne vire. Kritično in pogosto proti njim 
uperjeno, ozaveščeno ter politično vse bolj podkrepljeno javnost so sprejeli 
za sodelavca in jo spremenili v zaveznika. Spremembe so bile usmerjene 
tudi v rušenje dolgoletne gozdarske prakse in miselnost gozdarskih kadrov. 
Gozdarska stroka je bila prisiljena pred javnostjo opravičevati svoje delo in 
obstoj tudi na drugačen način. Gozdna pedagogika torej v gozdarstvo prinaša 
večjo odprtost, širi obzorje, vodi v  spremembe in odpira nove izzive.
 
Gozdna šola v Brucku ob Muri je ena prvih in vodilna, ki je začela z 
zbliževanjem gozdarjev in gozdarstva z javnostjo. Gozdarska šola je 
opuščeno gozdarsko kočo leta 2003 v šolskem gozdu preuredila in jo v 
ta namen opremila v gozdno učilnico. Koča ni namenjena le rednemu 
izobraževanju dijakov, temveč  letno sprejme okoli 1000 oseb, ki se 
udeležijo programa izobraževanja. 

Najmočnejša ciljna skupina so otroci in dijaki iz bližnje in daljne okolice. 
Cilj avstrijskega šolstva je, da mora vsak šoloobvezni otrok spoznati vsebine 
gozdne pedagogike in se vsaj enkrat udeležiti vodenja skozi gozd. Stroške 
vodenja delno sofinancira država iz sklada za razvoj podeželja, ostanek 
krijejo starši. Cena celodnevnega vodenja na osebo je 7€, poldnevnega 4€. 
Zanimanje za to obliko izobraževanja je veliko tako s strani učiteljev kot tudi 
staršev. Otroci se takšnega izobraževanja radi udeležujejo.
 
Kakovost izobraževanja velja v veliki meri pripisati prof. Bettini 
Gailberger, ki vodi izobraževalne seminarje tudi za usposabljanje kadrov 
gozdne pedagogike. Zanimiva ciljna skupina obiskovalcev postajajo tudi 
organizirane skupine upokojencev in zaposlenih. Nekatera podjetja so 
spoznala, da je možno storilnost in kreativnost vodilnih delavcev povečati z 
učnimi programi v gozdu. 
 
Vsebina programa je zelo prožna. Otrokom je običajno predstavljena na 
igriv in nevsiljiv način, ki spodbudi domišljijo in interes do skupinskega 
dela. V neposredni bližini šole so na travniku in v gozdu nameščeni 
pripomočki in objekti. Otroci preko družabnih iger začutijo gozd na 
povsem drugačen način, kot so ga s pomočjo staršev in učiteljev. Sprehodi 
skozi gozd so pogosto povezani z «naključnim« srečanjem lovca, gozdarja 
ali gozdnega delavca. Pogovori z njimi so zanimivi in se pogosto zavlečejo 
preko načrtovanega časa. Zaključek programa je običajno ob ognju, kjer je 
možno kaj speči in pojesti.

Gozdna učilnica v Brucku ob Muri

Plešič_goban

V nadaljevanju smo spoznali značilnosti 76 vrst gliv. Seznanili smo se, kako 
spoznamo posamezno vrsto, kako ločimo vrste med seboj in katere med njimi 
so užitne, strupene ali zavarovane. Po končanem tečaju smo opravili teoretični 
test o poznavanju gliv. Vsi udeleženci smo pridobili naziv determinator 
pripravnik. V prihodnosti nas čaka naloga, da pridobljeno znanje preizkusimo 
v praksi in da začnemo nabirati gobarske kilometre. S predavateljem smo se 
razšli z željo, da teoretično znanje nadgradimo s skupnim nabiranjem gob 
in njihovim spoznavanjem na terenu, kajti vemo, da rek »Šel je po gobe« pri 
Slovencih ne pomeni nič dobrega.

Po svoji vrstni pestrosti lahko glive tekmujejo s cvetnicami. Doslej je 
bilo na svetu opisanih 70.000 vrst gliv, v Sloveniji okoli 2.500 vrst. Po eni 
strani so glive povzročiteljice bolezni in gnitja, po drugi strani jih vidimo 
kot nepogrešljivi člen med živim in neživim svetom. Z mikoriznimi 
povezavami z zelenimi rastlinami omogočajo rast gozdov in travnikov ter 
vplivajo na njihovo vitalnost.
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Iz naše prakse

Zakonski posegi v lastninsko 
pravico lastnikov gozdov
Bogdan Juteršek, univ. dipl. prav. 

Konec lanskega leta je Ustavno sodišče RS (US) presojalo skladnost 
nekaterih določb Zakona o gozdovih (ZG), Zakona o divjadi in lovstvu 
(ZDLov-1) in Zakona o varstvu okolja (ZVO). V nadaljevanju sledi kratek 
prikaz nekaterih stališč US, ki se tičejo ustavnosti omejevanja lastninske 
pravice lastnikov gozdov. 

Pobudniki postopkov pred US so med drugim navajali, da je 5. člen ZG 
v delu, kjer nalaga lastnikom gozdov, da morajo v svojem gozdu dovoliti 
lov, v nasprotju z Ustavo, ker po njihovem mnenju posega v pravico do 
zasebne lastnine.
US je že večkrat pred tem zavzelo stališče, da lastninske pravice, ki jo 
zagotavlja Ustava RS v 33. členu, ni mogoče obravnavati brez 67. člena 
Ustave, ki govori o gospodarski, socialni in ekološki funkciji lastnine, zaradi 
česar mora imeti lastnina poleg individualistične funkcije tudi funkcijo za 
celotno družbeno skupnost, še zlasti če gre za naravna bogastva, kot je to v 
primeru gozda in divjadi. Zakonodajalec je na podlagi 5. in 70. člena Ustave 
RS dolžan z zakoni določiti pogoje za izkoriščanje naravnih bogastev, pogoje 
uporabe zemljišč, pogoje in način uresničevanja gospodarskih in drugih 
dejavnosti z namenom uresničevanja skrbi države za zdravo življenjsko okolje. 
Upravljanje z divjadjo (izvrševanje lovske pravice) brez uporabe zemljišč 
in gozdov ni mogoče. Izvajanje lovske pravice obsega številne naloge, za 
katere je potrebno strokovno znanje o divjadi in okolju. Z divjadjo ni mogoče 
učinkovito upravljati brez sodelovanja nosilcev lovske pravice. US je ocenilo, 
da je obveznost lastnikov, da dopustijo uporabo svojih zemljišč usposobljenim 
osebam za izvrševanje lovske pravice, nujen in primeren ukrep za dosego 
ustavno varovanih ciljev. 

Pobudniki so tudi navajali, da 163. člen ZVO posega v lastninsko pravico 
lastnikov gozdov, ker določa, da je divjad državna lastnina. 
US je obrazložilo, da je divjad poleg gospodarske in socialne funkcije 
pridobila predvsem ekološko funkcijo (ohranjanje biološke raznovrstnosti, 
ohranjanje naravnega ravnovesja). S civilizacijskim razvojem je pri divjadi 
bolj poudarjen njen naravovarstveni pomen in pomen za skupnost kot pa njen 
pomen za posameznika. Temeljna funkcija divjadi ni več v zadovoljevanju 
gospodarsko-ekonomskih interesov kmetijstva in gozdarstva, temveč je 
divjad del okolja. Zaradi takšne funkcije divjadi za okolje je divjad dobila 
status naravnega bogastva. US je ugotovilo, da je zakonodajalec s tem, ko je 
določil, da je divjad v državni lasti in ne nikogaršnja stvar (res nullius), ravnal 
v skladu z Ustavo in ni posegel v pravico do zasebne lastnine.

Predmet presoje US so bile tudi številne določbe ZDLov-1, med drugim 
tudi ureditev, po kateri lovska pravica ni del lastninske pravice na 
zemljiščih in v gozdovih.  
Pravica lova in pravica prisvajanja divjadi sta po ZDLov-1 sestavni del lovske 
pravice. Lovska pravica je samostojna pravica javnopravne narave, ki ne 
izvira iz lastninske pravice na zemljišču in izvorno pripada državi, ki jo lahko 
prenese na zasebne subjekte. Izvajanje lovske pravice ne pomeni samo lova 
divjadi, ampak obsega številne strokovne naloge, zato morajo lastniki zemljišč 
poleg lova dopustiti tudi izvrševanje drugih ukrepov, potrebnih za učinkovito 
upravljanje z divjadjo. US je ugotovilo, da koristi, ki jih prinaša izvrševanje 
lovske pravice na način, določen z ZDLov-1, s katerim se zagotavlja varovanje 
naravne dobrine, odtehta težo posega v lastninsko pravico lastnikov zemljišč, 
ker lastnikom ostanejo vsi bistveni elementi lastninske pravice (posest, raba, 
razpolaganje). 

Lastniki zemljišč in gozdov imajo na drugi strani določene pravice, npr. 
pravico do odškodnine, če mu je povzročena škoda (škoda po divjadi; škoda, 
nastala pri izvrševanju lova in pri upravljanju z lovišči; škoda zaradi posebnih 
ukrepov za varstvo divjadi, ki presega splošne naravovarstvene omejitve), 
pravico do udejstvovanja pri lovu pod zakonskimi pogoji in pravico do članstva 
v lovski družini, če imajo na območju lovišča prijavljeno temeljno kmetijsko 
ali gozdarsko dejavnost ali če so lastniki 15 ha gozdnih ali kmetijskih površin. 
Prav tako ima lovska družina, katere večji del članov so lastniki zemljišč 
in gozdov na območju lovišča oziroma katere večji del članov ima stalno 
prebivališče na tem območju, prednost pri pridobitvi koncesije v razmerju do 
drugih lovskih družin, razen pri prvem postopku podelitve koncesije. 

Celotna vsebina odločb US je objavljena v Ur. l. RS, št. 112/06 in št. 118/06.

O klopih in boreliozi
Andrej Šiljar, KE Luče 

Okrog leta 200 pr. n. št. je rimski senator Kato starejši takole opisal 
idilični čas prihodnosti: ne bo več bolečin, volne bo v izobilju in klopi 
ne bodo več tako nadležni. Po 2200 letih se človeštvo še ni rešilo bolečin, 
klopi pa so enako nadležni in iz leta v leto številnejšim ljudem zagrenijo 
življenje. 

V Sloveniji je leta 2006 za boreliozo zbolelo 4487 ljudi, za klopnim 
meningoence-falitisom (KME) pa 372. Po  številu obolelih/100.000 
prebivalcev je Slovenija pri boreliozi na prvem mestu v svetu, pri KME pa 
na tretjem mestu v Evropi. Razen tega odpade na Slovenijo polovica vseh 
evropskih primerov erlihioze.  Bolezni, ki jih prenašajo klopi, so velik 
problem, do katerega se zdravstvena sfera v Sloveniji vede dokaj brezbrižno. 
Kot dokaz poglejmo primerjavo z Avstrijo. Pred 30 leti je bilo v Avstriji 
okrog 700, v Sloveniji pa okrog 400 primerov KME na leto. S cepljenjem 
več kot  ¾  prebivalstva so v Avstriji zmanjšali število KME na okrog 60 na 
leto. V Sloveniji, kjer je cepljeno manj kot 10 % prebivalstva, pa je število 
primerov KME še vedno 200-300 na leto.

Podobno je tudi pri boreliozi. V Sloveniji zdravniki prijavljajo boreliozo po 
glavnih simptomih: kot eritemo migrans (EM), meningitis, polinevritis in 
artropatijo. Različne raziskave po svetu navajajo, da se EM (rdeči kolobar 
na koži) pojavlja v 60-90 % primerov borelioze. V Sloveniji prijave EM 
predstavljajo 96 % primerov borelioze, kar pomeni, da je 10-60 % primerov 
borelioze neprepoznanih. Bolezen se obravnava pod drugimi diagnozami 
in verjetno nepravilno zdravi. Nekateri pa celo ocenjujejo, da je kliničnih 
primerov borelioze v Sloveniji 2-3-krat več, kot je prijavljeno (poglejte 
internetno stran Društva bolnikov z boreliozo http://www.borelioza.si). 
Slovenski raziskovalci na področju klopnih transmisivnih obolenj so med 
vodilnimi v svetu (npr. prvi primer erlihioze v Evropi so odkrili v Sloveniji), 
vendar pa pri dejanskem zdravljenju bolniki doživljajo vse preveč frustracij 
in nerazumevanja. Veliko jih zato išče pomoč pri alternativnih metodah 
zdravljenja.

Kako bolezni, ki jih prenašajo klopi, prizadevajo gozdarje? Primerov 
klopnega meningoencefalitisa, zaradi učinkovitega in doslednega 
cepljenja, med gozdarji praktično ni več. Drugače pa je z boreliozo in 
drugimi bakterijskimi boleznimi, ki jih prenašajo klopi. Več raziskav 
v Evropi in dve v Sloveniji so pokazale, da so gozdarji približno 5-krat 
bolj ogroženi, kot je v povprečju ogrožena celotna populacija. Izjemoma 
je raziskava v l. 2002, opravljena med zaposlenimi v ZGS, pokazala le 
2-krat večjo incidenco borelioze pri gozdarjih v primerjavi s kontrolno 
skupino.
     
Kako je v praksi, si poglejmo na primeru OE Nazarje. Dosedaj so trije 
zaposleni (8,5 %) potrebovali intravensko zdravljenje s ceftriaksonom. 
V letu 2005 je zaradi srčne kapi umrl gozdar, ki je imel tudi boreliozo. 
Ni izključeno, da je pri njem Lyme karditis doprinesel svoj delež k tako 
tragičnemu poteku bolezni.
     
Sedanji ukrepi na področju informiranja, preventive, diagnosticiranja in 
terapije v Sloveniji niso zadovoljivi. Posledica je stalen porast primerov 
borelioze, zlasti pozne in kronične oblike. Tudi v ZGS je potrebno izboljšati 
informiranje in preventivo.      

Borrelia burgdorferi v BSK kulturi
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Iz naše prakse

Gozdarji čakamo, da se borelioza prizna kot poklicna bolezen. Če vemo, 
kako velike težave ima medicina pri objektivni evalvaciji kliničnih znakov 
in pri laboratorijskih testih borelioze, smo lahko le skeptični glede obljub, 
da se bo to zgodilo kmalu.  Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni je bil 
sprejet avgusta 2003 in zdi se, da v treh letih, ki so minila od tedaj, ni bilo 
večjega napredka. V te postopke se mora bolj aktivno vključiti sindikat 
delavcev ZGS, saj je bila to ena izmed zahtev, postavljenih na stavki 
junija 2003.

Prodaja visokovrednega lesa 
na licitacijah
Tomaž Polajnar, KE Kranj 

Prodaja na licitaciji je ena od bolj znanih oblik prodaje visokovrednega 
lesa. Prve licitacije so bile v Nemčiji že pred dvema desetletjema, kasneje 
tudi v Avstriji. Sprva je bilo ob takšni obliki trženja lesa kar precej 
pomislekov, še zlasti pri odkupovalcih lesa. 

Licitacije lesa organizirajo kmetijskogozdarske zbornice, ki so obenem tudi 
krovne organizacije kmetov (pri navajanju podatkov se navezujem na štajersko 
licitacijo iz Grosswilfersdorfa pri Gradcu). Pri organizaciji sodelujejo običajno 
še gozdarska društva, večji posestniki in podjetja, ki se ukvarjajo z odkupom 
in prodajo lesa. Njen namen je zbližati ponudnike s končnimi potrošniki. 
Kupci so večinoma domači, veliko pa jih prihaja iz severne Evrope, kjer 
je domača ponudba zelo revna zaradi slabših pogojev rasti listavcev. To so 
večinoma specializirani obrati za izdelavo visoko-kvalitetnih izdelkov. Furnir 
se uporablja za cenjeno pohištvo in luksuzno opremo. Precej lesa se porabi za 
dekorativne in umetniške izdelke, za glasbila in v restavratorstvu.

Prodaja lesa na licitaciji postaja vse bolj zanimiva zaradi enostavnega 
sodelovanja in vabljivih cen. Lastniki gozdov na svoje stroške dostavijo 
hlode na razstavni prostor. Čas sečnje je omejen na zimski čas kar je tudi 
garancija za dobro kvaliteto. Vsak hlod je potrebno na čelu opremiti s številko. 
Zbornični delavci ponovno vse hlode opremijo z zaporednimi številkami, ki 
so osnova za sestavo liste. Tako je vsak hlod na listi zapisan s podatki drevesne 
vrste, dolžine, premera in volumna. Po končani licitaciji se ta lista dopolni z 
doseženo ceno in številom kupcev posameznega hloda.

Licitiranje običajno poteka dva ali tri dni, kupci si ogledajo blago in v zaprtih 
kuvertah oddajo ponujeno ceno za posamezen hlod, voden pod zap. številko. 
Komisija izbere najboljšega ponudnika. Običajno je za visokokvalitetne 
sortimente veliko ponudnikov, zato dosegajo visoko ceno. Zanimivo je, da je 
med ponujenimi cenami zelo velik razpon. Podpovprečno razstavljeno blago 
in nezanimive drevesne vrste imajo malo povpraševanja, nihanje ponujenih 
cen je majhno.

Kupci se pogodbeno vežejo, da Zbornici v enem tednu plačajo les in ga 
odpeljejo. Zbornica po tem času nakaže izkupiček lastnikom gozdov. Za 
organizacijske stroške in reklamo si zaračuna 17 €/m³. Lahko se zgodi, da 
les ni prodan. V tem primeru ga je lastnik dolžan odpeljati ali prodati po 
normalni tržni ceni lokalnim odkupovalcem. Primeri neprodanega lesa so 
le pri podpovprečni kvaliteti ali ko lastnik postavi limit za še sprejemljivo 
ponujeno ceno.

Licitacija je dober primer tržnega gospodarjenja. Na osnovi ponudbe 
in povpraševanja se izoblikuje trenutna tržna cena. Lastniki hlodov so 
tako izpostavljeni določenemu tveganju, saj ni jasno, koliko kupcev se bo 
pojavilo in kakšna je njihova kupna moč. Slabo povpraševanje pri dobri 
ponudbi lahko izoblikuje celo nižjo ceno, kot je običajna na lesnem trgu.  
Nekateri kupci ponujajo zelo nizke cene in če so edini kupec, si zlicitirajo 
ugodno ceno. Tudi kupci tvegajo. Ne vedo, kako visoko ponudbo za 
posamezen hlod bodo oddali konkurenčni kupci. Pri nizko ponujeni ceni 
lahko ostanejo brez nakupa, z visoko ceno pa tvegajo in les lahko celo 
preplačajo.

Trenutno je dobro povpraševanje po gorskem javoru in orehu. Oreh se 
pogosto prodaja s koreninskim sistemom. Te dve drevesni vrsti dosegata 
praviloma najvišje cene, tudi preko 1000 €/m³. Odlično se prodajajo divja 
češnja, domača hruška in jablana. Za prodajo postaja zanimiva tudi 
sliva. Trenutno upada povpraševanje po velikem jesenu, belem gabru, črni 
jelši, lipi in temnih drevesnih vrstah, kot so hrast, domači kostanj in brest. 

Prodaja bukve na licitaciji se zaradi slabega povpraševanja ne obnese. Na 
povpraševanje po določenih vrstah vplivajo modne razmere, ki se s časom 
spreminjajo. Zastopanost iglavcev je običajno bolj simbolična. Zanimiva 
za prodajo je resonančna smreka in izjemna kvaliteta rdečega bora ter 
macesna. Hlodi se morajo odlikovati s počasno in enakomerno rastjo branik, 
nadpovprečnim premerom in čistostjo debla.

Licitacija lesa ni samo iskanje in sečnja kvalitetnih dreves, spremljava 
tržnih razmer in način prodaje. Uspešna prodaja res predstavlja finale, 
ki deluje motivacijsko. Licitacija lesa in doseganje visokih cen je izziv in 
spodbuda za strokovno delo gozdarjem in lastnikom gozdov.

Zanimivi podatki na licitaciji v Grosswilfersdorfu pri Gradcu:
- 372 ponudnikov, 24 kupcev,
- 20 dr. vrst, 1111 m³ ponujenega lesa,
- 1589 ponujenih hlodov,
- 3540 oddanih ponudb,
- 344 €/ m³ dosežena povprečna cena,
- 4500 €/ m³ najvišja ponudba za gorski javor,
- 45 hlodov je preseglo vrednost 1000 €/m³.

Zastopanost Slovenije:
- 32 m³ lesa prodano,
- skupni izkupiček preko 10500 €,  5 lastnikov gozdov,
- prevozni stroški 500 €,
- najvišja ponudba za gorski javor 1133 €/m³; 
- 7 prodanih hlodov (skupaj 38 hlodov) je navrglo preko polovico izkupička.
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Mednarodno sodelovanje

Forest for People – 
mednarodni kongres gozdne 
pedagogike v gozdu
22.-2�. marec 2007, Gmunden/Austria

Borut Debevc

Sodelovali smo na mednarodnem kongresu gozdne pedagogike, ki je bil 
marca v Avstriji. Kongres je bil namenjen gozdarskim strokovnjakom, ki 
se ukvarjajo z gozdno pedagogiko, popularizacijo gozda in gozdarstva.

Na kongresu sta sodelovala Tone Lesnik in Borut Debevc. Predstavljeno 
je bilo delo ZGS na tem področju (Gozdne učne poti v Sloveniji, Študijski 
krožki, Interpretacija narave in vodenje skupin po gozdu …). Glavni namen 
obiska je bil spoznati tuje izkušnje in oblike delovanja gozdarjev pri gozdni 
pedagogiki. Že dlje časa v ZGS tli ideja po boljši formalni organiziranosti 
dela na tem področju. 

Nikakor ne moremo reči, da nam izkušenj  manjka, še več, kar veliko število 
zaposlenih na ZGS se skoraj permanentno ukvarja z vodenjem raznih skupin 
obiskovalcev po gozdu in pri tem je potrebno uporabljati vse svoje izkušnje in 
spretnosti za kakovostno predstavitev oziroma interpretacijo. Ugotavljamo, 
da samo izkušnje in dobro delo v preteklih letih nista dovolj. Potrebno je 
permanentno usposabljanje, stalno vzdrževanje kondicije na tem področju 
in modernejši pristop. Čas je, da v ZGS tudi na tem področju naredimo 
korak naprej in da vse svoje bogate izkušnje primerno predstavimo (brošure, 
prospekti, internet, javni dogodki …). 

Ugotavljamo, da nam med drugim primanjkuje promocijskih gradiv in 
odmevnejših akcij v javnosti. Še vedno nimamo primerne celovite predstavitve 
izjemnih dosežkov naših sodelavcev, tu mislim na številne gozdne učne poti 
in objekte v naravi. Izzivi na področju gozdne pedagogike in popularizacije 
gozdov se ponujajo kar sami.

Gozdna učna pot o varovalnih gozdovi.                                              Foto: B. Debevc

Gmunden, Avstrija

ZGS že več let načrtno gradi svoje kapacitete na področju razvoja sodelovanja v 
gozdarstvu. Tako smo pred šestimi leti s pomočjo organizacije FAO usposobili 
lastne trenerje na tem področju, ki so kasneje svoje znanje posredovali preko 
120-im sodelavcem na več izobraževalnih delavnicah. Nadaljevanje teh 
prizadevanj je tudi organizacija mednarodnega tridnevnega usposabljanja 
konec marca na Bledu z naslovom Participacijski pristop pri izmenjavi 
znanja in informacij v gozdarstvu. Usposabljanje smo organizirali kot 
del projekta KnowForAlp, katerega glavni cilj je vzpostavitev mreže za 
izmenjavo znanja v gozdarstvu na območju Alp in ki sodi pod okvir evropskih 
INTERREG III B povezav. 

Usposabljanje sta vodila Eunice in Sherwood Shankland, ki vodita 
svetovalno podjetje Shankland & Associates v Fairfaxu, Virginia (ZDA). 
Znana sta po svojih 30-letnih izkušnjah na področju facilitiranja skupinskih 
procesov na različnih delavnicah s ciljem strateškega planiranja in usklajevanja 
različnih interesov posameznih udeležencev. Eunice je tudi stalna sodelavka 
gozdarskega oddelka organizacije FAO v Rimu, kjer pokriva področje metod 
in tehnik participacije.

Usposabljanja se je udeležilo 14 zaposlenih v ZGS iz vseh koncev Slovenije. 
Dva udeleženca sta bila iz Gozdarskega inštituta Slovenije in trije iz 
Gozdarskega inštituta v Trentu (Italija). Oba inštituta sta naša partnerja v 
projektu KnowForAlp.

Udeleženci so na usposabljanju spoznali učinkovite metode vodenja 
delavnic, kot je npr. TOP® metoda, spoznali in preizkusili različne tehnike 
za zagotavljanje sodelovanja udeležencev delavnic, kot so npr. grupiranje 
po sorodnosti, analiza prioritet, analiza prednostnih polj, SWOT analiza in 
različne vrste določanja pomembnosti idej, ter se naučili tehnik aktivnega 
poslušanja. Za zaključek sta predavatelja povezala podano znanje v vajo, 
kako načrtujemo, pripravimo in izvedemo res učinkovito delavnico.

Program usposabljanja je bil zelo obširen, saj smo želeli v treh dneh pridobiti 
kar največ novega znanja. Udeleženci so bili vedno pripravljeni na aktivno 
sodelovanje v učnem procesu in jim ni bilo težko vrniti se v predavalnico tudi 
po večerji. Splačalo se je, saj sta nam predavatelja vedno pripravila kakšen 

Mednarodno usposabljanje 
s področja participacije v 
gozdarstvu na Bledu
Andrej Breznikar 

Današnje mnogonamensko in k uporabnikom naravnano gozdarstvo 
temelji na tesnem sodelovanju z različnimi deležniki. Najpomembnejši 
element tega sodelovanja je uvajanje metod sodelovanja z udeleženci 
različnih delavnic in skupinskih srečanj v vsakdanjo gozdarsko prakso. 
Te metode in tehnike zagotavljajo vzpostavitev partnerskih povezav z 
lastniki gozdov in z vsemi uporabniki učinkov gozda. Odkrivanje in 
usklajevanje potreb vseh deležnikov in na tej osnovi reševanje temeljnih 
problemov gospodarjenja z gozdnimi viri pa je odgovor gozdarstva na 
zahteve 21. stoletja, ki so postavljene pred stroko.  

Udeleženci delavnice z naslovom »Participacijski pristop pri izmenjavi znanja in 
informacij v gozdarstvu«.

nov koristen napotek ali idejo in s tem, kot sta slikovito opisala, »brusila 
našo žago« za boljše in bolj timsko vsakodnevno delo. Ob koncu so bili vsi 
udeleženci zelo zadovoljni s pridobljenim znanjem, ki jim bo prav gotovo 
koristilo pri vsakdanjem delu in ki so ga pripravljeni deliti tudi s sodelavci. 
Verjamem, da boste prav kmalu sodelovali na kakšni od delavnic, kjer bodo 
uporabljene ideje, ki sta nam jih zelo predano in natančno posredovala gospa 
in gospod Shankland.



 glasilo Zavoda za gozdove Slovenije   List 1� 

Naši sodelavci

Tomaž Gradišnik 

Tomaž Gradišnik je inž. gozdarstva. Zaposlen je na OE Nazarje, KE 
Šoštanj kot revirni gozdar. Kot predstavnik sindikata na OE se spopada 
s čedalje bolj perečo problematiko krčenja delovnih mest. Je priljubljen 
gozdar in delovni tovariš. Izven delovnega časa, ki pa mu ga preostaja 
čedalje manj, je skrben družinski človek in ljubitelj narave. Ukvarja 
se z zanimivim, a zahtevnim konjičkom. Kljub prezaposlenosti in 
pomanjkanju časa je z veseljem privolil v pogovor za naše bralce. Pogovor 
je vodila in ga takole zapisala Amalija Žunter, poslovna sekretarka na 
Zavodu za gozdove Slovenije, OE Nazarje.

Tomaž Gradišnik

Kdo ste, Tomaž Gradišnik, kako bi se predstavili našim bralcem?
Družinski človek, ki se prehitro bliža štiridesetemu rojstnemu dnevu.

Ste gozdar po poklicu in po srcu. Čemu se lahko zahvalite, da ste 
usmerili svoje življenje v ta lepi poklic? Je bila odločitev naključna ali 
pa ste že kot otrok vedeli, da ne boste astronavt ali zdravnik, ampak 
gozdar?
V šestem razredu osnovne šole sem bil prvič na počitniškem delu na 
takratnem TOK-u v Šoštanju in zgodila se je ljubezen na prvi pogled, ki 
še traja.

Na Zavodu ste v dvojni vlogi: ste revirni gozdar in predstavnik sindikata; 
se morda v tej dvojni vlogi kdaj pa kdaj tudi težko znajdete? Kako 
Vam uspeva zastopati interese delavcev proti delodajalcu – državi? So 
sodelavci - člani sindikata - zadovoljni s svojim predstavnikom?
Če so delavci zadovoljni z menoj, morate vprašati njih. Sam vsekakor 
nisem zadovoljen s trenutnim položajem, v katerem se nahajamo zaposleni 
v ZGS. Nekako se mi zdi, da pri naših sindikalnih prizadevanjih stopicamo 
na mestu, saj na drugi strani ni pravega posluha za ureditev razmer. 

Kako Vas vidijo in cenijo Vaše stranke – lastniki gozdov? Vam kdaj 
povedo, kaj mislijo o Vašem delu?
Naše delo je pač takšne narave, da nenehno srečujemo nove ljudi. Lahko 
rečem, da z 99 % dobro sodelujem, 1 % je pač upornikov, ki delajo težave 
tako meni kot sebi. Ko si dlje časa v revirju, te ljudje, s katerimi imaš več 
stikov, pač vzamejo za svojega, tako da brez tebe ne mine niti kakšen krst, 
abraham ali nenazadnje tudi pogreb. 

Nam lahko izdate kaj o svojih ambicijah, poklicnih in osebnih?
V službi kakšnih večjih ambicij nimam, saj je zame delo revirnega gozdarja 
točka, kjer se teorija združi s prakso in predstavlja najbolj direkten stik 
z gozdom. Osebno imam eno veliko željo, saj bi rada z ženo kar se da 
najhitreje postavila novo hišo, ker smo prejšnjo po sili razmer prodali. 
Malih želja pa je veliko. 

Pred kratkem nas je dobesedno šokiral Gorejev film Neprijetna 
resnica. Kakšen je Vaš pogled na stanje in prihodnji razvoj našega 
odnosa do okolja? Kaj čaka nas in naš planet?
Prihodnost nam ne prinaša nič kaj dobrega, saj je človek zašel iz neke še 
normalne poti. Če pogledam v svoje otroštvo in se spomnim, kako smo 
v vaškem potoku lovili ribe, danes pa je struga mokra samo ob močnem 
deževju, potem vem, da je nekaj hudo narobe. Veja, na kateri sedimo, je 
že hudo nažagana.

Slišala sem, da radi pojete, ste glasbenik in izdelujete tudi glasbila 
- harmonike. Kdo Vas je vsega tega naučil?
Glasbenik ravno nisem, posluha je bolj malo, res pa je, da sem se nekaj 
let nazaj pričel učiti igrati na diatonično harmoniko. Delam v revirju, kjer 
ima praktično vsaka kmetija svojo »frajtonarco« in od tu ljubezen do tega 
inštrumenta. Poleg želje po igranju je v meni rasla tudi želja po izdelavi 
lastne harmonike, ki mi jo je s pomočjo mojstra Cafute iz Celja tudi uspelo 
uresničiti.

Vam je pri srcu določena zvrst glasbe?
Praktično poslušam vse, res pa sem v zadnjem času bolj na »domačem« 
tiru. Najbolj sta mi pri srcu Brane Klavžar in Peter Fink.

Kakšno je bilo vaše otroštvo in kako zdaj vi sami poskušate usmerjati 
v pravo smer svojega sina; mu želite vcepiti določene ambicije, cilje?
Otroštvo je bilo lepo, čeprav vedno ni bilo lahko. S sestro sva živela samo 
z mamo, ki pa naju je naučila dela in poštenja. Upam, da bom te vrednote 
prenesel na sina, čeprav tisti rek, da se z delom in poštenjem daleč pride, v 
današnjih časih ne drži najbolj. 

Verjetno je čas, ko ste z družino, odmerjen zelo skopo. Ste takrat, 
ko ste doma, zares doma? Vam uspeva razmejiti službo in družinsko 
življenje? 
Časa je dovolj, le vzeti si ga je treba. Tisti, ki pravi, da ima premalo časa, 
je slab organizator. Doma skušam čim manj misliti na službene probleme, 
vendar določenih stvari enostavno ne moreš kar odklopiti.

Menite, da je v sedanjih življenjskih in delovnih pogojih sploh mogoče, 
da oba zakonca izpolnita svoje poklicne, razvojne, osebne ambicije? 
Ali pa je neizogibno, da se eden žrtvuje za drugega?
Vedno se je potrebno prilagajati in sklepati kompromise, tako v službi kot 
doma. Trenutno žena končuje pravno fakulteto ob delu, tako da se pred 
izpiti prelevim tudi v varuško, hišno pomočnico in še kaj. V tem ne vidim 
nič slabega ali težkega, ker je bil njen študij skupna odločitev, pa še s sinom 
sem več, kot bi mogoče bil.

Vaš najljubši letni čas? Kje najraje preživljate z družino svoj dopust?
Najljubši letni čas je vsekakor pomlad, ker takrat vse zaživi na novo. Takrat 
se večkrat odpravim v t. i. Čemaževo dolino, ki jo imam v revirju, da za 
trenutek pozabim na probleme in težave.  Z družino jo poleti mahnemo 
na otok Šolta, v katerega smo dobesedno zaljubljeni, pozimi pa gremo 
ponavadi na Roglo. 

Vaša življenjska filozofija in moto? In Vaše sporočilo našim bralcem? 
Jim lahko za konec najinega druženja daste kak nasvet za srečnejše in 
bolj izpolnjeno življenje? 
Če bo vsak pometal samo pred svojim pragom, bo veliko manj zavisti, 
nevoščljivosti  in jeze.

Amalija Žunter

IntervjuIntervju



LOVIŠČE MEDVED
Iztok Ožbolt, vodja lovišča s posebnim namenom Medved

Namenoma v naslovu nisem navedel našega formalnega naziva, in sicer 
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Lovišče s posebnim 
namenom Medved. Razlog ? Od ustanovitve leta 1949 do danes se v imenu 
ni spreminjal del naziva, in sicer »lovišče«. Lovišče se je ob ustanovitvi 
imenovalo rezervatno lovišče Rog, kasneje državno lovišče Rog, gojitveno 
lovišče Medved in danes lovišče s posebnim namenom Medved.

Rezervatno? Odgovorov je lahko več. Morda je pravi tisti, katerega del pojasni 
tudi, da se lovišče Medved, kakor tudi ostala lovišča s posebnim namenom, 
nahaja na posebej ohranjenih delih gozdnih ekosistemov v Sloveniji. Tistih, 
ki so šele nedavno opredeljena z Naturo 2000 oz. nekoliko prej, raznimi 
kategorijami zavarovanih naravovarstvenih območij. Mimogrede, na 
področju Triglavskega narodnega parka je bilo leta 1949 ustanovljeno tudi 
takrat rezervatno lovišče Triglav.

Naše delovanje torej ni izključno lovsko udejstvovanje. Potrebna finančna 
sredstva za delovanje lovišča, ohranjanje in izboljševanje življenjskega 
prostora divjadi in drugih živali, ohranjanje populacij divjadi, vzdrževanje 
premoženja, ki je v lasti države in s katerim upravlja Zavod za gozdove 
Slovenije, pa pridobimo z lovskim turizmom, obiski nelovcev, ki divjad 
samo opazujejo, prodajo mesa uplenjene divjadi, opravljanjem nalog v 
zvezi z velikimi zvermi, katerega plača, na podlagi pogodbe, Ministrstvo 
za okolje in prostor ter s sredstvi, pridobljenimi iz sodelovanja v projektih. S 
temi sredstvi zagotavljamo tudi opravljanje nalog, katere so sicer v Zakonu o 
divjadi in lovstvu navedene kot naloge, ki jih opravljamo v javnem interesu.

Nekaj prihodka bi lahko pridobili tudi z izvajanjem naravovarstvenega 
nadzora. Za izvajanje naravovarstvenega nadzora smo, razen izjem, ki imajo 
primerno formalno izobrazbo, zaposleni v lovišču Medved nesposobni. 
Kolikor mi je znano, je strokovne podlage za organizacijo naravovarstvenega 
nadzora zaposlenih v Zavodu za gozdove pripravil zavod sam. Hkrati smo 
na podlagi določil Zakona o divjadi in lovstvu o dogajanju v življenjskem 
prostoru divjadi dolžni obveščati tudi Zavod za gozdove.

Lovska koča LPN Medved v Šahnu

Lovišče s posebnim namenom se predstavi

Osebna izkaznica lovišča s posebnim namenom Medved:
-  lega v Sloveniji: Kočevsko, 
-  velikost: 38.000 ha; 
-  sistematizirano št. zaposlenih: 18; 
-  dejansko zaposlenih: 14, 
-  revirni lovci bivajo v lovskem revirju, 
-  pomembne vrste divjadi: jelenjad, srnjad, divji prašič, 
-  prisotne velike zveri: medved, volk, ris; 
-  dve lovni obori: divji prašič, damjek, muflon, jelenjad,
-  sodelovanje pri strokovnoraziskovalnih nalogah, strokovnih 

ekskurzijah, projektih, kot so odlov medvedov za ponovno naselitev 
v dežele EU, intervencijski skupini za rjavega medveda itd.

Naš jutrišnji dan
Lovišča s posebnim namenom je ustanovila Vlada Republike Slovenije z 
Uredbo o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Ur. 
l. RS, št. 117/2004). V času spreminjanja, dopolnjevanja Zakona o divjadi 
in lovstvu je zaradi interesov upravljavcev lovišč, lovskih družin, interesov 
lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov ter interesov drugih sredin naš 
jutrišnji dan, recimo, odprto vprašanje.

Zaključen niz izobraževanj in 
usposabljanj za komuniciranje 
Nature 2000
Tone Lesnik, član projektnega sveta  
Lucija Marovt, Pristop Consensus

V okviru projekta Komunikacijska podpora implementaciji Nature 2000, 
o katerem smo že pisali v glasilu List, se je od marca do maja zvrstil niz 
izobraževanj in usposabljanj za komuniciranje Nature 2000. Na skupno 
7 izobraževalnih srečanjih je bilo vabljenih približno 150 predstavnikov 
iz ZGS, Zavoda RS za varstvo narave, Kmetijsko-gozdarske zbornice 
Slovenije, parkov in nevladnih organizacij, ki v izvajanje projektov 
vključujejo komunikacijske aktivnosti. Splošna ocena in odzivi 
udeležencev z vsebinami in organizacijo srečanj so bili zelo pozitivni.

Izvajalci projekta, ki jih vodi Pristop, so v posnetku stanja na začetku projekta 
ugotovili, da komunikatorji želijo pridobiti več strokovnih vsebin, in da je 
raven znanja in izkušenj s področja komuniciranja zelo različna. Zato je bilo 
prvo izobraževalno srečanje z naslovom »Organizacija in izvajanje Nature 
2000 v Sloveniji« konec marca v Ljubljani namenjeno strokovnim vsebinam 
ter predstavitvi ključnih organizacij in njihovih nalog v okviru Nature 
2000. Mag. Špela Habič iz OE Postojna je predstavila delo ZGS. V okviru 
predstavitev primerov dobre prakse pa je mag. Hrvoje Oršanič iz OE Brežice 
predstavil projekt »Zakup starih hrastov v gozdu Dobrava pri Brežicah«.

Od splošnega h konkretnemu
Nadaljevanje izobraževanj je bilo namenjeno komunikacijskim vsebinam. 
Drugo izobraževalno srečanje z naslovom »Komuniciranje – kaj,  kdaj, 
kje, komu, kako, zakaj?« so organizatorji izvedli dvakrat: na Pohorju in v 
Postojni. Ključna vsebina usposabljanja se je nanašala na temeljna načela in 

pravila komuniciranja, razlikovanje med različnimi oblikami komuniciranja, 
pripravo, načrtovanje, izvajanje in merjenje komuniciranja ter skupinskemu 
delu na praktičnih primerih. Pomemben del srečanja je predstavljalo delo 
v skupinah na praktičnih primerih, predvsem pripravi komunikacijskih 
načrtov in razpravi o dosedanjih izkušnjah komunikatorjev. Obe srečanji sta 
potekali v interaktivnem in sproščenem vzdušju.

Tretji sklop izobraževanj in usposabljanj za komunikatorje Nature 2000 pa 
je bil namenjen pridobivanju komunikacijskih veščin in delu na praktičnih 
primerih, razdeljen pa je bil na osnovni program z naslovom »Kako se 
pripraviti in izvesti učinkovito komuniciranje?« in nadaljevalni program z 
naslovom »Kako izboljšati komuniciranje?«, ki sta bila prav tako izvedena 
dvakrat. Udeleženci so se ukvarjali s pravili in praktičnimi primeri iz 
retorike, javnega in medijskega nastopanja, z veščinami pisanja, vodenjem 
sestankov in delavnic, pripravo predstavitev itd. Vsako srečanje pa je bilo 
zaključeno z doživljajskim vodenjem pod vodstvom mag. Špele Habič. 

Odzivi udeležencev
Na koncu vsakega srečanja so izvajalci projekta pripravili anketne 
vprašalnike. Rezultati kažejo na visoko stopnjo zadovoljstva z vsebinami, 
predavatelji in organizacijo vseh srečanj. Mag. Špela Habič je za vse štiri 
izvedbe doživljajskega vodenja prejela najvišje ocene in dodatne pozitivne 
komentarje udeležencev. 

Posebno vprašanje pa je bilo namenjeno tudi pridobivanju vsebinskih 
predlogov o komuniciranju Nature 2000 v bodoče. Predstavniki ZGS 
so izpostavili, da želijo biti bolj pogosto seznanjeni z zakonodajnimi, 
organizacijskimi, naravovarstvenimi in finančnimi vidiki Nature 
2000. Na področju komuniciranja pa želijo izvedeti še več o primerih 
iz prakse, uporabi komunikacijskih orodij, komuniciranju z lastniki 
zemljišč Nature 2000 ter merjenju učinkovitosti komuniciranja. 

V nadaljevanju projekta bodo izvajalci pripravili še priročnik za 
komunikatorje, sicer pa so predstavitve izobraževanj na voljo tudi 
na prenovljeni spletni strani: www.natura2000.gov.si. Kmalu pa bo 
prenovljen tudi elektronski bilten eNatura.

1� List  glasilo Zavoda za gozdove Slovenije



Alpe Adria 9. - 10. marec 2007
Janez Konečnik, Kočevje 
Foto: Katja in organizatorji

Končno je Italijanom na Južnem Tirolskem uspelo izpeljati to 
tradicionalno tekmovanje gozdarjev v smučanju. Kot je že v navadi, nas 
kolegi iz tega konca Italije vedno presenetijo s prijaznostjo, gostoljubjem 
in dobro organizacijo. Tudi tokrat so našli nam bolj malo znana, vendar 
odlična smučišča v Sextnu, kjer smo preživeli dva krasna zimska dneva, 
čeprav je bila v naših krajih že visoka pomlad.

Poleg nas so sodelovali še Hrvati, Avstrijci (Koroška) ter Italijani (Furlanija 
- Julijska krajina) ter domačini, J. Tirolci. Slednji so tokrat uspeli osvojiti 
ekipno zmago, kar se za domačine tudi spodobi.

Naša ekipa je bila po število skromnejša kot običajno, vendar smo osvojili 
nekaj dobrih uvrstitev. Naj omenim samo zmagi Janje Lukanc (OE Bled) 
in Dušana Pirca (OE Novo mesto)  ter drugo mesto Branke Jerala (OE 
Bled) v veleslalomu. Tudi ostali veleslalomisti, tekači in tekmovalci v 
alpski štafeti smo pridno nabirali točke, seštevek je zadostoval za drugo 
mesto med ekipami.

Bilo je lepo in odšli smo z nalogo, da se v letu 2008 izkažemo kot 
organizatorji! 

Janja in Branka na zmagovalnih stopničkah.

Razglasitev najboljših ekip.

Ekipa Slovenije, nekaj jih je že prej odšlo domov.

Pa še ena slika iz gozdarskega biatlona. Hinko Andrejc na strelišču.

Udeležili smo se EFNS
Janez Konečnik, Kočevje, foto: Katja in organizatorji

V skupini gozdark in gozdarjev iz Sloveniji nas je bilo kar nekaj iz Zavoda 
za gozdove. Prispevali smo pomemben delež pri udeležbi, posebej pri 
organizacijskem delu. To največje srečanje gozdarjev Evrope so gostili 
Italijani v turističnem središču Brusson, v bližini Aoste. Tu se nas je zbralo 
blizu tisoč iz 20-ih držav. Navdušeni smo bili nad lepoto teh krajev.

Turistično središče Brusson, v bližini Aoste

Ekskurzija v narodni park Gran Paradiso: tu smo doživeli lep dan na sprehodu po 
smučinah med zasneženimi tritisočaki. Foto:

Naše kolegice so uživale v dobri družbi uniformiranih pripadnikov Corpo forestale.



ZGS na prvenstvu 
Corpo forestale
Janez Konečnik

Državna gozdarska služba Italije (Corpo forestale delo stato) daje velik 
pomen športnemu usposabljanju zaposlenih. V svojem sestavu imajo 
športno enoto (Grupo sportivo) s sedežem v Rimu. Veliko uspešnih 
športnikov, udeležencev največjih svetovnih tekmovanj in nosilcev 
odličij, je »zaposlenih« v gozdarski službi, kjer ostanejo tudi po končani 
športni karieri.

Presenetilo nas je povabilo, da se delavci ZGS udeležimo njihovega 11. 
zimskega prvenstva, ki so ga tokrat pripravili v Trbižu. Nekako smo se 
organizirali in manjša skupina je zastopala Zavod. Zaradi velike količine 
novega snega so imeli nekaj težav z izvedbo programa in s spremembami 
urnika so le izvedli vsa tekmovanja. Že v torek so se zbrali udeleženci iz vse 
Italije, skupno kar okrog 200 gozdarjev. V sredo so najprej izvedli tekmo 
tekačev na smučeh, ki bi sicer morala biti v četrtek. Startali smo vsi hkrati, 
moški in ženske, tako da je bila kar gneča. Kolona se je zaradi velikih razlik 
v kakovosti nastopajočih kmalu zelo raztegnila in zadnji so prihajali v cilj še 
dolgo za zmagovalcem. Presenetila je naša Janja iz OE Bled, ki je zasedla 
drugo mesto, čeprav se je za nastop odločila v zadnjem hipu.

Predstavniki Slovenije.

Popoldne je bila svečana otvoritev, udeleženci smo opremljeni s tablami 
držav prikorakali na glavni trg sredi mesta. Italijani so res mojstri 
ceremonijala. Vsi so bili oblečeni v slovesne uniforme, pripravili so 
nekaj govorov in plesnih točk, ki so bile prava popestritev, posebej za 
prevladujočo moško publiko.

Zvečer je bila še nočna tekma v veleslalomu, kar je bilo za marsikoga 
nenavadno doživetje. Zopet je rešila našo čast Janja s tretjim mestom, 
tokrat v »njeni« disciplini. V petek je bila na sporedu še zadnja disciplina, 
tekma alpskih štafet, ki jo udeleženci srečanj Alpe Adria že dobro 
poznamo. ZGS sta zastopala kar kolega iz OE Bled ter seveda zopet Janja, 
ki tudi z dobro vožnjo veleslaloma ni mogla nadomestiti večminutnega 
zaostanka tekačev. Popoldne je bil še zaključek tekmovanj ter razglasitev 
rezultatov.

Zelo so bili veseli našega odziva in to so tudi povsod poudarjali. Škoda le, 
da kljub večkratnim poskusom nisem uspel za udeležbo prepričati še koga 
od vodilnih v Zavodu. Še sreča, da se je vodja OE Tolmin odzval vabilu 
in prevzel nekaj protokolarnih nalog. Taka srečanja so dobra priložnost za 
navezovanje stikov in prav je, da to izkoristimo.

Z otvoritve.

Janja Lukanc na zmagovalnem odru.                                         Foto: Janez Konečnik

Program.

Ekskurzjo smo zaključili, kot se za gozdarje spodobi, v vinski kleti.

 Posebna ponudba: za vse je bilo poskrbljeno pri »Jankodomu«.


