
Glasilo Zavoda za gozdove Slovenije

Spoštovane sodelavke, 
dragi sodelavci!

Spremembe plačnega sistema

Pred nami je jesen, čas sprememb in pobiranja plodov. To 
je lahko tudi primerjava za spremembe, ki smo jih bili v 
Zavodu za gozdove deležni v prvi polovici septembra. V 
mislih imam spremembo plačnega sistema v javnem sektorju. 
Z novim plačnim sistemom so bila v Zavodu v veliki meri 
odpravljena nesorazmerja primerljivosti plačila za primerljivo 
delo z ostalimi deli javnega sektorja.

Uskladitev in prehod na nov plačni sistem je plod trdega dela 
mnogih. Pogajanja o novih plačah so bila dolgotrajna in vse 
do konca polna preobratov. Z uveljavitvijo je Zavod vstopil 
v družbo ostalih služb javnega sektorja kot primerljiva 
ustanova. 

Spremembe, ki so za nami, so le del sprememb, ki nas 
še čakajo. Šele ko bo zaključen postopek vsebinske 
reorganizacije Zavoda, bo reforma plačnega sistema v 
celoti dosegla svoj namen. V prihodnje se moramo obrniti 
h kakovosti našega dela. Odgovornost za kakovost je tako 
na vsakem posamezniku kot na vodstvu Zavoda. Le ob 
medsebojnem sodelovanju in zaupanju bomo lahko Zavod 
reorganizirali tako, da bo še bolj kot do sedaj opravljal svoje 
poslanstvo. Takšen Zavod bo predstavljal zaposlenim prijetno 
delovno okolje in zagotavljal socialno varnost. V takem 
sistemu ni prostora za nedelo in slabo delo. Dobro delo bo 
bolje prepoznano in nagrajeno. Naj bo prihajajoča jesen čas, 
ko se moramo pripraviti na vsebinske spremembe. Pomlad 
bomo lahko pričeli s sejanjem po novem, kar mora prinesti 
še obilnejšo žetev v prihodnje. Vsak posameznik se mora 
zavedati svoje odgovornosti. Med nami ne sme biti razlik, le 
odgovornosti so različne. Tudi sam ne bom pozabil na svojo.

Jošt JAKŠA
direktor
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Poškodovanost gozdov v 
poletnih neurjih in potek 
sanacije
Marija Kolšek, CE Ljubljana 

Letošnje poletje smo imeli zaradi vetrolomov povečan obseg dela 
v večini območnih enot. Močno povečan obseg dela zaradi ujm je 
zlasti v OE Nazarje in Ljubljana, v OE Tolmin, Celje in Brežice. 
Poletne ujme so se tokrat izognile oziroma  so le oplazile gozdove 
v GGO Kočevje, Novo mesto, Maribor, Postojna in Bled. 

Prvo neurje, 7. julija 2008, je večjo škodo povzročilo v Trno-
vskem gozdu v GGO Tolmin (50.000 m3 poškodovane bruto 
lesne mase). Drugo neurje, 13. julija, (350.000 m3 poškodovane 
bruto lesne mase) je najbolj prizadelo gozdove na ljubljanskem 
ter nazarskem območju med Kamnikom in Gornjim Gradom. 
V sredini avgusta (15. 8. 2008) je neurje močneje poškodovalo 
gozdove v GGO Brežice in GGO Celje (po prvih ocenah 50.000 
m3 poškodovane bruto lesne mase).

Za poškodovane gozdove v julijskih vetrolomih je minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že potrdil načrt sanacije 
gozdov. V  načrt smo združili načrte sanacije za GGO Tolmin, 
Kranj, Ljubljana, Nazarje, Murska Sobota in Sežana. Zbirni 
načrt izkazuje poškodbe gozdov na površini 14.400 ha. Zaradi 
poškodb je potreben posek 400.000 m3 bruto lesne mase (prve 
ocene so bile 440.000 m3).

Poškodovani so zlasti sestoji starejših razvojnih faz – drogovnjaki in de-
beljaki. Večinoma gre za izruvano drevje (75 %). Popolnoma uničenih je 
604 ha gozda, obnova gozda bo potrebna na 1.414 ha, od tega obnova s 
sajenjem na površini 606 ha. V poškodovani lesni masi prevladujejo iglavci 
z 68 %. Poškodovanih je bilo 178 km gozdnih cest in 70 km vlak. 

Lastniška struktura poškodovanih gozdov in s tem povezani problemi pri 
izvajanju  sanacije se po GGO zelo razlikujejo. V GGO Tolmin so vsi po-
škodovani gozdovi v državni lasti, v GGO Nazarje je večina poškodovanih 
gozdov v večji zasebni gozdni posesti (nad 20 ha). V drugih GGO je večina 
poškodovanih gozdov v razdrobljeni zasebni gozdni posesti.

Sanacija poškodovanih gozdov v julijskih vetrolomih ob veliki angažiranosti 
delavcev Zavoda na prizadetih območjih intenzivno poteka. Do konca avgu-
sta je bilo saniranih približno 80.000 m3 poškodovane lesne mase (okvirno 
2.300 m3 na delovni dan). 

V sanacijo je vključenih 18 sečnih strojev in 6 žičnic. Na terenu je povečano 
število ekip gozdnih delavcev s klasično sečnjo in traktorskim spravilom, ki 
prihajajo z vseh koncev Slovenije in tudi Avstrije. 

Prve dni je bila sanacija usmerjena v popravilo prometnic, saj so bile nekate-
re lokalne in gozdne ceste zaradi podrtega lesa neprevozne. Sanacija je bila 
prednostno usmerjena na sanacijo vodotokov in ožjih hudourniških območij 
ter na večje poškodovane površine z večjo količino kakovostnega lesa.

Tudi v GGO Brežice in GGO Celje sanacija intenzivno poteka s klasično 
sečnjo in traktorskim spravilom. Poškodovani so predvsem listavci. Polovica 
poškodovanih gozdov v GGO Brežice je v državni lasti (Bohor), medtem ko 
je večina poškodovanih gozdov v GGO Celje v razdrobljeni zasebni gozdni 
posesti.

»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.

Aktualno

Sanacija na Črnivcu (na meji OE Nazarje in OE Ljubljana) intenzivno poteka,
11. 8. 2008 
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Sestanek oddelkov III in IV na Črnivcu, 9. 9. 2008
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Vlada RS je za julijsko neurje namenila do 915.000 EUR sredstev za obno-
vo poškodovanih gozdov iz proračunske rezerve, za avgustovsko neurje pa 
127.800 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje povečanih stroškov 
poseka in gradnjo oz. pripravo – rekonstrukcijo gozdnih prometnic. Sred-
stva so na razpolago do 25. 11. 2008, ko moramo na MKGP poslati zadnji 
zahtevek za izplačilo teh sredstev. Za koriščenje sredstev moramo dodatno 
izdelati projekt za obnovo gozda v enaki obliki kot za program vlaganj v 
gozdove (za julijska neurja do 15. 10. 2008). 

Sodelavci na področju poškodovanih gozdov so zaradi sanacij močno obre-
menjeni. Veliko dela na terenu in na organizacijskem področju je že opravlje-
nega. Takoj po neurjih smo začeli z obveščanjem lastnikov gozdov o obsegu 
poškodb v gozdovih ter s svetovanjem o najnujnejših ukrepih in opozarja-
njem na nevarnosti pri delu. Izdelana so bila prva poročila o obsegu poškodb. 
Obsežna naloga je bilo sodelovanje z občinami pri popisu škode po neurjih. 
Organizirali smo prikaze varnega dela na prizadetih območjih. Za lastnike 
gozdov smo pripravili seznam gozdarskih podjetij, ki so ponudila svoje uslu-
ge pri sanaciji poškodovanih gozdov. Ob rednem spremljanju in usmerjanju 
sanacijskih del smo izdelali načrt sanacije za julijski vetrolom ter na MKGP 
poslali zahtevek za izplačilo namenskih sredstev za obnovo poškodovanih 
gozdov.

Ob ugodnih vremenskih razmerah bo posek poškodovanih dreves zaključen 
do konca marca 2009. Zagotavljanje obnove poškodovanih gozdov pa bo 
dolgotrajnejši proces.

Aktualno

Odvoz lesa s Črnivca
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Vetrolom v Trnovskem gozdu
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 Strojna sečnja na Črnivcu
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Nov plačni sistem v 
javnem sektorju
 
INTERVJU  - Jošt Jakša, direktor

Za nami je uveljavljanje novega plačnega sistema v javnem sek-
torju. Zakon, ki je postavil temelj za ta sistem, je bil sprejet že 
leta 2002. Plačni sistem, ki je bil v veljavi do sedaj, je bil nepre-
gleden, predvsem pa nepravičen do nekaterih panog, v katere 
prav gotovo lahko uvrstimo tudi ZGS. Plače so se nekaterim 
skupinam v javnem sektorju poviševale in krpale z raznimi do-
datki, mi teh dodatkov nismo imeli, tako da smo v tem pogledu 
zaostajali za drugimi. Sedaj kaže, da gredo stvari na bolje. Pri-
čakovanja zaposlenih so bila velika. Mnogim so se pričakovanja 
izpolnila, nekaterim tudi ne, saj so bila večja. Urejanje plačnih 
razmerij je samo eden izmed korakov za uspešno delovanje Za-
voda. Prosili smo direktorja g. Jošta Jakšo, da nam poskuša 
pojasniti dogodke, ki so pripeljali k temu, da bodo plače pregle-
dnejše, za marsikoga pa tudi višje kot do sedaj.

Spoštovani g. Jakša, na delovno mesto direktorja ZGS ste bili imenovani v 
mesecu decembru preteklega leta, ko se je po dolgih letih pogajanj proces uve-
ljavitve novega plačnega sistema v javnem sektorju že približeval zaključni 
fazi. S kakšnimi izhodišči ste vstopili v pogajanja, kakšna je vaša ocena, v 
kolikšni meri je vodstvu ZGS s širšim krogom sodelavcev uspelo uresničiti 
zastavljene načrte?
Kot ste omenili, se je nov plačni sistem in z njim izravnava plačnih nesoraz-
merij urejal od leta 2002. Ko sem prejel mandat direktorja, so bila pogajanja 
že v zaključni fazi, kot vedno pa so težave v podrobnostih. Ob nenehnih 
spremembah predpisov, ki urejajo plače v javnem sektorju, se je bilo s poga-
janji potrebno le-tem prilagajati in iskati sprejemljive rešitve tako za vladno 
stran, vodstvo Zavoda in sindikat. Po rešitvah v pogajalski skupini pa je 
morala skupina Zavoda, zadolžena za uveljavitev novega plačnega sistema, 
vse rešitve vgraditi v delo in delovanje Zavoda. Tu je skrito veliko dela, ki 
pa je ravno tako pomembno kot pogajanja sama. Iskanje rešitev in priprava 
gradiv je terjala od vseh, ki so sodelovali v pogajanjih, veliko dela. Vsem, ki 
so sodelovali, gre zahvala za opravljeno delo. Naj poudarim, da nikomur 
ni bilo žal dela v nočnih urah, nedeljah in praznikih, tako da je bilo delo 
opravljeno kakovostno in v rokih. Končni rezultat pogajanj se je dopolnil še 
na Svetu ZGS in se na koncu potrdil s podpisom ministra g. Iztoka Jarca. Če 
na spremembe gledam z očmi vodstva, ki mora imeti pred očmi celotno de-
lovanje Zavoda, so cilji izpolnjeni več kot 95-odstotno. Seveda pa je pogled 
posameznika lahko drugačen, toda ne smemo dovoliti, da zaradi drevesa 
ne vidimo gozda. Ker sta Svet Zavoda in minister vodstvu naložila, da v 
roku šestih mesecev pripravi tudi vsebinsko reorganizacijo Zavoda, sem pre-
pričan, da je sprejet plačni sistem dobra osnova za vsebinsko nadaljevanje 
začetega dela in izenačevanja delovnih obremenitev. Zato bo v nadaljevanju 
možno izpolniti pričakovanja tudi tistim, ki jim ob sedanji prevedbi niso bila 
izpolnjena vsa pričakovanja. Zelo napačno pa bi bilo pričakovati, da je mo-
žno napredovanje v sistemu brez zavzetega dela in rezultatov. Le-ti morajo 
biti objektivno merljivi in ne le plod notranjih občutkov.

V mesecu juniju sta bili podpisani tako splošna kolektivna pogodba za javni 
sektor kakor tudi panožna kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost. Kako 
bo nova ureditev vplivala na splošni plačni nivo v ZGS in notranja plačna raz-
merja?
Podpisana akta sta osnova za primerljivost plačila znotraj javnega sektorja 
za primerljivo delo. Ker je bil v dosedanjih razmerjih Zavod s primerljivim 
delom v preostalih delih javnega sektorja zapostavljen, se na ravni Zavoda 
plačilo povečuje. To lahko dokažemo tudi s povečano vsoto, ki jo Zavod po-
trebuje za izplačilo plač. Kar se tiče plačnih razmerij znotraj Zavoda, so se 
v mnogih delih spremenila, kar pa ne pomeni, da je sedanji sistem napačen. 
Enako se lahko postavi vprašanje, ali so bila dosedanja razmerja pravična 
ali zgolj železna srajca, ki smo jo bili navajeni. Nekatera razmerja pa bo 
s pripravo nove sistemizacije potrebno na novo preveriti in jih po potrebi 
popraviti. Pogoj za to je dobra analiza obremenjenosti in izenačitev le-te 
za enako plačilo. V mislih imam predvsem dosedanje delovno mesto vodje 
krajevne enote. Obremenjenost vodij KE bo potrebno izenačiti in če bodo 
analize to dokazale, tudi na novo ovrednotiti. Seveda v okviru možnega. 
Torej, pred nami je še veliko dela. Pri tem pričakujem konstruktivno pomoč 
kar najširšega dela zaposlenih. Seveda se bo vodstvo v vseh vmesnih fazah 

priprave nove sistemizacije usklajevalo s sindikatom, tako da bodo rešitve 
odraz čim širšega konsenza.

Za veljavnost sprememb sistemizacije ZGS je potrebno pridobiti soglasje Vla-
de RS. V obdobju pritiskov k omejevanju javne porabe so zviševanja plač javnih 
uslužbencev lahko predmet problematiziranja. S katerimi argumenti je ZGS 
ustanovitelju obrazložil nujnost predlaganih sprememb? 
Skladno z Zakonom o gozdovih mora ZGS za spremembo na Svetu Zavoda 
sprejete sistemizacije pridobiti še soglasje ustanovitelja, to je Vlade Repu-
blike Slovenije. Ker je bila sprememba plačnega sistema v javnem sektorju 
zelo obsežna in je bilo veliko javnih ustanov, ki bi jim Vlada morala potrditi 
spremembo sistemizacije, je Vlada sprejela generalni sklep, s katerim je to 
nalogo prenesla na resorno ministrstvo. V prvi fazi je Zavod spremembo 
sistemizacije, takoj po potrditvi na Svetu Zavoda, poslal na Vlado. Po pre-
jemu prej omenjenega sklepa pa je sistemizacijo poslal v potrditev na resor-
no ministrstvo, kjer smo po preveritvi za spremembe prejeli tudi pozitivno 
mnenje.

Začetek izvajanja novega plačnega sistema je s sklepom Vlade RS določen z 
obračunom septembrske plače za mesec avgust l. 2008. Kako je ZGS uspelo 
v tem relativno kratkem obdobju povzeti vse potrebne ukrepe za pravočasno 
uveljavitev novega plačnega sistema? Ali je pričakovati kakršnekoli težave pri 
prehodu na nov plačni sistem?
Plače po novem plačnem sistemu je Zavod izplačal skladno z letnim načr-
tom dela. Zahvala gre predvsem vodjem območnih enot in delavcem, ki se na 
Centralni enoti ukvarjajo s kadrovskimi, pravnimi in finančnimi zadevami. 
Brez zavzetega dela na računalniški podpori bi bila vsa prizadevanja zaman. 
Za razliko od ostalih v javnem sektorju je prehod na Zavodu minil brez ve-
čjih težav. Po splošnem mnenju so bile priprave dobre. Enako velja za prenos 
informacij na zaposlene. Če pa posameznik ni bil seznanjen, se mora vsak 
zase vprašati tudi: »Kaj sem sam naredil za to, da sem dobro informiran?« V 
prihodnjih mesecih ne pričakujem večjih težav, če pa se bodo pojavljale, jih 
bomo sproti reševali.

Kakšni so bili kriteriji za razvrstitev delovnih mest revirnih gozdarjev in re-
virnih lovcev v različne plačne razrede? V čem je smisel tovrstnega uvrščanja 
in kaj bo s tem pridobila najštevilčnejša skupina delavcev ZGS – revirni goz-
darji?
Ob spremembi plačnega sistema so se na Zavodu prevajala delovna mesta 
in ne nazivi. Zato je bilo potrebno opredeliti delovno mesto. Za do sedaj 
enovito delovno mesto revirnega gozdarja smo s spremembo sistemizacije 
dobili pet delovnih mest, od revirni gozdar I do revirni gozdar V. Skladno 
s sklepom Sveta Zavoda in potrditvijo le-tega od pristojnega Ministra, so 
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Aktualno

bila določena okvirna razmerja med različnimi delovnimi mesti revirnega 
gozdarja. Tako kot v preostalem delu javnega sektorja je bil glavni kriterij 
uvrščanja izobrazba. Temu so se dodale delovne izkušnje in različna zahtev-
nost delovnega mesta. Ker v tej fazi spreminjanja sistemizacij ni bilo možno 
spreminjati organiziranosti Zavoda, je bilo potrebno prilagoditi razvršča-
nje tudi predpisanim odstotkom posameznega delovnega mesta in delovni 
uspešnosti posameznika. V okviru dodeljenega števila posameznih stopenj 
revirnega gozdarja so vodje območnih enot, v sodelovanju z vodji krajevnih 
enot, opravili razdelitev. Ta del prevedbe je bil najzahtevnejši del in bo v celo-
ti dokončan šele z uveljavitvijo nove sistemizacije, ki bo na novo organizirala 
tudi revirje in s tem dala možnost za dokončno uskladitev zahtevnosti dela 
v revirju z delovnim mestom.

Svet Zavoda je na junijski seji sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v ZGS, hkra-
ti pa tudi zavezal vodstvo ZGS, da do konca leta Svetu Zavoda v obravnavo 
in sprejem predloži predlog celovite spremembe sistemizacije. Za uveljavitev 
katerih vsebinskih oz. organizacijskih sprememb si boste prizadevali?
Kot sem že omenil, si bomo skupaj s sindikatom in pristojnim ministrstvom 
prizadevali, da se vzpostavi sistem, ki bo za isto plačilo zahteval enako 
delovno obremenjenost in odgovornost. Pri tem mislim na reorganizaci-
jo revirjev, krajevnih enot, odsekov. Kar se tiče možnega preoblikovanja 
območnih enot ne bomo nič prehitevali. Počakali bomo na vzpostavitev 
pokrajin in se šele nato poskušali optimalno prilagoditi sistemu pokrajin. 
Za vse te spremembe pa so potrebni podrobni kriteriji, ki bodo čim bolj 
pravično prikazali dosedanjo in prihodnjo obremenjenost posameznega 
delovnega mesta.

Ali in kako bodo te spremembe vplivale na delo območnih oz. krajevnih enot 
ter terenskega kadra?
Zagotovo. Brez teh sprememb bi bila vsaka nadaljnja sistemizacija zgrešena. 
Zavedati se moramo, da se za ustrezno plačilo pričakuje ustrezno delo. Pred-
vsem kvaliteti našega dela bo potrebno v bodoče posvetiti največ pozornosti. 
Pri tem mislim tudi na preverjanje, katero delo je res potrebno in kaj je delo 
zaradi dela. Pri delu bomo morali iskanje racionalizacije in poenostavitve, 
toda ne na račun kvalitete, temveč na račun kvantitete.

Urejanje plač je le en segment, ki pripomore k motivaciji in uspešnosti zapo-
slenih. Še vedno je nekdo lahko upravičeno nezadovoljen s svojim položajem v 
organizaciji, kar ni odvisno samo od plače. Kje vidite priložnosti za motivacijo 
zaposlenih in s tem za učinkovitejše opravljanje dela?
Nesmiselno bi bilo pričakovati, da bodo v sistemu čez 800 zaposlenih vsi 
zadovoljni. Vedno bodo med nami taki, ki bodo tudi neupravičeno presojali 
svoj položaj v sistemu in s tem povezano plačilo. Seveda je naloga vodstva, 
da se delež nezadovoljnih poskuša zmanjšati. Poti do tu so različne. Temelj 
dobrih odnosov je dobra komunikacija in informiranost zaposlenih. Vzpo-
staviti moramo mehanizme, ki bodo omogočali objektivno primerljivost 
uspešnosti posameznikov. Dobro delo mora biti nagrajeno! Za nedelo oz. 
slabo delo pa mora biti delavec od svojih nadrejenih opozorjen. Če opozori-
lo ne zaleže, je potrebno poseči tudi po disciplinskih ukrepih, tudi najostrej-
ših, če je to upravičeno.

Seveda pa ni vse v materialni stimulaciji. Možnosti, ki jih ima Zavod na 
področju nematerialnega stimuliranja zaposlenih, so velike. Sistem je treba 
zgraditi in za vsakega posameznika, ki si to zasluži, poiskati najprimernejšo 
kombinacijo stimulacije. Dobro se zavedam, da je le zadovoljen delavec do-
ber in uspešen delavec. Ni pa le vodstvo tisto, ki ustvarja dobro razpoloženje 
v kolektivu. Vsak od nas mora prispevati svoj delež. Vprašajmo se: »Kaj jaz 
lahko storim za boljše razpoloženje v Zavodu?« Ugotovili bomo, da je teh 
možnosti mnogo. S svojim aktivnim odnosom do teh vprašanj ne odlašajmo 
na jutri!

Ali želite za konec še kaj sporočiti našim bralcem?
Mnogo je še stvari, ki bi jih rad sporočil. Toda naj bo komunikacija oboje-
stranska. Naj ideje zaposlenih, ki jih dobivajo ob rednem delu, v čim večji 
meri prihajajo do vodstva, le tako bo možen razvoj Zavoda v moderen in 
učinkovit javni zavod, ki ga bo okolica prepoznavala kot koristnega. Zato 
se pri svojem delu obnašajmo odgovorno. Da se povrnem k novim idejam 
in predlogom za racionalizacijo in izboljšavo dela. Možnosti za prenos idej 
so. Uporabimo jih. Pri tem pa ne obupajmo prehitro. Tudi sam bom v času 
svojega mandata poskušal čim več obiskovati teren in se seznanjati tako z 
uspehi kot s težavami. 

Za konec pa bi rad poudaril, da si bo vodstvo Zavoda še naprej prizadevalo 
za izboljševanje pogojev dela in za pridobitev sredstev za materialno poslo-
vanje Zavoda, ki so danes na nezavidljivo nizki ravni.

Lov polhov
“polharija” – po novem
 
Marko Jonozovič, Vodja oddelka za gozdne živali in lovstvo

V Sloveniji obstaja večstoletna tradicija lova na polhe, ki je bila 
nekdaj predvsem vezana na »golo« preživetje ljudi na podeže-
lju, danes pa je oblika druženja in trajnostne rabe naravnih 
virov. Pri polhanju je tudi s stališča laične javnosti in družbene 
sprejemljivosti pomembno, da je lov te vrste zakonit, časovno in 
prostorsko pravilno izveden, »izkoristek« ulovljenih živali pa 
čim večji (meso, koža, mast), zatorej lov na polhe ni in ne more 
biti predmet izživljanja posameznikov ali skupin.

Navadnega polha (Glis glis) za razliko od njegovih bližnjih sorodnikov 
(podlesek, vrtni polh, drevesni polh) edinega uvrščamo med divjad, torej 
prostoživeče živali, ki so skladno z zakonodajo s področja divjadi in lo-
vstva predmet lova.

Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) iz leta 2004 je v nasprotju s prej-
šnjim »lovskim zakonom« iz leta 1976 omogočal lov na polhe občanom le 
v spremstvu osebe z lovskim izpitom in ni bil splošno dostopen, kot je bilo 
to po tradiciji in predpisih urejeno poprej. Šele z novelo Zakona o divjadi 
in lovstvu (ZDLov-1A) v letu 2007 je prišlo do sprememb, ki so vrnile 
stvari v prvotno obliko, torej je polhanje pod določenimi pogoji prosto 
omogočeno vsem posameznikom.

Polhanju je namenjen 43. a člen zakona, ki predpisuje, cit.:
(1) Polhanje je način lova, za katerega ni potreben lovski izpit, potrebna pa 

je polharska dovolilnica.
(2) Polharsko dovolilnico na obrazcu, ki ga predpiše minister, lahko izda 

posamezniku upravljavec (lovska družina, lovišče s posebnim name-
nom), za svoje člane pa tudi registrirano polharsko društvo oziroma 
zveza društev, ki si pridobi dovolilnice od upravljavca. 

(3) Izpolnjeno polharsko dovolilnico mora posameznik ali društvo ozi-
roma zveza društev iz prejšnjega odstavka vrniti upravljavcu do 31. 
decembra tekočega leta.

Polharska dovolilnica je v elektronski obliki dostopna na naslovu: 
http://www.mkgp.gov.si/Sektor za lovstvo in ribistvo/Polharska dovolilni-
ca za leto 2008.pdf

Dovolilnico izda upravljavec lovišča (lovska družina ali LPN) samo za 
območje lovišča, ki ga upravlja, na njej pa poleg osnovnih podatkov o 
prejemniku dovolilnice upravljavec določi tudi možne omejitvene pogoje 
- kje, kdaj in na kakšen način je (ni) možno izvajati lov na polhe. 

V skladu s 13. točko 4. člena Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob 
(Uradni list RS, št. 101/04) je polha dovoljeno loviti od 1. oktobra do 30. 
novembra. Pri lovu se lahko uporablja past dvigalka (5. člen), ki je v 2. čle-
nu uredbe opredeljena kot past, pri kateri divjad nastavljeno vabo dvigne 
oziroma potegne, pri čemer past divjad takoj usmrti.
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7. točka 76. člena ZDLov-1 določa globo od 4.200 € do 125.000 € za pre-
kršek pravne osebe, ki ne vrne do 31. decembra tekočega leta upravljavcu 
izpolnjene polharske dovolilnice. 77. člen pa določa, da se z globo 420 € 
do 1.200 € kaznuje posameznik, ki:
l lovi polhe brez polharske dovolilnice,
l	ne vrne upravljavcu izpolnjene dovolilnice do 31. 12. tekočega leta,.
l lovi prosto živeče sesalce in ptiče, ki se ne lovijo oziroma niso divjad, 

ali lovi izven lovne dobe, razen izjem iz 3. in 4. odstavka 42. člena 
zakona.

Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 
16/04, 120/06-odl. US in 17/08) glede polhar-
ske dovolilnice ne dela razlike med lovcem 
- članom lovske družine (LD) in nečlanom/
občanom, kar je razvidno tudi iz 9. točke 77. 
člena ZDLov, ki določa kazni za posamezni-
ke (člane in nečlane LD). Upravljavec lovišča 
in LPN opravlja naloge na podlagi 21. člena 
ZDLov in je dolžan izdajati polharske dovolil-
nice tudi svojim članom, čeprav imajo lovske 
izkaznice in so člani LD. 

MKGP bo za naslednjo polharsko sezono iz-
dalo tudi pravilnik o polharski dovolilnici, 
kjer bodo razjasnjene vse morebitne trenu-
tne nejasnosti.

Memorandum za 
umno rabo lesa
 
Andrej Kermavnar, pomočnik direktorja za splošne zadeve

V neformalni skupini, ki se imenuje Svet za les (v kateri aktiv-
no deluje približno 15 vidnih predstavnikov znanosti, različnih 
strok, gospodarstva in lastnikov gozdov, vodi pa jo prof. Franc 
Pohleven), je v mesecu juliju nastal dokument, ki poziva politične 
stranke, da se v svojih programih dela, predvsem v novi koalicij-
ski pogodbi, zavežejo, da bodo vzpodbujale umno rabo lesa. Tak 
način vplivanja je naša skupina izbrala zato, ker izkušnje kažejo, 
da so obstoječi mednarodni in domači strateški dokumenti s tega 
področja za politiko preveč na deklarativnem nivoju.

Izhajamo iz tega, da je les v naši državi edina obnovljiva surovina, ki jo 
imamo sorazmerno v izobilju, zato bi morali:
l les opredeliti kot strateško surovino; 
l predelavo lesa opredeliti kot pomembno panogo, ki bo izkoristila prirastek, 

ki nam ga nudi umno gospodarjenje z gozdovi;
l tehnološko razviti lesno predelovalno dejavnost in lesno surovino doma 

predelati v izdelke z visoko dodano vrednostjo ter pri tem odpraviti nega-
tivne pojave sive ekonomije;

l razviti celotno verigo od pridobivanja, predelave, uporabe, reciklaže do 
končne izrabe lesa;

l opredeliti pristojnost vlade tako, da bodo vzvodi za podporo celotne verige 
ustrezno vodeni;

l prestrukturirati slovensko gospodarstvo, s čimer bi zmanjšali emisijo CO2 
in iz nakupovalcev bi postali prodajalci kvot CO2.

Podrobnejši ukrepi:
l promovirati prednosti celovite rabe lesa v njegovem celotnem življenjskem 

ciklu;
l uravnovesiti sečnjo do količine, ki jo dopušča trajnostni vidik rabe gozdov;
l vzpodbuditi predelavo lesa na področjih, kjer le-ta nastaja in s tem prispe-

vati k policentričnemu in skladnemu razvoju Slovenije;
l na izrazito gozdnatih področjih podpirati ustanavljanje tehnoloških centrov 

za strokovno podporo in uvajanje novih tehnologij predelave lesa;
l okrepiti svetovalne službe za vzpodbujanje in usmerjanje predelave lesa;
l uvesti označevanje izdelkov glede na to, koliko proizvodnja materiala, nji-

hova izdelava, uporaba in razgradnja vplivajo na emisije toplogrednih  pli-

nov in na okolje v celotnem življenjskem ciklu, kar pomeni uveljaviti LCA 
označevanja na ravni pravnega reda EU; 

l lesne izdelke uvrstiti v izračune, ki po Kjotskem protokolu doprinesejo k 
blažitvi podnebnih sprememb;

l s sredstvi, zbranimi iz prodaje CO2, stimulirati predelavo lesa, ne kurje-
nje;

l pri vladi ustanoviti organizacijsko enoto za predelavo lesa ali pa ustanoviti 
Ministrstvo za gozdarstvo in lesarstvo;

l ustanoviti inštitucijo, ki bo namenjena razvoju novih tehnologij in produk-
tov in bo v podporo lesnopredelovalni dejavnosti;

l poskrbeti za razvoj kadrov in uvesti ugodnosti za šolanje strokovnjakov 
s področja lesarstva, stimulirati nadarjene dijake, da se usmerijo v študij 
znanja o lesu; 

l gozd, les in predelavo lesa ter vedenja o pomenu rabe lesnih izdelkov vklju-
čiti v celovit izobraževalni program od vrtca, osnovnih in srednjih šol ter 
fakultet.

Poleg apeliranja na politiko ta memorandum posredno kaže tudi, koliko 
sta se gozdarstvo in lesarstvo zmožna tvorno povezovati, da bi se panogi 
lažje razvijali. Dejstvo, da so kolegi lesarji pri oceni stanja v lastni dejav-
nosti še bolj črnogledi kot mi, ne daje dobrih obetov. Poudarjajo, da lesna 
podjetja še naprej propadajo, v primerjavi s sosednjimi državami pa ni 
potrebne podpore družbe. Hkrati povedo, da je za gospodarjenje z gozdovi 
na voljo javni denar, da se veliko lesa proda v tujino ter da se preveč spod-
buja kurjenje lesa.

Zato je v besedilu memoranduma zapisano tudi kaj takega, kar gozdarjem 
ni všeč, vendar sem v smislu zasledovanja skupnega cilja »lesu dati večjo 
veljavo« kakšno podrobnost v tem sestavku izpustil, saj se moramo zave-
dati, da kljub vedno večji ekološki in socialni vlogi gozdov, gospodarjenje 
z gozdovi ohranja oziroma poganja v zelo pretežni meri prav vrednotenje 
lesa. Če pozabimo na stare delitve, ovire in razne zamere med panogama ter 
se osredotočimo na sam temelj razlikovanja, ki ga enostavno formuliramo: 
gozdar in lastnik gozda sta za čim višjo ceno lesa, lesar in potrošnik lesa in 
lesenih izdelkov pa za čim nižjo. Torej gre za delovanje trga z lesom, pa ne 
več na lokalnem (kar je bilo npr. nekoč pomembno merilo pri oblikovanju 
gozdnogospodarskih območij), ampak na evropskem in svetovnem nivoju. 

Globalizacija je pač dejstvo, zato se morata panogi povezovati, nastopa-
ti združeno na vseh področjih, tudi organizacijskem. Tako dela že skoraj 
cela EU, kjer gozdno-lesni sektor predstavlja 8 % evropske industrije in 
zaposluje 3 milijone ljudi, kar kaže na veliko gospodarsko pomembnost 
gozda in lesa.

V Sloveniji se hitreje premika na področju povezovanja šele od vstopa v EU. 
Kot pomembno štejemo tudi ustanovitev slovenske gozdno-lesne tehnološke 
platforme (http://www.sgltp.net/), ki je letos v Kranjski Gori zelo uspešno 
izvedla 5. konferenco. Skoraj 200 gozdarskih in lesarskih strokovnjakov, 
industrijalcev, lastnikov gozdov in finančnikov je razpravljalo, kako pove-
čati učinkovitost skupnega nastopanja v razmerah globalne konkurence in 
ob zavezi za trajnostno rabo naravnih virov. Usmeritev je jasna – skupno 
nastopanje, inovativnost v najširšem smislu in tekoče uvajanje novih tehno-
logij v gozdno-lesnem sektorju. Pomembnost dogodka z vidika Slovenije je 
tudi ta, da se je zgodil prodor v sfero odločevalcev, saj sta se na konferenci 
zelo zavzela minister za razvoj dr. Žiga Turk in evropski komisar za znanost 
in raziskave dr. Janez Potočnik. Realno je pričakovati, da bodo pri nas bolj 
zaživeli centri odličnosti, kar bo dobro za vse v verigi: lastnike gozdov, goz-
darje, lesarje podjetnike in potrošnike. 

Zato menim, da sta naše vodilo »skrbno z gozdovi« in ideja prof. Nika 
Torellija »umna raba domačega lesa je domoljubno dejanje« prava temelja 
za povezovanje gozdarstva in lesarstva v Sloveniji, na katerih pa bo treba 
še veliko narediti.
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Prenova metode objedenosti 
gozdnega mladja od 
rastlinojede divjadi
Miha Marenče, Oddelek za gozdne živali in lovstvo 

Leta 1996 je ZGS prvič pričel s sistematičnim spremljanjem 
objedenosti gozdnega mladja od rastlinojede divjadi na prek 
2.000 ploskvah, ki so morale zadostovati vnaprej določenim po-
gojem. Popis smo periodično ponavljali - na vsake štiri leta smo 
izvedli podroben popis (upoštevajoč vse poškodbe nad statistič-
no srednjo višino razreda v oddaljenosti od vrha poganjka pro-
ti korenu stebelca) skupaj s podrobnim popisom (upoštevajoč 
samo poškodbe terminalnega poganjka, nastale v zadnjem ve-
getacijskem letu) ter na vsako drugo leto izvedli samo podrobni 
popis.

Zaradi izpada številnih ploskev tekom izvedb popisa, ker le-te niso več iz-
polnjevale predpisanih pogojev (osebki so prerasli 1,5 metrov višine, zastor 
matičnega sestoja se je povečal prek 80–90 %), smo leta 2004 izvedli zadnji 
popis po enotni metodi. Na podlagi tega smo se odločili, da obstoječo me-
todo prenovimo, in sicer tako, da bo za opravljanje popisa potrebno manj 
časa, da bo rezultate možno korektneje analizirati s pomočjo statističnih 
analiz in kar je najpomembnejše, da bodo rezultati pripomoček pri odloči-
tvah na gozdnogospodarskem, gozdnogojitvenem in lovsko upravljavskem 
področju.

V prvem koraku smo pripravili osnutek razdelitve Slovenije na “ekolo-
ške enote”, ki predstavljajo osnovne celice za spremljanje objedenosti. Pri 
njihovem oblikovanju smo upoštevali populacijska območja rastlinojede 
parkljaste divjadi in zaokrožena gozdnata območja, ki so si podobna po 
drevesni sestavi, geološki podlagi, klimi ipd. 

V nadaljevanju se bo znotraj posamezne ekološke enote mreža popisnih 
ploskev za spremljanje objedenosti mladja osnovala na podlagi stalnih 
vzorčnih ploskev, ki ZGS služijo za zbiranje podatkov o gozdnih sesto-
jih ob izdelovanju gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot 
(v nadaljevanju GGE). V poštev bodo prišle le stalne vzorčne ploskve, ki 
ležijo v sestojih v obnovi, debeljakih, ki imajo smernico za obnovo in kjer 
je delež mladja najmanj 10 %, prebiralnih sestojih in drugih raznodobnih 
sestojih. Ploskev za izvedbo popisa objedenosti gozdnega mladja se bo v 
obliki deset metrov dolgega transekta širine dveh metrov postavila v bližnji 
okolici stalne vzorčne točke, na najbližji površini, ki bo zadostovala v na-
prej določenim pogojem.

Preden pa bomo oblikovali dokončna navodila za izvedbo popisa objede-
nosti gozdnega mladja v vseh ekoloških enotah, smo želeli metodo najprej 
testirati na terenu. Tako smo tehnične možnosti izvedbe popisa v sredini 
leta 2008 najprej preizkusili v GGE Ravnik, sedaj pa smo zaključili tudi 
poskusni popis v ekoloških enotah Jelovica, Krško – Brežiška ravnina in 
v delu Kočevskega Roga. 

Na podlagi testnega popisa bomo izdelali nalogo, ki bo odgovorila na ne-
katera odprta vprašanja, kot so: ali popisovati samo tekočo objedenost, ali 
zajeti tudi del starejših poškodb, koliko osebkov na transektu je potrebno 
popisati za korektno statistično analizo ipd. Kar pa je najpomembneje, na 
koncu je potrebno pokazati, na kakšen način podatke izvrednotiti in inter-
pretirati, da bodo nudili našemu strokovnemu delu čim večjo pomoč. 

Pri prenovi metode, ki jo vodi Oddelek za gozdne živali in lovstvo vključno 
s pripadajočimi odseki na vseh OE, enakovredno sodelujejo še Oddelek 
za gozdnogospodarsko načrtovanje, Oddelek za gojenje in varstvo gozdov, 
druge strokovne službe in vodstvo ZGS ter BF - Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire. S skupnim delom želimo predvsem ustvariti čim 
večji strokovni konsenz pri izboru metode, hkrati zagotoviti korektno sta-
tistično analizo ter predstavitev zbranih podatkov, ki bodo aktivno vplivali 
na delo oziroma odločitve naštetih strokovnih oddelkov v prihodnje.

Na koncu se zahvaljujemo vsem sodelavcem na območnih enotah, ki so do 
sedaj pomagali pri oblikovanju in testiranju metode ter se hkrati seveda 
priporočamo za pomoč pri reševanju nekaterih še odprtih vprašanj tudi 
v bodoče.
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LesEnDemo 2008
Stane Kunej 

V nedeljo, 21. 9. 2008, je Strojni krožek Bled v sodelovanju z 
ZGS OE Bled izvedel prireditev LesEnDemo 2008. Poleg prika-
za sodobne priprave lesa za kurjenje je ZGS izvedel tudi prikaz 
varnega dela z motorno žago.
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Skupna ugotovitev na koncu dneva je bila, da zahteva poglobljen večna-
menski pristop mnoga dodatna, »negozdarska« znanja. Na zavodu je po-
trebno razviti kriterije za vrednotenje rezultatov večnamenskega gospo-
darjenja. Predvsem tam, kjer ga pogojujejo izrazito poudarjene funkcije, 
zahteve uporabnikov ali ohranjanje oz. krepitev ugleda javne gozdarske 
službe. V nasprotnem bo naše delo v vseh gozdovih žal postajalo vedno 
bolj enonamensko: zoževalo se bo le na kubike in hektarje.

Kratke novice

VEČ-NAMEN-SKO
Izobraževalni dan OE Celje: Praksa 
večnamenskega gospodarjenja z gozdovi
Robert Hostnik, KE Celje 

Trajnost, sonaravnost in večnamenskost so že skoraj pol stoletja 
ponosne mantre slovenskega gozdarstva. Kot tri osnovna načela 
dela z gozdom jih zakon o gozdovih navaja v svojem prvem čle-
nu, resolucija o nacionalnem gozdnem programu pa v drugem 
stavku.  Načelo večnamenskosti je eno od osnovnih gibal našega 
dela z gozdom, pa naj gre za strateško načrtovanje ali izvajanje 
konkretnih ukrepov. Gozdnega sestoja z enim samim name-
nom, razen izjemoma (strogi gozdni rezervat), v Sloveniji ni.  

Kako pri vsakdanjem delu z gozdom »prizemljujemo« visokoleteče načelo 
večnamenskosti in celostno upoštevamo vloge posameznega gozdnega se-
stoja? Recimo, da nam je usklajevanje lesnoproizvodnih in nekaterih eko-
loških funkcij že zlezlo pod kožo. Bolj negotovi postanemo, ko se vmešajo 
socialne funkcije. Kako konkretno gospodarimo v primerih, ko ima nek 
gozd  tri ali celo več poudarjenih funkcij, ki narekujejo(!) gospodarjenje? 
Kako takrat »odkazujemo«, opredeljujemo spravilo, načrtujemo gozdno 
infrastrukturo ali izvedbo nujnega sanitarnega poseka in kako zainteresi-
rani javnosti utemeljujemo svoje ravnanje? 

To so bile teme, ki smo si jih na celjski območni enoti polagali na srce ob 
tradicionalnem izobraževalnem dnevu. Podobno kot drugje po Sloveniji 
imamo kar nekaj »vročih točk«, kjer je potreba po večnamenskem gospo-
darjenju z gozdovi še posebno poudarjena. Hitro razvijajoča se zdravili-
šča in turistični centri, zavarovana območja narave, gozdni ostanki ter 
urbana središča so najizrazitejša med njimi.

Letošnji izobraževalni dan smo pripravili na KE Celje in kot primer iz pra-
kse predstavili desetletni razvoj večnamenskega gospodarjenja v celjskem 
Mestnem gozdu. V  uvodnem predavanju smo predstavili izkušnje in rezul-
tate s področij pravnega varovanja, razvoja lastniške strukture, dela z jav-
nostjo, vzpostavljanja partnerskih odnosov, razvoja gozdne infrastrukture 
in prilagojenega gospodarjenja z gozdovi. Sledil je terenski ogled Mestnega 
gozda, kjer smo izmenjevali izkušnje s krajevnih enot in revirjev ter razgla-
bljali o ovirah in težavah pri večnamenskem gospodarjenju. 

Teme so bile povsem konkretne: usklajevanje ekoloških in socialnih 
funkcij, problematika sanacije in nege gozdnih robov v neposredni bliži-
ni naselij, prilagojeno načrtovanje, gradnja in raba večnamenskih gozdnih 
prometnic, rekreacijska oprema gozda, vsebine in izvedba info-tabel, po-
membnost lokacij in urejenosti vstopnih točk, obveščanje javnosti in obi-
skovalcev o izvajanju ukrepov, gospodarjenje za estetsko funkcijo z ustvar-
janjem ambientov, ohranjanje dreves posebnih oblik, biotska raznovrstnst 
in prepuščanje sestojev naravnemu razvoju, estetski vidik odmrle biomase, 
umetniška dela v gozdu, kulturna vloga vnešenih neavtohtonih  drevesnih 
vrst in podobno. 

Kot piko na i pa smo pripravili demonstracijo vedno redkejšega opravila v 
naših gozdovih. Mnogi od naših kolegov so ga videli prvič. Gre za spravilo 
lesa s konji, ki ga občasno uporabljamo tudi v Mestnem gozdu. Današnji 
pomen, vrste in ekonomske vidike animalnega spravila je predstavil kolega 
Roman Habjanič, demonstracijo pa je izvedel Ilija Vidović.  

Kot primer večnamenskega gospodarjenja je bil predstavljen Mestni gozd Celje
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Animalno spravilo kot »eksotični« del prilagojenega gospodarjenja. Demonstracijo 
je pripravil izvajalec Ilija Vidović  in z nami podelil izjemno zanimive izkušnje dela 
s konji. 
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»Mestni« revirni gozdar Boštjan Hren: »Večnamensko gospodarjenje zahteva več 
časa in dodatna znanja, kubikov pa je za pogosto manj.«
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Mlinčki so se vrteli že šestič!
Marijana Tavčar, OE Ljubljana

Prireditev »Gozd, voda in mlinček« smo na OE Ljubljana prvič 
pripravili v tednu gozdov 2003, katerega tema je bila Gozd in 
voda. Pesem »Ob bistrem potoku je mlin …« smo preimenovali 
v »Ob bistrem potoku je gozd …« in se ob tem spomnili na ljub-
ke lesene mlinčke, igračo majhnih in velikih. Poiskali smo idi-
ličen kotiček v predmestju Ljubljane, Sračjo dolino, kjer skozi 
gozd vijuga potok Črnušnjica, in tja povabili vse, ki radi uživa-
jo v gozdu in v žuborenju potoka, še zlasti pa šole in vrtce.  

Postavljali smo mlinčke in se ob tem še malo pogovarjali na temo gozd in 
voda. S pretiranim obiskom se sicer tisto prvo leto nismo mogli pohvaliti, 
a glej! Nad prireditvijo je bil navdušen novinar dnevnika Delo, ki nas je 
povprašal, če bo postala tradicionalna! In kaj smo hoteli drugega, kot da 
mu veselo pritrdimo! 

V letu 2004 smo postavljanju mlinčkov dodali nekaj dejavnosti, pri kate-
rih so obiskovalci gozd opazovali, poslušali, tipali in vonjali. Pri tem smo 
izkoristili obstoječe zanimivosti gozda, kot so mravljišče, gozdni rob in ne-
nazadnje kup odpadkov, katere smo pred prireditvijo pobrali po gozdu, se 
o njih in o gozdnem bontonu nasploh pogovorili z udeleženci, po prireditvi 
pa jih odpeljali na odpad … 
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In tako se je prireditev iz leta v leto razvijala in dopolnjevala, pri čemer 
smo jo vsakič obarvali na temo tedna gozdov. V letu 2005, s temo Gozd in 
les zares, smo na »mlinčkih« prikazali uporabnost lesa posameznih dreve-
snih vrst in podeljevali nagrade za uporabne, likovne in literarne izdelke 
na temo zdrave rabe lesa. V letu 2006 je bil poudarek na merjenju dreves, 
dodali pa smo tudi ustvarjalno delavnico izdelovanja gozdnih palčkov iz 
lesa in drugih naravnih materialov. V letu 2007, ko je bila tema gozdni 
bonton, smo risali piktograme in na prireditvi pridobljeno znanje preverili 
na kvizu. Letos je bila osrednja tema prireditve, seveda poleg postavljanja 
mlinčkov in že tradicionalnih dejavnosti, posebnosti slovenskih gozdov ter 
gozdov drugih držav Evropske unije. Ustvarjali smo »evropsko drevo«, 
udeleženci so se učili izgovoriti besedo »gozd« v vseh jezikih Evropske 
unije in sodelovali v kvizu »Gozd v srcu Evrope«. 

In kakšen je pravzaprav »tehnični« potek prireditve? Večina udeležencev 
so skupine iz vrtcev ter razredi osnovnih šol, ki pridejo peš (okoliški vrtci 
in šole) ali pa z avtobusom (iz drugih ljubljanskih šol in vrtcev). Njihovo 
udeležbo omogoča dejstvo, da prireditev poteka v dopoldanskem času, res 
pa je, da se zato v štirih urah na prireditvi zvrsti veliko udeležencev, v letu 
2008 jih je bilo na primer kar 550. Po prijavi, pri kateri ponudimo tudi sred-
stvo proti klopom, se udeleženci podajo na nekakšen poligon dejavnosti, ki 
se dogajajo na različnih, med seboj nekaj deset metrov oddaljenih lokacijah 
v gozdu. Lokacije dejavnosti so razporejene tako, da se skupine udeležen-
cev med seboj ne motijo. Na prireditvi se zadržijo od ene ure in pol do dveh 
ur in pol, odvisno od starosti in velikosti skupin. Ob koncu vsem udeležen-
cem podelimo priznanja za udeležbo, s seboj pa odnesejo tudi izdelke, ki jih 
izdelajo na delavnicah, ter knjižne nagrade za uspešno sodelovanje v kvizu. 
Na voljo so še priložnostni plakati, zloženke, nalepke …  

Z rastjo števila udeležencev, pa tudi števila oziroma zahtevnosti dejavno-
sti, raste iz leta v leto tudi število voditeljev oziroma animatorjev. Letos 
nas je bilo ob 11-ih dejavnostih kar 22, in to s KE in OE Ljubljana, vabilu 
k ogledu prireditve in obenem prošnji za pomoč pa se je odzvalo tudi 
precej kolegov z drugih KE našega območja. 

Obiskali so nas tudi direktor Jošt Jakša, vodja OE Ljubljana mag. Boštjan 
Jurjevčič ter sodelavki Katja in Milka.
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Srečanje na Rogu
Janez Konečnik 

V okviru vsakoletnega Tedna gozdov je tudi že tradicional-
no Srečanje na Rogu. To je sicer dogodek, ki se ga udeležijo 
le vabljeni. To pa so tisti, ki imajo tako ali drugače opravka z 
gozdovi na Rogu. V prvi vrsti smo to gozdarji iz ZGS (OE Ko-
čevje in Novo mesto, bolj podrobno iz KE Rog in KE Podturen), 
predstavniki izvajalskih podjetij iz Kočevja in Novega mesta 
ter predsednika obeh gozdarskih društev. 

Pri vabljenju ne smemo pozabiti predstavnikov največjega lastnika gozdov 
na Rogu, vsako leto pa se našemu vabilu z veseljem odzovejo tudi iz Zavo-
da za varstvo narave iz Novega mesta. Vabimo tudi planince z obeh strani 
Roga in zadnji dve leti tudi skavte, ki so najemniki objekta na Žagi Rog.

Vrh Roga: udeleženci srečanja
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Druženje je namenjeno temam, povezanim z delom v gozdovih Roga. Vse 
poteka v manj formalni obliki, dnevni red nima posebno zahtevnih točk, pa 
vendar se tudi v taki debati lahko razčistijo marsikateri problemi. 

Poročilo o sklepih �. redne 
seje Sveta ZGS
Blaž Kovač, univ. dipl. prav., poslovni sekretar 

Člani Sveta Zavoda so se na 4. redni seji sestali 13. junija 2008, 
v veliki sejni sobi Gozdarskega inštituta Slovenije. Predsednik 
Sveta Zavoda, g. Jože Jeromel, je predlagal devet točk dnevne-
ga reda, kar so člani Sveta – z izjemo predstavnika Sklada kme-
tijskih zemljišč in gozdov RS, mag. Stojana Rovana, ki je zaradi 
domnevne neskladnosti v Poročilu ZGS o gozdovih za l. 2007 
predstavljenih podatkov z evidencami SKZG predlagal umik 
te točke dnevnega reda -  s sprejemom predlaganega dnevnega 
reda tudi potrdili.

Pričakovano so prisotni največ pozornosti namenili obravnavi predloga 
sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest, ki ga je na temeljih pred kratkim podpisanih kolektivnih 
pogodb (splošne kolektivne pogodbe za javni sektor in panožne kolektivne 
pogodbe za gozdarsko dejavnost) pripravilo vodstvo ZGS v sodelovanju s 
komisijo za sistemizacijo, pod vodstvom g. Andreja Avseneka. 

Osnovni namen spremembe sistemizacije je zagotovitev prevedbe siste-
miziranih delovnih mest v delovna mesta, v skladu z naborom kolektivne 
pogodbe za javni sektor, tj. iz obstoječega plačnega sistema v nov, enotni 
sistem (ki velja za celoten javni sektor). Vsi udeleženci pogajalskega proce-
sa (vodstvo ZGS, resorno ministrstvo, Konferenca sindikata delavcev ZGS) 
so tudi izpostavili, da je namen predlagane spremembe sistemizacije - po 
dolgih letih relativnega plačnega zaostajanja ZGS - zagotoviti primerljivost 
gozdarskih poklicev z drugimi poklici v javnem sektorju. 

Pri predstavitvi realizacije izvrševanja na 3. redni seji sprejetih sklepov, je 
direktor, g. Jošt Jakša,  izpostavil, da so neizpolnjene na prejšnji seji podane 
zaveze predstavnika MOP v Svetu Zavoda, g. Dušana Janeza Gačnika, da 
bo MOP Vladi RS podalo obrazložitev in predlog rešitve nerealiziranega 
plačila ZGS za opravljena dela v l. 2007, v višini 257.836 EUR; po zadnjih 
informacijah naj bi Vlada RS ZGS pokrivala le razliko do negativnega sta-
nja, navedena odločitev pa izrazito omejevalno vpliva na finančni položaj 
ZGS. Člane Sveta je obvestil, da je zaradi nepodpisa pogodbe o financira-
nju nalog javne službe, ki jih opravlja ZGS in katerih financiranje je v pri-
stojnosti MOP, vodstvo ZGS vodjem OE posredovalo napotilo (ter kasneje 
preklic), da ZGS s pričetkom meseca maja ustavlja vsa dela na področju 
zavarovanih živalskih vrst in naravovarstvenega nadzora. 

Na podlagi na prejšnji seji podanih pripomb ob obravnavi Programa vla-
ganj v gozdove za leto 2008 je ZGS ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, g. Iztoku Jarcu, poslal zaprosilo za dodatna sredstva za vlaganja 

Kratke novice
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Slepa steza.

Gozdna pedagogika
Tone Lesnik

V gozdarskih krogih v evropskem prostoru, pa tudi v Slove-
niji, v zadnjem času vse pogosteje slišimo izraz »gozdna pe-
dagogika«. 

Pomen te besedne zveze izhaja iz pomena vsake od besed, ki jo sesta-
vljajo, in ga določa  Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 1994). 
Gozd je definiran kot »z drevjem strnjeno obrasel svet«. Gozdarji po-
znamo seveda še drugačne definicije gozda, na primer tako, ki upošteva 
gozd kot ekosistem, pa tisto v Zakonu o gozdovih (Ur. list RS štev 30 in 
nasl.), ki v 2. členu v več alinejah in stavkih določa, kaj je gozd. Pedagogika 
je v slovarju slovenskega knjižnega jezika definirana kot »veda o vzgoji in 
izobraževanju«. Pri gozdni pedagogiki gre torej nedvomno za vzgojo in 
izobraževanje o gozdu. Domnevamo, da so izraz začeli uporabljati najprej 
v nemško govorečih državah, predvsem v Avstriji, kjer je to seveda izraz 
Waldpedagogik. V Avstriji imajo gozdno pedagogiko v programu visoko-
šolskih gozdarskih centrov v Brucku ob Muri in v Gmundnu. Tudi sicer 
so Avstrijci in Nemci, pa tudi Švicarji, zelo aktivni pri razvoju gozdne pe-
dagogike v evropskem prostoru. V zadnjem času se je izraz razširil tudi v 
drugih državah, v angleškem jeziku je Forestpedagogics. 

Kdo in kdaj je izraz gozdna pedagogika prinesel v Slovenijo, 
ne vemo.  V gozdarskem strokovnem izrazju ga še ne najdemo 
zapisanega, prav tako tudi ne v pedagoški strokovni termino-
logiji. Vzgoja in izobraževanje o gozdu sta verjetno starejši dejavnosti 
od samega izraza gozdna pedagogika in ju pod različnimi imeni izvajajo 
gozdarske organizacije v številnih državah. V Sloveniji poznamo tudi iz-
raz popularizacija gozdov. To je ena izmed nalog ZGS, ki jo določa Zakon 
o gozdovih v 56. členu. Ker tudi tega izraza še ne najdemo zapisanega v 
gozdarskem strokovnem izrazju, smo ga v ZGS sami definirali kot širjenje 
informacij in poljudnega znanja o gozdu ter osveščanje javnosti o pomenu 
gozdov. Ta definicija ustreza tudi pojmu gozdna pedagogika. 

Gozdno pedagogiko izvajamo za ljudi vseh starosti in vseh vrst 
ter stopenj izobrazbe. Posebno zanimiva publika so mladi od 
vrtcev do osnovnih in srednjih šol. 
Tudi Izobraževanje za gospodarjenje z gozdovi, na primer usposabljanje 
lastnikov gozdov za sečnjo in spravilo lesa, bi lahko imenovali gozdna pe-
dagogika, saj gre za gozd in za izobraževanje, vendar se glede na namen 
vzgoje in osveščanja o pomenu gozda v Sloveniji nagibamo k temu, da z 
gozdno pedagogiko obravnavamo le tako imenovano laično javnost. Izo-
braževanje in usposabljanje lastnikov gozdov za dela pri gospodarjenju z 
gozdovi v Sloveniji ne štejemo h gozdni pedagogiki, ampak ga uvrščamo 
posebej v izobraževanje lastnikov gozdov. Tudi Zakon o gozdovih v 56. 
členu določa svetovanje, izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov 

Iz naše prakse

v gozdove iz sredstev proračuna. Glede spreminjanja Statuta ZGS je podal 
obrazložitev, da večino predlogov za spremembo Statuta ZGS, ki so jih čla-
ni Sveta podali na prejšnji seji, zaradi kogentnih določb nadrejenih predpi-
sov (Zakona o gozdovih, Sklepa o organizaciji in začetku dela ZGS), ni bilo 
mogoče upoštevati. Te pobude je ZGS posredoval MKGP, s priporočilom, 
da jih pripravljalci predpisov v največji možni meri upoštevajo pri pripravi 
predlogov sprememb predpisov. Na tej seji obravnavan predlog spremembe 
Statuta ZGS (2. faza) pa - med drugim – daje tudi možnost reelekcije vodij 
sektorjev.
                                                                                                
Po potrditvi zapisnika 3. redne seje so člani Sveta Zavoda pristopili k 
obravnavi gradiv k preostalim točkam dnevnega reda ter sprejeli naslednje 
sklepe: 
 
Tc. 2: Svet Zavoda sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pra-
vilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v ZGS, s po-
trjenimi amandmaji, predloženimi s strani predstavnikov MKGP in mag. 
Devjaka (tc. 3., 4., 5., 6.) in redakcijskimi popravki strokovnih služb ZGS. 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest v ZGS se posreduje v soglasje Vladi RS. 

Vodstvo ZGS je zavezano do 31. 12. 2008 Svetu Zavoda v obravnavo in 
sprejem predložiti predlog celovite spremembe Pravilnika o notranji or-
ganizaciji in sistemizaciji delovnih mest v ZGS, pri pripravi le-tega pa se 
delovno mesto vodje KE ponovno ovrednoti glede na delovne obremenitve, 
v skladu s predlogom sprememb Pravilnika o notranji organizaciji in siste-
mizaciji delovnih mest v ZGS.

Tc. 3: Svet Zavoda se je seznanil s Poročilom o finančnem poslovanju ZGS, 
v obdobju januar-april 2008.  

Tc. 4: Sprejme se predlog Cenika za prodajo blaga in storitev. 

Tc. 5: Svet Zavoda se je seznanil s Poročilom ZGS o gozdovih za l. 2007. 
Strokovne službe ZGS vsebinsko utemeljene pripombe članov Sveta Za-
voda upoštevajo pri pripravi končne verzije Poročila ZGS o gozdovih za 
l. 2007. 

Tc. 6: Sprejme se Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta 
ZGS. 

Tc. 7: Sprejme se Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika o 
delu Sveta Zavoda, z upoštevanjem v razpravi podanih pripomb in pre-
dlogov. 

v posebni alineji. Pri tem imamo v mislih lastnike gozdov, ki sami delajo v 
gozdovih. Pri velikem številu lastnikov gozdov v Sloveniji lahko domneva-
mo, da je med njimi mnogo takih, ki ustrezajo pojmu laična javnost.

Pomena gozda bi se morali zavedati vsi ljudje, ga poznati, vre-
dnotiti ter vsak po svojih močeh prispevati k njegovemu ohra-
njanju.
V internetnih novicah evropske pedagogike Newsletter of the Forestpe-
dagogics.eu; www.forestpedagogics.eu je zapisano, da je nemški zvezni 
konzorcij za gozdove postavil naslednjo definicijo: »Gozdna pedagogika 
je ekološko usmerjena izobraževalna dejavnost o gozdu in njegovih funk-
cijah, ki omogoča posameznikom in družbi misliti in delovati celovito, dol-
goročno in trajnostno, to je odgovorno za prihodnost.« 

Prizadevanje profesorja Dušana Mlinška
Prof. dr. Dušan Mlinšek v svojih javnih nastopih izraz gozdna pedagogika 
uporablja že dolgo in neutrudno opozarja na njen pomen. Posebno pou-
darja, da je javnosti treba povedati, v kako slabem stanju so bili gozdovi 
na Slovenskem pred drugo svetovno vojno in kakšen napredek je naredilo 
povojno slovensko gozdarstvo. V letu 2008 je izdelal tako imenovano »Pri-
logo h gozdni pedagogiki kot pripomoček za osveščanje javnosti«. Izde-
lek obsega nad 100 strani teksta in 40 strani karikatur. Na naslovnici sta 
navedeni imeni dveh organizacij BF-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
vire ter Zveza društev za varstvo okolja. Vsebinsko ter oblikovno je izdelek 
zelo neenoten in je gotovo uporaben le interno. Vsebina govori predvsem 
o pomenu gozda in narave, o negativnem ravnanju današnjega človeštva in 
pomenu zavedanja javnosti o pomenu gozda, veliko vsebine govori tudi o 
pozitivnem ravnanju povojnega gozdarstva v Sloveniji. O metodah gozdne 
pedagogike to gradivo ne govori.
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Mednarodno sodelovanje

Metode so poleg ustrezne vsebine, prilagojene posameznim cilj-
nim skupinam, bistvo gozdne pedagogike. 
Živimo v dobi množične uporabe svetovnega spleta in poplave informacij. 
Za pozornost javnosti se potegujejo oglaševalci vseh vrst. Gozd je nedvo-
mno pomemben za človeštvo, vendar pozornost javnosti za teme, povezane 
z njim, ni mogoče pridobiti brez primernih metod, znanja in seveda tudi 
finančnih sredstev. Vsekakor gre pri gozdni pedagogiki za metode, pri ka-
terih uporabljamo vse čute – vid, sluh, otip, vonj, torej skladno z učnimi 
tipi, o katerih govori splošna pedagoška znanost. Uporaba vseh čutov pri 
doživljanju gozda je potrebna osnova, na katero vežemo tudi spoznavanje. 
Priložnosti za doživljanje so predvsem v naravi, z njimi lahko pri udele-
žencih gozdne pedagogike vzbudimo čustvena stanja, kot so zanimanje, 
navdušenje, veselje. Ta stanja so lahko dobra podlaga za spoznavnost ali 
kognitivnost pri gozdni pedagogiki. Ustvarjanje priložnosti za doživetja v 
naravi je to, kar lahko pri gozdni pedagogiki dodamo kot popestritev, kar v 
šolski učilnici ni mogoče.

V Sloveniji imamo z gozdno pedagogiko dolgoletne izkušnje, v 
ZGS izvajamo številne in pestre dejavnosti. 
Najbolj pogoste dejavnosti so predavanja, ekskurzije, naravoslovni dnevi, 
vodenja po gozdnih učnih poteh, delavnice, razne igre za otroke. Med ak-
tivnosti na tem področju spadajo tudi razna gradiva, na primer zgibanke 
ali brošure. 

Gozdno pedagogiko smo izvajali letos tudi na Kmetijsko živil-
skem sejmu v Gornji Radgoni, kjer smo za otroke pripravili 
gozdno šolo, ob tem pa nagovorili tudi njihove starše, da so 
si ogledali razstavo o gozdu. To načrtujemo tudi na stojnici v 
Ljubljani ob Evropskem tednu gozdov, ki bo oktobra letos. Si-
cer pa je najbolj pogosta dejavnost  vodenje po gozdnih učnih 
poteh. Te obišče do 20.000 obiskovalcev letno, največ učencev 
osnovnih šol in dijakov srednjih šol. Gozdno pedagogiko v 
ZGS izvajajo številni sodelavci na različnih delovnih mestih. 
Teh dejavnosti ne more izvajati vsak, za to delo  sta potrebna 
naravni talent in usposobljenost. 

 

V ZGS si moramo glede razvoja gozdne pedagogike odgovoriti 
na številna vprašanja.
Potrebe po izobraževanju in usposabljanju za to delo se večajo, seveda pa je 
to povezano s stroški. V Sloveniji nimamo enotnega sistema usposabljanja 
za gozdno pedagogiko. V zadnjem času je slišati o prizadevanju za sis-
tem usposabljanja za interpretacijo narave, ki bi prinesel tudi certifikate. 
Ta prizadevanja tečejo izven ZGS, gozdna pedagogika bi morala biti v ta 
prizadevanja vključena. 

Morda še bolj pomembno pa je vprašanje, v kolikšnem obsegu 
se ZGS v danih kadrovskih in finančnih razmerah sploh lahko 
ukvarja z gozdno pedagogiko. Potrebno je razviti sodelovanje z drugi-
mi organizacijami, predvsem zavodi za varstvo narave, upravljalci zavaro-
vanih območij in skupaj razvijati interpretacijo narave in v okviru tega tudi 
gozdno pedagogiko. Še posebno pomembno je sodelovanje s strokovnimi 
pedagoškimi institucijami. V ZGS imamo dobro izkušnjo v sodelovanju z 
Andragoškim centrom Slovenije pri razvoju študijskih krožkov. 

Številna srečanja v raznih državah kažejo na zelo živahno med-
narodno dejavnost gozdarstva na področju gozdne pedagogi-
ke. 
Maja letos je bila v Bilbau ustanovljena mednarodna sekcija za gozdno pe-
dagogiko, v juniju je bila konferenca za gozdno pedagogiko v Luksembur-
gu, v septembru prvo delovno srečanje že omenjene sekcije v Munchnu. 
Na vseh teh srečanjih udeleženci iz raznih držav izmenjavajo izkušnje in 
razpravljajo o poslanstvu in prihodnjem razvoju gozdne pedagogike. Pri-
čakujemo lahko mnoge nove uspešne metode, pa tudi poenotenje pojmov 
in terminologije. 

»Gozdna šola« je lahko tudi »šala«!

Evropski Teden Gozdov
20-2� oktober 2008

Evropski Teden Gozdov bo letos prvič in bo potekal v državah 
Evrope od 20. do 24. oktobra. Na evropskem nivoju sta pred-
videna osrednja dogodka v Bruslju in Rimu ter dogodki, ki jih 
pripravijo posamezne države. Teden gozdov poudarja pomen 
evropskih gozdov pri blaženju vplivov klimatskih sprememb, 
proizvodnji lesa kot obnovljivega vira energije, vira pitne 
vode in varovanja okolja. Evropski teden gozdov so podpisali 
ministri za gozdarstvo iz 46 evropskih držav. 

Tudi v Sloveniji lahko vsakdo, ki je povezan z gozdovi ali gozdarstvom, 
izkoristi to priložnost in z večjimi ali manjšimi dogodki posreduje aktualne 
informacije ali pa samo predstavi svoje delo. Uporablja se lahko uradni 
logotip tedna gozdov, ki je dostopen na spletni strani ZGS.

V oddelku za stike z lastniki goz-
dov in javnostjo smo pristopili k 
pripravi dogodkov kljub temu, 
da smo koncem maja že prazno-
vali Slovenski teden gozdov. Ta 
je bil letos še posebej odmeven, 
saj smo bili v času predsedovanja 
EU, tema tradicionalnega slo-
venskega tedna gozdov pa je bila 
predstavitev slovenskih gozdov 
in gozdarstva državam Evropske 
unije, pod sloganom Gozd v srcu 
Evrope. 

V ta namen je bil posnet tudi kra-
tek predstavitveni DVD -film o 
gozdovih in naših dejavnostih, ki 
ga sedaj s pridom uporabljamo. 
Tudi druge države imajo svoje dneve oziroma tedne gozdov, in to v najra-
zličnejših terminih. Napotek pa je, da se ohranijo nacionalni tedni gozdov, 
Evropskega pa se še dodatno obeleži, po lastni presoji. 

Na ZGS načrtujemo naslednje aktivnosti, ki bodo potekale v tem tednu: 
postavitev posterske razstave v stavbi Državnega zbora RS, ekskurzija za 
novinarje v Posavske gozdove, stojnica z delavnicami za otroke v Ljubljani, 
razstava in predavanje o gozdovih v Kulturnem domu v občini Šentrupert 
in postavitev posterske razstave o naših gozdovih v stavbi FAO v Rimu. 
Seveda pa so dobrodošle navidez še tako majhne aktivnosti, ki jih lahko 
pripravi posamezna območna ali krajevna enota. 

Evropski Teden Gozdov ima svojo spletno stran:  http://www.europeanfo-
restweek.org.

Evropska delavnica o 
upravljanju z velikimi zvermi 
na nivoju populacij 
Miha Marenče, CE Ljubljana

Velike zveri (rjavi medved, volk, evropski ris, iberijski ris, 
rosomah) v Evropi živijo v številčno različnih populacijah, ki 
v večini primerov teritorialno ne ležijo zgolj znotraj meja po-
sameznih držav, ampak se raztezajo na področju dveh ali več 
držav. Zato je zelo vplivna nevladna organizacija “Iniciativa 
za velike zveri Evrope” (Large Carnivore Initiative for Euro-
pe) za Evropsko komisijo pripravila “Smernice za upravljanje 
z velikimi zvermi na nivoju populacij”. 

Smernice je omenjena organizacija v letih 2007/08 predstavila na delavni-
cah v posameznih državah – članicah EU, nato pa je 10. in 11. junija 2008 
strokovni javnosti iz celotne Evrope na zaključni delavnici predstavila izku-
šnje z izvedenih delavnic po državah, pripombe in sugestije ter nekatere do-
sedanje primere »dobre prakse« čezmejnega – populacijskega sodelovanja. 
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Mednarodno sodelovanje

valce kot uporabnike. V IUFRO je včlanjeno več kot 700 organizacij iz 
več kot 110 držav. Ustanovljena je bila leta 1982 in je verjetno najstarejša 
nevladna organizacija na svetu. Njena vizija je pospeševanje trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi po svetu na znanstveni osnovi, za dobro sedanjih 
in bodočih organizacij. Sedež ima na Dunaju. Vodi ga IUFO mednarodni 
svet, ožje IUFO upravni odbor, osnovne naloge pa izvaja centralna pisarna. 
Strukturno ga sestavlja 8 divizij, te se potem delijo na 270 raziskovalnih in 
delovnih skupin, ki ožje pokrivajo svoja področja delovanja. Vsako leto se 
v okviru IUFRA izvede prek 70 simpozijev, vsakih pet let pa se organizira 
svetovni kongres. Naslednji bo leta 2010 v Južni Koreji.

Delovna skupina za gozdarsko svetovanje, ki jo vodiš, deluje v okviru 
Divizije 6, ki združuje socialne, ekonomske, informacijske in gozdar-
sko politične znanosti. Ima oznako 6.06.02. Ali nam lahko na kratko 
opišeš področje, ki se mu posveča delovna skupina?
Delovna skupina za gozdarsko svetovanje je ena izmed največjih delovnih 
skupin v okviru IUFRA, saj v svojem adresarju združuje več kot 500 imen. 
Je tudi ena izmed aktivnejših, saj pripravi vsako leto simpozij, samostojno 
ali v okviru večjih srečanj in  kongresov. Poleg tega sodeluje tudi z drugimi 
delovnimi skupinami 
v okviru IUFRA in 
z drugimi organiza-
cijami (FAO). Kot že 
samo ime pove, se 
prvenstveno ukvarja 
s področjem gozdar-
skega svetovanja, ki 
ima po svetu različne 
pristope, a podobne 
cilje. Na kratko lahko 
rečemo, da povezu-
jemo gozdarje, ki se 
znanstveno in prak-
tično ukvarjajo z goz-
darskim svetovanjem 
ter tako omogočamo 
izmenjavo znanstve-
nih izsledkov in prak-
tičnih izkušenj.

Katero od navedenih področij se v zadnjem času kaže kot še posebej 
aktualno – v svetu in v Sloveniji?
V zadnjem času je vse bolj prisotno spoznanje, da znanost ni sama sebi 
namen, prav tako pa tudi praksa ne pozna vsega, kar ji znanost nudi. Praksa 
govori, da znanost ne pozna realnega sveta, znanost pa, da praksa ne po-
zna realnega sveta znanosti. Bistveno je, da se razlike v takih razmišljanjih 
zmanjšajo, saj ena brez druge ne moreta. In prav v povezovanje, v graditev 
dvosmerne komunikacije so usmerjeni največji napori. To pa pomeni tudi 
spoštovanje znanja in izkušenj sogovornika. V Sloveniji mislim, da nismo 
nobena izjema. Ne bom govoril o znanstvenem področju, bi pa opozoril, da 
morajo naše aktivnosti temeljiti na strokovnih osnovah, ki se seveda v času 
dopolnjujejo, če ne tudi spreminjajo, zato je permanentno izobraževanje 
vsakega posameznika nujno.

Kot vodja Oddelka za gozdno tehniko gotovo razmišljaš o tem, katere 
vsebine iz teh področij se za ZGS v slovenskem prostoru kažejo še po-
sebej pomembne? In kje so priložnosti zanje?
Če bi se usmeril na vsebinska področja, ki jih oddelek pokriva, potem bi 
rekel, da smo sicer aktivni, predvsem na področju varnega dela v gozdu in 
na področju gozdne tehnike. Ambiciozno smo zastavili tudi delo na podro-
čju lesne biomase, a smo žal v zadnjem času nekoliko stagnirali. Pri svo-
jem delu se bomo morali še bolj usmeriti na organiziran in celovit pristop 
iskanja potrebnih vsebin in izvajanja samega svetovanja. Pri tem mislim 
predvsem na to, da je potrebno dosedanje delo ovrednotiti, pogledati, kje 
smo bili dobri, kje pa bi bili lahko boljši. Predvsem menim, da je potrebno 
oceniti, ali smo s svetovalnimi aktivnostmi dosegli želeno. To je naloga, 
kateri bomo v bodoče namenili velik poudarek.

Delavnica v Postojni.
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Jurij Beguš

INTERVJU -
Jurij Beguš, spec. je postal vodja delovne skupine 
za gozdarsko SVETOVANJE (Forestry Extension) pri 
IUFRO 
 

Že vrsto let si zelo aktiven na mednarodnem področju, kot eks-
pert tesno sodeluješ z organizacijo OZN za kmetijstvo in hrano 
FAO, aktiven si v Mednarodni zvezi gozdarskih raziskovalnih 
organizacij IUFRO. 
Poleti 2008 si potem, ko si bil več let namestnik vodje delovne skupine 
za gozdarsko svetovanje, postal njen vodja. Ali nam lahko na kratko 
opišeš mednarodno zvezo IUFRO?
Od svetovnega IUFRO kongresa v Ljubljani, ko je bil predsednik IUFRA 
prof. Mlinšek, je minilo že več kot 20 let, zato je res čas, da nekoliko obno-
vimo, kaj ta zveza je. IUFRO je globalna mreža gozdarskega znanstvenega 
sodelovanja. Združuje več kot 15.000 članov, ki predstavljajo tako razisko-

Delavnica je kot stranski dogodek predsedovanja Slovenije EU potekala 
v Postojni, organiziralo pa jo je, skupaj z Evropsko skupnostjo in LCIE, 
Ministrstvo za okolje in prostor, ob pomoči ZGS in Zavoda RS za varstvo 
narave. Njen glavni namen je bil predstavitev zaključnega dokumenta in 
njegovo sprejetje oziroma dogovor za nadaljnjo uporabo.

Delavnico je s kratkim nagovorom odprl slovenski minister za okolje in 
prostor, g. Janez Podobnik. Sledil je nagovor predstavnika Evropske ko-
misije g. Patricka Murphya, ki je predstavil glavni namen dvodnevne kon-
ference, in predstavnika Univerze v Rimu ter predsednika LCIE, prof. dr. 
Luigija Boitanija, ki je bil odgovoren za pripravo dokumenta in njegovo 
predstavitev po posameznih državah EU. V nadaljevanju so bile izvedene 
posamezne predstavitve oziroma predavanja, razdeljena v različne temat-
ske sklope. 

Tako smo se seznanili o pristopih dosedanjega upravljanja z velikimi zver-
mi v nekaterih državah EU, v okviru katerega je predstavnik MOP pred-
stavil tudi prakso v Sloveniji. Posebna pozornost je bila namenjena različ-
nim že obstoječim mednarodnim aktivnostim in kako se le-te vklapljajo 
v pripravljene smernice. Prikazana je bila tudi dobra praksa povezovanja 
članic EU in ostalih držav Evrope (nečlanic EU) ter težave (organizacijske 
in finančne narave), ki ob tem nastopajo. 

Skozi diskusije, ki so sledile posameznim sklopom so bile izpostavljene pred-
vsem težave, na katere lahko naletimo pri čezmejnem upravljanju z velikimi 
zvermi, še posebej ob zavedanju, da so velike zveri praviloma popolnoma za-
varovane v vsej Evropi, vendar je v nekaterih državah odstrel v okviru in pod 
pogoji pravnega reda EU, kot način trajnostnega upravljanja z njimi, nujen in 
potreben. Konferenca se je izkazala tudi kot lepa priložnost za izmenjavo idej 
udeležencev o novih sodelovanjih v bodočih potencialnih projektih. 

V zaključku je bilo predstavljeno najpomembnejše - pomen sprejetih smer-
nic, ki sicer ne bodo predstavljale neposrednega zakonodajnega nivoja, bo 
pa njihovo spoštovanje s strani Evropske komisije upoštevano na različnih 
nivojih, kot je npr. zagotavljanje »ugodnega stanja vrste« ter pri prijavi pro-
jektov, kar praktično pomeni, da se strogo priporoča njihovo upoštevanje.

Konference smo se udeležili tudi predstavniki ZGS, in sicer: Marko Jono-
zovič - vodja Oddelka za gozdne živali in lovstvo, mag. Janko Mehle - vodja 
Službe za lovišča s posebnim namenom, Miha Marenče - višji svetovalec 
na Oddelku za gozdne živali in lovstvo in Rok Černe - pripravnik ZGS na 
področju divjadi in lovstva.



Razstava lovskih trofej 
jelenjadi, divjih prašičev in 
srnjadi v Štanjelu
Bogdan Magajna, OE Sežana 

V kvadratnem stolpu v Štanjelu je Območno združenje upra-
vljavcev lovišč primorskega lovsko- upravljavskega območja, v 
sodelovanju z OE Sežana, od 18.–20. aprila pripravilo že šesto 
letno razstavo lovskih trofej. Obiskovalci so si lahko ogledali 

vsa rogovja v letu 
2007 uplenjenih je-
lenov, čekane vseh 
16-ih divjih pra-
šičev, starejših od 
dveh let, vsaka lo-
vska družina pa je 
prispevala tudi po 
dve najlepši trofeji 
srnjadi. Gozdarji 
smo obiskovalcem 
razstave predstavili 
spremembe v žival-
skem svetu Krasa, ki 
so jih sprožile dru-
gačne ekološke raz-
mere, nastale tudi 
zaradi spremenjene 
drevesne sestave in 
obsežnih požarišč, 
nastalih v zadnjem 
desetletju.

Dogodek je priložnost za strokovno usposabljanje in druženje lovcev ter 
predstavitev lovske tematike širši javnosti. Ob ogledu rogovij in čekanov se 
lahko lovci naučijo bolje prepoznavati divjad v naravi, strokovna debata ob 
statističnih podatkih realizacije lanskega odstrela pa prinese še bolj poglo-
bljen pogled na upravljanje z divjadjo na Primorskem.  Lovci so ugotovili, 
da so – kot že vsa zadnja leta - gospodarili dobro, sestava odstreljenih živali 
je bila pravilna, dobro pa kaže tudi v prihodnosti, čeprav populacija srnjadi 
nekoliko upada.

Po podatkih kataloga, s katerim je Andrej Sila s sežanske območne enote 
pospremil razstavo, leto izstopa le po zelo visokem odvzemu divjih praši-
čev, pri čemer število 1.138 predstavlja višek dosedanjih posegov. Narašča 
tudi populacija jelenjadi, zlasti v Brkinih in na zgornjem Krasu (Čebulo-
vica, Vrhe), kjer je opazno premajhno poseganje med netrofejne živali. 
Populacija srnjadi je sicer še stabilna, vendar v osrednjih delih lovskou-
pravljalskega območja kaže rahel padec številčnosti. Trendi so posledica 
kompeticije z jelenjadjo in povečane prisotnosti zveri, zlasti volka. 

Triglav je bil odet v meglice, a smo se vseeno odločili povzpeti nanj še isti 
dan. Na vrhu se je razjasnilo, in to takoj zatem, ko sta vrh osvojili natakarici 
iz Kredarice. Tomaž je takoj stopil v akcijo in se požrtvovalno odpovedal 
naši vodi in jo dal žejnim puncam. Mi pa žejni. Naužili smo se gorskih 

višav in se spustili do baze na Kredarici. Natakarici nas skorajda nista več 
poznali – Tomaž je bil res razočaran. Vonjave v sobi po večerji, pivah in 
znoju so bile zelo zanimive. Nazaj grede smo šli do Staničeve koče ter Čez 
prag v dolino. Stanko je ugotovil, da je Triglav kar velik možakarček. Ostali 
pa smo kritizirali gospodarjenje z gozdovi – če bi bil Triglav pri nas, bi bil 
poraščen z jelovo bukovim gozdom, naseljen z medvedom, gostiln bi bilo 
več, natakarice pa bi imele boljši spomin.

Zanimivosti

Gozdarji na Triglavu
Zoran Bitorajc, OE Kočevje 

Večji del KE Ribnica (večji po teži – Bošti in Miro) in KE Gr-
čarice (večji po lepoti – Tomaž in Stanko), s sedežem v Ribnici, 
se je konec avgusta podal na osvojitev Triglava. Pridružil se jim 
je zamejski Ribničan iz krovne OE Kočevje, ki je opravljal tudi 
vlogo nekakšnega vodnika (avtor prispevka).
 
Izbrana je bila Tominškova, ki se je takoj zašpičila, da so odvečne cunje kar 
letele z nas. Na izpostavljenih prečkah so se nekaterim šibila kolena, ki jih 
je umiril šele požirek domačega žganja (brez katerega v hribih baje ne gre). 
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Meja
Marijan Denša, OE Nazarje 

Fotografija je nastala na Sedlu 
Hlipovec v Smrekovškem pogorju, 
na meji med GGO Slovenj Gradec 
in GGO Nazarje, kjer je vetrolom 
pred leti podrl sestoj na meji obmo-
čij. Sekači so označili mejo na eni 
izmed podrtic.
Mislim, da je to lahko dober namig za 
operativce, kako označiti mejo po kakšni 
ujmi, podlubnikih, ko zmanjka drevja oz. 
je to poškodovano.

Priznanje Hrvatskega 
gozdarskega društva
Sredi junija je bila v Zagrebu že 112. redna letna skupščina Hr-
vaškega gozdarskega društva (Hrvatsko šumarsko društvo).
Na skupščino sem bil povabljen tam pa so mi podelili posebno priznanje 
ob 10-letnici sodelovanja hrvaške gozdarske ekipe na EFNS (Evropskem 
prvenstvu gozdarjev v smučarskem teku).  Bil sem namreč tisti, ki je pred 
desetletjem dal pobudo za povabilo hrvaške ekipe na prireditev v St. Mi-
chaelu v Avstriji. V času nastopanja hrvaških gozdarjev na EFNS se je nji-
hova ekipa stalno večala in dosegla 
kar nekaj odličnih uvrstitev. Sedaj pa 
so sprejeli tudi odločitev, da bodo v 
prihodnjih letih tudi oni kandidirali 
za organizacijo te največje Evropske 
gozdarske športne prireditve. Upa-
mo in verjamemo, da jim bo uspelo!

Pa še to: Hrvatsko šumarsko društvo 
združuje kar 19 področnih društev s 
preko 3600 člani, kar priča o pome-
nu in moči tega društva za gozdarsko 
stroko. Po skupščini je bila otvoritev 
obnovljenega dela stavbe Gozdar-
skega doma v središču Zagreba, ki je 
v njihovi lasti in je bila zgrajena pred 
110 leti, društvo pa je bilo ustano-
vljeno že davnega leta 1841. Toliko 
o dolgi tradiciji gozdarstva pri naših 
sosedih!

Foto: Helena Race
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Naši sodelavci

IntervjuIntervju
Bojan Naraločnik 

Bojan Naraločnik je revirni gozdar v revirju Primož pri Ljub-
nem, na KE Ljubno v OE Nazarje. Poleg službenih obveznosti 
in dela v revirju ima v prostem času zanimiv konjiček. Ukvarja 
se namreč s sokolarstvom, ki velja za enega najstarejših in ne-
dvomno tudi najbolj edinstvenih načinov lova, kar jih je razvil 
človek. Pri tem lovu vlogo lovca zaseda naravni plenilec, človek 
in lovski pes  pa tu nastopata kot opazovalca oz. lovska pomoč-
nika.

Kako in kje si začel svojo poklicno pot, na katerih delovnih mestih si 
bil?
Že kot osnovnošolec sem si želel, da bi bil gozdar. Leta 1976 sem se z veli-
kim veseljem vpisal na srednjo gozdarsko šolo v Postojni in se po zaključku 
šolanja zaposlil pri takratnem GG-Nazarje. Po enem letu službe sem se od-
ločil za višješolski študij gozdarstva, za katerega pa se je tisto leto prijavilo 
premalo kandidatov, zato  sem se vpisal na študij zootehnike, ki me je prav 
tako zelo zanimal. Po končanem študiju, in že med njim, sem se za tri leta 
zaposlil doma v pekarni kot pekovski pomočnik in opravil tudi mojstrski 
izpit. Leta 1985 se je pojavilo prosto delovno mesto revirnega gozdarja v 
revirju Primož, v katerem sem še sedaj. Odločitev ni bila enostavna, a mi 
kasneje ni bilo žal. 

Zdaj si revirni gozdar na KE Ljubno. Katere so glavne značilnosti tvo-
jega revirja, z vidika gozdov in gozdarstva in glede na lastnike gozdov, 
s katerimi delaš.
Revir Primož se nahaja  v hribovitem predalpskem svetu in sega od doli-
ne reke Savinje in Ljubnice do gorskega grebena Travnik-Komen (1.684 
mnv). Prevladuje silikatna matična podlaga (andezitni tuf). Relief je raz-
giban, strm z vmesnimi globokimi jarki, gozdnatost je visoka. V nižinah 
prevladuje združba acidofilnega bukovega gozda s hrastom, v višjih legah 
pa prevladujeta združbi bukve, jelke in b. bekice ter sekundarni smrekovi 
gozdovi. Prevladuje mozaična poselitev v celkih. Celoten revir je pretežno 
v zasebni lasti. Z večino lastnikov ni težav, saj se dobro zavedajo, kaj jim 
njihov gozd nudi, je pa potrebno vložiti  precej energije, da se v današnjem 
času ta zavest ohrani. 

Kateri je zate največji problem pri opravljanju službenega dela in ka-
kšen predlog bi dal za rešitev?
Zlagal bi se, če ne bi dal na prvo mesto poplave birokracije, pred katero 
se ni mogoče skriti niti v najbolj oddaljenih delih revirja. Poleg tega me 
zelo moti za moje pojme prevelika servilnost ZGS do lastnikov, preveč de-
mokracije v stroki sami, ter večno nezaupanje na relaciji ZGS-OE-Revirni 
gozdar. Pred leti sem imel na 0,5 ha velikem gojitvenem objektu sledeče 
kontrole: RG – VKE -Notranja kontrola - Gozdarski inšpektor - MKGP. 
Prav smešno! 
Ker RG ne moremo sodelovati pri raznih pomembnih odločitvah, vidim 
rešitev v zamenjavi službe, če kdo tega ne bo zdržal. 

Na zelo zanimiv način preživljaš prosti čas. Lahko opišeš nekaj tvojih 
aktivnosti?
Ker živim na manjši kmetiji, mi to omogoča res lepe hobije.  Kot je že v 
uvodu omenjeno, je na prvem mestu sokolarstvo, kateremu posvetim največ 
časa. Poleg tega so mi v veliko veselje tudi konji, psi in čebele. Sreča je v 
tem, da so v te hobije vpeti tudi ostali družinski člani in da so hobiji sezon-
ski, sicer se ne bi izšlo! 

Kam vse po svetu te je vodila tvoja dejavnost?
V 25 letih ukvarjanja s sokoli mi je bilo dano videti skoraj celo Evropo, kjer 
je sokolarstvo živo (razen Skandinavije, Portugalske). Obiskal sem svetov-
ni sokolarski kongres v Združenih arabskih emiratih. Zelo mi je žal, da sem 
moral odkloniti povabilo za Severno Ameriko in letos Južno Afriko.

Predstavil si nekaj tvojih dejavnosti. Kaj te motivira, da ostaneš ak-
tiven?
Ravno ti hobiji me motivirajo in ne pustijo, da bi ostal neaktiven. Se pa ob-
časno pojavijo težave (ko sokoli ne letijo dobro, ko konji ne ubogajo, ko če-
bele umirajo …), takrat je najbolje, da prekinem z vsemi treningi, s prijatelji 
malo zažuriramo ali pa kakšen vikend paket v toplicah tudi dobro dene!

Najlepši kotiček na tvojem terenu?
Ne morem se odločiti, ali mi je lepše poslušati petje ruševcev na Komnu ali 
imeti večerni sprehod s konjem po samotnih poteh revirja.

Družina?
Imam hčerko in sina, ki sta mi v veliko pomoč pri vsakem delu. Zelo ju 
imam rad in sem ponosen nanju, čeprav me včasih tudi ujezita.

Kje najraje preživljate z družino svoj dopust?   
Ker s svojimi hobiji dokaj obremenjujem celo družino, se tu popolnoma 
prepustim. Največkrat je Dalmacija (seveda pri prijateljih sokolarjih).

Najljubše opravilo izven delovnega časa?
Pozimi smučanje, spomladi poslušanje petelinov, poleti motociklizem, je-
seni lov.

Namesto gozdar bi bil …?
Najbolj verjetno je, da bi ostal doma in delal v pekarni.

Ostaja kakšen življenjski cilj neizpolnjen?
Če hočeš mirno živeti, ne smeš imeti previsokih ciljev, zaenkrat si želim le 
to, da bi otroci uspešno zaključili šolo in našli uspešno zaposlitev. 

Hvala! 
Spraševal je B. Debevc.



 glasilo Zavoda za gozdove Slovenije   List 15 

Sindikalne novice

Sindikalne novice 
MAJ  – SEPTEMBER 2008
Jesen prihaja v deželo in z njo tudi pričakovani novi plačni sis-
tem. V poletnem času se je zgodilo mnogo odločilnih dogodkov, 
ki so dali končno podobo zgodbi, ki se je vlekla skoraj dva vla-
dna mandata. Po izjemno intenzivnih, negotovih in napornih 
pogajanjih med Vlado in sindikati smo le uspeli podpisati KP 
(kolektivno pogodbo) javnega sektorja, ki opredeljuje nov sis-
tem in orientacijska delovna mesta. Sočasno smo skozi trda po-
gajanja oblikovali tudi panožne kolektivne pogodbe.

Za naš Zavod pomeni podpis KP za javno gozdarsko službo še posebej ve-
lik uspeh, saj prvič po ustanovitvi ZGS dobivamo dokument, ki omogoča 
popolnoma enakopraven, partnerski odnos za urejanje vprašanj plač zapo-
slenih. Zaenkrat imamo podpisan le tarifni del KP, nadaljevali pa bomo s 
pogajanji še za normativni del pogodbe. Kolektivna pogodba pa ni edini 
dokument, ki je potreben za določitev plač zaposlenih.

Po podpisu KP je moral ZGS uskladiti sistemizacijo z delovnimi mesti iz 
kataloga delovnih mest, ki jih vsebuje KP. V sistemizaciji so določena vsa 
delovna mesta, skupaj z opisi del in nalog za zasedbo delovnih mest ter 
pripadajočimi plačnimi razredi (PR). Sistemizacijo je pripravilo vodstvo 
ZGS, sindikat pa je pred potrditvijo dokumenta na svetu ZGS k dokumentu 
podal svoje mnenje in pripombe. 

Na seji sveta je direktor predlagal sistemizacijo, ki je v precejšnji meri upo-
števala pripombe sindikata. Po našem mnenju je predlagana sistemizacija 
predvidevala ustrezne plačne razrede za veliko večino delovnih mest. Na 
sami seji pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Predstavnik delavcev 
ZGS je izkoristil svoj položaj svetnika in predlagal dvig plačnih razredov 
za delavce, ki delajo na načrtovanju. Z dodatnim opisom zahtevnosti dela 
„načrtovalcev“ je dosegel strinjanje svetnikov, da omenjena delovna mesta 
potrebujejo boljše plače od predlaganih. Predstavnika MKGP v svetu pa 
sta s svojimi predlogi vnesla dodatno negotovost glede predlagane sistemi-
zacije. Na pogajanjih (vodili so jih predstavniki MKGP ) smo vsebino KP 
sproti povezovali z vsebino sistemizacije, v podpis KP pa smo pristali šele 
po usklajenem predlogu implementacije PR in delovnih mest iz kataloga v 
sistemizaciji. 

Prestavnika MKGP sta predlagala svoje pripombe na predlog, v katerih sta 
zahtevala znižanje plačnih razredov za vodje odsekov iz 38. plačnega razre-
da (PR) na 37. PR, za vodje krajevnih enot pa iz 38. PR na 35. PR. Svetniki 
so potrdili sistemizacijo z upoštevanjem pripomb predstavnikov MKGP. 
Na koncu je bilo obljubljeno, da bo ob naslednji spremembi sistemizacije 
(v decembru naj bi se zgodila še reorganizacija ZGS) predlagana izenači-
tev plač vodij KE z vodji odsekov (vsi 37. plačni razred), vendar nimamo 
nobene garancije, da se bo obljuba tudi realizirala. Na ta način smo dobili 
sistemizacijo, ki razničuje precej tistega, kar smo ob podpisu panožne KP z 
Vlado dosegli. Žal se ponavlja stara zgodba. 

Dogodki na seji so vredni resne graje. Predstavniki delavcev ZGS v Svetu 
so redno vabljeni na seje SZGS in so dolžni usklajevati svoje pripombe 
s sindikatom. Sedanja predstavnika delavcev na to praviloma pozabljata. 

Svetnik sicer lahko ravna po lastni presoji, zavedati pa se mora odgovorno-
sti in posledic svojega ravnanja.

Spoštovani kolegi, vodje odsekov in še posebej vodje KE. Plačo bomo imeli 
manjšo zaradi nas samih, ne zaradi sindikata in ne zaradi Vlade. Izključno 
zaradi omenjenih dogodkov!!! 

Do potrditve sistemizacije pa je bila še dolga pot, saj so bili na vidiku novi 
zapleti, okrog denarja, seveda. Po mnogih sestankih in neskončnih telefo-
nih in ob skorajšnjem obupu vseh, ki smo se leta trudili, da bi enkrat za vse-
lej vrnili gozdarski stroki poštena plačila za pošteno delo, so se po potrditvi 
sistemizacije s strani Ministra, pristojnega za gozdarstvo, stvari vendarle 
iztekle tako, da imate sedaj, ko tole (če) prebirate, že plačo po novem. 

Višina plače je odvisna od več faktorjev, med katerimi je najpomembnejši 
plačni razred. Uvrščanje v PR je bila v glavnem rutina za vsa delovna mesta, 
saj se je staremu delovnemu mestu določilo novo delovno mesto iz katalo-
ga. Zahtevno pa je bilo uvrščanje revirnih gozdarjev, saj so le- ti po novem 
razvrščeni v pet PR. Tu je vodstvo ZGS uporabilo nekaj kriterijev, na pod-
lagi katerih so vsi revirni gozdarji dobili plačni razred glede na postavljene 
kriterije. Razvrščanje na delovna mesta v skladu s sistemizacijo so izvedli 
vodje območnih enot, seveda pa je bilo pri tem nujno potrebno tudi aktivno 
sodelovanje vodij krajevnih enot. Ti so neposredno nadrejeni revirnim goz-
darjem, dobro poznajo njihove obremenitve, delo in rezultate in predvsem 
zato lahko zelo kompetentno argumentirajo ustezen plačni razred za svoje 
podrejene. Tako kot povsod je tudi pri tej zahtevni nalogi prišlo do napak, 
nestrinjanj in večjih in manjših razočaranj. Temu se nihče ni mogel izogniti. 
V sindikatu smo na te neizogibne težave že zelo zgodaj opozorili. Nekaj 
ključnih in nerazčiščenih vprašanj, ki izhajajo iz sistema in kriterijev za 
razvrščanje v PR, bo nedvomno potrebno čim hitreje partnersko rešiti. Tisti, 
ki pa ste po vašem mnenju nesprejemljivo razvrščeni, svoje argumente pisno 
pošljite na CE ZGS, kjer bodo vaš problem komisijsko pretehtali.

Pomembno je, da prehod na nov plačni sitem gledamo kot izjemno velik in 
kompleksen projekt, na katerem je intenzivno delalo 7 let več ljudi, kot jih 
je zaposlenih v ZGS. Končana je prva faza, in to zelo uspešno. Predvsem za 
vse zaposlene v ZGS. Od sedaj naprej smo del enotnega sitema in nič več 
samo služba, ki je odvisna od aktualne politike ali posluha MKGP. Prvič 
po 15 letih!!! 

Pomembno je, da smo prav vsi pridobili, predvsem primerljivo z drugimi 
službami. Res je, da je nekdo dobil več, nekdo manj. Iskanje ravnotežja in 
razmerij med posameznimi delovnimi mesti pa bo vsekakor trajna in nikoli 
končana zgodba. Zapomniti si moramo, da je vse, kar smo dobili, plod težke 
borbe sindikatov (našega SZGS še posebej), saj nam naši financerji sami ne 
bi dali ničesar, prej še kaj odvzeli. 

Ob zavedanju pomembnosti sindikalnega dela in velikega uspeha ob za-
ključenem projektu uvedbe novega plačnega sistema se posebej obračam na 
vse, ki še niste člani sindikata. Za ogromno aktivnosti v zadnjih 7 letih je 
bilo poleg ostalega potrebnega precej denarja. Ta denar so prispevali člani 
s plačilom članarine. Glede na dejstvo, da bomo rezultate sindikalnega dela 
želi vsi, pozivam vse nečlane, da se nam čim prej pridružite. 

Vse morebitne pripombe, želje, razočaranja ali jezo pa spremenite v ener-
gijo, s katero se boste aktivno vključili v delo SZGS kot član, sindikalni 
zaupnik ali predsednik in odločno spremenili potek dogodkov v korist de-
lavcev po vašem lastnem prepričanju. 

Vaš predsednik SD ZGS,
Igor Lampe

»Šuma okom šumara«
Janez Konečnik 

Slovenski gozdarji - fotografi že kar nekaj let sodelujemo na 
Bjelovarskem salonu fotografije, ki ga pripravlja Hrvatsko šu-
marsko društvo oz. njihova podružnica iz Bjelovarja. Za vodilno 
temo so izbrali gozd oz. pogled na gozd skozi oči gozdarja.
Odziv je vsako leto večji, kar se pozna tudi na kvaliteti razstavljenih del. Že 
na drugo razstavo so povabili tudi nas iz Slovenije in sedaj, ko letos poteka 
že 5. salon, ima ta že širše mednarodne razsežnosti.
V času našega sodelovanja smo avtorji iz Slovenije dobili za naše fotografi-
je zelo visoka priznanja. Posebej se je doslej izkazal kolega Miran Orožim, 
ki je  dobil že nekaj nagrad.

Na letošnjo razstavo je svoje fotografije prvič poslal tudi Robert Klančar iz 
OE Bled in  že takoj pritegnil pozornost žirije, ki mu je podelila prvo nagrado 
za serijo fotografij na temo ivja. Miran Orožim pa je dobil pohvalo za posa-
mezno foto-
grafijo. To-
krat je poleg 
obeh našte-
tih in mene 
sodeloval še 
Stanko Pelc.
Mogoče se 
bo naslednje 
leto opogu-
mil še kdo?

Fotografija J. Konečnika »Zima v Krokarju«, 
ki je prišla v ožji izbor za nagrade.



Gornja Radgona 2008 
BRUNARICA ZGS – delavnice za otroke 

Zavod se je predstavil s svojimi aktivnostmi pri Brunarici kjer 
smo izvajali aktivnosti iz gozdne pedagogike, s posebnim pou-
darkom na delu z otroki. 

Brunarica ZGS

Delavnica izdelovanja palčkov

Izdelki otrok (in staršev)

X. Državno sekaško tekmovanje lastnikov 
gozdov na ��. kmetijsko-živilskem sejmu v 
Gornji Radgoni 2008 
24. avgusta je Zavod za gozdove Slovenije organiziral v sodelo-
vanju s Pomurskim sejmom že X. Državno sekaško tekmovanje 
lastnikov gozdov, ki je potekalo v nedeljo na poligonu ZGS na 
Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni.
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