
Glasilo Zavoda za gozdove Slovenije

Spoštovane sodelavke,  
dragi sodelavci!

Čas gospodarske krize občutijo tako zaposleni v gospodarstvu kot 
javni uslužbenci, katerih del smo tudi delavci Zavoda za gozdove 
Slovenije. V medijih lahko dnevno spremljamo novice o stečajih pod-
jetij in odpuščanjih zaposlenih. Za sedaj tako drastičnih ukrepov v 
javnem sektorju še ni. Pa ne ugibajmo, kaj bo prinesla prihodnost. 

Zavod ima svoje naloge in obveznosti, ki jih moramo izpolniti. Ko 
primerjamo razpoložljiva sredstva za naše delo in količino dela, 
ki ga moramo opraviti, ne smemo zapasti malodušju. Zahtevnost 
razmer je lahko tudi izziv. Izziv je toliko večji, saj od nas situacija 
zahteva prilagajanje, racionalizacijo, nove rešitve in iskanje novih 
prihodkov. Pri tem se ne smemo oklepati zgolj starih receptov. Tra-
dicija našega dela naj bo osnova za potrebno nadgradnjo, ki bo 
pomenila še boljše ter učinkovitejše delo. Seveda je svobodna od-
ločitev vsakega posameznika, ali bo sodeloval v potrebni prenovi 
sistema, a uspešno jo bomo lahko izpeljali le skupaj, torej tudi z 
vašo pomočjo in vašimi idejami. 

Kriza ni čas za omahljivce in slabo delo. Le z odličnimi rezultati 
našega dela, spoštovanjem rokov za izvedbo del in dobro komuni-
kacijo z deležniki bomo le te prepričali v potrebnost in koristnost 
nadaljnjega delovanja ZGS v številu, ki nam omogoča doseganje 
zastavljenih ciljev. Takšna usmeritev izhaja tudi iz Resolucije o na-
cionalnem gozdnem programu in z govora Predsednika Republike 
Slovenije, dr. Danila Türka, ki ga je imel ob letošnji proslavi Tedna 
gozdov, ko je tudi minilo 15 let delovanja Zavoda za gozdove Slove-
nije. Pred nami je čas odrekanj, dela in znoja. Vendar, ne ustrašimo 
se, sposobni smo preseči težave in razvojno delovati tudi v kriznih 
časih.

Jošt JAKŠA 
direktorK
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Aktualno

Poslovanje ZGS v letu 2009
Jošt Jakša, direktor - INTERVJU

Kako močan je vpliv recesije na delo in poslovanje ZGS v letošnjem letu – 
zahteve Vlade RS in MKGP? 

Tako kot povsod je tudi pri poslovanju Zavoda zaznati težave, ki so povezane 
z gospodarsko situacijo, tako v Sloveniji kot v svetu. Materialne stroške smo 
zmanjšali za 20 %. Varčevati moramo na vseh področjih. Vsi se moramo 
zavedati, da je kriza in Zavod je pri tem neločljivo povezan s stanjem javnega 
sektorja v Sloveniji. Ob vseh težavah pa lahko vzamemo krizo kot izziv za 
proučitev našega dela in za boljše in racionalnejše delo v bodoče. Seveda pa bo 
za takšne spremembe treba vložiti veliko dela in mnogokrat tudi odrekanja.

Ali so težave pri uveljavitvi novega sistema plač v ZGS? 

Vse v zvezi z novim plačnim sistemom, ki je bil uveljavljen 01. 08. 2008, vodstvo 
Zavoda rešuje v dogovoru z MKGP in sindikatom. Vodje območnih enot in 
vodstvo Sindikata ZGS so sproti obveščeni o dogajanjih, povezanih s plačnim 
sistemom in so tisti, ki preostalim zaposlenim posredujejo informacije.

Katere so prioritete dela ob zmanjšanem obsegu sredstev – kakšne ukrepe 
in na katerih področjih je ZGS uvedel za omejevanje izdatkov?

V časih, ko je sredstev za izvedbo vseh načrtovanih del premalo, je zelo 
pomembno postaviti pravilne prioritete. Tu so še dela, ki jih izvajamo kot javno 
pooblastilo. Zavod se srečuje z različnimi pogledi in interesi, vodstvo pa mora 
to uskladiti in postaviti enotne smernice. Zagotovo je prioritetna izvedba del 
na terenu, realizacija pogodbenih obveznosti in izdelava gozdnogospodarskih 
in lovskoupravljalskih načrtov. Pri tem ne smemo pozabiti na izobraževanje 
lastnikov gozdov za varno delo in strokovno izobraževanje zaposlenih. Kljub 
časom recesije bo potrebno vložiti kar nekaj sredstev v izboljšanje informacijske 
tehnologije in prepoznavnosti Zavoda v javnostih. Ob prioritetah kaj izvesti pa 
je potrebno imeti tudi prioritetno listo del, ki jih lahko najprej črtamo z našega 
seznama dela oz. jih opravljamo v zmanjšanem obsegu. Vse skupaj pa moramo 
oplemenititi z iskanjem boljših, racionalnejših rešitev. Prav tu pa z idejami 
lahko pomaga vsak zaposleni. Zato ne oklevajte in svoje predloge posredujte 
vašim predpostavljenim ali pa jih pošljite neposredno na e-naslov:
pobude.zaposlenih@zgs.gov.si 

Kadrovska politika? 

Po sklepih Vlade Republike Slovenije in skladno s kadrovskim načrtom mora 
Zavod v letu 2009 zmanjšati število zaposlenih za 2 %. Enako velja tudi za leto 
2010. Kadrovska politika mora slediti postavljenim ciljem in prioritetam. 

Kako daleč je postopek sprejemanja nove sistemizacije – kakšne so zahteve 
MKGP (Kotarjeva komisija) in stališča ZGS (pripravljena sistemizacija 
komisije za sistemizacijo pod vodstvom Andreja Avseneka)?

Vsa vprašanja so tesno povezana med seboj. Tudi vprašanje nove sistemizacije, 
ki jo pripravlja Zavod. V tej se bodo morale odražati ugotovitve notranjih 
analiz Zavoda, komisije, ki jo je vodil prof. dr. Marijan Kotar, analize delovnih 
procesov, ki jo ob pomoči Zavoda izvaja prof. dr. Kern, pričakovanj naših 
deležnikov, kot tudi zaposlenih. Rezultat bo moral prinesti učinke tako na 
strokovnem kot finančnem področju. Cilj je slediti usmeritvam Resolucije o 
nacionalnem gozdnem programu, ki v 9. poglavju govori o enotni in strokovno 
močni javni gozdarski službi. Za doseganje zastavljenih ciljev pa bodo potrebne 
tudi spremembe, morda tudi večje. Proces oblikovanja nove sistemizacije je 
zahteven in mora potekati v sodelovanju tako z MKGP kot sindikatom. Tudi tu 
so sugestije zaposlenih dobrodošle, toda ne v obliki izpostavljanja problemov 
ampak v obliki predlogov rešitev za konkretne zadeve.
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Jošt Jakša, Dr. Mirko Medved-direktor GIS in Jože Falkner predsednik Zveze gozdarskih 

društev Slovenije, so pričakali Predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka, ob 

obisku osrednje prireditve Tedna gozdov 2009.

Dragi sodelavci!

Letošnje leto tudi Listu ni naklonjeno, ogroženo je redno izhajanje našega glasila. Razmišljali smo tudi o 
elektronskem izhajanju, ki je sicer racionalnejše, do bralca pa mnogo manj prijazno. 
List je pričel izhajati leta 2004 in bil med zaposlenimi dobro sprejet. Poslanstvo Lista pa ostaja, to je 
predstavljati članke in strokovne prispevke, ki se nanašajo na našo dejavnost, graditi zavest in pripadnost 
podjetju in spodbujati potrebo pa lastnem razvoju. Med vzroki za težave mnogih organizacij v Sloveniji se 
vedno pogosteje omenja težava v komuniciranju. Vloga t. i. internega, notranjega komuniciranja, strmo 
narašča in tu vidimo pomen našega Lista.   

Borut Debevc

Naše place

Andrej Pečavar, vodja OE Novo mesto

Dogajanje na področju plač v javnem sektorju, in tako tudi na Zavodu za 
gozdove, je še vedno burno, po dobrem letu od uveljavitve Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (ZSPJS) pravzaprav še vedno ne vemo čisto dobro, 
pri čem smo in kaj se bo dogajalo v prihodnje. In to ne samo zaradi krize.

Odprava nesorazmerij 
V preteklih 15 letih smo si v raznih državnih organih in drugih javnih službah 
na različne načine in z zelo različnim uspehom, kljub skupnim predpisom, 
vsak po svoje urejali plače. Rezultat so bile enormne razlike, kar pomeni, da 
smo v ZGS za ostalimi krepko zaostajali. Nov Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS) naj bi temu naredil konec in nas spravil (tarifni skupini 
primerno) v kolikor toliko ravno vrsto. S samo prevedbo smo v ZGS lahko 
zadovoljni, saj je pri večini zaposlenih plača po novem zakonu kar znatno 
večja od prejšnje oziroma primerljiva z ostalimi za enako delo. Ker pa bi bila 
takojšnja odprava tako velikih razlik za državo Slovenijo prevelik zalogaj (kar 
tudi priča o obsegu teh razlik), si je država izposlovala štiri korake: prvi je bil 
opravljen ob prevedbi, drugi 1. 1. 2009, preostala dva pa – bomo videli. Najbrž 
vsi beremo, kakšni so zadnji predlogi vlade sindikatom.

Odprava nepravilnosti 
Prejšnja vlada (2008) je pristala na skoraj vse, samo da bi se ZSPJS začel 
uporabljati. Sedanja (2009) pa bi storila skoraj vse, da bi čim več rešitev 
prejšnje vlade proglasila za nepravilnosti, le-te odpravila in tako na naš račun 
prihranila kak €. Izvedba nalog (lani in letos) pa je v glavnem v rokah istih 
ljudi. Tako smo priča precejšnjemu sprenevedanju in pogosti izgubi spomina 
za naše plače ključnih ljudi, tako na MJU, kot tudi na MKGP. Posledica 
je, da nam zdaj na vsak način in po vsej sili skušajo vsaj nekaj odvzeti. Če 
ne uvrstitve, pa napredovanja – še najraje pa oboje. V podporo pri naših 
prizadevanjih za ohranitev sedanjega stanja in s tem tudi plačnih razmerij 
v ZGS nam je dejstvo, da je ZGS v preteklih letih zelo dobro pripravil in 
opravil vse potrebne pravne in organizacijske korake za uveljavitev ZSPJS 
(sprejem in potrditev kolektivne pogodbe, sistemizacije …). Baje bolje kot  
drugi oziroma edini tako dobro. Relevantna pravna dejstva torej govorijo v 
prid temu, da so naše sprejete in tudi dejanske rešitve pravno trdne, zato je 
vodstvo ZGS v zadnjem času priča predvsem pritiskom v smislu 'če hočete 
sebi dobro, naredite tako, kot vam svetujemo, sicer …' Sklepa vlade in MKGP 
vso odgovornost prenašata na direktorje zavodov, ti pa so v dilemi: slediti 
zahtevam oblasti in priti v morebitna nasprotja s predpisi in drugimi akti ter 
posledično v spore in tožbe z delavci ali slediti sprejetim predpisom in aktom 
ter priti v nasprotje s svojimi ministri. Izbira ni lahka, časa je malo. 

Kaj nas čaka v prihodnjih dneh, mesecih 
Še naprej bomo dokazovali, da je naša sistemizacija veljavna in da so 
vse razporeditve delavcev korektne (to moramo še vedno znova in znova 
dokazovati, kljub temu da so jo potrdila tri ministrstva, vlada pa kar dvakrat) 
ter da so bili na podlagi tako sprejete sistemizacije in uradnih pojasnil MJU 
pravilno opravljeni tudi prenosi napredovanj. Seveda bomo poiskali dodatne 
pravne utemeljitve, ki bodo dale našim odločitvam podporo ali pa nas opozorile 
na morebitne nepravilnosti.

Upali bomo in si za to tudi vsi aktivno prizadevali, da bodo sindikati vladno 
gonjo ustavili in skupaj z vlado našli pametne rešitve, ki naj veljajo za vse 
enako. Ne le za zdravnike (julija letos še vedno do preko 13.000 €) in sodnike 
(do več kot 7400 €), ampak tudi za tajnice, referente, načrtovalce, revirne 
gozdarje in ostalo rajo.

Zanimivosti iz julijskih plač
Npr: v zdravstvu je 121 ustanov (bolnišnic, zdravstvenih domov in lekarn), le 8 
od njih je po številu zaposlenih večjih od ZGS. A le v 17 ustanovah ima njihov 
direktor nižjo plačo od direktorja ZGS. Direktor zdravstvenega zavoda lahko 
dobi tudi trikrat večjo plačo od našega - tja do preko 13.000 € - seveda mesečno.
Na OE Novo mesto v letu 2008 kar 40 od 60 zaposlenih ni prejelo več kot 
16.000 € - seveda letno.

Seminar za tajnice ZGS: »Kakšna je moja plača in kako si jo lahko izračunam sam(a)«.

Zavod za gozdove 
Slovenije je dopolnil 15 let

Mag. Živan Veselič, pomočnik direktorja za strokovne zadeve

V maju 2009 je minilo 15 let od začetka delovanja Zavoda za 
gozdove Slovenije (ZGS), ki nadaljuje bogato tradicijo strokovnega 
usmerjanja gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji. Ustanovitev ZGS je 
bilo pomembno dejanje za zagotovitev strokovnega dela z gozdovi in za 
ohranitev gozdarske stroke v Sloveniji nasploh. Z ZGS smo v Sloveniji 
dobili dobro organizirano javno gozdarsko službo, ki zagotavlja ne le 
učinkovito terensko delo, ampak tudi izvedbo zahtevnejših razvojnih 
nalog, tako za potrebe razvoja javne gozdarske službe kot za širše 
potrebe države. 

Z ustanovitvijo ZGS je gozdarstvo prvič dobilo pristojnosti na področju 
usmerjanja dela z divjadjo, s čimer je zagotovljeno celovito usmerjanje razvoja 
gozdnega ekosistema, in večje pristojnosti na področju urejanja prostora. 

Prednosti enotne javne gozdarske službe so se pokazale kmalu.
ZGS je že v nekaj letih po začetku delovanja uspešno izvedel številne naloge, 
na primer: 

do visoke ravni je razvil prostorsko informatiko in izpopolnil gozdarski  –
informacijski sistem, 
dosegel velik razvoj na področju izdelave gozdnogospodarskih načrtov,  –
uspešno sodeloval pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Slovenije,  –
izdelal gozdnogojitvene načrte za vse slovenske gozdove,  –
uspešno izvedel številne sanacije gozdov po obsežnih naravnih ujmah,  –
požarih in od podlubnikov poškodovanih gozdov, 
uspešno pomagal lastnikom gozdov v letu 2006, ki so morali v izjemno  –
kratkem času vložiti vloge za evropska sredstva za vlaganja v gozdove za kar 
triletno obdobje 2006–2008, 
oblikoval zbirke podatkov o gozdnih cestah, ki so vključene v zbirko  –
podatkov javne gospodarske infrastrukture, 
uveljavil z zakonom predviden način zagotavljanja vzdrževanja gozdnih  –
cest, razvil dejavnost izobraževanja oziroma usposabljanja lastnikov gozdov 
za delo v gozdu,
pomembno prispeval k razvoju lovskoupravljavskega načrtovanja,  –
razvil metodologijo in izvedel meritve usklajenosti populacij rastlinojedih  –

Andrej, Katja in Borut
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divjadi z gozdnim okoljem v vseh gozdovih Slovenije ter z uspehom zastavil 
delo na področju velikih zveri. 
ZGS je bil uspešen tudi pri izvedbi vseh novih nalog v zvezi z zagotavljanjem  –
finančne pomoči države lastnikom gozdov in izvedel še številne druge 
naloge.

ZGS je v preteklih 15 letih izvedel številne mednarodne projekte (vodil je tri 
in sodeloval pri 22 projektih) in je bil s podatki o gozdovih in strokovnim 
znanjem v pomoč državi pri številnih razvojnih projektih (Natura 2000, 
sistem GERK-ov, kataster čebelje paše in čebelarski pašni redi, v letošnjem 
letu zaupana naloga presoje občinskih prostorskih planov z vidika umestnosti 
sprememb rabe kmetijskih zemljišč). 

ZGS je izdal desetine strokovnih knjig in knjižic, več filmov o gozdovih in 
več kot sto različnih zloženk. Gradiva so v prvi vrsti namenjena lastnikom 
gozdov kot strokovna pomoč pri gospodarjenju z gozdovi in delu v gozdovih 
ter širši javnosti.

Učinkovitost enotne javne gozdarske službe se kaže tudi v tem, da se z novimi 
predpisi Zavodu zaupajo vedno nove javne naloge. V sestavo ZGS so bila že 
ob ustanovitvi vključena štiri gojitvena lovišča, kot so se tedaj imenovala, z 
Zakonom o divjadi in lovstvu pa se je po letu 2004 Zavodu priključilo še šest 
lovišč s posebnim namenom. Prizadevno strokovno delo v loviščih s posebnim 
namenom v sestavi ZGS je dobilo najlepšo potrditev s prejemom diplome 
Edmond Blanc, ki jo je Zavodu za leto 2008 podelil Mednarodni svet za lovstvo 
in ohranitev divjadi (CIC), priznanje pa je direktor Jošt Jakša prejel v začetku 
maja 2009 v Parizu. Omenjeno diplomo podeljujejo najbolj urejenim loviščem 
oziroma loviščem s posebej odmevnimi projekti na področju upravljanja z 
divjadjo in njenim življenjskim okoljem. 

ZGS se je uspešno vključil tudi v gospodarjenje z državnimi gozdovi. 
Sodelovanje ZGS pri izvajanju strokovnih nalog v državnih gozdovih je z 
državnega vidika koristno in racionalno.     

Opravljeno delo ZGS v času od njegove ustanovitve smo v kratkem opisali v 
priložnostni knjižici ob 15-letnici delovanja ZGS. Analiza in prikaz preteklega 
dela sta pomembna, saj lahko le na tej podlagi in ob vsestranskem  poznavanju 
trenutnih okoliščin uspešno načrtujemo svoj razvoj in delo v prihodnje. Naj 
se tudi ob tej priložnosti zahvalim vsem, ki so prispevali k temu, da smo v 
zelo kratkem času in s skromnimi sredstvi, ki so nam letos na voljo, celovito 
predstavili doslej prehojeno pot ZGS. Zlasti se želim zahvaliti vodjem oddelkov 
in vodji Službe za varstvo gozdov, ki so napisali prispevke s svojih področij, in 
številnim kolegom in kolegicam, izvrstnim fotografom, ki so se odzvali prošnji 
po fotografijah, ki prikazujejo delo ZGS in nam omogočili izbor slik izmed 
skoraj 2.000 prispelih.  

ZGS je za slovensko gozdarstvo preveč pomemben, da bi njegov nadaljnji 
razvoj prepustili naključju. Naloge ZGS so določene z Zakonom o 
gozdovih in v še nekaj drugih zakonih in številnih podzakonskih aktih, 
njegov razvoj pa je v temeljnih vsebinah določen z Nacionalnim gozdnim 
programom in podrobneje s Strategijo razvoja ZGS, ki smo jo pred leti 
izdelali v ZGS. Moramo se potruditi, da bo delo ZGS tudi v naprej tako 
uspešno in plodno, kot je bilo v prvih 15 letih.

Aktualno

Knjižica ob 15-letnici delovanja ZGS

Financna situacija ZGS v 
letu 2009

Lavra Krničar-Dremelj, vodja oddelka za finančne zadeve

ZGS je za obravnavo na Svetu ZGS v mesecu decembru 2008 pripravil 
predlog Programa dela kadrovskega in finančnega načrta za leto 2009. 
Kljub prizadevanju, da bi čim prej pridobil tudi soglasje Vlade RS k 
omenjenima dokumentoma, kar je pogoj za normalno poslovanje, tega 
pričakujemo šele v septembru. Trenutno so dokumenti, ki naj bi tudi 
že pridobili vsa potrebna soglasja pristojnih ministrstev, v postopku  
obravnave oz. pridobitve soglasja na Vladi RS.

Okoliščine, v katerih je v letošnjem letu potekalo usklajevanje potrebnih virov 
sredstev iz proračuna RS, so bile izjemne. Poleg težav pri zagotovitvi dodatnih 
sredstev za pokritje plač, kot posledice uveljavitve ZSPJS, je bilo potrebno sprotno 
prilagajanje in usklajevanje prihodkov in odhodkov, upoštevajoč  varčevalne ukrepe 
Vlade RS, izdane v mesecu januarju, februarju, aprilu in posledično rebalansov 
proračuna. Obenem pa so bile posledice nastale finančne krize občutne tudi pri 
usklajevanju pogodbenih razmerij na tržnem delu poslovanja. Tako smo v letu 
2009 pripravili štiri uskladitve finančnega načrta z razpoložljivimi sredstvi, ki so 
bile obravnavane na sejah Sveta ZGS v aprilu, juliju in avgustu.

Ob upoštevanju razpoložljivih sredstev v rebalansu proračuna za leto 2009, sklepov 
Vlade na področju kadrov plač in drugih osebnih prejemkov in načrtovanih drugih 
prihodkov je moral ZGS  krepko poseči po zmanjševanju materialnih stroškov, saj bo 
te možno pokriti le v višini 85 % (če primerjamo podatke brez LPN, 82 %) lanskoletne 
realizacije. Pri tem je potrebno poudariti, da delež celotnih materialnih stroškov v 
skupnih odhodkih ZGS znaša le še 15 % (če primerjamo podatke brez LPN pa le 
13 %), kar je v primerjavi z drugimi primerljivimi službami daleč pod povprečjem. 
Zaradi pomanjkanja sredstev in varčevalnih ukrepov  je bila iz finančnega načrta 
izločena predvidena nabava službenih vozil. V okviru razpoložljivih sredstev za 
investicije bodo izvedena le nujna investicijska dela, ki so potrebna za vzdrževanje in 
preprečitev škode na državnem premoženju, ki je v upravljanju ZGS, in investicije v 
informacijsko opremo, ki so nujne za izvedbo računalniških rešitev, ki bodo pomenile 
racionalizacijo dela in optimizacijo poslovnih procesov.

ZGS bo do konca leta postopoma  zmanjševal  število zaposlenih, tako da 
bo konec leta dosegel predpisano  za 2 % znižanje, kar pomeni v primerjavi s 
preteklim letom 15 zaposlenih manj. 

V letu 2009, v skladu s sklepi Vlade RS in resornega ministrstva, poteka 
izvedba obveznega nadzora prehoda na nov plačni sistem. MKGP je na 
podlagi poročila Komisije za izvedbo nadzora nad prehodom v nov plačni 
sistem opredelilo nepravilnosti. Na podlagi odprave nepravilnosti je v letu 
2009 ZGS zavezan, da za morebitno ugotovljeni prihranek sredstev  zmanjša 
zahtevek za  izplačilo plač glede na predloženi finančni načrt.

Skratka, posledice finančne krize, neustrezno in nepravično linearno zniževanje 
sredstev, kot posledica varčevalnih ukrepov, so krepko oklestile proračun ZGS. 
Racionalizacijo in zniževanje stroškov je bilo potrebno načrtovati na vseh 
področjih, najbolj pa so bila izpostavljena področja službenih prevozov, kjer so 
se sredstva znižala na nivo 76 % lanskoletne porabe, ter stroški poslovanja, kamor 
so všteti tudi stroški mobilne telefonije, pisarniški material, reprezentanca, kjer 
so razpoložljiva sredstva v primerjavi s preteklim letom nižja za 27 %.

Ukrepi varčevanja se enako nanašajo tudi na poslovanje LPN, kjer je problem 
tudi pri zagotavljanju likvidnosti, ki je še posebno izrazit v obdobju avgust-
oktober, ko poniknejo rezerve, ki jih LPN pridobijo z avansnimi nakazili.  
Problem likvidnosti pa trenutno povzročajo tudi še neporavnane obveznosti 
oziroma dolg, MOP iz leta 2007. 
 
Tri četrtine leta je skoraj že za nami. V razmerah splošne finančne krize si tudi 
v ZGS prizadevamo poslovno leto zaključiti uspešno in pozitivno. Pot do tega 
ni lahka, uspeh pa je lahko le rezultat skupnih prizadevanj.       

Kratke novice

Sejem AGRA 2009 
29. 8. – 5. 9. 2009, Gornja Radgona

spec. Jurij Beguš

V okviru sejma AGRA 2009 je ZGS, oddelek za gozdno tehniko v 
sodelovanju MKGP organiziral okroglo mizo z naslovom »Varnost 
in zdravje pri delu v zasebnih gozdovih - prizadevanja za zmanjšanje 
nesreč«. 

Vodil jo je spec. Jurij Beguš, na njej pa so sodelovali mag. Marjan Dolenšek 
(KGZS), dr. Mirko Medved (GIS), Marjan Vadnu (SGLŠ), mag. Robert 
Režonja (MKGP) in Darko Pristovnik (ZGS). 

Namen je bil opozoriti strokovno in širšo javnost na problematiko nesreč pri 
delu v gozdu med zasebnimi lastniki gozdov. Govorci so predstavili statistična 
dejstva nesreč, njihov socialni vidik, različne možnosti, ki bi poleg svetovanja in 
izobraževanja lastnikov gozdov izboljšale stanje, ukrepe vlade na tem področju 
in pomen nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Razprava je pokazala že znana 
dejstva in nakazala določene možnosti, ki bi jih bilo potrebno v reševanje 
te problematike vključiti. Zaključki okrogle mize bodo poslani ustreznim 
institucijam in tudi na ta način prispevali k izboljšanju razmer. Naj omenimo, 
da je organizacija okrogle mize sovpadala s povečanimi aktivnostmi, ki jih 
zaradi večjega števila nesreč že nekaj časa izvajamo na Zavodu. 
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Izobraževalni dan oddelka 
za gozdno tehniko
-  Lukovica, 21. maj 2009

V mesecu maju je oddelek za gozdno tehniko organiziral izobraževalni 
dan, katerega se je udeležilo preko sto sodelavcev iz vseh območnih enot 
Zavoda, nekaj pa je bilo tudi predstavnikov drugih institucij. Obravnavane 
so bile naslednje teme:

Polaganje omrežja gozdnih cest –  – dr. Igor Potočnik (BF);
Navodila za vodenje postopkov pri gradnji gozdnih prometnic -  – spec. Jurij 
Beguš (ZGS);
Inženirsko-biološka sanacija brežin -  – Jože Papež (PUH);
Novosti motornih žag Husqvarna -  – Aleš Skrivanek (Husqvarna);
Gozdarska mehanizacije John Deere -  – Anton Jakše (Tehnogozd);
Gozdarske prikolice -  – Štefan Kovač (ZGS);
Biomasni logistični centri -  – dr. Nike Krajnc (GIS);
Vloga ZGS na področju učinkovite rabe lesne biomase -  – spec. Jurij Beguš 
(ZGS).

Naravoslovna ucna pot 
PIRAMIDA KALVARIJA
- spoznajmo naravno bogastvo širše okolice 
mariborskega Mestnega parka.

Hedvika JENČIČ, OE Maribor

Logotip poti (izdelal Samo Jenčič) 

Kalvarija, Piramida in Mestni vrh so za Mariborčane priljubljene točke, 
kjer najdemo neposreden stik z naravo. Ležijo na severnem robu mesta in 
predstavljajo prehod iz urbane v naravno krajino. To je območje izredne 
krajinske pestrosti, prepletajo se park, travniki, vinogradi in gozdovi, ki 
predstavljajo edinstven primer oblikovanja v slovenski mestni arhitekturi. 
Je eno od najbolj prepoznavnih in obiskanih izletniških in rekreacijskih 
predelov v bližnji mestni okolici. 

Navedeno območje je z Odlokom o zavarovanju naravnih znamenitosti na območju 
občine Maribor opredeljeno kot nepremični del naravne dediščine, ki ima 
posebno znanstveno, estetsko, kulturno in zgodovinsko vrednost. Da bi ugotovili 
stanje na tem območju, je bila leta 2005 izdelana analiza obstoječega stanja. 
Izvedeno je bilo kartiranje habitatnih tipov. Rezultati kartiranja so pokazali, 
da 44 % celotnega obravnavanega območja predstavljajo najvrednejši habitatni 
tipi. Najvrednejše in redke so naslednje živali: črtasti medvedek v termofilnih in 
presvetljenih gozdovih, petelinček na travniku, rogač v hrastovih gozdovih, 6 vrst 
dvoživk in 10 vrst netopirjev, ki so v večini vezani na stara drevesa z dupli. 

Da bi opozorili obiskovalce na obstoječe naravno bogastvo, so se na občini 
Maribor, v oddelku za varstvo okolja, odločili postaviti naravoslovno učno pot. 
V projektu sta sodelovala  tudi ZGS, OE Maribor in Podravsko gozdarsko 
društvo. Konec oktobra 2008 ob evropskem tednu gozdov je bila pot predana 
namenu. Na poti je 15 tematskih tabel, ki na poljuden način predstavljajo 
različne habitatne tipe. Povzetek vsebin je preveden tudi v nemščino, saj je to 
območje privlačno za turiste. 

V starih hrastovih gozdovih srečamo velikega rogača (Lucanus cervus), hrošča, ki 

je redka in zaščitene vrsta. Preživi lahko le, če ohranjamo stara hrastova drevesa.

Vtis organizatorjev izobraževalnega dne je, da so bile vsebine ustrezne, prav 
tako tudi oblika izobraževanja in da je bila večina udeležencev z dogodkom 
zadovoljnih, zato bomo tak način ohranili tudi v prihodnje.
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Kratke novice

Dopolnitev ucne poti 
Uršank z informacijami o 
glivah

Hedvika JENČIČ, OE Maribor

Leta 1976 je bila v bližini Ruš opremljena in predana namenu Gozdna 
učna pot Uršank. Njen idejni oče je bil Anton Zajec. Učna pot predstavlja 
sredogorski pohorski gozd in zgodovino tega območja. Pot je opremljena 
in označena, njen simbol je list gorskega bresta. Na poti je enajst stojišč, 
na katerih spoznavamo pestrost življenja v gozdu. 

Ker so glive nepogrešljiv sestavni del gozda, smo z veseljem sprejeli pobudo 
gobarskega društva Lisička Maribor, da se vsebine o drevesnih vrstah dopolnijo 
z informacijami o glivah.
Leta 2008 je gobarsko društvo izvedlo projekt »Dopolnitev učne poti Uršank 
z informacijami o glivah«. Projekt je bil izveden v sodelovanju OE Maribor 
in Mestno občino Maribor, Uradom za komunalo, promet, okolje in prostor, 
Sektorjem za varstvo okolja in ohranjanja narave. 

V okviru projekta je dodana tabla pri vhodu, ki seznanja obiskovalce s 
splošnimi značilnostmi kraljestva gliv. Pri opisih drevesnih vrst so dodane še 
tablice z opisom glive, ki raste v sožitju z opisanimi vrstami dreves (mikoriza), 
so zajedalci (paraziti) opisanih vrst ali jih pogosteje najdemo na tleh ob 
določenih drevesnih vrstah (saprofiti).

Tabla ob vhodu 

Pot si je možno ogledati tudi na spletni strani:
http://www.gobe.si/pot_ursank/
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Ohranjanje habitata bobra 
v porecju reke Krke

Miloš KECMAN, vodja KE Žužemberk

V Sloveniji je bober posebnost. Eno od bobrišč je tudi v zgornjem toku reke 
Krke med Žužemberkom in Dvorom. Družinica se je že toliko povečala, da 
so se nekateri člani preselili še višje proti izviru.

Bober s svojo dejavnostjo močno vpliva na okolje, saj ustvarja in vzdržuje 
mokrišča. Z gradnjo jezov upočasni vodni tok, s čimer izboljša kakovost vode. F
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Postavitev nadstreška na 
poligonu v Besnici

Martin Umek, vodja KE Kranj

Območna enota Kranj je verjetno ena redkih, ki ima poligon za izvedbo 
tečajev varnega dela z motorno žago. V letu 2008 smo jih na OE 
organizirali 14. Poligon se nahaja ob gozdarski koči v Zgornji Besnici, na 
območju KE Kranj in ga uporabljajo vse KE iz OE Kranj. Ker so ponavadi 
termini v muhastih mesecih in je udeležence tečajev večkrat močilo, je že 
pred leti prišlo do ideje o postavitvi nadstreška.

Ker so bile na Zavodu glede investicij v objekte vedno druge prioritete, ni 
prišlo do takojšnje realizacije. Pri domačinu iz Besnice se je pod kozolcem 
tako les sušil pet let. Vmes se je odvil in zaključil postopek denacionalizacije 
sosednjih parcel. Po pridobitvi ustreznih soglasij se je možnost postavitve 
objekta pokazala šele z zaposlitvijo mladega revirnega gozdarja Luka Demšarja, 
ki ima tesarsko znanje in izkušnje. Na pobudo vodje OE je bil organiziran 
sestanek s predstavniki krajevne skupnosti, lokalnim turističnim društvom, 
društvom Rokovnjači in ZGS. K predlaganem načinu dela smo pristopili ZGS 
in Rokovnjači. Odobrena so bila finančna sredstva za nabavo strešne kritine, 
drobnega materiala in klopi. 

Delo se je pričelo. Najprej izkop zemlje in nasutje temeljev globine 50 cm, 
betoniranje temeljev za stebre, prebiranje lesa, prevozi, oblanje, razrez itd. 
Vezanje in postavljanje nadstreška, pokritje s kritino, nato smo ga še opažili z 
dveh strani (zaradi vetra). 

Večino fizičnega dela smo opravili zaposleni na KE Kranj (7 gozdarjev 
- palčkov in ena gozdarka - Sneguljčica) ter posamezniki z OE. Veliko 
so prispevali tudi domačini (prevoz, razrez, donacija materiala, izposoja 
strojev). Največjo težo pri projektu pa je imela Lukova tesarska roka. Na 
tem mestu bi se rad zahvalil vsem, ki so prispevali k postavitvi nadstreška, 
ki bo dobro služil pri izobraževanju gorenjskih lastnikov in popularizaciji 
gozdarstva nasploh.

Prvic v Sloveniji 
- tecaj varnega dela z gozdarsko polprikolico 

in hidravlicnim dvigalom

Štefan Kovač, vodja OE Murska Sobota

Spravilo lesa po kolesih vse bolj postaja realnost tudi v Sloveniji. Poleg zgibnih 
polprikoličarjev (forwarderjev) pri gozdnih gospodarstvih so predvsem v 
zasebnih gozdovih v zadnjem času močno v porastu tudi gozdarske polprikolice 
s hidravličnim dvigalom. Nova orodja pa pomenijo tudi nove delovne prijeme 
in nove nevarnosti. Učinkovita in varna uporaba gozdarske polprikolice s 
hidravličnim dvigalom kliče po tečajih, ki jih do sedaj nismo poznali.

Tečajnik pod nadzorom inštuktorja nalaga sortimente, hkrati pa ostale opozarja na 

pravilne postopke pri delu.

V okviru zadnjega razpisa PRP je bilo v okoljih, kjer razmere za spravilo niso zelo 
zahtevne, nabavljeno kar nekaj gozdarskih polprikolic z dvigalom. Zavedanje 
lastnikov teh prikolic, da je za učinkovito in varno uporabo takšnega priklopnika 
potrebna ustrezna usposobljenost, je rodila željo po izvedbi ustreznega tečaja v 
lokalnem okolju. Na OE Murska Sobota smo se zato odločili, da v sodelovanju s 
SGLŠ iz Postojne organiziramo prvi, poskusni  tečaj »Varnega dela z gozdarsko 
polprikolico in hidravličnim dvigalom«. Tečaja se je udeležilo 24 lastnikov ali 
upravljavcev gozdarskih polprikolic z dvigalom.

Ker je bil tečaj prvi, so bile želje organizatorja, torej ZGS in predavateljev iz 
SGLŠ, precej različne. Na ZGS smo želeli, da se tečajniki prvi dan seznanijo s 
tehničnimi lastnostmi gozdarske polprikolice in hidravličnega dvigala, njunim 
delovanjem, vzdrževanjem ter njuno varno in učinkovito uporabo, drugi dan se 
na terenu vsi ti postopki na priključku in delovišču prikažejo, tečajniki pa po 
navodilih inštruktorjev tudi izvedejo osnovne delovne postopke. 

Sadnja vrbe

Ob vodotokih podira drevje, najpogosteje vrbe manjših dimenzij, zato je škoda, 
ki jo naredi, v primerjavi s koristjo zaradi čiščenja vode in vzdrževanja mokrišč, 
majhna. Škode se lahko v veliki meri omeji z ohranjanjem nekajmetrskega 
pasu drevja ob brežinah, saj tako posamično podrto drevo ne pride do izraza. 
Bobrova družina se dolgo prehranjuje s podrtim drevesom in ne podira novih, 
dokler ni potrebe.

Da bi bobra ohranili in mu zagotovili zadosti hrane v prihodnjih letih, smo 
na KE Žužemberk dali pobudo za sadnjo vrb ob bregovih reke. Podpora je 
bila velika, lahko bi rekli, da je sodeloval ves Žužemberk.

Levji delež posla pri izvedbi akcije sadnje vrb so opravili šestošolci OŠ 
Žužemberk, za katere je Andrej Hudoklin iz Zavoda RS za varstvo narave 
pripravil predstavitev. Kot izvrstnemu poznavalcu mu ni bilo težko pripraviti 
zanimivo enourno predavanje, podprto z diapozitivi. 

Po predavanju so se šolarji napotili na mesto sadnje. Imeli smo tudi podporo 
občine, ki je s svojimi delavci pripravila bregove ob reki, da so bili le-ti nared 
za sadnjo. Mi smo priskrbeli sadilni material, mreže in količke za zaščito ter 
orodje. Delovna vnema otrok je bila izjemna, sadnja pa je bila ob pomoči nekaj 
odraslih zaključena že v dobrih dveh urah.
Za okusno „pojedino“ nam manjka zdaj samo še nekaj let, da se bodo vrbe 
zdebelile. Potem bomo začeli zaščito postopno odstranjevati.

Dejstvo je, da se bo bober ohranil le v okolju, kjer se bo počutil varnega. Žal pa 
ima danes bober v Sloveniji zelo malo primernih krajev, kjer bi lahko uspešno 
preživel. V kolikor mu ne bomo pomagali in poskrbeli tudi za to, da bo na 
njegovem krožniku kakšno okusno drevo, bo iz naših krajev moral slej ko prej 
spet oditi. V Žužemberku smo se odločili, da to še ne bo tako kmalu. 

V Sloveniji je bober izumrl v 18. stoletju.  Pojavil pa se je l. 1998, ko ga 
je Andrej Hudoklin (in drugi) zasledil v pritoku reke Krke (Radulja). Od 
kje? Na Hrvaškem, kjer bobra tudi dalj časa ni bilo, so ga ponovno naselili 
leta 1996 (Lonjica). Po Savi in Krki so torej že dve leti kasneje prišli tudi 
v Slovenijo. Najnovejši pa je podatek (2003) o pojavljanju bobra v Beli 
krajini (A. Hudoklin). V Sloveniji ima danes bober zelo malo primernih 
krajev, kjer bi lahko uspešno preživel.
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Iz naše prakse

Sledi polna vožnja. To je šlo vsem najbolje od rok.
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Iz naše prakseIz naše prakse

SGLŠ iz Postojne si želi, da se tečajniki pridejo usposabljat na njihovo šolo, 
kjer poleg vsega navedenega tudi vadijo posamezne operacije in so na koncu 
dejansko usposobljeni za delo. Zaradi trajanja je njihova varianta neprimerno 
dražja. Tečaj, ki je bil izveden v Gornji Ščavnici in Radencih (KE Radenci), 
smo izvedli kot dvodnevni in na način, kot je bil zamišljen v ZGS.

Prvi dan, kjer so se tečajniki spoznavali s teorijo lastnosti in delovanja 
gozdarskih polprikolic in hidravličnih dvigal ter varnega in učinkovitega dela 
z obema napravama, je bil za veliko udeležencev zelo naporen, mestoma 
(hidravlični sistemi) tudi dolgočasen. 

Zato pa je bilo bolj vedro vzdušje drugi dan, ko smo v dveh skupinah, na dveh 
polprikolicah, vso teorijo praktično obnovili, potem pa opravili tudi spravilo 
lesa. Ob koncu so bili udeleženci zmerno optimistični, saj so spoznali, da 
praktično delo v naravi zahteva veliko novih znanj, za učinkovito delo tudi 
izkušenj in da ni vse tako lepo in enostavno, kot je videti na promocijskih 
demonstracijah ponudnikov tovrstne opreme. Tečaj je bil ocenjen kot koristen 
za vsakega upravljavca gozdarske polprikolice.

Drugi dan so tečajniki spoznavali teorijo v praksi. Inštruktor opozarja in kaže posebnosti 

priklopnika in hidravličnega dvigala.

gvSIG 
ali kaj inštalirati na domac PC, ce bi rad  

obdelal prostorske podatke

Bogdan Magajna, OE Sežana

Večina nas je že kdaj slišala za Linux, Open Office, Mozilla Firefox, 
tisti malo bolj osveščeni tudi za kakšen GIMP, Blender ali PortableApps. 
Verjetno ima marsikdo tudi vtis, da so taki odprtokodni programi pač 
igračke za računalniške obsedence in ne zdržijo »resne« uporabe v 
strokovnem okolju. A vseeno že po precej površnem brskanju ugotovimo, 
da skoraj za vsak licenčni program obstaja odprtokodna ustreznica. 

Gozdarske kolege na OE Sežana je zato prijetno presenetilo vabilo na že 
drugo srečanje uporabnikov gvSIG-a na Tržaškem. V njem je naš stari prijatelj 
Alessandro Sgambati, z Oddelčnega Nadzorništva za gozdove Trst in Gorica, 
drzno zapisal: »Z gvSIG Mobile lahko gozdarsko osebje svoj urad preseli v 
gozdove!« 

Kot že kratica gvSIG pove, gre za odprtokodni programski paket, ki je svojo pot 
začel v državni upravi španske province Valencija. Njegov sloves vsestranske 
uporabnosti v svetu GIS in CAD uporabnikov je prineslo vse, do Trsta, kjer 
je zasvojil vse od prostorskih načrtovalcev v občini Dolina do profesorjev na 
Univerzitetnem oddelku bioloških ved v Trstu. 

Srečanje je bilo namenjeno predvsem uporabnikom severovzhodne Italije, 
Slovenije, Istre in Hrvaške, ki smo se zbrali v predavalnici Univerzitetnega 
oddelka bioloških ved v Trstu. Predstavljene so bile novosti desktop različice 
1.9 alpha in različice 0.2 za dlančnike. 

Posamezni predavatelji so razveselili uporabnike v zamejstvu s svojimi dosežki, 
kot npr. z objavo deželnega tehničnega načrta in njegovo dosegljivostjo na 
WMS strežniku ali z javno dosegljivostjo podatkov, natisnjenih v Čezmejnem 
atlasu protipožarnih objektov ter njihovo uporabo na mobilnih napravah.

Že po prvih predavanjih je lahko tudi vsak izkušen uporabnik profesionalnih 
GIS programov (recimo Mapinfa) ugotovil, da gre za programski paket, ki 
ni od muh. Ker se ga poganja v okolju JAVA, lahko teče tako na PC-jih kot 
tudi mac-kih, njegova že omenjena mobile različica pa na dlančnikih in 
podobnih napravah. 

Zaradi modularne zasnove ga je mogoče zlahka nadgraditi in razširiti spekter 
nalog, ki se jih lahko lotimo z njim. Mojo pozornost je pritegnilo zlasti 
predavanje dr. Alfreda Altobellija, ki je predstavil modul SEXTANTE. Ta 
omogoča obdelavo satelitskih posnetkov, na primer hitro oceno pokrovnosti 
z vegetacijo v delti Soče s pomočjo klasifikacije. 

Zlahka ga je mogoče lokalizirati in tako trenutno poleg španske obstajajo tudi 
angleška, italijanska in hrvaška različica. Brez skrbi, iz zanesljivih virov vem, 
da se skupina zanesenjakov ubada tudi s slovenjenjem gvSIG.

Kot vsi odprtokodni programi je program brezplačno na voljo na spletni 
strani http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=gvsig&L=2. Iz prve roke lahko 
zagotovim, da brez težav prebere prostorske podatke v profesionalnih 
formatih, npr. shp, pri čemer tudi naš koordinatni sistem Gauss-Krueger ni 
nobena ovira. Z njim se lahko povežemo tudi z zunanjimi bazami podatkov, 
kot je recimo PostgreSQL.

Če vas je zamikalo, da bi sledili namigu v naslovu članka in vam pri tem 
nagajajo računalniški škratje, vam za konec izdam še e-naslov njegovega 
najbolj izkušenega uporabnika: alessandro.sgambati@regione.fvg.it.

Uršlja Gora 
med preteklostjo in prihodnostjo (delavnica)

Branko Gradišnik, OE Slovenj Gradec

 V sklopu priprav za obnovo GGN GGE Ravne smo organizirali delavnico 
z naslovom „Uršlja gora - med preteklostjo in prihodnostjo“. Delavnica je 
bila izvedena v čudovitem okolju kmetije Ošven pod Uršljo Goro. 

Poleg strokovnih delavcev ZGS (10 predstavnikov OE Slovenj Gradec) se je 
delavnice udeležilo 17 predstavnikov vabljenih institucij (Zavod RS za varstvo 
narave, lokalne skupnosti, planinska društva, lovske družine, Regionalna 
razvojna agencija Koroške, podjetje Ivarčko, d. o. o., kolesarska društva ...). 
Skupno 27 udeležencev. Poseben interes so za obravnavano problematiko 

izkazali predstavniki medijev, ki so se delavnice udeležili in (ali) objavili 
prispevke (Delo, Večer, Dnevnik, Koroški radio, VTV ...).

Predstavljene vsebine:
Vsebina in problematika varstva narave na Uršlji gori – ,  
dr. Jurij Gulič (ZRSVN OE Maribor) 
Uršlja gora z vidika živali in lovstva – ,  
Zdravko Miklašič (OE Slovenj Gradec) 
Gozd in gozdni prostor Uršlje gore – ,  
Ljudmila Medved (OE Slovenj Gradec) 
Razvoj turizma pod Uršljo goro – , 
Jožef Grah (Ivarčko, d. o. o.) 
Participacijska delavnica –  – aktivno sodelovanje udeležencev v skupinah (H 
metoda).

Zaključki delavnice
Kot najpomebnejši in najpogosteje obiskan prostor so udeleženci delavnice 
izpostavili gozdne površine, ki predstavljajo okolje za vse dejavnosti, ki se 
v tem prostoru pojavljajo. Drugi pomembni elementi tega prostora so še 
planinske, pohodne in poučne poti, greben Uršlje gore in druge negozdne 
enklave (travniki, pašniki) ter specifični rastlinski in živalski habitati (Plešivška 
barja).

Dosedanjo primernost in usklajenost rabe prostora pod Uršljo goro so udeleženci 
delavnice ocenili kot srednje dobro (ocene med 4,5 in 7,5 na lestvici med 1 in 
10). Kot negativni dejavniki razvoja so bili posebej poudarjeni trendi zaraščanja 
negozdnih površin, vključno z grebenom Uršlje gore ter nekontrolirana vožnja 
z avtomobili, motorji, motornimi sanmi in gorskimi kolesi. Ohranjena narava 
in lepota krajine, skozi katero so speljane številne poti ter uspešno strokovno 
gospodarjenje z gozdovi so bili izpostavljeni kot najbolj pozitivni dejavniki v 
prostoru.

Udeleženci delavnice so določili najpomembnejše usmeritve za ravnanje s tem 
prostorom v prihodnosti:

ohranjanje obstoječih negozdnih površin in preprečevanje zaraščanja vrha  –
Uršlje gore,
ohranjanje biotske pestrosti, varovanje naravnih vrednot ter izboljšanje  –
življenjskih razmer redkih in ogroženih vrst,
prilagoditev intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi in gozdnim prostorom  –
naravnim danostim in drugim uporabnikom prostora.

Udeleženci so pozitivno ocenili pobudo ZGS, da se srečajo različni 
uporabniki prostora. Izpostavljena je bila potreba po usklajevnanju 
vseh pristojnih služb in strokovnih institucij pri reševanju problemov in 
razvojnih pobud, ki se pojavljajo v prostoru pod Uršljo goro. 

Gozdna cesta Krnica

Iztok Mlekuž, KE Bovec

V okviru programa Soča (Program razvojne pomoči občinam Bovec, 
Kobarid in Tolmin - Ukrep 1: ustvarjanje razvojne infrastrukture) je bila  
v letih 2007–2008 zgrajena gozdna cesta Krnica. Cesta je nadaljevanje 
gozdne ceste Gozdec in povezuje kompleks gozdov Gozdec s planino 
Krnico.

Dolga je 1804 m z višinsko razliko 150 m – od 1160 m pod kaninsko žičnico 
do 1310 m na planini Krnica. Projektiral jo je mag. Robert Robek, zgradilo pa  
podjetje SGG Tolmin, d. d. Pri načrtovanju in projektiranju ceste so aktivno 
sodelovali tudi delavci ZGS OE Tolmin.

Cesta je pomembna tako za gospodarjenje z gozdovi in pašniki na območju 
planine Krnica kot za razvoj turizma. Planina je bila doslej dostopna le po 
stezi in zato zadnje štiri leta opuščena. S cesto je dobila nove možnosti za 
posodobitev in ponovno oživljanje paše. Podobno je s turizmom – po cesti 
dostopna planina Krnica je odlično izhodišče za letne in zimske ture na 
bližnje vrhove. Pozimi je to turna smuka, poleti pa gorsko kolesarjenje in ture 
na malo obiskane vrhove na meji z Italijo. Prav tako je Krnica zanimiva za 
jamarje. Na visokokraški planoti med Krnico, Velikim vrhom (Rombonom), 
Lopo in Črneli so najgloblja brezna na svetu (!), med drugim zelo znani brezni 
Črnelsko brezno (1240 m) in Čehi II (1480 m).

Pogled s ceste Krnica na Bovško kotlino

Turna smuka pod Lopo nad planino Krnica

Koledar prireditev:

3. december 2009

Podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozda v letu 2009 bo v 
četrtek 3. decembra na OE Sežana.  

15. december 2009

Podelitev priznanj najbolj prizadevnim sodelavcem na ZGS v letu 
2009 bo v torek 15. decembra v veliki dvorani GIS na Večni poti 2 
v Ljubljani.
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O gozdovih in interpretaciji 
narave na Slovaškem

mag. Špela Habič

V dneh med 30. 10. in 10. 11. 2008 je podjetje Vitra, Center za uravnotežen 
razvoj, Cerknica organiziralo strokovno ekskurzijo na Slovaško, ki je 
potekala v okviru programa Leonardo da Vinci – mobility. Udeleženci (6 
oseb) smo prišli iz različnih slovenskih institucij in društev oz. turistične 
kmetije.

Program Leonardo da Vinci je namenjen razvoju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ter usposabljanja v Evropi. V okviru programa se sofinancirajo 
projekti mobilnosti, ki podpirajo mednarodno usposabljanje dijakov, oseb na 
trgu dela in strokovnih delavcev v poklicnem izobraževanju. Med drugim so 
cilji programa v letih 2007-13 tudi izboljšanje kakovosti in povečanje obsega 
mobilnosti (do leta 2013 podpreti 80.000 namestitev); podpora posameznikom 
pri pridobivanju novih znanj in spretnosti; izboljšanje sodelovanja med 
izobraževalnimi organizacijami, podjetji in socialnimi partnerji ter izboljšanje 
preglednosti in priznavanje usposobljenosti in sposobnosti posameznika 
(vključno z neformalno pridobljenim znanjem).

Program ekskurzije je bil zelo intenziven. V desetih delovnih dneh smo 
obiskali kar šest izmed devetih narodnih parkov – vse v vzhodnem delu 
Slovaške. Med turistično najrazvitejše predele sodi NP Visoke Tatre. 

V info-centru parka v Tatranski Lomnici na zanimiv in domiseln način 
predstavljajo naravoslovne posebnosti gorstva ter etnološko in kulturno 
dediščino teh krajev. Dr. P. Fleischer, vodja raziskovalnega centra parka, 
nam je predstavil vzroke in posledice obširnega vetroloma v Visokih Tatrah 
novembra leta 2004, v katerem je »padlo« 2,5 mio m3 lesa. 

Posledice vetroloma pod Visokimi Tatrami

Posledice so v več pogledih (gospodarsko, krajinsko, klimatsko …) izjemno 
razsežne in se med drugim kažejo tudi v obsežni-neobvladljivi prenamnožitvi 
podlubnikov. Na prizadetih površinah potekajo široko zastavljene mednarodne 
raziskave o naravnih procesih po ujmi. 

Za celotno Slovaško (in Češko Republiko) je znano, da imajo bogato 
razpredeno mrežo odlično označenih pohodnih poti – ne le v visokogorju in 
zavarovanih območjih, temveč tudi v nižjih predelih in izven parkov. Mnoge 
od teh poti so opremljene tudi s poučnimi in informativnimi tablami. Njihova 
kvaliteta in izvedba sta raznovrstni, vendar je očitno, da s pomočjo sredstev iz 
EU obnavljajo in dopolnjujejo opremo, upoštevajoč sodobna načela tovrstne 
interpretacije narave (predvsem z veliko slikovnega gradiva). Sodobnejša 
oprema poti je marsikje dvojezična ali celo trojezična (slovaško, angleško, 
madžarsko). Informacije na tablah dopolnjuje raznovrstno tiskano gradivo 
(zloženke, brošure, karte), ki pa je večinoma naprodaj. Žal v program ni bilo 

vključeno srečanje z osebo, ki deluje na tem področju. Nekatere izmed poti, ki 
smo jih prehodili (pohodi so bili dolgi od 4 do 7 ur), so speljane zelo atraktivno 
in skozi najzanimivejše dele narave (soteske, gozdne rezervate …). 

Prehodnost soteske reke Hornad omogoča posebna tehnična oprema

V NP Nizke Tatre smo se srečali s predstavnikom slovaške WWF R. 
Riggom, ki nam je predstavil problematiko rjavega medveda na Slovaškem, 
precej podobno slovenskim razmeram. Zelo dobrodošla so bila tudi 
srečanja z gozdarji, ki službujejo v narodnih parkih ali v državni gozdarski 
službi. Na primeru gozdne uprave Stropkov smo tako spoznali, da so pod 
vplivom Pro Silve celo spremenili način gospodarjenja (obnove) semenskih 
bukovih gozdov. 

Obisk Slovaške ostaja vsem udeležencem v spominu zaradi novih spoznanj o 
slovaški naravi in ljudeh pa tudi zaradi intenzivne izmenjave mnenj in izkušenj 

ob vsakodnevnih ocenjevanjih 
doživetega, kar je zelo uporabno 
orodje za izpopolnjevanje lastnega 
dela na področju interpretacije 
narave. Tovrstnih izobraževanj in 
ekskurzij bi bilo zagotovo lahko 
več, če bi tudi na ZGS zmogli 
izkoristiti sredstva, ki so na voljo 
v okviru programov, kot je npr. 
Leonardo da Vinci.

Popotniške poti so izjemno dobro 

označene

Križanje pešpoti in padlega drevesa

Strokovna ekskurzija na 
Južno Tirolsko (Welsberg)

Edo Kozorog, mag. Živan Veselič

V okviru sestanka oddelka za gozdnogospodarsko načrtovanje smo 3. 
oktobra 2008 izvedli kratko ekskurzijo na Južno Tirolsko in vrnili njihov 
lanskoletni obisk pri nas v okviru povezav Intereg IIIC – Gorski gozd. 

Gostitelj srečanja je bil g. Guenther Unterthiner, vodja Oddelka za 
gozdnogospodarsko načrtovanje province Južne Tirolske. Večina srečanja 
je potekala na gozdarski upravi v Welsbergu, saj nam je terenski del okrnilo 
izredno slabo vreme.
Pred opisom gozdnogospodarskega načrtovanja, ki smo ga spoznali ob obisku 
gozdarske uprave province Južna Tirolska, naj poudarimo, da imajo v Italiji 
posamezne province s svojimi zakoni gozdarstvo zelo različno urejeno. Po letu 
1972 so pristojnosti nekdaj skupne državne gozdarske službe (Corpo Forestale 
delo Stato) lahko prešle na province, kar so nekatere province izkoristile, 
po letu 1980 pa so pristojnosti prešle na vse province. V omenjeni skupni 
italijanski javni gozdarski službi je tako ostala v glavnem samo še gozdarska 
policija. 

Urejanje gozdov na Južnem Tirolskem
Po deželnem zakonu mora imeti vsak lastnik gozda izdelan gozdnogospodarski 
načrt, ki mu ga lahko izdela javna gozdarska služba ali projektantsko podjetje 
(lastnik plača le 50 % materialnih stroškov, podatki o gozdovih pa so javno 
dostopni v sistemu Oracle). Trenutno 99 % načrtov izdeluje javna gozdarska 
služba. Načrti so 10-letni. 

Razlikujejo tri oblike načrtovanja oziroma podrobnosti gozdnogospodarskih 
načrtov: lastniki gozdov, ki imajo v lasti več kot 100 ha gozdov, morajo imeti 
podroben načrt s tekstnim delom (ta je po vsebini podoben kot pri nas – 
s tekstnim, tabelarnim in kartnim delom) – takšne načrte imajo izdelane 
za približno polovico površine gozdov, medtem ko si lahko dajo lastniki 
gozdov z manjšo gozdno posestjo izdelati le kartni del, ki se izdela na 
podlagi opisnega obrazca. Ta je osnova za vnos v bazo podatkov Oracle (ti 
načrti so bolj podobni našim gojitvenim načrtom). Tretjo obliko načrtovanja 
izvajajo v slabo produktivnih gozdovih. Podobno načrtovanje imajo že skoraj 
40 let. Doslej so inventuro večinoma izvajali s polno premerbo (s pragom 
merjenja 17,5 cm), šele v zadnjih letih prehajajo na vzorčenje (večinoma z 
Bitterlichom, s pragom merjenja 6 cm).  V okviru izdelave načrta se obnovijo 
tudi posestne meje. V zadnjem času si pri določitvi lesne zaloge pomagajo 
tudi z bilančno metodo. V varovalnih gozdovih, kjer ni predviden posek, 
ocenjujejo lesno zalogo okularno. Sodelovanje strokovnjaka pri označitvi 
drevja za posek je obvezno, posekano drevje se evidentira in se tudi še ročno 
vpisuje v načrt. 

Po njihovi oceni jim opisano načrtovanje zagotavlja dober pregled nad gozdovi, 
evidenco za posek označenega in posekanega drevja in redno obnavljanje 
podatkov o gozdovih, težave pa jim povzroča različna kakovost podatkov, 
ki so predvsem dendrometrijski, potrebovali pa bi več okoljskih. Prav tako 
niso zadovoljni s šibko povezanostjo gozdnogospodarskega in prostorskega 
načrtovanja.  

Upravljavske načrte za območja Natura 2000 izdelujejo zasebni 
projektantski biroji, pooblaščeni od pristojnih uradov za varstvo narave. 
Trudijo se sodelovati z njimi že ob oblikovanju teh načrtov, da bi ne bilo 
večjih neskladnosti med obojimi načrti.    

Nacionalna gozdna inventura po letu 1985 v Italiji zaradi pomanjkanja denarja 
ni bila več izvedena. Zdaj so jo ponovili zaradi pridobitve podatkov za potrebe 
Kyotskega protokola. Večino so je izvedli v lanskem letu. Ker so na delu točk 
(redkejše mreže) naknadno zbirali še dodatne podatke, se je popis zavlekel tudi 
v leto 2008. Mreža ploskev je 1x1 km. Lesna zaloga iz nacionalne inventure 
za Južno Tirolsko (312 m3/ha) je skoraj za tretjino večja, kot jo kažejo lokalne 

meritve oziroma po gozdnogospodarskih načrtih (230 m3/ha). Čeprav je 
vzrokov več, je eden od pomembnejših tudi ta, da je pri gozdarski inventuri 
meritveni prag 17,5 cm, pri nacionalni inventuri pa 9,5 cm. Povprečna lesna 
zaloga za vso Italijo je po tej inventuri 144,9 m3/ha.

Tipi sestojev: gozdove (podobno kot pri nas) členijo na sestojne tipe, za 
katere imajo izdelane zelo pregledne  prikaze (s preglednimi grafikoni in 
preglednicami, zgoščenimi na enem listu) o tem, kje se posamezni tipi 
pojavljajo in njihove značilnosti. 

Karto požarne ogroženosti izdelujejo podobno kot pri nas. Tudi pristojnosti in 
sodelovanje z gasilsko službo so podobne. Imajo pa v kartah že prikazano vso 
protipožarno opremo gozdov. 
 
Predstavljen je bil tudi kataster gozdnih cest, ki je bil vektoriziran pred več leti, 
vsako leto pa ga dopolnjujejo. 

Gozdovi na Južnem Tirolskem so vključeni v PEFC standard (certifikat). Kot 
zanimivost naj navedemo, da ne certificirajo le lesa, ampak tudi postranske 
gozdne proizvode (npr. eterično olje iz rušja).

Tudi na J. Tirolskem pojmujejo varovalne gozdove nekoliko širše (zajeta je npr. 
tudi biotopska funkcija). Varovalnih gozdov je okoli 25 % (podobno kot pri 
nas v alpskem delu). Na osnovi razpoložljivih podatkov v bazah so izdelali tudi 
(nekoliko bolj grobo) karto funkcij varovalnih gozdov, ki kaže razloge, zakaj je 
določen gozd uvrščen med varovalne gozdove. Isti varovalni gozd ima lahko 
več »varovalnih funkcij«.

Predstavili so tudi projekt evidentiranja in digitalizacije zračnih ovir (žičnice, 
stolpi), za katere so zadolženi gozdarji, v vektorski obliki pa naj bi jih dobili 
vsi zračni piloti.

Sodelovali so tudi pri pripravi italijanske izdaje večjezičnega terminološkega 
slovarja IUFRO za področje gozdarskega načrtovanja (750 gesel).  

Na srečanju smo dobili vtis, da je gospodarjenje z gozdovi nasploh v tej 
provinci precej podobno razmeram v Sloveniji. Bistvene razlike so v lastniških 
razmerah (pri nas večja razdrobljenost), zato so v tem pogledu največje razlike 
tudi pri načrtovanju (njihovi načrti so kot posestni načrti gotovo bolj uporabni 
za lastnike gozdov). Terenska organizacija in delo pa je podobno kot pri nas: 
javna gozdarska služba, določitev dreves za posek, vodenje evidence … 

Pri načrtovanju je največja razlika v tem, da nimajo gozdnogojitvenega 
načrtovanja, večje razlike so tudi v metodah izmere gozdov (tu smo pri nas 
korak naprej s kontrolno vzorčno metodo).

V razpravi se je pokazalo, da imajo podobne omejitve tudi pri posegih v prostor 
in podobne pristojnosti izdajanja dovoljenj za manjše krčitve (do 2.500 m2). 

Na gozdni upravi v Welsbergu
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Ekskurzija Podravskega 
gozdarskega društva: 
Trentino in Južna Tirolska, 17.–20. sept. 2008

 Matija Stergar, revirni gozdar, KE Maribor

Za večdnevno ekskurzijo smo v Podravskem gozdarskem društvu izbrali 
del severne Italije, natančneje provinci Trentino in Južna Tirolska, ki 
skupaj tvorita samostojno regijo Trentino-Alto Adige/Südtirol. Osrednji 
pobudnik za izbiro destinacije je bil naš veteran Branko Štampar, ki je 
reden gost in dober poznavalec tega dela Italije. Prav njegove izkušnje 
in poznanstva s tamkajšnjimi gozdarji so nam bila v izdatno pomoč pri 
izpeljavi  ekskurzije.

Prvi dan smo se v spremstvu uniformiranih in oboroženih italijanskih kolegov 
iz Corpo forestale gibali po kraju Riva del Garda in njegovi okolici. Sprehodili 
smo se po turistični poti med panjevskimi gozdovi na pobočju nad severno 
obalo Gardskega jezera. Pogovor med potjo se je vrtel predvsem okrog vpliva 
turizma na gozdove in boja proti gozdnim požarom, ki predstavlja eno izmed 
najpomembnejših del gozdarjev na območju, kjer smo se nahajali. Ogledali smo 
si še slikovito mestece Limone in muzej v raziskovalnem centru Villino Campi.
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Medvedi so šli na morje
Strokovni izlet Gozdarskega društva Medved, 

Zoran Bitorajc, OE Kočevje

Medvedi* iz Kočevja smo se po stalnem odlovu in preseljevanju v Pireneje 
odločili, da temu naredimo konec. Vajeti smo vzeli v svoje roke in se sami 
odpravili na morje, na otoka Cres in Lošinj. 

Za vodjo tropa je bil določen sivobradi Tomaž, ki je poleg kočevskih 
pragozdov zelo dobro raziskal tudi ta prelepi otok. Odpravili smo se v 
sredo in z malim avtobusom komaj ujeli načrtovani trajekt. V treh dneh 
smo videli in doživeli marsikaj: Miomirisni vrt z oslom Draganom, 
izobraževalni center Plavi svijet, kjer smo posvojili delfinko Meto, gozdove 
Tramuntane s slikovito pešpotjo in labirinti, Eko-center Caput Insulae 
za zaščito beloglavih jastrebov (posvojili smo jastreba po imenu Modri 
oblak), vasico Lubenice, ki v rokah zanesenjakov zopet oživlja, vožnjo z 
ladjico in nenačrtovano opazovanje delfinov. Ujeli smo zadnje vroče dni na 
morju, kar smo s pridom izkoriščali za nočna kopanja, tečaje asinhronega 
petja, netenje meddržavnih incidentov in druženja z našo tajnico, za katero 
se je izkazalo, da le ni takšen zmaj, kot smo mislili. V soboto smo se vrnili 
v deževno Kočevje in razmišljali, le kaj bi počeli, če na Cresu ne bi imeli 
sonca.

Medvedi so člani Gozdarskega društva Medved iz Kočevja (v večini iz vrst ZGS)

MANFRED 
– nov projekt v katerem  

sodeluje Zavod za gozdove Slovenije

mag. Andrej Breznikar

V okviru programa INTERREG III B za območje Alp je ZGS skupaj z 
drugimi javnimi in raziskovalnimi gozdarskimi inštitucijami na področju 
Alp uspel pridobiti sredstva za izvedbo projekta MANFRED z naslovom: 
Spremembe strategije gospodarjenja z gozdovi na območju Alp za 
njihovo prilagoditev na tveganja povezana s podnebnimi spremembami. 

Zaradi vpliva pričakovanih podnebnih sprememb, se lahko v Alpah temeljito 
spremenijo ekološke razmere za uspevanje gozdov. Negotovo je, kako bodo te 
spremembe vplivale na ekološke, proizvodne in socialne vloge gozda. Glede 
na različne scenarije podnebnih sprememb in sprememb rabe tal, lahko le 
adaptivno upravljanje in gospodarjenje z gozdnimi ekosistemi zagotovi 
krepitev večnamenske vloge gozdov in ohranitev naravnih vrednot.  V projektu 
MANFRED bomo  skušali povezati najnovejša znanstvena dognanja glede 
podnebnih sprememb in njihov vpliv na konkretno gospodarjenje z gozdovi.

Pričakovani rezultati projekta so naslednji:
V skladu s scenariji sprememb podnebja bodo izdelane karte scenarijev 1. 
sprememb rabe tal v Alpah in analiza prilagojenosti glavnih drevesnih vrste 
alpskega prostora na te spremembe. Izdelana bo tudi karta provenienčnih 
regij (semenske cone za drevesne vrste) in priročnik o uporabi na podnebne 
spremembe prilagojenih semenskih virov.
Pripravljena bo analiza področij z večjim tveganjem za ekstremne dogodke 2. 
ob podnebnih spremembah. V okviru te analize bo pripravljen priročnik va 
varstvo gozdov pred škodljivimi organizmi, namenjen gozdarjem na terenu 
in lastnikom gozdov. 
Oblikovana bo podatkovna baza o ujmah v alpskem prostoru, povezanih 3. 
s podnebnimi spremembami. Vse izkušnje v zvezi s temi dogodki bomo 
zbrali v priročniku dobrih praks za preprečevanje škod ob različnih ujmah 
in sanacijo njihovih posledic.  
Posebna pozornost bo posvečena varovalnim gozdovom. Izbrani bodo 4. 
standardni indikatorji varovalne vloge gozda in izdelane bodo smernice za 
krepitev varovalno vlogo gozdov v območjih potencialnih naravnih nesreč.
Rezultati vseh analiz vpliva podnebnih sprememb na gozdove v Alpah 5. 
bodo služili pripravi priročnika o potrebnih spremembah gozdnogojitvenih 
principov za uspešno prilagoditev gozdov v Alpah na podnebne spremembe. 
Ob koncu projekta bo organizirana mednarodna konferenca na temo 
prilagajanja gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam. Vsi rezultati 
projekta bodo povezani v večjezično internetno platformo, ki bo služila 
izmenjavi znanj, izkušenj in primerov dobre prakse.

Karta regij, sestavljajo območje Alp:

 

Nalsednjega dne smo se odpravili do znanega zimskoturističnega centra 
Madonna di Campiglio. Kolegi so nas tudi tukaj seznanili z lokalnimi 
posebnostmi gozdov in gospodarjenjem z njimi ter nam med sprehodom 
predstavili zanimivo organizacijo vaške skupnosti Spinale e Manez, v 
kateri so združeni vaščani dveh prostorsko ločenih predelov province 
(Spinale in Manez) s skupnimi gospodarskimi, kulturnimi in drugimi cilji. 
Čeprav glavnino dobička skupnosti ustvarja turizem, del pogače prispeva 
tudi gospodarjenje z gozdom na skupni površini 3000 ha. Obiskali smo 
še naravni park Adamello Brenta, kjer je domovanje našlo tudi nekaj 
medvedov iz slovenskega »uvoza«. Pozno popoldne smo se podali naprej v 
rodovitno dolino reke Adige, proti kraju Bolzano.

Iz vinogradov in sadovnjakov v dolini smo se ponovno dvignili med 
gozdove, tokrat v okolici južnotirolskega kraja Latemar ob vznožju 
Dolomitov. Tu smo si ogledali vzorno urejeno žago v lasti gozdarske 
službe Landesforstkorps. Žaga z letno kapaciteto 10.000 do 12.000 m3 
lesa je tehnično dovršen objekt, kjer se ne ukvarjajo samo z žaganjem 
lesa, temveč tudi z ostalimi vrstami predelave (izdelava lesnih sekancev), 
tako da izkoristijo sleherni košček lesa. Ves žagan les, ki zapusti žago, je 
certificiran s PEFC certifikati, kar pomeni dodano vrednost. Najvrednejši 
les, to je resonančni les, namenjen izdelavi glasbil, doseže vrednost 1500 
€/m3. Kosilo in degustacijo vin smo imeli v enem izmed izvirno zgrajenih 
objektov gozdarske šole, ki so prava izložba za prikaz uporabnosti lesa v 
gradbeništvu in notranjem interierju.

Zadnji dan ekskurzije je bil zastavljen nekoliko bolj turistično. Služil 
je ogledu ogromnega in domiselno zasnovanega botaničnega vrta 
Trauttmansdorff. Le-ta se razteza na 12 ha površine okoli istoimenskega 
gradu, otvoritev pa je dočakal leta 2001. V njem najdemo floristične 
elemente iz praktično celega sveta, razporejeni pa so smiselno po regijah, 
od koder prihajajo. Paleto slikovitih vtisov smo dopolnili z ogledom 
vrvežavega mesteca Merano. Zadovoljni z videnim, doživetim in zaužitim 
smo se po dolini reke Drave vrnili domov.

Večje krčitve mora obravnavati posebna komisija na podlagi mnenja gozdarjev 
(pri nas je za večje posege odločilen občinski prostorski načrt). Podobno je 
tudi pri dovoljenjih za pašo v gozdu, ki je sicer prepovedana.

Ocenjujem, da je bilo srečanje kljub časovnim omejitvam in slabemu 
vremenu zelo koristno. Ekskurzijo je v celoti organiziral vodja Oddelka za 
gozdnogospodarsko načrtovanje Dragan Matijašič, ki je vse predstavitve 
vešče prevajal iz nemškega in italijanskega jezika, diskusijo pa seveda tudi 
v omenjena tuja jezika.

Tekstni, tabelarni in kartni del gozdnogospodarskega načrta

Skladišče lesa na žagiUdeleženci ekskurzije 
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Zanimivosti Sindikalne novice

Igor Lampe
predsednik sindikata delavcev ZGS

Kaj te je vzpodbudilo, da si postal predsednik sindikata ZGS?
Predvsem spoznanje, da posameznik v velikih sistemih ne more doseči 
ničesar. Po spremembi družbenega sistema se je status delavca spremenil. Za 
delodajalce pomenimo delavci predvsem stroškovno mesto. Za lasten obstoj 
in primeren položaj se moramo neprestano boriti. Nekoč glavni dejavnosti 
sindikatov, oskrba članov z dobro ozimnico in organiziranje športnih srečanj, 
so spodrinila  trda pogajanja z delodajalci. 
V zadnjem času postaja javni sektor precej podoben zasebnemu. Delodajalci 
tudi v javnem sektorju začenjajo na vse gledati le skozi prizmo denarja. 

Organiziranost in delovanje sindikata?
Sindikat ZGS je organiziran po vseh naših organizacijskih enotah. Samo 
na centralni enoti v Ljubljani nimamo organizirane enote. Vzrok temu je 
način vodenja ZGS, pa tudi miselnost zaposlenih na CE. Vsaka OE ima svoj 
območni odbor in sindikalnega zaupnika, ki ga člani odbora izvolijo med seboj 
vsake štiri leta. Lovci v ZGS imajo svojega zaupnika, čeprav so zaposleni v 
različnih območnih enotah Zavoda. Sindikalni zaupniki območnih enot 
in lovcev sestavljajo Izvršni odbor (IO) sindikata ZGS (15 članov). IO se 
predvidoma sestane 4 x letno in na sejah obravnava aktualno problematiko 
zaposlenih ter  sprejema sklepe o nadaljnjem delu sindikata. Sprejeti sklepi so 
obvezujoči za vse člane sindikata, odgovornost za izvajanje sklepov pa nosijo 
sindikalni zaupniki. IO je za učinkovitejše delo oblikoval delovno skupino 6-ih 
članov. Skupina pripravlja gradiva za seje in izvršuje sklepe, sprejete  na sejah. 
Člani IO med seboj izvolijo predsednika, ki vodi sindikat, organizira seje, 
izvaja sklepe in predstavlja sindikat navzven. Predsednik je izvoljen za dobo 
5-ih let in je član Republiškega odbora sindikata državnih organov, v katerega 
smo kot SZGS včlanjeni od julija 2000. V našem sindikatu so najbolj aktivni 
člani  revirni gozdarji. To se pozna tudi pri sestavi izvršnega odbora(IO). 
Razen  enega svetovalca, dveh vodij KE in revirnega lovca so vsi ostali člani 
IO SZGS revirni gozdarji.  Za enakopravno zastopanje tudi drugih delovnih 
mest bi v IO morali imeti zaupnike iz vrst načrtovalcev, administrativnega  
kadra, informatikov, vodij odsekov in še koga. Je pa to stvar volitev sindikalnih 
zaupnikov na območnih enotah. Kogar člani izvolijo in mu zaupajo funkcijo 
sindikalnega zaupnika, tega spoštujemo in upoštevamo tudi vsi ostali v IO. 
Kako posamezen sindikalni zaupnik območne enote zastopa svoje člane iz 
območja, je predvsem v njegovih rokah.

Kdo  sploh so „sindikalisti“ in kaj je „njihovo delo“?
V obdobju, ki ga poznam, to je zadnjih 13 let, smo se sindikalni zaupniki 
morali prilagajati novim razmeram. Vedenje, način komuniciranja, tehnologija 
komuniciranja, način pogajanj, strokovnost, delo s člani, medsindikalna 
usklajevanja, sestanki na najvišji ravni, vse postaja iz leta v leto zahtevnejše. 
Danes je delo vestnega in odgovornega zaupnika precej zahtevno. Velika 
je tudi odgovornost. Morda se vsi tega niti ne zavedamo.  Naši sogovorniki 
(delodajalci) neprestano dvigajo nivo zahtevnosti medsebojnega komuniciranja 
in tudi prenašajo soodgovornost sprejetih odločitev na sindikat. Zato delo 
zaupnika ni za vsakogar, je izjemno pomembno, koga člani izvolijo za svojega 
zaupnika.
Sindikalisti smo tisti zaposleni, ki v zvezi z delom ne razmišljamo samo o 
sebi, o svoji plači  in lastni  uspešnosti (v očeh šefa). Za nas je izziv urejanje 
problemov za vse, ki jim pripadamo. V bistvu je to oseba z močno pripadnostjo 
skupini, ki jo zastopa. Pravi sindikalist je zavezan k pripadnosti, pomoči, 
razumevanju, solidarnosti in borbenosti. Brez teh lastnosti ni prava oseba, ki 
bi ji sodelavci zaupali svojo usodo.      

Kako si doživljal zadnjih 6 let, ko se je vzpostavljal enoten plačni sistem 
za javni sektor?

Bilo je naporno. Vse, kar se je dogajalo, je bilo novo. Vladna stran je v projekt 
poslala celo vojsko poklicnih pogajalcev vseh profilov. Sindikalna stran 
si je lahko privoščila le po kakšnega odvetnika. Pogajanja pa smo opravili 
izvoljeni prostovoljci, amaterji. Razmerje moči je bilo približno tako, kot če 
bi organizirali nogometno tekmo med Realom iz  Madrida in ekipo kakšne 
krajevne skupnosti. Kljub temu smo iztržili neodločen rezultat. Vsaka stran je 
nekaj popustila in dobili smo tisto, kar je v dani situaciji bilo možno iztržiti. 
Žal, se je z menjavo vlade marsikaj spremenilo. Nastale so razmere, ki smo 
jim priča. Nova vlada išče metode, kako kljub novemu plačnemu sistemu kar 
največ privarčevati. Pri tem ne izbirajo sredstev. Na vsak način hočejo maso za 
plače zmanjšati. Za to bodo uporabili vsako najmanjšo luknjo v zakonodaji. 
Osebno pa sem  doživljal podobna občutja kot Russel Crowe v filmu Gladiator. 
Brez meča, tigrov in krvi seveda. Zato pa podobno osovražen od nekaterih 
nasprotnikov, ki se z delovanjem sindikata ne morejo sprijazniti in enako 
odveč nekaterim v lastnih vrstah, za katere se tudi borim.

Največji uspehi v tvojem  12–letnem mandatu predsednika?
Nov plačni sistem, kjer smo v poprečju napredovali za 29 % in dosegli •	
preglednost plač in primerljivost z ostalimi službami v okviru MKGP.
Uveljavitev in prepoznavnost poklica gozdarja med ostalimi poklici v •	
javnem sektorju.
Partnerski odnos z vodstvom ZGS in z vodilnimi na MKGP. •	

Najpomembnejše naloge, ki sindikatu še ostajajo?
Mnenja, pripombe in predlogi k spremembam internih aktov.•	
Podpis normativnega dela kolektivne pogodbe. •	
Ureditev vprašanja službenih prevozov.•	
Uveljavitev poklicnih bolezni, ki  jih povzročajo klopi.•	

Aktivnosti konference sindikata v zadnjem mesecu?
Odpravljanje nepravilnosti  prevedbe v nov plačni sistem.•	
Prvi in drugi sestanek pogajalskih skupin za podpis normativnega dela KP. •	
Seja IO in sestanek vseh zaupnikov z direktorjem ZGS.•	

Želje?
Da bi se vsi zaposleni zavedali, da to, kar imamo, nismo dobili, ampak si •	
s trdim večletnim sistematičnim delom izborili na neštetih sestankih in 
pogajanjih.
Da bi se v naš sindikat včlanili vsi zaposleni. Združeni smo močnejši, •	
glasnejši in pomembnejši. Več ljudi pomeni več znanja in idej. Brez 
ustreznega znanja in prakse tudi v sindikatu ne gre več. Če nisi včlanjen, si 
sam. Če si sam, te praktično ni. 
Vsem,  predvsem našim članom, želim dovolj energije in dobre volje, da se •	
skupaj in brez hujših pretresov prebijemo skozi krizno obdobje.
Novozaposlene v ZGS pozivam, naj se čim prej včlanijo. •	
 Vsem, ki bodo letos ali pa so že odšli v pokoj, pa hvala za zaupanje in vse •	
lepo v življenjskem obdobju, ki ga imajo le zase.    

Hvala! 
Spraševal je Borut Debevc

Maribor

Nenad Zagorac, OE Maribor

Podravsko gozdarsko društvo je v petek, 4. septembra 2009, organiziralo 
9. slovensko gozdarsko teniško prvenstvo. Tekmovanje je potekalo na 
igriščih Železničarskega teniškega kluba Maribor. 

Kljub muhastemu vremenu smo prvenstvo uspešno izvedli. Prijavljenih je 
bilo 20 gozdark in gozdarjev, dva med njimi sta morala zaradi obveznosti 
odpovedati udeležbo. 
Vsak od osemnajstih udeležencev prvenstva je odigral štiri tekme. V vsakem 
kolu so bili partnerji v paru zamenjani. Zmagovalci so za zmago prejeli točko, 
beležila pa se je tudi razlika med dobljenimi in izgubljenimi gemi. 
Po štirih odigranih kolih so bili brez poraza štirje udeleženci in med njimi smo 
glede na osvojene geme izbrali zmagovalce: 

prvo mesto  – Anton Hostnik (DIT gozdarstvo Novo mesto), 
drugo mesto  – Silvo Pritržnik (Koroško gozdarsko društvo), 
tretje mesto  – Dare Klančnik (DIT Ljubljana),
četrto mesto  – Zdravko Miklašič (Koroško gozdarsko društvo). 

Zmagovalcem še enkrat iskreno čestitamo, vsem udeležencem pa se 
zahvaljujemo za udeležbo in športen boj na igriščih.
Na dan našega druženja smo si udeleženci lahko v živo ogledali tudi zaključne 
boje na mednarodnem ženskem teniškem turnirju Infond open 2009 z 
nagradnim skladom 25.000 USD. Po videnem na obeh turnirjih smo si bili 
enotni, da za okroglo, 10. slovensko gozdarsko teniško prvenstvo, lahko resno 
razmišljamo o povečanju nagradnega sklada. 

Teniški pozdrav!

Jesenska akcija

Mojca Bogovič, OE Brežice

Vsako leto na tih jesenski dan, ko vse listje že odpade, zaposleni na OE Brežice 
poprimemo za grablje, lopate, žage … Pograbimo listje, požagamo odvečne 
veje, pospravimo skladišče in poskrbimo, da je prihod v našo staro vilo 
prijaznejši. Tako bomo tudi letos združili moči vsi, ki nam za izgled našega 
delovnega okolja ni vseeno. 

Fotografija je iz akcije 2008
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Gozd je 
bogastvo

Miha Fonda, KE Šentjur

V okviru Martinovih dnevov na Ponikvi pri Šentjurju, ki so potekali novembra 
2008 s sloganom »GOZD JE BOGASTVO«, smo zaposleni na OE Celje, KE 
Šentjur pripravili razstavo gozdarskih opravil in predstavili delo ZGS. Na 
pomoč so nam priskočili učenci nižjih razredov iz OŠ Blaža Kocena Ponikva, 
ki so ustvarjali na temo gozd (slikanje s tempero, risanje z ogljem, lepljenke, 
ježki in posodice iz gline) in nam na otvoritvi pripravili dramsko igro Smreka 
in ptiček. Za učence smo pripravili ogled razstave. 
Predstavili smo zgodovino gozdarstva in si ogledali film 
Zavoda za gozdove Slovenije “Gozd v srcu Evrope”.

DVD- Zavod za gozdove Slovenije

Gozdarke in gozdarji OE 
Kocevje smo naredili še en 
»zelen korak« …

Tina Kotnik, OE Kočevje

Del našega gozdarskega vsakdana je, poleg korakov v gozdu, tudi papir, 
morda bolje papirologija, ki se vsak dan bolj bori za »prevzem vodstva« 
tudi pri našem delu.

Odločili smo se, da kupom odpadnega papirja, ki pri tem nastajajo, določimo 
novo mesto. V dogovoru s komunalnim podjetjem smo pridobili moder 
zabojnik in tako pričeli z ločenim zbiranjem 
papirja od drugih odpadkov. Zbiranje papirja 
se tako prične pri vsakem od nas, smo pa 
zbirni mesti za odpadni papir določili tudi 
na obeh hodnikih.
Zbrani papir, ki ga ni malo, ima tako 
svoje, bolj zeleno mesto.   

Razstava gozdarskih opravil



XI. državno tekmovanje lastnikov gozdov 

V okviru sejma AGRA je ZGS organiziral XI. Državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov z motorno žago. Glavni cilj tekmovanja je promocija varnega 
in zdravega dela v gozdu. 

Zaradi razvoja novih tehnologij spravila lesa iz gozda, ki so vedno bolj dostopne tudi manjšim lastnikom gozdov, smo vsebino letošnjega tekmovanja razširili z 
novo, zaenkrat še neobvezno disciplino, »Delo z nakladalno napravo za les«. V tej disciplini se je pomerilo sedem tekmovalcev. V obveznem delu tekmovanja se 
je pomerilo štirinajst moških in dve ženski ekipi. Najboljše ekipe in posamezniki so prejeli pokale. Tekmovalci so lahko izžrebali tudi bogate nagrade, ki so jih 
prispevali sponzorji tekmovanja. Rezultate tekmovanja si lahko ogledate na spletni strani ZGS. 
Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo vsem našim sodelavcem, ki so s svojim znanjem in sodelovanjem omogočili izvedbo tekmovanja na zares visokem nivoju.

spec. Jurij Beguš
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Ekipe se predstavijoČastni gostje

Koncentracija pred tekmo Akcija

Delo sodnikov je lahko zelo naporno Utrujen a zadovoljen (Štefan Kovač, Vodja OE Murska Sobota)


