Glasilo Zavoda za gozdove Slovenije

Številka 12, november 2007

IZ VSEBINE:
l

Konstituiranje sveta ZGS,

l

poplave v Železnikih,

l

gozdarski komunikatorji,

l

Amalija Žunter – intervju,

l

sindikalne novice.

Jesensko zatišje
Narava se jeseni umiri in tudi narava gozdarskega dela je
taka, da jesen in zima prinašata čisto drugačna opravila.
Poraja se občutek, da takih jeseni že dolgo ni več in da je
tudi letošnja prinesla veliko novega dela in kot vse kaže, bo
pestro vse do novega leta.

Foto: Hrvoje Oršanič

Zelo dober indikator razpoloženja, pa tudi obremenjenosti
z delom, je tudi naš List. Veseli nas, da večinoma s
prispevki ni težav, ko pa smo pripravljali to številko, je bilo
nepričakovano veliko izgovorov s prezaposlenostjo z rednim
delom. Pozna se, da ima mnogo kolegov to jesen precej dela
s pisanjem gozdno gospodarskih načrtov, s pripravami na
razpise za program razvoja podeželja, z raznimi tečaji za
naravovarstvene nadzornike, s sanacijami ujm in še bi lahko
naštevali. Mnogi so se opravičili, da bo zima prinesla več
miru za pisanje člankov. Mislim, da so ti romantični časi, ko
so si gozdarji lahko pozimi malo odpočili, dokončno minili.
Letošnjih načrtov še niti nismo dobro zaključili, ko je že
potrebno pripravljati plane za naslednje leto. Tempo dela,
pa tudi življenja, postaja vse hitrejši. Ne smemo pozabiti,
da smo samo ljudje in da se je potrebno včasih ustaviti in
preveriti, ali smo še na pravi poti, ali gremo tja, kamor smo
želeli in kam nas vodi naš kompas.
Borut Debevc

Aktualno
Konstituiranje Sveta Zavoda
za gozdove Slovenije, za 4.
mandatno obdobje
Blaž Kovač, univ. dipl. prav., poslovni sekretar
4-letna mandatna doba članov Sveta Zavoda za gozdove Slovenije (dalje:
Sveta Zavoda), za 3. mandatno obdobje, katerega delovanje je usklajeval
predsednik mag. Franc Ferlin, je potekla marca 2007. Zavod za
gozdove Slovenije (dalje: ZGS) je s postopki imenovanja predstavnikov
pooblaščenih predlagateljev v 27-članski Svet Zavoda, za 4. mandatno
obdobje, v skladu z 9., 10., 11., 12., 13., 33. členom Sklepa o organizaciji in
začetku dela ZGS (Ur. l. RS, št. 72/93, 3/94, 43/94, 15/98, 72/02 in 112/06,
dalje: sklep) pričel že nekaj mesecev pred iztekom mandata; v decembru
2006 pa je pooblaščenim predlagateljem posredoval uradno prošnjo za
pravočasno imenovanje predstavnikov, s primarnim ciljem zagotoviti
kontinuirano izvrševanje normativno opredeljenih pristojnosti Sveta
Zavoda. Volitve dveh predstavnikov delavcev ZGS v Svet Zavoda so bile
izvedene znotraj ZGS, v februarju 2007.
Zaradi zapletene strukture Sveta Zavoda, v pretežni meri odvisne od
posamičnih imenovanj predstavnikov raznovrstnih, v Svetu Zavoda zastopanih
interesov (ter pristojnosti in postopkov njihovih organov odločanja), je
dolgotrajnost postopkov imenovanj deloma pričakovana - takšne so tudi
izkušnje iz preteklih mandatnih obdobij. Četudi spremenjen sklep omogoča
pričetek delovanja Sveta Zavoda ob imenovanju 2/3 članov, je prevladalo
stališče, da je primerno sklic konstitutivne seje zadržati do imenovanja vseh
predstavnikov pooblaščenih predlagateljev, kar se je julija tudi zgodilo.
Zaradi neprimernosti izvedbe konstitutivne seje Sveta Zavoda v terminskem
obdobju poletnih počitnic je bila sprejeta odločitev, da se konstitutivna seja
izvede v pričetku septembra. 10. 9. 2007 so se tako na Brdu pri Lukovici, v
prostorih Čebelarskega centra, na 1. redni - konstitutivni seji Sveta Zavoda
zbrali člani novega Sveta Zavoda. Poleg postopka verifikacije mandatov in
volilnih opravil - izvolitve novega vodstva Sveta Zavoda, so obravnavali še
predlog za odprodajo premoženja in oddajo v najem, razveljavitev Pravilnika
o oddaji javnih naročil male vrednosti ter določitev višine sejnin za člane
Sveta Zavoda, predsednika Sveta Zavoda, člane svetov OE in predsednike
svetov OE, v skladu z zahtevami Uredbe o sejninah in povračilih stroškov
v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih
zavodih (Ur. l. RS, št. 19/2007).
Postopek konstituiranja novega Sveta Zavoda je vodil v. d. direktorja, g.
Andrej Kermavnar. Ker določne procedure potrjevanja mandatov predpisi,
ki opredeljujejo delovanje ZGS, ne urejajo, so kandidati za člane Sveta
Zavoda sprejeli odločitev o načinu potrditve mandatov, tj. s sprejemom
ugotovitvenega poročila strokovnih služb ZGS, z dne 30. 8. 2007, o pravni
veljavnosti postopkov imenovanja članov Sveta Zavoda (kot to izhaja iz
sklepov pooblaščenih predlagateljev o imenovanju kandidatov za člane
Sveta Zavoda in zapisnika o ugotovitvi končnega uradnega izida volitev
predstavnikov delavcev Zavoda).
Za predsednika Sveta Zavoda so bili predlagani g. Andrej Drašler (predstavnik
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), g. Jože Jeromel
(predstavnik Sveta OE Slovenj Gradec) in g. Cveto Zupančič (predstavnik
Sveta OE Ljubljana). Po izvedenem drugem krogu volitev je zahtevano
večino glasov vseh članov Sveta Zavoda prejel g. Jeromel. Ob izvolitvi je
napovedal, da bo kot predsednik Sveta Zavoda deloval v konstruktivnem
in povezovalnem duhu, v korist delavcev, lastnikov gozdov ter slovenskih
gozdov. Za namestnico predsednika Sveta Zavoda je bila soglasno izvoljena

predstavnica Ministrstva za finance, ga. Špela Perme. Skladno s 16. členom
Statuta ZGS traja mandat članov Sveta in s tem Sveta Zavoda 4 leta od
konstitutivne seje Sveta Zavoda, dne 10. 9. 2007.
Naslednja seja Sveta Zavoda bo predvidoma decembra, na njej pa bodo člani
Sveta Zavoda, poleg imenovanja predsednika in članov Strokovnega Sveta
ZGS, obravnavali tudi Program dela, Finančni načrt in Kadrovski načrt ZGS
za l. 2008.

Poplave v Železnikih
Boštjan Škrlep, vodja KE Železniki
Vremenska napoved za 18. september je bila zelo slaba. Narava je
bila hujša od napovedi in Zgornjo Selško dolino so tega dne prizadele
katastrofalne poplave. V Davči in Sorici je padlo 230 mm dežja v nekaj
urah. Odnašalo je drevje in avtomobile, Železniki so bili pod vodo.
Slovenija je pri intervenciji stopila skupaj in hitro pomagala.

Foto: B. Škrlep

Gozdovi so bili zaradi uničenih državnih ter občinskih cest sprva nedostopni.
Naša pozornost je seveda najprej veljala prometnicam, predvsem gozdnim
cestam. V okviru popisa škode in izdelave sanacijskega načrta smo ugotovili,
da je bilo od dobrih 114 km cest uničenih skoraj 10 km, poškodovanih pa še
dodatno 45 km. Zaradi kratko predpisanega roka in velikega obsega smo za
oceno škode na gozdnih vlakah preko lokalnih medijev pozvali lastnike, da
so si svoje vlake ogledali preko vikenda, skupaj pa smo sedemdeset prijav
izpolnili v enem dnevu. Po naših ocenah znaša škoda na gozdnih cestah 1,621
mio evrov, na vlakah pa 0,396 mio evrov, skupaj torej preko dva milijona
evrov. Podatki so bili po uskladitvi metodologije (pohvala oddelku IV.)
preko Občine Železniki posredovani Upravi RS za zaščito in reševanje, preko
ZGS pa MKGP-ju. Slednji se je odzval ažurno in res hitro dodelil določena
sredstva, vendar tudi določil ceste, na katerih se denar sme in mora porabiti.
Interventna dela, ki smo jih izvedli v tednih po poplavi, tako še vedno ostajajo
finančno nepokrita! Iz MOP-a o dodelitvi sredstev ni še nobenega glasu (15.
11. 2007)! Predstavnik tega ministrstva je med vzroki za poplave navedel
tudi gozdni nered. Kje ga je videl, ne vem. Obtožba je bila z izjavo za javnost
zavrnjena v medijih na nivoju CE, prav tako sem jo osebno zavrnil v lokalnih
medijih ter na javni tribuni.
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Aktualno
V ujmi poškodovane gozdne
ceste v OE Nazarje
Damjan Jevšnik, vodja KE Nazarje
V OE Nazarje je močno deževje 19. 9. 2007 pustilo posledice na gozdnih
cestah v več občinah. Najhuje je bilo v občini Nazarje, kjer je bilo
poškodovanih okrog 15 kilometrov in uničenih okrog 5 kilometrov
gozdnih cest. Ocenjena škoda znaša okrog 370.000 €.

Foto: J. Jakša

Pobesnela voda je res odnašala drevje, v večji meri iz obvodnega pasu (za
katerega naj bi skrbeli vodarji), res pa tudi s sproženih usadov v gozdovih.
Odneslo je tudi hlodovino in drva s skladišč, ki jih je dosegla voda, prav
tako tudi preko sto avtomobilov s cest in parkirišč. Vode je bilo v ozki dolini
enostavno preveč!
Sam imam sicer zadoščenje, da je okoli petdeset objektov protierozijske in
protihudourniške zaščite, ki smo jih samoiniciativno naredili v preteklem
desetletju, dobro preneslo vodno ujmo.
Menim, da bi morali za tovrstna dela,
ki so tradicionalno vezana na gozdarsko
stroko, zagotoviti sredstva na nacionalnem
nivoju in jih začeti načrtovano izvajati.
Naj velja to mnenje kot ponoven poziv
pristojnim!

Vodja KE Železniki

Začeli smo s sanacijo cest. Glede
na ocenjeno vrednost škode imamo
dodeljeno ca. 5 % sredstev, vsaj 70 % bi
jih potrebovali za celovito sanacijo. Čaka
nas ogromno dela, ki smo ga že vajeni,
saj so bile jesenske poplave že tretja ujma
v petnajstih mesecih (vetrolom 2006,
snegolom 2007), obljubljene kadrovske
okrepitve pa še vedno ni.

Prej je bila tu cesta

Največ škode je nastalo na gozdnih cestah, kjer so bregove prestopili
neurejeni hudourniki. Pokazalo se je tudi, da je bila najbolj poškodovana
gozdna cesta pred dobrimi 40 leti zgrajena cesta po Črnem grabnu, ki
je bila zgrajena preblizu strugi hudournika. Del škode gre pripisati tudi
sečnim ostankom v in ob hudourniških strugah, ki so zamašili nekatere
cevne propuste.
Še enkrat se je pokazala velika potreba po začetku sodelovanja med vodarsko
in gozdarsko službo. Menimo namreč, da bi nekaj strokovno postavljenih
zaplavnih pregrad na neurejenih hudournikih v občini Nazarje bistveno
zmanjšalo škode na gozdnih in drugih cestah ter na drugih objektih, ki so
nastopile zdaj že tretjič (vsakih 8-10 let). Na pritokih reke Drete v občini
Nazarje namreč zaplavnih pregrad ni oz. je le ena še iz predvojnih časov,
pa še ta se doslej še ni izpraznila. In ravno pritoki Drete in Savinje so se v
zadnji ujmi izkazali za največji vir škod.
Občina Nazarje je že prejela sklep o dodelitvi okrog 40.000 € sredstev za
sanacijo posledic ujme na gozdnih cestah. Sanacijska dela že potekajo, z
omejenimi sredstvi bomo nekoliko dvignili najnižje odseke ceste skozi
Črni graben, popravili betonski most, sanirali okrog 20 plazov in povsod
vzpostavili prevoznost. Še vedno upamo na dodatna sredstva s strani
države, saj bo sicer trajalo kar nekaj let, da se bo iz rednega vzdrževanja
gozdnih cest vzpostavilo stanje izpred poplav.
Z zaskrbljenostjo pričakujemo naslednjo ujmo, saj se z neurejenimi
hudourniki v gozdnem prostoru nihče ne ukvarja.

Foto: J. Jakša

Jošt JAKŠA, novi direktor ZGS
“Vlada RS je na 148. seji, 28. novembra 2007 na mesto direktorja
Zavoda za gozdove imenovala Jošta Jakšo za dobo štirih let, z
možnostjo ponovnega imenovanja.” Vir: Zapisnik seje vlade
glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Aktualno
Vzpostavitev
telekomunikacijskih storitev na
Zavodu za gozdove Slovenije
Vid Mikulič, CE
Telekomunikacijska storitev je vsaka storitev za izmenjavo podatkov
in informacij med uporabniki telekomunikacijskega omrežja.
Telekomunikacijsko omrežje je omrežje telekomunikacijskih
naprav za komunikacijo na daljavo. Ključne lastnosti sodobnega
telekomunikacijskega omrežja so zmogljivost, varnost, dosegljivost
in zanesljivost. Privatno prostrano omrežje državnih organov
Republike Slovenije HKOM (Hitro Komunikacijsko OMrežje) ima
zgoraj omenjene lastnosti in je zasnovano za prenos podatkov med
posameznimi zaključenimi celotami in med posameznimi končnimi
uporabniki in centralnim sistemom aplikativnih in podatkovnih
strežnikov in storitev (elektronska pošta, internet, klicni dostopi).

l

l

Za potrebe zaposlenih na ZGS je izdelan grafični pregledovalnik, ki ga
dobite na naslovu http://rkg.gov.si/GERK/SILVA in omogoča vpogled
v sloje: orto-foto, relief, kataster, raba tal, GERK, katastrske občine,
občine, upravne enote. ZGS je dodal sloja odsekov ter sestojev in prikaz
opisa gozda.
Uvedli smo nove računalniške obdelave za obdelavo podatkov odkazila
ter poseka (xTi), evidenco gojitvenih in varstvenih del z izračunom
subvencij (xGj) in evidenco opravljenih del (xPd).

V prihodnje želimo razširiti seznam telekomunikacijskih storitev z dostopom
do podatkov zemljiške knjige, preko intraneta zagotoviti ažurno in popolno
informiranost, povečati in izboljšati kakovost lastnih računalniških rešitev
in še več časa posvetiti prenosu znanja na končne uporabnike, da bodo leti znali uspešno in učinkovito pridobiti čim več informacij, potrebnih za
izvajanje svojih nalog.

KRATKE NOVICE
Državni zbor je dne 20.11.2007 sprejel Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o gozdovih in Resolucijo o Nacionalnem
gozdnem programu. Več o njuni vsebini bo predstavljeno tudi na
Intranetni strani ZGS (http://intranet), ko bosta uradno objavljena.

6. 12. 2007; Kostanjevici ob Krki
Podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2007.
Letošnja prireditev bo na območni enoti Brežice. Prireditev bo 6.
decembra ob 11.00 uri v Kostanjevici ob Krki. Slogan prireditve je
Odličnost v gozdovih. Namen prireditve je Popularizacija vzornega
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, popularizacija izobraževanja
lastnikov gozdov, promocija gozdarstva in ZGS v javnosti

6. 12. 2007 bo kartografska delavnica
Foto: B. Debevc

Centralna enota, območne enote in krajevne enote, ki so povezane v lokalno
omrežje območne enote, so vključene v HKOM že od leta 1994. Po dogovoru
med Oddelkom za informatiko ZGS in Sektorjem za informacijsko in
komunikacijsko infrastrukturo Urada za informatiko in e-upravo pri
Ministrstvu za javno upravo, je bil na kolegiju ministra dr. Gregorja Viranta
10. 6. 2006 sprejet sklep, da lahko ZGS poda vlogo za priključitev preostalih
krajevnih enot in lovišč posebnega namena v HKOM.
Delavci Oddelka za informatiko in vodje služb oziroma svetovalci za
informatiko na območnih enotah smo takoj pristopili k aktivnostim za
vključitev KE in LPN v HKOM. Priključevanje je potekalo v več fazah:
pridobivanje najugodnejšega za ponudnika xDSL priključek, vzpostavitev
xDSL povezave, postavitev lokalnega omrežja na KE in LPN, namestitev
usmerjevalnikov v sodelovanju z ASTEC, d. o. o., preveritev povezav v
HKOM.
Predzadnja faza je bila zaključena konec maja 2007, zadnja faza pa junija
2007. V HKOM smo v enem letu povezali 78 KE, 6 LPN in 5 revirnih
pisarn ter tako omogočili 416 delavcem ZGS dostop do telekomunikacijskih
storitev: elektronske pošte, intraneta, interneta in neposredno delo z
gozdarskimi atributnimi in grafičnimi podatki na strežniku.
Telekomunikacijske storitve za ZGS
l Elektronska pošta omogoča izmenjavo elektronskih sporočil, namenjenih
enemu ali več določenim prejemnikom.
l Internetne storitve omogočajo dostop do spletnih strani, spletnih
dokumentov.
l Intranetna storitev deluje enako kot internet, le da je namenjen samo
delavcem ZGS. Intranet se bo razvil v osrednje informacijsko središče
ZGS, kjer bodo dosegljiva celovita in najbolj ažurna navodila za izvajanje
nalog, prečiščena besedila internih aktov, sklepi direktorja, povezave
oziroma prečiščena besedila predpisov, ki vplivajo na delovanje ZGS.
Preko intraneta bo vzpostavljeno strokovno svetovanje in izmenjava
mnenj.
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Glavne teme so vzdrževanje grafičnih baz, potrebnih za izdelavo kart in
vsebine, povezane z zajemom prostorskih podatkov z GPS.

7. 12. 2007; Dolenjske Toplice
ZGS organizira seminar splošnih vsebin, ekonomike in trženja
za pridobitev statusa dopolnile dejavnosti - “storitve z gozdarsko
mehanizacijo”.
Seminar bo v petek v Kulturno kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah,
na temo splošnih vsebin, ekonomike in trženja za pridobitev statusa
dopolnile dejavnosti - “storitve z gozdarsko mehanizacijo”. Seminar je
namenjen lastnikom gozdov, ki imajo status kmeta. Udeleženci bodo
dobili tudi potrdilo o udeležbi, ki bo v kombinaciji s tečajem Varnega
dela z motorno žago in Varnega dela s traktorjem predstavljalo osnovo za
izdajo skupnega potrdila, ki ga lahko izdamo na podlagi sklepa MKGP.

Temeljna izobraževanja za
naravovarstvene nadzornike
5.-6. 11. 2007 se je izobraževanja za naravovarstvene nadzornike
udeležilo skoraj 50 strokovnih delavcev ZGS, ki po predpisih še niso
usposobljeni za izvajanje naravovarstvenega nadzora. Izobraževanju bo
sledil preizkus znanja – predvidoma proti koncu januarja 2008.
16. 11. 2007 je bilo v Ljubljani t.i. tekoče izobraževanje za vse strokovne
delavce, ki že izvajajo naravovarstveni nadzor (nekaj manj kot 90
zaposlenih).
26.-27. 11. 2007 je bilo v Poljčah izobraževanje za drugo skupino
strokovnih delavcev, ki imajo na podlagi predpisov že priznano
usposobljenost za izvajanje naravovarstvenega nadzora (približno
150 strokovnih delavcev – prva skupina 90 zaposlenih se je tega
izobraževanja udeležila v letu 2006).

Aktualno
Na Koroškem smo zaključili
dva študijska krožka

Rezultat dela krožka je
izdaja publikacije „So
ropotale žage in mlini v
vuzeniških grabnih“, ki
tudi za zanamce ohranja
zapis o razširjenosti žag
in mlinov ter o njihovem
delovanju v Vuzenici in
okolici.

Jerneja Čoderl, vodja KE Radlje
Območna enota Slovenj Gradec je v projekt študijskih krožkov
vključena že od začetka njihovega izvajanja v okviru ZGS. V okviru
KE Radlje smo v letošnjem letu izvedli dva študijska krožka.

Pozitivne izkušnje pri
izvedbi študijskih krožkov
naše
območne
enote in Krajevne enote
Radlje zagotavljajo, da
bomo z aktivnostmi na
področju študijskih krožkov nadaljevali tudi v
prihodnje.

Študijski krožek
Gozdna učna
pot Grašin
– Muta,

si je zadal nalogo pripraviti
gozdno učno pot v občini Muta
in je deloval od pomladi 2006
do septembra letos.
V
krožku
so
delovali:
predstavnica občinske uprave,
člani
planinskega
društva,
turističnega društva, lovske
družine in učiteljice Osnovne
šole Muta, ki so za sodelovanje
pri pripravi gozdne učne poti
navdušile tudi učence. S traso
gozdne učne poti in z objekti, ki
smo jih pripravili, smo opozorili
na zanimivosti gozdnega prostora
v neposredni bližini Mute. Pot
vključuje ogled ruševin gradu
na hribu Grašin. Gozdni učni
poti smo dali podnaslov: Gozd –
kruh. Razmišljali smo o snovni in
nesnovni vlogi gozda za kvaliteto
našega življenja in ugotavljali,
da nam gozd resnično daje kruh
v materialnem in duhovnem
smislu.
Osnovno traso poti smo razširili z usmeritvijo zainteresiranih pohodnikov
na bližnjo kmetijo, kjer se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo peke
kruha. Skrivnosti dišečega kruha iz krušne peči radi izdajo vedoželjnim
obiskovalcem. Naša gozdna učna pot Grašin – Muta je, kot rezultat
dela študijskega krožka, drugačna od“ že videnih“ ravno s povezavo
gozd – kruh in z usmerjanjem pohodnikov v razmišljanje o gozdu kot o
darovalcu številnih materialnih in nematerialnih dobrin. Občina Muta
je finančno podprla izdajo zgibanke za svojo gozdno učno pot. Člani
študijskega krožka smo ob otvoritvi poti začutili, da so prebivalci Mute
pot že vzeli za svojo in da je naš krožek dosegel svoj cilj, ko smo projekt,
ki je namenjen predvsem lokalni skupnosti, izvedli s sodelovanjem
občine, društev, osnovne šole.

Študijski krožek – Žage in mlini

se je odvijal pod mentorstvom kolegice Zdenke Jamnik, ki se je med
men-torje študijskih krožkov OE Slovenj Gradec, KE Radlje vključila
lani.

Svoj prvi študijski krožek je izvedla v podeželjskem okolju občine Vuzenica.
V krožek, ki si je zadal za cilj raziskati preteklost, sedanje stanje in trende v
prihodnje na področju žag in mlinov na vodni pogon, so se vključili starejši
in mlajši prebivalci ob vuzeniških potokih. Ugotovitve članov krožka so
pokazale, da žage in mlini še niso čisto utonili v preteklost in da je še
mogoče slišati ropot mlinskega kolesa in žaginega voza. Tovrstnih objektov
je na področju Vuzenice vse manj. Ker pa so pomemben del naše etnološke
dediščine, je tudi naloga lokalne skupnosti, da se vključi v prizadevanja
za njihovo ohranitev. Študijski krožek, ki je združeval podeželjski živelj,
je znova pokazal, da je med ljudmi prisotno veliko znanja in da ga radi
posredujejo drugim in prenašajo na mlajše.

Zaključek projekta
Komunikacijska podpora
Naturi 2000
Tone Lesnik, član projektnega sveta,
Lucija Marovt, Pristop
Po dobrem letu dni se zaključuje projekt Krepitev implementacije
Nature 2000 v Sloveniji – Komunikacijska podpora implementaciji
Nature 2000. Med najbolj vidnimi nalogami projekta so bili:
izobraževanje in usposabljanje komunikatorjev Nature 2000, izdelava
gadgetov za komuniciranje, prenova spletnega mesta www.natura2000.
gov.si in biltena e-Natura, nagradne igre v regionalnih tiskanih medijih
ter priprava delavnic o predlogu Operativnega programa.

Med pomembnimi vsebinami projekta pa je tudi priprava
komunikacijske strategije s priporočili za komuniciranje v prihodnje.
Izvajalci projekta so ob zaključku projekta pripravili anketo o
poznavanju Nature 2000 med prebivalci Slovenije. Primerjava z
lanskoletnimi rezultati kaže, da so dosegli zastavljene cilje in da je
na splošno poznavanje Nature 2000 boljše.
Med vidnejše aktivnosti projekta je spadalo izobraževanje za
komuniciranje Nature 2000, ki je potekalo v sklopu sedmih srečanj
od marca do junija 2007. Na njem je sodelovalo 14 strokovnjakov
Zavoda za gozdove Slovenije. Še posebej aktivno vlogo je imela
mag. Špela Habič iz OE Postojna, ki je na štirih srečanjih vodila
teoretični in praktični del o doživljajskem vodenju v naravi. S
praktičnimi izkušnjami in praktičnim delom je navdušila udeležence
izobraževanj.
Eden izmed največjih izzivov v prihodnje je, kako nadaljevati
zastavljene aktivnosti, organizirati izobraževanja, srečanja in prenos
znanja ter dobrih praks med komunikatorji Nature 2000. Za to bo
potrebno nadgrajevati sodelovanje vseh organizacij, ki so posredno
ali neposredno vključene v Naturo 2000. Zavod za gozdove Slovenije
ima pri tem – glede na dejstvo, da kar 70 odstotkov območij Natura
2000 pokriva gozd - eno osrednjih vlog.

glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Kratke novice
Prvo Izjemno drevo na
Kočevskem s podpisanim
Dogovorom o skrbništvu
Katja Konečnik, OE Kočevje
11. septembra je v Kočevski Reki potekal slovesen podpis Dogovora o
skrbništvu za Izjemno drevo leta 2006, navadni oreh. Navadni oreh v
Kočevski Reki smo za Izjemno drevo razglasili ob Dnevu Zemlje, 22.
aprilu 2006.

Prelepi kraji v Ziljski dolini

Foto: J. Konečnik

Ogledali smo si gospodarjenje z gozdovi na tem območju, in sicer:
l predstavitve načinov poseka in spravila lesa,
l ogled raziskovalnih ploskev v gozdu,
l predstavitev gozdarske zakonodaje in možnosti pridobivanja subvencij,
l ogled gradnje in popravila gozdnih cest.
V drugem delu programa smo si ogledali planšarijo Kleinkordin-Alm s
pokušino sirov in vina ter predstavitvijo dela pašnih skupnosti.

Podpisniki na sliki:
Bojan Kocjan, vodja ZGS OE Kočevje
Jože Milčinovič, župnija Kočevska Reka
Julijan Rupnik, podjetje Snežnik, d. d., Kočevska Reka

Sledil je obisk planine Straniger Alm in predstavitev dela Agrarne skupnosti
Stranig- Godersach ter ogled planšarije. Za nas je bil dan poln zanimivosti.
Spoznali smo prelepe kraje v Ziljski dolini, kjer živijo Slovenci, in je še
slišati prijetno koroško govorico. Spoznali smo, kako so ti ljudje gostoljubni
in kako si s težkim delom in veliko iznajdljivostjo zagotavljajo preživetje.
Pri tem je velikega pomena gozd, s katerim so v teh krajih, za razliko od
preostale Avstrije, vedno sonaravno gospodarili. Dohodek iz gozda je bil
tu vedno nad dohodkom od kmetijstva. V današnjem času pa vedno večjo
težo dobiva turizem, kot dopolnilna dejavnost, posebno še v povezavi s

Da bi lažje skrbeli za ohranitev Izjemnih dreves in preprečili njihovo
izginjanje iz naših okolij, smo se odločili (po vzoru kolegov iz OE Brežice)
za povezavo z njihovimi lastniki, poiskali pa smo tudi podjetja v lokalnem
okolju, ki so pripravljena postati donatorji.
Ko smo za Izjemno drevo v letu 2006 razglasili izjemno debel navadni oreh
v Kočevski Reki, smo se povezali z lastnikom, župnijo Kočevska Reka, in
župnikom Jožetom Milčinovičem ter v podjetju Snežnik, d. d., Kočevska
Reka našli donatorja, ki je bil pripravljen prevzeti finančne obveznosti
v zvezi z varstvom in promocijo oreha. Naša skupna zaveza k ohranitvi
drevesa je bila uradno potrjena s podpisom Dogovora o skrbništvu.
Vidni rezultat naše prve uspešne akcije je zanimiva predstavitvena tabla, ki
je nadomestila obeležje oreha iz leta 2006.

Na Koroškem je res lepo –
ekskurzija lastnikov gozdov iz
območja KE Velike Lašče in KE
Rog v Avstriji
Janez Konečnik, vodja KE Rog
Na povabilo gozdarjev iz Koroške kmetijske zbornice (Landwirtshaftkammer)
smo neko lepo avgustovsko soboto obiskali kraj Stranig v Ziljski dolini.
Pravzaprav smo s tem izpolnili obljubo, ki smo jo dali ob njihovem obisku
na našem območju.
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Ni le lep, ampak tudi diši

Foto: J. Konečnik

sirarstvom na visokogorskih pašnikih.
Program je bil v celoti izveden z veliko pomočjo gozdarjev iz tega dela
Avstrije in v splošno zadovoljstvo vseh udeležencev. Še posebej se moramo
zahvaliti kolegu gozdarju Helfriedu Hubmanu za organizacijo in izvedbo
programa ter našemu koroškemu rojaku, gozdarju Marjanu Tomažeju, za
prevajanje.

Iz naše prakse
Iz znanosti v prakso - delavnica
z naslovom Gozdnogojitveni
problemi v jelovo-bukovih
gozdovih na visokem krasu
Tone Lesnik, CE
ZGS in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF sta 8. novembra
2007 organizirala delavnico z naslovom Gozdnogojitveni problemi v jelovobukovih gozdovih na visokem krasu. Namen delavnice je bil soočenje
različnih pogledov pri iskanju optimalnih poti za večnamensko ravnanje z
jelovo-bukovimi gozdovi, izboljšanje pretoka informacij in idej med praktiki
in raziskovalci, povezovanje raziskovalnega, strokovnega in pedagoškega
dela.
Teoretični del delavnice je bil v gozdarskem centru v Kočevju, terenski del
pa v gozdovih Rajhenavskega Roga. Na delavnici je sodelovalo 21 avtorjev,
ki so predstavili 13 prispevkov. Na terenu so si udeleženci ogledali različne
pristope pri pomlajevanju jelovo-bukovih gozdov, najnovejše ugotovitve o
razvoju pragozda in raziskave o mikroklimatskih tokovih vode in svetlobe
v vrzelih jelovo-bukovih gozdov. Posvetovanja se je udeležilo 40 gozdarjev
iz ZGS. V zaključni diskusiji so se strinjali, da pri gospodarjenju z jelovobukovimi gozdovi ni uniformnih rešitev, ampak je treba za vsak gozdni
sestoj in njegov del iskati ustrezno rešitev, izhajati iz podatkov o razvoju
sestoja skozi zgodovino, se prilagajati naravi in imeti vseskozi pred očmi
tudi ekonomiko gospodarjenja. Udeleženci so izrazili veliko potrebo
po podpori znanstveno-raziskovalnega dela v praksi in prepričanje, da
morajo financerji znastvenoraziskovalnega dela pri postavljanju prioritet
upoštevati potrebe prakse.

Organizirali smo ga v GGE Lenart, natančneje v Hrastovških gozdovih,
ki jih odlikujejo izredno bogata rastišča in pestra ponudba drevesnih vrst
visoke kakovosti. Sicer bi lahko rekli, da v vseh gozdovih naše krajevne
enote prevladujejo rastišča listavcev z visokimi potenciali, ki so zaradi
razdrobljenega lastništva slabše izkoriščeni. Pretežno so v zasebni lasti, saj
je delež državnih gozdov v Slovenskih goricah pod slovenskim povprečjem
in znaša okoli 15 odstotkov vseh gozdov.
Namen tečaja je bil seznaniti lastnike gozdov o sestavnih delih motorne
žage in vzdrževanju le-teh, o pravilni uporabi zaščitnih sredstev, o dodatni
opremi pri podiranju in seveda o postopkih pri varnem podiranju drevja.
Odziv lastnikov je bil presenetljivo dober. Lahko se pohvalimo s tem, da
smo na tečaj pridobili tudi predstavnico nežnejšega spola, ki je bila prva
udeleženka tovrstnega tečaja na OE Maribor doslej.
Opazili smo, da je vedno večje povpraševanje lastnikov po takšnih tečajih.
To lahko pripišemo dejstvu, da lastniki gozdov vedno več pozornosti
posvečajo svoji varnosti pri delu z motorno žago. Bili so navdušeni nad
praktičnim delom tečaja, saj so od inštruktorjev izvedeli marsikatere
novosti, ki jih bodo s pridom uporabili pri svojem delo v gozdu.

Ko se zakomplicira
Bogdan Juteršek, univ. dipl. prav.
S temi besedami se v praksi ZGS pri vodenju upravnih postopkov
rado poimenuje situacije, ko izdaja odločbe ne pomeni zgolj rutinsko
izpolnitev praznih rubrik v obrazcu odločbe (ker so vsa relevantna
dejstva jasna), ampak je pred izdajo odločbe potrebno odgovoriti na
nekatera vprašanja, kot npr.:
l
l

Tečaj iz varnega dela z
motorno žago v Slovenskih
goricah
Tomaž Žvarc, revirni gozdar, KE Lenart

l
l
l
l
l

ZGS po celotni Sloveniji organizira, v sodelovanju s Srednjo gozdarsko
lesarsko šolo Postojna, tečaje s področja varnega dela v gozdu za
lastnike gozdov. Tak tečaj smo organizirali tudi gozdarji na KE Lenart
(Boris KLEMENČIČ, Julander LASSBACHER, Otmar DUH, Tomaž
ŽVARC) v sodelovanju z Odsekom za gozdno tehniko na OE Maribor
(Darko PRISTOVNIK).

l

Ali se v primeru solastništva gozda lahko izda »A« odločba, če s sečnjo
ne soglašajo vsi solastniki?
Ali se lahko kupcu gozda že na podlagi sklenjene kupoprodajne pogodbe
izda odločba, še preden je vpisan v zemljiško knjigo?
Kako postopati v primeru, ko je v zemljiški knjigi kot lastnik vpisana
oseba, ki je pokojna?
Ali je oseba na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji že
postala lastnik gozda, čeprav še ni vpisana v zemljiško knjigo?
Kako napisati sklep o postavitvi začasnega zastopnika lastniku gozda,
ki mora opraviti sanitarno sečnjo, njegovo prebivališče pa ni znano?
Ali lahko podaljšamo z odločbo določene roke za izvedbo del?
Kako napisati vabilo na ustno obravnavo, združeno z ogledom gozda?
Kako reševati pritožbo lastnika gozda?

Na takšna in druga vprašanja lahko pooblaščeni strokovni delavci
ZGS, ki vodijo ali odločajo v upravnem postopku, najdejo pojasnila
v priročniku »ZUP V PRAKSI«, objavljenem na Intranetu ZGS –
Oddelki (kadri-pravo).
Zavedamo se, da je še kar nekaj vsebin, ki jih bo potrebno predstaviti v
priročniku, ob širjenju vsebin pa bo potrebno ustrezno pozornost nameniti
tudi čim večji preglednosti priročnika. Da bi bil priročnik čim bolj
uporaben, so dobrodošli vaši predlogi za njegovo vsebinsko in tehnično
izboljšanje, vse bomo v največji možni meri upoštevali.
Naj to kratko informacijo zaključimo z željo, da bi se vam v upravnem
postopku čim manjkrat »zakompliciralo«, če pa bi kljub uporabi priročnika
imeli dilemo, kako pravilno ravnati, se lahko tako kot do sedaj obrnete na
pravno službo ZGS.

Foto: Miran Orožim
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Iz naše prakse
Nega in vzgoja visokovrednega
lesa v gozdovih in nasadih
Tomaž Polajnar, KE Kranj
Ani Zavrl Bogataj, gozdarska inšpekcija
Tina Zadravec, KE Kranj
Kranjsko gozdarsko društvo je v svoj program, kot eno najvažnejših
vsebin dela, vključilo izobraževanje svojih članov ter lastnikov gozdov s
svojega območja. Zato je maja 2007, skupaj s kolegi iz štajerske deželne
kmetijsko gozdarske zbornice iz avstrijskega Gradca, ob podpori lastnice
gozda, Jutte Auersperg s posestva Turn nad Preddvorom, pripravilo
seminar na temo sajenje, nega in vzgoja visokovrednih listavcev.
Predavanje je vodil dipl. inž. gozdarstva Josef Krogger, ki je pristojen
za gojenje in varstvo gozdov pri Štajerski deželni zbornici. Z različnimi
preglednicami, grafi in s slikovnim gradivom je predstavil potek prodaje
lesa na licitaciji ter nego in vzgojo visokovrednih listavcev.

PRODAJA LESA NA LICITACIJI
Prodaja lesa na licitaciji je osredotočena le na najboljše sortimente tržno
zanimivih drevesnih vrst. Ceno oblikujeta ponudba in povpraševanje.
Trenutno je največje povpraševanje po gorskem javoru in orehu. Odlično
se prodaja tudi divjo češnjo, hruško in jablano, zanimiva postaja tudi
sliva. Zanimanje za beli gaber, veliki jesen, črno jelšo, lipo, hrast, domači
kostanj in brest zaradi trenutnih modnih trendov upada. Prodaja bukve
na licitaciji se zaradi slabega povpraševanja ne obnese. Iglavcev je na
licitaciji malo – le resonančna smreka in izjemna kvaliteta borov in
alpskega macesna.
Na vrednost sortimenta odločilno vplivata dva kriterija: premer (nad 40
cm) in čistost debla. Minimalna zahtevana dolžina debla je 2,20 metra.
Tudi zanimive oblike so za posamezne kupce lahko veliko vredne.
Pomemben je tudi čas sečnje. December in januar sta najprimernejša
meseca, nekateri kupci cenijo tudi posek ob določenem položaju lune. Na
ceno sortimentov vpliva tudi zgodnje obvejevanje, zato je priporočljivo
leta obvejevanja zapisati.
Pri listavcih cena s premerom in kakovostjo narašča eksponentno, pri
iglavcih pa premosorazmerno. Napake sortimentov-vraščene grče,
obarvana jedrovina, pokline, ekscentričnost srca, neenakomerna rast
branik, kolesivost ter zavitost vlaken-njihovo vrednost najbolj znižajo. Velja
načelo, da se kvalitetna drevesa listavcev kroji brez metra! Debla listavcev
se pred razrezom v sortimente oceni glede na premer, ki je minimalno
potreben za hlod furnirja oz. Luščenca, in napake, ki so dopustne.
Ugotovitev, da debel les ni vedno vreden les in da je vreden les praviloma
vedno le debel les, sili v razmišljanje, kako v času rasti drevesa zmanjšati
delež napak in povečati premer. Proizvodnja visokovrednega lesa je
smiselna na primernih visokoproduktivnih rastiščih. Izbrana drevesa je
potrebno negovati skozi celotno življenjsko dobo, zato mora biti lastnik
sam prepričan v smiselnost vlaganj. Strmi tereni so zaradi možnih
poškodb pri spravilu vmesnih donosov manj primerni, prav tako lege s
pogostimi poškodbami po lupljenju divjadi.

VZGOJA POSAMEZNEGA DREVESA
Kvaliteten prvi hlod običajno doseže 80 % vrednosti celotnega drevesa.
Prisotnost vej oziroma grč je groba napaka debla, ki ga lahko povsem
razvrednoti. Nanjo z gozdnogojitvenimi ukrepi lahko precej vplivamo.
Ohranjanje utesnjenega sestoja, ki pospešuje čiščenje vej, je najcenejša
oblika, vendar ni vedno mogoča. Nadomesti se jo z umetnim čiščenjem
vej. Cilj je doseči čistost plašča, ki ga ustvarja debelinski prirastek.
Seminar-Turn; 30.5. 2007

Gozdarstvo je gospodarska panoga, v kateri so možnosti za povečevanje
ekonomskih rezultatov precej omejene. Lastnike gozdov vse bolj omejujejo
naraščajoči proizvodni stroški, povprečna cena lesa na trgu pa celo pada.
Na izboljšanje tržnih rezultatov je mogoč vpliv le v ozkih nišah. Taka je, na
primer, proizvodnja visokovrednega lesa, ki jo je moč doseči z ustreznimi
gozdnogojitvenimi ukrepi. Zlasti pri listavcih je vrednost najbolj odvisna
od kakovosti sortimenta. Visokovrednega lesa je, brez dodatnih negovalnih
ukrepov, v skupni proizvodnji sestoja malo. Za sortimente izjemne debeline
in kvalitete je na licitacijah mogoče iztržiti visoko vrednost.
Pri iglavcih dober zaslužek prinese že enostavna nega in v starosti
visoka lesna zaloga sestoja, visoka lesna zaloga listavcev pa ne
pomeni tudi velike vrednosti sestoja. Zato je nega sestojev in vzgoja
posameznih listavcev v njih velik strokovni izziv. S pravilno in
pravočasno nego je delež kvalitetnih dreves listavcev v sestoju mogoče
občutno povečati. Z večjim številom visokovrednih dreves se občutno
poveča vrednost donosa. Zato se pri iglavcih neguje sestoj kot celoto,
pri listavcih pa se vzgaja posamezne osebke - bodoče izbrance.
Poraba lesa listavcev, zlasti visoke kvalitete, v Evropski uniji narašča in realno
je pričakovati, da bodo visokovredni sortimenti vedno bolj cenjeni. Čas
monokulturnih nasadov iglavcev na neprimernih rastiščih se izteka. Njihova
biološka in mehanska nestabilnost prinašata probleme z zelo negativnimi
posledicami - vetrolomi, žledolomi, snegolomi, prenamnoženimi insekti
ipd. Listavci postajajo zanimivi tudi zaradi izboljševanja ekoloških razmer
tal in manjšega tveganja v dobi ogrevanja ozračja.
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Osebki, ki se jih splača posebej negovati, torej vzgajati, morajo imeti
kvalitetno zasnovo rasti. Razmak med izbranci je običajno med 8 do 12
metrov. Priporočljivo število izbranih dreves na hektar pri iglavcih je 100
do 250, pri listavcih pa okoli 100 dreves. Izbira se začne že v razvojni fazi
mladja, nadaljuje v gošči, nato v letvenjaku in tanjšem drogovnjaku. V
mladovju višine 2 - 3 m je potrebna negativna izbira, ki v fazi letvenjaka
preide v pozitivno - izbranim kandidatom se z izbiralnim redčenjem
odstranjuje konkurente.
Ko je dosežena čistost debla 6 do 8 metrov (pri starosti 20 do 30 let),
je največjo pozornost treba posvetiti krošnji. Kratka krošnja je običajen
vzrok za upad prirastka v debelino in predolgo proizvodnjo dobo, s katero
se povečuje verjetnost napak, povezanih s starostjo (obarvanost jedrovine,
gniloba ipd.). Izbranim drevesom je potrebno ves čas pravočasno
odstranjevati konkurente. Drevesa, ki so prerasla prsni premer 15 cm,
praviloma niso več primerna za obvejevanje. Priporočljiv čas obvejevanja
je čas izven obdobja rasti, še najbolje ob koncu zime, februarja ali marca.
Po tem času se rana začne takoj preraščati, kasneje nastopi čas večjega
tveganja zaradi možnosti okužbe rane z glivami. Divjo češnjo in oreh se
obvejuje v avgustu.
Načeloma se odstranjuje le zelene veje premera do 2 cm. Paziti je treba
na kvaliteto reza – tik ob deblu pravokotno na vejo. Rez preblizu debla
poveča površino rane in verjetnost za okužbe, puščanje predolgih štrcljev
pa povzroči počasnejšo zarast in manjšo čistost plašča. Delo je najlažje
opraviti z ročnimi škarjami, po potrebi na teleskopskem drogu. Veje
večjega premera je lažje odstraniti z ročno žago. Obvejevanje s pomočjo
motornih plezalnih opic, ki se pogosto uporabljajo pri iglavcih, se pri
listavcih ne obnese.

Seminar-Turn; 30.5. 2007

SAJENJE VISOKOVREDNIH LISTAVCEV
Sajenje visokovrednih listavcev je drag ukrep, zato je primeren le za
visokoproduktivna rastišča, na ugodnih reliefnih površinah in le pri
skrbnih lastnikih. Praviloma se sadi le na manjše površine, kjer je naravna
obnova otežena oziroma za obogatitev vrednostne proizvodnje sestoja.
Sadnja je zanimiva tudi za premeno opuščenih kmetijskih površin.
Izbor tovrstnega sajenja je omejen le na tržno zanimive in rastišču
primerne drevesne vrste. V praksi se največ uporablja divja češnja, gorski
javor, veliki jesen, črna jelša in oreh. Te drevesne vrste v primerjavi z
ostalimi prinašajo najboljše rezultate rasti, zato opravičijo ukrep. V
sajenje se pogosto vključuje še jerebiko, sadne drevesne vrste, hraste in
bukev.
Stroški sajenja so praviloma zelo visoki, a hkrati odvisni od načina
sajenja. Klasično posamično in enakomerno sajenje po prostoru zahteva
visoko število sadik, 2000 in celo več. Sajenje sadik v skupine oziroma v
gnezda je stroškovno bolj sprejemljivo. Če je razmak med njimi 8 do 12
metrov, jih je na površini enega ha okoli 100. Iz vsake skupine naj bi bilo
vzgajano eno drevo. Najboljši izkoristek ima snovanje skupin v mrežo
enakostraničnih trikotnikov.
Število sadik v skupini oziroma v gnezdu je odvisno od drevesne vrste.
Pri gorskem javoru, češnji, velikem jesenu in orehu se priporoča 5-6 sadik
s približno metrskim medsebojnim razmakom. Pri hrastih in bukvi naj bi
bilo 10 do 15 sadik, lahko tudi več. Razmak med sadikami je okoli pol
metra. Večja utesnjenost med sadikami iste vrste omogoča kvalitetnejšo
rast osebkov v mladosti.

izvršuje posredno nego, izboljšuje mikrobiološke razmere tal in omogoča
sestoju opravljanje neproizvodnih funkcij. Na golih kmetijskih površinah
je mogoče vzgojiti vmesno kulturo, npr. nasad božičnih dreves. Kjer
vrasti naravnega mladja ni, se sadi hitro rastoče in cenene drevesne vrste
- črno jelšo, lipo, ipd. in z njimi prepreči nastanek strmih robov med
skupinami.

POVZETEK
Lastnik gozda, ki dosega le povprečne gospodarske rezultate, ni več
uspešen gospodar. Pri iglavcih visoka lesna zaloga sestoja pomeni tudi
visok donos, pri listavcih pa visoko vrednost gozdu dajo visokovredni
sortimenti. Zagotovo bo tako tudi v prihodnje!
Najbolj učinkovit ukrep za povečevanje kvalitete listavcev je
obvejevanje najkvalitetnejših osebkov. Za izbrance je najlepša drevesca
potrebno poiskati takoj, ko jih je mogoče prepoznati. Spodnja ¼ debla,
če je zgodaj očiščena vej, predstavlja 80 % končne vrednosti celega
drevesa. Priporočena višina obvejevanja debel izbranih dreves je do 8
m, izjemoma celo 10 m. Pravilno sproščeni osebki, s čistim deblom do
višine vsaj 4 do 6 metrov in z globoko krošnjo, imajo možnost za hiter
prirastek v debelino in za doseg izjemnih dimenzij prsnega premera
pri nizki starosti, s tem pa za visoko vrednost.
Doseči čim večje število takih dreves v sestoju naj bi bil izziv gozdarski
stroki in priložnost za lastnike gozdov!

Sajenje v skupine poleg manjšega števila sadik nudi tudi preglednejšo
ter enostavnejšo nego. Vmesni prostor med skupinami se prepusti
naravnemu razvoju. Ta pomladek predstavlja rezervo v primeru izpada,
glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Mednarodno sodelovanje
Mednarodno srečanje
gozdarskih komunikatorjev v
Sloveniji
Mreže FAO/ECE, Bled-SLOVENIJA,
Tone Lesnik, CE
Borut Debevc, CE
Mreže FAO/ECE, Bled-SLOVENIJA, 9. – 11. oktober 2007
15. mednarodno srečanje gozdarskih komunikatorjev – FAO/ECE
Forest Communicators Network - je bilo v dneh od 9. do 11. oktobra
2007 na Bledu. Udeležilo se ga je 46 udeležencev; 31 iz tujine (19 držav)
in 15 iz Slovenije. Na področju dela z javnostmi smo na ZGS v Oddelku
za stike z lastniki gozdov in javnostjo vključeni v mednarodno mrežo
komunikatorjev gozdarstva, ki jo vodi gospod Ingwald Gschwandtl iz
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo
na Dunaju.
Srečanje komunikatorjev je vsako leto v eni izmed držav članic. V letu
2005 je bilo srečanje na Poljskem. Že tam so udeleženci predlagali, da bi

Foto: B. Debevc

bilo v bližnji prihodnosti srečanje v Sloveniji. V lanskem letu, na srečanju
v Španiji je bila s strani udeležencev in vodstva FAO mreže predlagana
Slovenija, kot organizatorka naslednjega srečanja. ZGS je organiziral
srečanje v sodelovanju z MKGP, udeležence pa je obiskal generalni
direktor direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo g. Andrej Drašler.
Mreža gozdarskih komunikatorjev, je skupina specialistov, ki se ukvarjajo
s komuniciranjem v gozdarstvu. Formalno spada v UNECE/FAO. Enkrat
letno je organizirano srečanje predstavnikov različnih držav, predvsem
iz Evrope pa tudi iz Kanade in ZDA. Večina udeležencev je po poklicni
usmeritvi gozdarjev, precej pa je tudi strokovnjakov drugih, predvsem
družboslovnih usmeritev. Z organizacijo tega srečanja v Sloveniji smo
si zadali naslednje cilje: predstaviti Slovenijo kot državo EU, predstaviti
slovenske gozdove in gozdarstvo, predstaviti udeležencem iz Slovenije
pomen komuniciranja v gozdarstvu ter predstaviti primere dobrih praks
komuniciranja v gozdarstvu.

Foto: B. Debevc

Udeleženci iz tujine so bili iz naslednjih držav: Kanada, ZDA, Norveška,
Švedska, Finska, Nizozemska, Nemčija, Švica, Francija, Španija, Italija,
Luxemburg, V. Britanija, Bolgarija, Poljska, Češka, Madžarska, Estonija,
Latvija. Iz Slovenije so se srečanja udeležili predstavniki ZGS, Gozdarskega
inštituta Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Andragoškega
centra Slovenije in MKGP.

Avtor

Referat

Martha Gaworska
MCPFE Liaison Unit Warsaw

5th Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe – MCPFE
(5. Ministrska konferenca o varovanju gozdov v Evropi).

Tamas Szedlak
European Commission DG AGRI,

Forest Action Plan of the European Union
(Gozdarski akcijski načrt Evropske unije).

Mita Sen
United Nations Forum on Forests

The United Nations Forum on Forests (UNFF)
(Forum OZN za gozdove)

Gerben Janse
CEPF (Confederation of European Forest Owners)

Guide on Best Practices in Forest Sector Communication
(Priročnik za uspešno komuniciranje v gozdarstvu)

Ewald Rametsteiner
BOKU University Vienna,

Consumer Attitudes towards Forest Based Products
(Stališča uporabnikov gozdov v Evropi)

Thomas Baschny iz Austrije, Lada Prylova iz Češke in Katia Forest Pedagogics
Meunier-Caille iz Francije
(Gozdna pedagogika)
Anari Lilleoja
Estonian Ministry of the environment

Overview of the forestry education/best practices
(Pregled dobrih praks v gozdarskem izobraževanju)

Sandra Eglaja
Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia

The »Golden Cone« Awards Ceremony in Forestry
(Podeljevanje zlate medalje v gozdarstvu)

Andrej Breznikar
ZGS

Elements of a Forest Communicators Hand Book and a Train the Trainers Workshop
(Kako sestaviti priročnik za komuniciranje v gozdarstvu)

Borut Debevc
ZGS

Forest educational trails including one in Israel
(Gozdne učne poti v Sloveniji in ena slovenska v Izraelu)

Robert Hostnik
ZGS

Urban forests as PR tool
(Mestni gozd kot orodje za komuniciranje z javnostmi)

Tone Lesnik
ZGS

Awards to the best forest owners
(Podeljevanje priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov)
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Mednarodno sodelovanje

Obisk Turistične kmetije »Pri Biscu«, na temo oblike komunikacije z zasebnimi
lastniki gozdov v Sloveniji.

V kabinetnem delu je bila prvi dan izvedena delavnica na temo Evropski
teden gozdov v letu 2008 (Pan-European Forest Week 2008 - PEFW-2008).
Naslednji dan pa 12 referatov s področja gozdarskega komuniciranja.
Delavnico na temo Evropskega tedna gozdov sta vodila Bob Burt iz Kanade
in Colin Morton iz Velike Britanije (Škotska). Pri izvedbi te delavnice smo
predstavniki ZGS zbudili pozornost s praktičnim znanjem iz participacije
in željo po naši pomoči pri izvedbi nadaljnjih srečanj.

Foto: Edo Kozorog

Na zaključnem srečanju pa smo iz Slovenije sodelovali tudi predstavniki
Zavoda za gozdove Slovenije in Podjetja za urejanje hudournikov.
Več informacij o srečanju in projektu NMF ter besedilo skupne zaključne
izjave lahko prebereta na spletnem naslovu: http://www.network-mountainforest.org/.
Vir: AlpMedia 22/07

V terenskem delu je bila izvedena ekskurzija v Rakov Škocjan, kjer so si
udeleženci ogledali naravoslovno učno pot Rakov Škocjan in metode dela
z obiskovalci poti. Poleg tega so si udeleženci ogledali muzej Cerkniškega
jezera, Blejski grad, razstavo o Triglavskem narodnem parku, turistično
kmetijo v okolici Bleda in Ljubljano.
Številne pohvale in zahvale, ki so jih po srečanju sporočili udeleženci iz
tujine pričajo o tem, da je bilo srečanje FCN v Sloveniji odlično organizirano.
Organizacijski tim za pripravo in izvedbo srečanja so sestavljali Andrej
Breznikar, Tone Lesnik, Borut Debevc, Rok Pisek in Drago Robas.
Operativni vodja priprave in izvedbe je bil Borut Debevc.
Zahvala za sodelovanje gre tudi MKGP in OE Bled, še posebno sodelavkama
Petri Globevnik in Janji Lukanc.

Memorandum o krepitvi
varstva gorskih gozdov

Foto: Edo Kozorog

Dragan Matijašić, CE
Ob zaključku projekta Network Mountain Forest (NMF), ki se je začel
izvajati leta 2003 v okviru programa Interreg III C, je bil 29. oktobra
2007 v nemškem mestu Lindau podpisan Memorandum o krepitvi
varstva gorskih gozdov na območju Evrope.
Države, ki sodelujejo pri projektu (Avstrija, Italija – Južna Tirolska, Nemčija
- Bavarska, Slovenija in Švica), in države, ki imajo pri projektu status
opazovalk (Bolgarija, Grčija, Lichtenstein, Slovaška), so v Memorandumu
izrazile zahtevo po izvajanju skupne politike na področju gorskega gozda v
Alpah ter zunajalpskih gorskih območjih v Evropi. Namen držav podpisnic
je med drugim vzpostavitev evropske platforme za gorski gozd, vseevropska
kampanja za ohranjanje gorskega gozda ter uvedba evropskega instrumenta
financiranja. Prav tako je potrebno v okviru gozdnogojitvenih strategij v
večji meri upoštevati razmere, ki so posledice podnebnih sprememb.
Memorandum je nastal na podlagi rezultatov projekta Interreg, ki raziskuje
razmere, ki vladajo v gorskih gozdovih, pojasnjuje pa različne funkcije
gorskih gozdov. S strani Slovenije je memorandum podpisal mag. Aleksander
Golob kot predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Zanimivosti
»Smernice za pripravo načrtov
upravljanja z velikimi zvermi
na populacijskem nivoju«

DREVESNA POSEBNEŽA,
kačasta in stebrasta smreka v
revirju Nemilje, KE Kranj

MEDNARODNA DELAVNICA

Martin Umek, KE Kranj

Marko Jonozovič, CE

Pred leti, ko sem nastopil v službo kot revirni gozdar na Gorenjskem,
sem pričel spoznavati teren in ljudi. Opazil sem dve nenavadni smreki.

Uspešno je bila izpeljana delavnica »Smernice za pripravo načrtov
upravljanja z velikimi zvermi na populacijskem nivoju«, ki je bila 15.
novembra 2007 v Gozdni hiši na Mašunu.
Komisija Evropske skupnosti je leta 2006 razpisala projekt glede
problematike upravljanja z velikimi zvermi v Evropi. V letošnjem letu je
bil zaključen prvi projekt, katerega rezultat so smernice glede upravljanja
z velikimi zvermi na ravni populacij. Gradivo je na »evropskih« spletnih
straneh dostopno na: Guidelines for Population Level Management Plans
for Large Carnivores
Delavnica spada v drugi del projekta, na katerem se te smernice
preverjajo na delavnicah po posameznih državah, v katerih živijo velike
zveri. To je možnost, da se gradivo dopolni z zadevami in pripombami
deležnikov, ki so specifične za posamezno državo. Ker bo Komisija
dokončne smernice gotovo uporabljala pri ocenjevanju usklajenosti
upravljalskih ukrepov posamezne države s cilji Direktive o habitatih, je
smiselno, da pri oblikovanju gradiva tvorno sodelujemo.
V drugi polovici junija 2008 bo potekala v Sloveniji tudi vseevropska
zaključna konferenca projekta.

Prva je t. i. kačasta smreka (Picea abies f. virgata (Jacques) Rehd.). Gre
za redko mutacijo navadne smreke, saj takšno rast povzročata med seboj
neodvisna recesivna gena. Kot je podobno smreko že opisal g. Mlekuž v
Listu (december 2005), ima kačasta smreka dolge, vijugaste veje, ki rastejo
nepravilno v vse smeri. Prva gorenjska kačasta smreka se nahaja ob cesti
Dražgoše–Kropa, v bližini Jamnika, na parceli lastnice Ljudmile Lotrič.
Raste na 830 metrih NMV, na karbonatni podlagi, na robu zaraščajočega
pašnika. Gre za mlado drevo, saj je visoka približno 7 metrov, prsni premer
ima 12 cm. Po znanih podatkih gre za osmo kačasto smreko v Sloveniji.
Rastišča drugih so v Trenti, v Jelovici na Slivnici, v Koševnikih (Idrijski
log), v Loškem Potoku, na Počakovem (Radeče), na Tolstem vrhu (Logatec)
in pri Godoviču. Kačaste smreke so zaradi svoje redkosti in posebnosti
zavarovane kot naravne vrednote. Pri naši jamniški kačasti smreki smo
postavili informacijsko tablo, ki opozarja na to naravno posebnost (izdelal
jo je mojster Tone Bešter).
Še redkejša je stebrasta smreka. O tej naravni posebnosti je še manj
podatkov. Tudi pri takšnih smrekah gre za redko mutacijo. Do sedaj
znana najdišča podobnih smrek so pred Bazinovo dolino jugozahodno od
Hotedršice (zavarovana kot naravni spomenik lokalnega pomena (Ur. l. RS,
št. 3/90; Ur. l. RS, št. 36/93)), na Pohorju (Činžat) – naravni spomenik, in v
Jatni (Radeče) - dendrološki spomenik (Ur. l. RS, št. 24/98).

Udeleženci delavnice 				

Foto: B. Debevc

Delavnico so vodili (na sliki): Marko Jonozovič – ZGS,
Marita Arvela – EU Commission, Janez Kastelic – MOP,
prof. Luigi Boitani – Large Carnivore Initiative for Europe
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Naša cipresasta smreka se nahaja
južno od Zgornje Besnice. Raste
na 430 metrih NMV, rastišče je
Vaccinio-Pinetum. Visoka je
približno 20 metrov, prsni premer
znaša 24 cm. Z lastnikom Markom
Mohoričem sva se dogovorila, da
jo bo ohranil tudi v prihodnosti
(raste v pomlajencu).
Gozdarji na terenu smo tisti, ki
smo največ v stiku z naravo. Da
opazimo kakšnega »naravnega
posebneža«, je potrebno ostro oko
in bistre misli. Tudi sam sem šel
kar nekajkrat mimo obeh smrek,
preden sem ju opazil. Na žalost se
zadnja leta vse preveč ukvarjamo
z
drugimi
»pomembnimi«
stvarmi, predvsem birokracijo,
ki nas zadržuje stran od bistva
našega poklica.
Kačasta smreka

Zanimivosti
Pogozdovanje v 16. stoletju in
gozdovi samostana Bistra
Janez Kebe, Stari trg pri Ložu
Avtor prispevka je župnik v starotrški fari, ki se ukvarja z zgodovino.
Napisal je že dve zgodovinski knjigi, sedaj pa zbira gradivo za tretjo knjigo.
Ta članek je del te knjige, ki jo pripravlja.
Prispevek poslal Janez Antončič, KE Stari trg.
Malokomu je znano, da so že konec 16. stoletja skrbeli za obnovo
gozdov s pogozdovanjem. V tem času je imel na Kranjskem izjemno
lepe gozdove samostan Bistra, ki so mu prinašali precejšnje dohodke.
Gozdovi so bili blizu deželnega glavnega mesta Ljubljane, kamor je
bilo mogoče prodati tako gradbeni les kakor tudi les za kurjavo. Tudi
prevoz je bil ugoden, saj so ga tovorili po Ljubljanici.

Vrsta ohranjenih dokumentov iz let 1564-1583 priča o velikih potrebah po
lesu, zlasti še gradbenem, in o zahtevah deželnega kneza za najrazličnejše
potrebe. Leta 1564 je ljubljanski orožar Lenart Giesser prosil deželnega
kneza za prostore za svojo dejavnost v tamkajšnjem frančiškanskem
samostanu. Hkrati pa se je pritožil nad bistriškim priorjem Andrejem
Vajvodićem, ki da mu noče dajati lesa iz samostanskih gozdov, kot je bilo
pred njim v navadi. Baje je pripravljen nuditi les le, če to izrecno naroči
deželni knez. Giesser je vlival tudi zvonove. Leta 1572 pa je vicedom Jurij
Höfer posredoval priorju Andreju naročilo deželnega kneza in nadvojvode
Karla II., naj pripravi les za izdelovanje sodov. Deželni knez je takrat
potreboval veliko vinske posode za mošt, ki so ga njegovi ljudje pobrali kot
vinsko desetino v pazinski grofiji. Vicedom je naročil deset sodov pri dveh
sodarjih, vendar jima je manjkal jelšin les (eschen holz), ki naj bi ga prior
obema dostavil na dom. Jurij Höfer nadalje navaja, da je pri podložnikih
naročil še sto štirideset sodov. Za sode je moral poskrbeti tudi sodnik
na Vrhniki, ki naj bi mu bil samostan Bistra na uslugo, ko bo prišel tja s
svojimi ljudmi.
Precejšnje količine dobrega gradbenega lesa je potreboval vicedomski urad
na Kranjskem za izdelavo in popravilo čolnov, ki so prevažali ljudi in tovor po
Ljubljanici. Okoli leta 1577 si je vicedom pridobil nazaj čolne od zakupnika
plovbe po Ljubljanici. Večina čolnov je bila trhlih, zato je potreboval veliko
lesa, ki pa ga je bilo po vicedomovih besedah mogoče dobili le v bistriških
gozdovih. Vlada je priorju nekajkrat naročila, naj vicedomskim ljudem pri
sečnji v samostanskih gozdovih ne dela nevšečnosti, naj jim bo na uslugo.
Nekajkrat pa je celo naročila, naj prior poskrbi, da bodo les prepeljali s
samostanskimi vpregami in z vpregami podložnikov do Ljubljanice ali od
pristanišča na Ljubljanici do mesta.
Leta 1583 pa je deželni knez potreboval les za ljubljanski špital. Zato je
naročil svojemu vicedomu, naj poskrbi, da bo Bistra dovolila sečnjo lesa,
potrebnega za izdelavo lesenih žlebov. Vicedom v pismu priorju izrecno
poudarja, da je les namenjen za deželnoknežjo stavbo in da so menihi zato
dolžni dati les brezplačno.

Foto: B. Debevc

Bistra je dajala les svojim podložnikom ter na prošnjo različnim ustanovam
in osebam v Ljubljani. Pogosto je pri tem posredoval deželni knez in zanje
prosil, les pa je zahteval tudi za potrebe vicedomskega urada na Kranjskem.
Ker so bile potrebe po lesu vedno večje in je obstajala nevarnost, da ob
nesmotrni sečnji gozdove opustošijo, je od sredine 16. stoletja dalje pričel
deželni knez izdajati navodila in predpise za sečnjo in katere vrste lesa naj
se uporablja za kurjavo, za gradnje ali za izdelavo predmetov.
V maju leta 1579 je vicedom Nikolaj Bonhomo opomnil bistriškega priorja
Andreja, naj prepreči, da bi kdorkoli jemal iz gozdov les nekontrolirano
in brez dovoljenja. Vicedom je najbolj grajal navado, da so tudi najboljše
vrste lesa uporabljali za izdelavo predmetov, za katere bi mogli uporabiti
manjvreden les. Ugotovil je, da je v Ljubljani ob tedenskih sejmih mogoče
videti kupe po več tisoč letev, narejenih iz mladega in popolnoma ravnega
lesa, iz kakršnega pa pripravljajo tudi skodle in butare. Poudarja, da je to
nedopustno, saj gre za potrato in nepravilen izbor vrste lesa, ki je potreben
za izdelavo drugih predmetov. Zato vicedom priorju ukazuje, naj prepoved
posreduje svojim in drugim podložnikom, ki imajo pravico do sečnje v
samostanskih gozdovih.
V decembru leta 1579 je deželni knez poslal svojemu vicedomu Nikolaju
Bonhomu inštrukcijo glede gozda na območju Ljubljanica-Vrhnika. Iz nje
razberemo veliko skrb deželnega kneza za ohranitev gozdov, saj je njegov
vicedomski urad v Ljubljani potreboval veliko dobrega gradbenega lesa za
vzdrževanje vicedomskih stavb in za izdelavo čolnov in njihovo popravilo.
Navodilo je prepovedovalo sečnjo lesa na območju obeh bregov Ljubljanice,
dovoljevalo pa le uporabo lesa, ki ga je na tla podrl veter. Vicedom naj bi
tudi poskrbel za pogozdovanje, kar naj bi se opravilo redno vsako leto.
Kdor bi si drznil posekati mlado drevo, naj bi plačal kazen v višini enega
dukata, kdor pa večje drevo, naj bi mu zagrozili, »da mu bodo iztaknili
oko« (bey augen ausstehen) (!). S smotrnimi posegi naj bi se zavaroval les
in naj bi bila oba bregova Ljubljanice porasla z gozdom. Predvidevamo,
da so pač zaradi prevoza sekali najraje v bližini vode, saj so imeli najmanj
težav s spravilom do reke.
glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Naši sodelavci

Intervju
Amalija Žunter
Amalija Žunter je zaposlena kot poslovna sekretarka na OE Nazarje.
Intervju je nastal potem, ko nam je gospa Amalija v uredništvo poslala
opis svoje izredno zanimive diplomske naloge z naslovom: Izdelava
kreativne ponudbe kulturno-zgodovinske dediščine v Nazarjah.
Priložila je tudi turistično ponudbo Muzeja gozdarstva in lesarstva v
Nazarjah z Zgibanko občine Nazarje in tudi vabila in ponudbe za obisk
Nazarij. Vse to je nastalo na podlagi njene diplomske naloge. Iz njenega
prispevka smo razbrali, da je Amalija Žunter tudi sicer izredno
zanimiva oseba. Veseli smo, da jo lahko predstavimo v našem Listu.
Kdo ste, Amalija Žunter, kako bi
se predstavili našim bralcem?
Rojena
sem bila v
Novem
mestu kot 10. deklica po vrsti.
Že s 15-imi leti sem morala kot
»deseta sestrica« s trebuhom za
kruhom. Oče in mama sta me
naučila poštenja in delavnosti,
zato ni čudno, da me je vseskozi
spremljala odgovornost do drugih
ljudi, do narave in do sebe.

Vaša poklicna pot je bila vedno povezana z gozdarstvom, trenutno
ste zaposleni na ZGS. Čemu se lahko zahvalite, da ste usmerili svoje
življenje v ta poklic?
S šestnajstimi leti sem se redno zaposlila v Gorenju v Velenju. Ugotovila
sem, da sem človek, ki si želi dodatnega znanja. Zato sem se odločila za
šolanje ob delu, ki pa sem ga morala plačevati sama.
V gozdarstvu sem zaposlena že od leta 1976, na Zavodu za gozdove pa od
samega začetka na delovnem mestu tajnice OE Nazarje.
Veselim se že najdaljšega dopusta – do katerega pa mi manjka, če bo bog
dal, samo še pet let.
Znani ste po svoji vedoželjnosti in želji po novih znanjih. Kaj vas
motivira, da ostajate aktivni?
Življenje teče, otroci odraščajo, stalna je samo sprememba - kar je bilo
včeraj novo, je danes že staro. Tudi z znanjem je tako, zato pravijo, da
je znanje najbolj pokvarljivo blago. Vseskozi sem skrbela, da sem bila
v stiku s svetom; pred 10-imi leti sem opravila licenco za zavarovalno
zastopnico. Nekaj let pozneje sem ugotovila, da bi bilo dobro delati tudi
na duhovnosti, zato sem obiskovala triletno šolo čustvene inteligentnosti
(upam, da se mi izpolni želja, da bi znanje podarjala naprej – malo
pozneje). Spoznala sem tehnike meditiranja, ki jih v praksi izvajam že
vrsto let; svoje znanje in izkušnje pa delim tudi z drugimi. Obiskujem
tudi šolo joge.
Vaša lakota po znanju pa se s tem ne konča, saj ste menda pred leti
uspešno opravili diplomo na Višji strokovni šoli Doba Maribor.
Ugotovila sem, da imam veliko prakse in izkušenj, premalo pa teorije!
Moja radovednost me je nesla naprej. Saj veste, da danes ne gre brez
vseživljenjskega učenja, zato sem se pred tremi leti odločila, da grem kljub
»mladosti« v nadaljnje šolanje in da končno tudi jaz diplomiram; kako bi
sicer lahko otroka spodbujala k izobraževanju, če sama tega ne pokažem z
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zgledom. V lanskem letu sem tako kot prva v razredu z odliko diplomirala
na Dobi Maribor.
Vse življenje delate v gozdarskem okolju, ki se mnogokrat prepleta
z naravno in kulturno dediščino, pa tudi s turizmom. Ali ste za vašo
diplomsko nalogo morda dobili navdih ravno tu?
Naslov moje diplomske naloge je Izdelava kreativne ponudbe kulturnozgodovinske dediščine v Nazarjah. Lahko bi rekla, da sem idejo dobila
v okolju in med ljudmi, kjer delam in živim. Zakaj sem se odločila, da
vam predstavim svojo diplomsko nalogo? Menim, da se mora Zavod še
bolj zavedati, kako veliko poslanstvo ima v svojih rokah. Veliko premalo
se promovira naš biser - slovenske še dokaj neokrnjene gozdove, naše
gozdarje in ostale zaposlene; še preskromne so tudi možnosti našega
dodatnega izobraževanja. Kajti kdor vztraja v gozdarstvu toliko let s tako
nizkimi dohodki, mora biti močno pripaden podjetju, svojemu delu in
nenazadnje tudi naravi, živalim in vsem živim bitjem v gozdu, pa tudi
svojemu poslanstvu, ki ga vsak posameznik nosi v sebi.
Zato so me sodelavci spodbudili, da diplomo, ki je po mnenju strokovnjakov
zelo dobra, objavim oz. predstavim javnosti. Predstavila sem jo na slavnostni
seji občine Nazarje in nad njo so bili navdušeni, zato upravičeno pričakujem,
da bo v praksi tudi realizirana. Glavni namen naloge je namreč, da k razvoju
in napredku kraja, ki ga imam rada, tudi sama prispevam svoj delež!
Verjetno je čas, ko ste z družino, odmerjen zelo skopo. Ste takrat, ko
ste doma, zares doma? Vam uspeva razmejiti vse vaše aktivnosti in
družinsko življenje?
Časa mi res ne preostaja, vendar ga znam dobro izkoristiti in razporediti
po prednostnih nalogah. Na prvem mestu je dom, družina. Na svoja otroka
Jureta in Majo sem zelo ponosna; menim, da mi je uspelo vzgojiti ju v
samostojna in odgovorna človeka – to pa je najlepša dota, največ kar lahko
človek da svojim otrokom!
Veliko prostega časa posvečam dodatnemu delu – finančnemu svetovanju
za tretje življenjsko obdobje. Moram reči, da je to zelo odgovorno delo. Z
dohodkom, ki ga zaslužim z redno zaposlitvijo, si ne morem privoščiti niti
povprečnega življenja, kaj šele, da bi se dodatno izobraževala. Zato sem
bila vseskozi primorana dodatno delati.
Vesela sem, da sem se za ta korak odločila že pred 13 leti in tako dobila
tudi možnost stalnega dodatnega izobraževanja; delo finančnega svetovalca
je namreč odgovorno in zahteva sprotno izobraževanje na vseh področjih
– med drugim tudi na področju psihologije, komunikacije, retorike ipd.
Vaš najljubši letni čas? Kje najraje preživljate z družino svoj dopust?
Z velikim veseljem si vzamemo čas za poletne počitnice na morju! Vendar
čas hiti in otroka se zdaj odločata že za samostojne počitnice.
Zelo rada tudi potujem po svetu, kar mi omogoča moja dodatna dejavnost
finančne svetovalke.
Navdušuje me jesen, saj je že na pogled lepotica. Jesenski čas ima poseben
čar - je prehod med poletjem, ki je radoživo in pisano, in zimo, ki se pokrije
z belino in skrivnostnim lesketom in svetlostjo. Takrat tudi več časa
posvetim sebi.
Vaša življenjska filozofija in moto? In Vaše sporočilo našim bralcem?
Jim lahko za konec najinega druženja daste kak nasvet za srečnejše in
bolj izpolnjeno življenje?
Edina stalnica v življenju so spremembe. Zato sem vedno odprta za nove
izzive, za priložnosti, ki mi jih ponuja življenje.
Največja umetnost, ki jo je treba pri tem obvladati je, da si prizadevamo
svoje življenje uravnovesiti med materialnim in duhovnim; da si vzamemo
čas zase; da dajemo sebi in drugim. Nekoč sem mislila, da je potrebno
delati samo dobro za druge in se bo dobro tudi vrnilo. Izkušnje pa so me
naučile, da je sicer dobro in prav dajati, vendar do neke meje; ne samo
drugim, dajati moraš tudi sebi. Če si zvest sebi, te bodo drugi spoštovali
in imeli radi.
Kaj naj poleg tega še svetujem bralcem? Svetovati drugim je najtežje in
nehvaležno delo; svetovati včasih celo ni dobro! Vsak mora sam ugotoviti,
kdo je, kje je, zakaj je tu in kam želi priti.
Zase vem, da mi za nič na svetu ni žal. Čaka pa me še drugi del življenja, od
katerega pričakujem boljši in večji del pogače - predvsem zase!

Sindikalne novice
in ostale gozdarje v javnem sektorju pomenil prelomnico. Pričakujemo
prvi dokument, ki bo celovito urejal razmere v javni gozdarski službi.
Vse vas pozivam, da podprete naše napore za dokončno uresničitev tega
velikega projekta. Člani z izpolnjevanjem članskih obveznosti, vsi ostali
pa z včlanjenjem v SZGS!

Sindikalne novice
MAJ-OKTOBER 2007

Vaš predsednik SD ZGS,
Igor Lampe

Letošnje leto je vsa sindikalna aktivnost usmerjena v pogajanja
za kolektivne pogodbe (KP). Pogajanja so izjemno odgovorna in
zahtevna. Delodajalci v javnem sektorju so enako nepopustljivi in
brezkompromisni pri pogajanjih kot tisti v gospodarskem sektorju.
Sledijo enemu samemu cilju. Doseči čim nižje stroške obratovanja, in
sicer predvsem na račun delavcev (zaposlovanje, plače, izobraževanje,
oprema …). Zagotoviti si želijo absolutno moč odločanja in vodenja
v firmah. Zaposlenim hočejo naložiti toliko dela, da ga bodo ti lahko
opravili le s skrajnimi vsakodnevnimi napori. Hkrati želijo vsem
delavcem vcepiti strah pred izgubo službe, strah pred aktivnim
delovanjem v sindikatu, strah pred medsebojnim komuniciranjem in
podobno.
Osnovne okvirje odnosov med sindikati in delodajalci določa socialni
sporazum. Ta sporazum omogoča sklepanje kolektivnih pogodb (KP), ki
določajo odnose med delodajalci in delojemalci. KP za javni sektor, ki bo
določala odnose med delodajalci in delojemalci v celotnem javnem sektorju,
je v fazi pogajanj. Bistveni sestavni del te krovne kolektivne pogodbe je
njen tarifni del, ki vsebuje orientacijska delovna mesta (ODM) za vseh
140.000 zaposlenih v javnem sektorju. Vsi ODM bodo v krovni pogodbi
tako določili osnovna razmerja posameznih panog oziroma dejavnosti v
novem plačnem sistemu, hkrati pa bodo služili kot orientacijske točke pri
postavljanju razmerij znotraj dejavnosti oziroma posameznih služb. Na
osnovi te krovne KP bodo sklenjene panožne kolektivne pogodbe, ki bodo
podrobneje opredelile delovnopravne odnose.
Pogajanja za KP javnega sektorja se za nas udeležuje Drago Ščernjavič,
sekretar Sindikata državnih organov (SDO). Dolgo časa je bil ves projekt
podpisa pogodbe za javni sektor zelo vprašljiv. Ureditev plač v javnem
sektorju je nujna, vedeti pa moramo, da se prav vsi s tem nočejo sprijazniti.
Tudi na strani sindikatov ne. Vztrajnost in neomajnost vseh, ki smo člani
republiškega odbora Sindikata državnih organov (SDO), se je vendarle
izplačala. Smo pred podpisom pogodbe za ves javni sektor, katere namen je
urediti plačna razmerja med službami v tem sektorju.
Sočasno nastaja tudi KP za javno gozdarsko službo. Za podpis te pogodbe
si prizadevamo že 13 let. V času direktorja g. Ilešiča našega sindikata sploh
ni hotel nihče poslušati. Šele po preteku štirih let od nastanka ZGS smo
dobili mesto povabljenega na seje Sveta ZGS. To je bilo v času, ko je Ilešič
prepustil svoje mesto g. Kermavnarju. Od takrat naprej smo lahko članom
sveta ZGS predstavili svoje želje, težave in predloge za rešitev problemov.
Naš sindikat je na sodišču dosegel tudi popravek sestave Sveta ZGS, in
sicer tako, da sta od leta 1998 dva člana sveta iz vrst zaposlenih. MKGP
nas v tistem času še ni jemalo za sogovornika, ker kot sindikat nismo imeli
reprezentativnosti. Za naše prošnje in pozive se niso kaj dosti zmenili. Na
sejah sveta smo z leti uspeli svetnike spodbuditi k razmišljanju in odločanju
o problemih zaposlenih. Svet ZGS je postavil pogajalsko skupino in začela
so se prva pogajanja za nastanek KP ZGS. Po spoznanju, da se moramo
pričeti pogajati z MKGP in ne le z vodstvom ZGS, smo se odločili za
članstvo v SDDO( sindikatu državnih in družbenih organov). Šele na ta
način smo si odprli vrata na MKGP. V naših prizadevanjih za oblikovanje
KP smo obiskali šest ministrov (Protner, Smrkolj, But, Pogačnik, Lukačič
in Jarc). Po 11-ih letih smo pred 25-imi meseci pričeli pogajanja za KP
javne gozdarske službe. V tem obdobju smo besedilo pripeljali do točke,
ko naše ministrstvo in mi v sindikatu na predlog besedila nismo več imeli
bistvenih pripomb. Sedaj mora naša pogajalska stran ta Predlog zagovarjati
še pred pogajalsko skupino Vlade RS. V dosedanjo pogajalsko skupino:
Bojan Zadravec, Mojmir Perdan, David Šterbenc in Igor Lampe, smo
povabili še dr. Mirka Medveda, Janeza Mertelja in Dušana Debenaka.
Spoštovani člani, pa tudi ostali kolegi! Smo v času, ki bo za gozdarje ZGS
glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Ob svojem rednem delu revirnega gozdarja sem spoznal, da izdajanje odločb v upravnem postopku ni bilo samo naše delo od nastanka Zavoda za
gozdove. Pri ugotavljanju lastništva gozdne parcele mi je v dokaz prišel sledeči dokument, ki govori sam za sebe dovolj …
Boštjan REŽONJA
OE Murska Sobota, KE RADENCI

