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Iz vsebine:

CIPRESI

•

V parku sta rasli cipresi,
verjetno stari več kot tristo let,
njuna senca je pomirjala in nudila zavetje.
V sebi sta nosili približno tristo let miru,
a za obiskovalce
se je vse to končalo.
Za lepoto parka.

Leto 2011 – mednarodno leto
gozdov

•

Gozdna šola na sejmu AGRA

•

Podelitev priznanj najbolj
skrbnim lastnikom gozdov za
leto 2010

•

Seiko Araki Gerl – intervju

Srečno v letu 2011!

Par srak
verjetno še vedno prihaja
dan za dnem.
In preden je bil rojen ta par,
so sem prihajali njuni predniki.
Veliko prej, kot je bila zgrajena tista hiša,
sta se rodili cipresi.
Stali sta
kot zakonca,
tiho, brez besed,
cipresi obiskovalcem
nista nikoli nič rekli,
četudi so ju motili
ali pa ju žrtvovali za svoje dobro.

Foto: B. Debevc

Biti tiho rojen in rasti,
dajanje
in prejemanje
je njuno strogo pravilo.
Seiko Araki Gerl

Aktualno
Poslovna organizacija v
letu 2010
mag. Blaž Kovač, urad direktorja
Vodstvo ZGS je v letu 2010 poleg opravljanja rednih nalog veliko energije in časa namenjalo tudi projektom in dogodkom, ki
so usmerjeni v boljšo organizacijo in optimizacijo dela na ZGS.
Iz te množice aktivnosti tu navajamo le nekatere.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sodelovanju v postopku priprave sprememb Zakona o gozdovih.
Dogovor med ZGS in SKZG RS o izvedbi 12. člena ZSKZ-B in prehod
delavcev ZGS na SKZG RS.
Izdelava predloga optimalne organizacije delovnih procesov v ZGS in
osnutka Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v ZGS.
Sprejem in uveljavitev novega načrta klasifikacijskih znakov in načrta
signirnih znakov.
Sprejem internega navodila o odobravanju in kontroli službenih prevozov.
Izvedba nadzora poslovanja ZGS s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Sprožitev postopkov nadzora slovenskega gozdarstva kot celote s strani
Računskega sodišča.
Odprava nepravilnosti pri implementaciji novega plačnega sistema.
Uveljavitev računalniške aplikacije za izdelavo gozdnogojitvenih načrtov.
Intenzivno delo na implementaciji poslovnega paketa MAOP.
Izvedba akcije Očistimo Slovenijo.
Konstituiranje svetov območnih enot za peto mandatno obdobje, izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svete območnih enot, izvedba
postopkov imenovanja vodij OE.

Leto 2011 – mednarodno
leto gozdov
Damjan Oražem,
vodja oddelka za odnose z lastniki gozdov in javnostjo
Generalna skupščina Združenih narodov je 20.
decembra 2006 leto 2011 razglasila za Mednarodno leto gozdov. S to promocijsko akcijo se
želi na globalnem nivoju:
1.
2.
3.

povečati pozornost družbe do gozdov in trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi;
povečati spoštovanje do gozda, do gospodarjenja z gozdovi in do lesa
kot surovine;
povečati motiviranost in povezanost vseh, katerih dejavnost je vezana
na gozdove.

Tem ciljem smo v Sloveniji dodali še četrti cilj, in sicer zmanjševanje razlike
med dejanskim in možnim izkoristkom gozdnih potencialov.

Koordinator aktivnosti na nacionalni ravni je Ministrstvo RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, eden najpomembnejših nosilcev dejavnosti v Sloveniji pa je Zavod za gozdove Slovenije.
Takšna so dejstva, ki so morda za marsikoga suhoparna in le še en »nebodisigatreba« v utečenem delovniku. Tu bi lahko ob že splošno znanem vzkliku
»So what!« (Pa kaj potem!), ki ga vsevprek uporabljajo že naši šolarji, zaprli
knjigo, opravili nekaj rutinskih PR-ovskih dejanj ob Tednu gozdov in šli mirno dalje, misleč: Kaj pa nam je tega treba, saj ne živimo v kakšni banana-republiki (z vsem spoštovanjem tako do banan kot do ustavnih ureditev v obliki
republike, op. p.), kjer npr. se širša javnost ne zaveda, kakšen je širši pomen
gozdov in ne npr., kaj je prepoved golosečenj.
Je pa še ena druga možnost, kot pravi Peter Lovšin v svoji pesmi Dan odprtih vrat: Pridite fantje iz gozdov. Ob tej priliki se npr. lahko spomnimo
tudi tistega severnoameriškega strica, ki je s plakatov jezno uperjal kazalec
v mimoidoče in jih skozi znamenite inavguracijske besede J. F. Kennedyja
opominjal, da naj se raje vprašajo, kaj bodo oni storili za domovino, namesto
da se sprašujejo, kaj bo domovina storila zanje (Ask not what your country
can do for you - ask what you can do for your country, J. F. K., 20. 1. 1961).
Kaj bodo države in kaj bomo z mednarodnim letom gozdov storili v Sloveniji
in iz njega iztržili, namreč ni stvar le ministrstva ali posameznika v ZGS, pač
pa nas vseh.
Mednarodno leto gozdov je po mojem mnenju enkratna in za nas najcenejša
priložnost, da učinkoviteje kot doslej dosežemo tudi zgoraj navedene cilje.
Kaj so gozdovi, kako delujejo, kdo v njih živi, kaj je potrebno v njih delati in
česa se ne sme, kako bolj spoštovati les ter ne nazadnje: promovirati gozdarstvo in gozdarje (tudi v ZGS), mora ob tej priliki izvedeti zlasti tisti znaten
delež prebivalstva, ki ga do zdaj bodisi nismo dosegli ali pa je na ta dejstva že
malo pozabil. Pred poldrugim desetletjem smo šolarje začeli plaho poučevati
o naših vsakdanjih opravilih in o gozdu. Kmalu bodo oni generacija, ki nam
bo nastavila ogledalo in odrezala kos pogače skladno s spoznanji in z vrednotami, ki smo jim jih privzgojili tudi mi. Oni bodo kmalu v številkah povedali,
če je bil naš pristop ustrezen.
Vrata novinarjem in drugim potencialnim poslušalcem bodo v prihodnjem
letu bistveno bolj na široko odprta kot sicer. Kot sami ugotavljamo, smo za
odpiranje teh vrat nemalokrat relativno slabo šolani, smo tradicionalno vase
zaprti in vajeni le komuniciranja s podobno mislečimi. Kar danes bolj kot
kdajkoli prej šteje, je to, kaj javnost misli o nečem, koliko nas družba ceni in
potrebuje ter kako se znamo prodajati. Prihaja torej (skrajni) čas, da s ponosom predstavimo tako naš objekt dela kot tudi delo gozdarja in morda v tem
trenutku zelo (najbolj?) pomembno: iz tega nekaj iztržimo.

Metodologija
evidentiranja nelegalnih
krčitev
mag. Rok Pisek, Dragan Matijašić, Tomaž Šturm
Konec poletja 2010 smo na Centralni enoti ZGS izdelali osnutek metodologije za evidentiranje nelegalnih krčitev. Namen
predlagane analize je dopolniti sistem celovitega nadzora nad
krčitvami gozdov v prostoru iin zagotoviti možnost za prijavo
nedovoljenih krčitev inšpektorjem pred pretekom dveletnega
zastaralnega roka. Omogočila nam bo tudi izboljšavo evidence
poseka zaradi nedovoljenih (ilegalnih) krčitev.

»LIST« – glasilo Zavoda za gozdove Slovenije je namenjeno informiranju zaposlenih v ZGS.
Glavni in odgovorni urednik:
Borut Debevc
Člani uredniškega odbora:
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Lektor: 			
prof. Vlasta Milavec
Oblikovanje in priprava: 		
Tiskarna Pleško d.o.o.
Tisk: 			
Tiskarna Pleško d.o.o.
			naklada 900 izvodov.
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Aktualno
Metodologija predvideva uporabo naslednjih prostorskih podatkov:
––
prostorska evidenca krčitev za kmetijske namene z dovoljenjem ZGS,
ki se vsako leto dopolni in je objavljena tudi na spletnem pregledovalniku GERK;
––
evidenca krčitev s soglasjem ZGS, za ostale namene (infrastruktura,
rudarstvo);
––
gozdni rob ZGS izdelan iz sestojnih kart gozdnogospodarskih načrtov
GGE;
––
sloj(i) rabe zemljišč MKGP (znotraj tega predvsem gozd, šifra »2000«);
––
digitalni ortofoto načrti (DOF5 in DOF25 v kmetijskih predelih).
Prvo, testno, analizo na nivoju celotne Slovenije smo izvedli oktobra na centralni enoti. Vsi primerjani vektorski sloji so bili rasterizirani v programu
Idrisi Taiga na velikost točke 25 x 25 metrov. Izvedeni sta bili naslednji primerjavi:
1.
2.

primerjava obstoječega gozdnega roba ZGS z novim stanjem Rabe zemljišč MKGP in
primerjava starega zarisa gozdnega roba MKGP z novim stanjem Rabe
zemljišč MKGP.

Rezultat primerjave je rasterska slika z množico točk, različnih zalog vrednosti, med katerimi nas podrobneje zanimajo le tiste, ki nakazujejo na proces
izginevanja gozda.
V naslednji fazi kontrole bodo ti podatki preverjeni na območnih enotah
ZGS. Tu bodo vsi večji sporni objekti primerjani z ažurno evidenco krčitev,
s katero razpolagajo. Posebno pozornost bomo posvetili območjem, kjer so
bila izvedena nova snemanja DOF-ov, in v gozdnogospodarskih enotah, ki so
bile v obdelavi zadnje leto v uporabljenem sloju sestojev ZGS. V sodelovanju z zaposlenimi na KE bomo preverili, ali je bilo evidentirano odstopanje
dejansko krčitev ali le posledica ne dovolj natančnega zarisa gozdnega roba
v preteklih letih. Vsako nesporno ugotovljeno nedovoljeno krčitev prijavimo
pristojni inšpekciji. Postopek nadaljnjega ukrepanja je podrobneje zapisan v
besedilu omenjene Metodologije.
Predvidevamo, da bomo v naslednjih letih podobne analize izvedli vsaj enkrat letno, v začetku tekočega leta pred izdelavo Poročila o gozdovih.

Primer posega v prostor za kmetijske namene

Računalniška podpora
gozdnogojitvenemu
načrtovanju
– SEDAJ GRE ZARES!
Marijana Minić, odd III
Po skoraj desetletnem pričakovanju na računalniško aplikacijo za izdelovanje gozdnogojitvenih načrtov je ta končno letos
zagledala »luč sveta«.
Kljub temu da smo že leta 2005 z Oddelka za gojenje in varstvo gozdov sporočili veselo, prihodnost pa je pokazala, da tudi prezgodnjo, novico »zdaj pa
jo imamo«, smo sedaj popolnoma prepričani v uspeh nove aplikacije. Namreč
aplikacija je rezultat dela širše skupine strokovnih sodelavcev, sestavljene od
revirnih gozdarjev, vodij krajevnih enot, informatikov do strokovnih sodelavcev na centralni enoti, ki so vložili veliko delovnega napora v pripravo
in uskajevanje strokovne zasnove gozdnogojitvenega načrtovanja, ki naj bi
jo aplikacija povzela. Veliko časa, z novim letom bo točno dve leti, je bilo
vloženo tudi v samo računalniško izdelavo aplikacije. Trenutno se na vseh
območnih enotah intenzivno pripravljajo osnovni vhodni podatki za njeno
nemoteno delovanje. Seveda pa si moramo priznati, da nam popolnoma brez
težav tudi sedaj ne gre. Pomembno je poudariti, da uspeh nove aplikacije ne
sme biti postavljen pod vprašaj, namreč to bi pomenilo veliko moralno škodo
za vse »vpletene«. Tudi neskromno bi bilo ne omenjati finančne škode, ki bi
jo povzročil neuspeh našega projekta.

Aplikacija za izdelovanje gozdnogojitvenih načrtov zagotavlja
povezavo z višjo ravnijo gozdnogospodarskega načrtovanja
in je prvi poskus v vsej razvojni zgodovini načrtovanja, da se
gozdnogospodarsko in gozdnogojitveno načrtovanje zbližata,
za razliko od dosedanje dvotirnosti, ko je bilo vsako načrtovanje svet zase. Poleg prenosa strokovnih usmeritev iz gozdnogospodarskega na izvedbeni nivo načrtovanja aplikacija
zagotavlja tudi enotno vsebinsko in vse bolj pomembno enotno oblikovno podobo gozdnogojitvenih načrtov na območju
celotne Slovenije.
Kot »priboljšek« aplikacija prvič na krajevne enote uradno uvaja v uporabo
tudi program za zajemanje, obdelavo in pregledovanje prostorskih podatkov,
poimenovan MPX. Pomembna pridobitev MPX-a, v primerjavi z že (ne)obstoječim, zelo pomembno skoraj 20–krat dražjim MapInfom, je ta, da je ta v
slovenskem jeziku in prilagojen delovnim potrebam Zavoda za gozdove. Kar
pomeni, da so v program vgrajene samo funkcije, ki se uporabljajo pri vsakodnevnem delu in so razumljive tudi uporabnikom, neveščim dela z računalnikom. Pomemben korak, ki ga moramo še opraviti, je zagotoviti enostaven
dostop do vseh standardnih prostorskih podatkov Zavoda za gozdove in do
vseh uradno dostopnih »zunanjih« informacij, ki imajo zakonski ali strokovni vpliv na odločitve pri načrtovanju gospodarjenja z gozdom.
Po pričakovanjih pri uvajanju aplikacije brez »poporodnih« težav tudi tokrat
ne gre. Z ene strani nemoteno delovanje aplikacije onemogočajo do sedaj ne
popolnoma urejeni in na področju celotne Slovenije neenotno računalniško
strukturirani podatki gozdnogospodarskega načrtovanja. Z druge strani pa so
težave posledica slabih internetnih povezav do krajevnih enot. Včasih nam
tudi ponagaja kakšen nevidni »gozdni škrat«.
Skratka, prihodnost aplikacije je v »naših zavodskih rokah«. Z ene strani bo
potrebno vložiti nekaj truda, da zagotovimo pripravo informacijskega »ozadja« za nemoteno delovanje aplikacije, po drugi strani pa se bomo vsi morali
potruditi, vključno s končnimi uporabniki, da bo aplikacija postala obvladljiva in »zaželena« tudi v praksi, predvsem kot strokoven in računalniški
pripomoček pri vsakdanjem delu na krajevnih enotah.

Primeri posegov v prostor za druge namene (urbanizacija)

SREČNO!
glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Kratke novice
Živeti z gozdom

Pogledi na rabo sodobnih
tehnologij strojne sečnje

Katja Konečnik, OE Kočevje

– delavnica
Jurij Beguš
Po nekajletnem premoru smo 13. in 14. oktobra 2010 na ZGS v
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije – Združenjem za
gozdarstvo organizirali delavnico z naslovom »Pogledi na rabo
sodobnih tehnologij strojne sečnje«.
Delavnica je bila izvedena na OE Murska Sobota in na OE Maribor, pri njeni
pripravi pa so sodelovali še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, BF – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Gozdarski inštitut
Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Gozdno gospodarstvo
Maribor ter Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota.
Foto: Janez Konečnik

V četrtek, 25. novembra, smo v Pokrajinskem muzeju v Kočevju dočakali muzejsko razstavo o zgodovini gozdov in gozdarstva na Gozdnogospodarskem območju Kočevje.

Delavnica je imela štiri sklope. Prvi dan smo začeli s teoretičnim delom, ki
smo ga izvedli v Moravskih Toplicah. Popoldne smo se preselili na teren v
Bukovniško - Kobiljski gozd, kjer je bilo več predstavitev. Drugi dan smo
nadaljevali s terenskimi predstavitvami na Pohorju in delavnico zaključili z
delavničnim delom v domu na Osankarici.

Teoretični prispevki so obravnavali naslednje vsebine:
Razstavo sta s prežagovanjem hloda z amerikanko otvorila minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan in novi župan Kočevja,
dr. Vladimir Prebilič. Zanimiva razstava je rezultat uspešnega sodelovanja
vseh gozdarskih institucij Kočevske, Pokrajinskega muzeja Kočevje in številnih zunanjih sodelavcev. Veliko dela smo opravili tudi delavci Zavoda za
gozdove, Območne enote Kočevje, ki smo s svojimi strokovnimi prispevki
poskrbeli za osnovno vsebino razstave in s svojimi fotografijami, s skrbnim
zbiranjem zanimivih predmetov, pa tudi s prinašanjem skal, praproti, vej in
vsega drugega poskrbeli za doživetje gozda v muzejskih prostorih.
Razstava je začasna in bo na ogled do konca septembra 2011, vsi skupaj pa si
želimo, da bi prerasla v stalno razstavo in čisto pravi gozdarski muzej, ki si
ga Kočevsko zagotovo zasluži.

Maroltova jelka je
pogorela
Hedvika Jenčič, OE Maribor

––
––
––
––
––
––
––
––

Dosedanje aktivnosti in zaveze pri izvajanju strojne sečnje;
Tehnološke, tehnične analize vzorčnih modelov;
Vpliv težke mehanizacije na procese v gozdnih tleh;
Negativni vplivi strojne sečnje na gozd;
Formalni okviri opredelitve strojne sečnje;
Največji problemi iz vidika izvajalcev del;
Problematika »proste« izbire drevja za posek;
Strojna sečnja in gozdnogospodarsko načrtovanje.

Na terenu je bilo predstavljeno izvajanje strojne sečnje pri redčenjih listnatih
sestojev (OE Murska Sobota) in pri redčenju iglavcev (OE Maribor). Delavnice se je udeležilo prek 120 udeležencev s praktično vseh področij gozdarstva. Po njihovem mnenju in po mnenju organizatorjev je delavnica tako v
vsebinskem kot v organizacijskem pogledu odlično uspela.

stva. Gasilci navajajo tri možne vzroke: strelo, samovžig in požig – namerni
ali »po nesreči«.
Jelke ni več, njeno deblo pa bo še desetletja počasi izginjalo in bogatilo naše
misli, biomaso in življenjsko raznolikost. Popotnike bosta deblo in štor še
nekaj let spominjala na nekdanje mogočno drevo.

Maroltova jelka na Pohorju je bila ena izmed najznamenitejših
jelk pri nas. Rasla je ob Bistriškem potoku pri vasi Urh. Kraljica pohorskih gozdov je ime dobila po lastniku Ačku oziroma
Maroltu, kot so kmeta imenovali po domače.
Z obsegom debla 605 cm in višino 45 m ter volumnom 49 m3 je bila ena
najdebelejših jelk v Sloveniji in tudi v Evropi. Starost jelke je bila ocenjena
na 300 let.
Maroltova jelka je bila s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot
določena za naravno vrednoto državnega pomena, kot naravni spomenik pa
je bila zavarovana že od leta 1976.
V soboto popoldne, 4. septembra letos, je jelka zagorela. Ogenj so pogasili
gasilci s Šmartnega na Pohorju in s Tinja. V nedeljo popoldne načeto deblo
ni več preneslo teže preostanka drevesa, zato se je jelka zrušila. Jelka je padla
tako, da ne ovira nikogar in bo lahko opravila še zadnji del svojega poslan-
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Foto: Samo Jenčič

Kratke novice
»Očistimo Slovenijo«

Ogled gozdov na Pohorju

Bojan KOCJAN, Vodja OE Kočevje

Ekskurzija v Radlje in okolico

Terenski gozdarji OE Kočevje smo v okviru akcije
Očistimo Slovenijo v enem dnevu, kljub lanski dolgotrajni zimi, popisali 227 divjih odlagališč, od tega
63 odlagališč z nevarnimi odpadki.
Za dekleta in fante našega območja to ni nič novega, saj odlagališča popisujemo že vrsto let. Že leta 1995 smo izdelali kataster divjih odlagališč, ki smo
jih tudi kartografsko predstavili. Na to tematiko smo organizirali tudi okrogle
mize, več radijskih oddaj ter stalno opozarjali odgovorne na občinah, policiji
in inšpekcijskih službah. Opisni list za popis divjih odlagališč odpadkov je
bil vsebinsko celo bolj podroben, kot je aktualni internetni obrazec. Opisni
list je nespremenjen leta 2000 našel mesto tudi v Pravilniku o varstvu gozdov.
V soboto, 17. aprila 2010, smo gozdarji zagotavljali potrebno vodenje za udeležence akcij do nepoznanih odlagališč in aktivno sodelovali v sami akciji.
Določeni gozdarji so veliko pomagali pri koordinaciji akcij po občinah, saj
opravljajo v lokalnem okolju številne odgovorne funkcije.

Revirna gozdarja A. Vizjak in S. Namlih pred odhodom
na akcijo

Veliko naših zaposlenih je sodelovalo v akciji v svojem kraju bivanja kot gasilci, vaški
odborniki, lovci, ribiči
… ali krajani. Akcije se
je udeležilo 36 gozdarjev OE Kočevje, eden
izmed njih je bil kolega
gozdar Juan Gonzales
iz Španije, ki je pri nas
na delovni praksi.

Med najbolj zanimivimi in hkrati težavnimi divjimi odlagališči so bila tista v
reki Rinži in v okolici požiralnikov reke Rinže, Rudniško jezero in predvsem
številna odlagališča v kraških breznih, kjer brez pomoči jamarjev sanacija
ni možna.

Na KE Rog, OE Kočevje imamo bolj malo zasebnih gozdov.
Večina jih je na območju Poljanske doline ob Kolpi. Z lastniki
gozdov iz tega dela Kočevske si vsako leto ogledamo, kako gospodarijo z gozdovi drugod po Sloveniji. Čeprav živimo sredi
gozdov, si z veseljem ogledamo, kaj imajo drugi.
Letos smo uspeli del denarja za izvedbo ekskurzije pridobiti v okviru
občinskega projekta „Usposabljanje in izobraževanje za lastnike gozdov na
temo celostno gospodarjenje na kmetiji“. Ogledali smo si gospodarjenje z
gozdovi in druge zanimivosti na območju Radelj ob Dravi.
Največ časa smo posvetili ogledu in predstavitvi kmetije Kajžar na Orlici v bližini Ribnice na Pohorju. Tu nam je gospodar pokazal, kako poteka
življenje na „pravi“ pohorski kmetiji ali celku. Zelo je pomembna povezanost
vseh dejavnosti, od katerih sta odvisna preživetje in obstoj. Kmetija združuje
kmetijsko in gozdarsko dejavnost, v vse večji meri pa je k temu potrebno
dodati še turizem. Za tako kompleksno delo je potrebno tudi veliko znanja, en
del tega lahko lastnikom ponudimo tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije. Seveda smo pokukali v hlev, pregledali gozd in nazadnje še poklepetali
ob obloženi mizi, ko so zadišale domače dobrote.
Naša kolegica Zdenka Jamnik je še posebej zanimivo predstavila svoj pogled
na trajnost pohorskega celka in s tem pohorskega gozda.

Čiščenje brezna v Stojni nad Kočevjem

Za gozdarje se akcija čiščenja gozdov s tem ne konča. Nadaljujemo delo iz
preteklega leta, ko smo skupaj s Komunalo Kočevje v aprilu organizirali večjo akcijo Očistimo Kočevje, v kateri je sodelovalo preko 1000 ljudi in jeseni očistili veliko odlagališče za Gorenjem pri Kočevju. Skupaj s Komunalo
Kočevje bomo letos izvedli sanacijo večjih odlagališč gradbenih odpadkov
v gozdu, postavili štiri zapore cest, ki služijo predvsem za odlaganje smeti,
ter izdelali in postavili table, ki bodo opozarjale, da smeti ne sodijo v gozd.
V okviru rednega dela bomo gozdarji skrbno beležili morebitna nova divja
odlagališča in o tem obveščali pristojne institucije. Veliko smeti pa terenski
gozdarji poberejo in odložijo na ustrezna mesta tudi sami.
Skrb za gozd je permanentno delo gozdarjev ZGS, OE Kočevje, in tako bo
tudi v prihodnje.

V drugem delu zanimivega obiska Pohorja smo spoznali gozdove, ki so bili nekoč v lasti družine Pahernik. Ti so bili v preteklosti izjemno vzorno gospodarjeni. Na željo ing. Franca
Pahernika so njegovi nasledniki podarili celotno posest v Pahernikov sklad, ki bo skrbel za nadaljevanje sonaravnega gospodarjenja s temi gozdovi, omogočal znanstvenoraziskovalno
dejavnost in pomagal nadarjenim študentom gozdarstva.
Jerneja Čoderl je predstavila obvejevanja stoječega drevja in koristi, ki jih
ima lahko lastnik gozda od tega ukrepa, na koncu pa smo si ogledali še Pahernikove smreke.

Z lepimi vtisi smo se vrnili na Kočevsko. Pa še nekaj: lahko je
gozdarkam v Radljah, če imajo take lastnike in seveda tudi:
lahko je lastnikom, če imajo take gozdarke, kot sta Jerneja in
Zdenka.
glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Kratke novice
Študija o označevanju in
vzdrževanju tematskih
pohodnih poti
Jože Prah
Na pobudo ZGS in TZS je bil v
letu 2008 organiziran posvet o
upravljanju gozdnih učnih, turističnih in drugih tematskih
poti, ki je potekal v okviru Kmetijsko živilskega sejma v Gornji
Radgoni. Na podlagi zaključkov
s posveta se je oblikovala delovna
skupina, ki je pripravila študijo o
označevanju in vzdrževanju tematskih pohodnih poti, ki:
•
•
•
•
•
•

na podlagi analiz stanja predlaga rešitve in priporočila za načrtovanje,
oblikovanje in trasiranje tematskih pohodnih poti v Sloveniji;
podaja priporočila za enotno označevanje tematsko pohodnih poti v
Sloveniji;
izoblikovala je priporočila za rešitev problematike skrbništva in vzdrževanja tematskih pohodnih poti;
izdelala predlog formaliziranja ukrepov oblikovanja, postavitve, označevanja in vzdrževanja;
pripravila pobudo za dopolnitev zakona gozdovih, ki naj bi zajel problematiko tematskih poti;
podaja napotke za vzpostavitev nove poti (koraki) in celostno grafično
podobo.

Na podlagi pobude Gasilske zveze Slovenije in interesa pravnih oseb po
usposabljanju z motorno žago smo se v začetku leta 2009 odločili, da bomo
pričeli opravljati dvodnevne tečaje usposabljanja za varno delo z motorno
žago s svojimi demonstratorji, inštruktorji. Najprej smo izvedli poizvedbo
po ustreznih kadrih. Na podlagi prejetih informacij smo sestavili dve skupini
ustrezno usposobljenih demonstratorjev, inštruktorjev za varno delo z motorno žago: Zdravko Cesar (OE Bled), Dušan Lazar (OE Bled), Rajko Noč
(OE Bled), Jože Ogriz (OE Slovenj Gradec), Milko Repnik (OE Maribor)
in Janez Lesičar (OE Celje). Koordinator operativnega dela izvedbe tečajev
je postal Stane Kunej (OE Bled).
Pred prvim usposabljanjem smo pripravili program usposabljanja (prvi dan
kabinetni del, drugi dan samostojno delo tečajnikov pod nadzorom inštruktorjev), organizirali smo uvajalni tečaj na poligonu v Besnici, pripravili učno
gradivo in inštruktorje opremili s predpisano osebno varovalno opremo. Sedaj že dve leti uspešno izvajamo omenjene dvodnevne tečaje usposabljanja
za varno delo z motorno žago. V letu 2009 smo tako izvedli 13 takšnih usposabljanj, v letu v letu 2010 pa že 16. Tečaji usposabljanja so bili prvo leto
namenjeni predvsem članom prostovoljnih gasilskih društev, v letu 2010 pa
zaradi kvalitetno izvedenih usposabljanj in pohval, ki smo jih dobili za izvedbo le-teh, tudi za drugo zainteresirano javnost (strojni krožki, razna društva,
PUH …).
Vsi inštruktorji, demonstratorji so revirni gozdarji. Za izvedbo dobijo obračunano terensko dnevnico, kar je praktično zelo malo, tako da finančna stimulacija za samo izvedbo ni odločujoča. Če še preračunamo, da je povprečno
na leto inštruktor odsoten iz svojega revirja 15 delovnih dni, obveznosti v
revirju pa morajo biti opravljene, je pohvala njim za to delo še večja. Zavod
si je, tudi zaradi njih, pridobil renome institucije, ki izvaja kvalitetne tečaje
za varno delo v gozdu.
Inštruktor Milko Repnik določa
smer podiranja

Osnovna barva je rumena, ki je razpoznavna kot označevalna barva
tudi že v štirih evropskih državah. Sistem oznak sestavljajo:
• rumeno-bela markacija;
• usmerjevalna tabla na začetku in na večini križišč in odcepov poti;
• informacijska tabla na začetku in/oz. koncu poti;
• informacijska tabla znamenitosti ali pojasnjevalna tabla ob poti.
Študija podaja tudi kriterije za pridobitev statusa tematske pohodne poti in
nakaže možne rešitve za vzpostavitev evidence tematskih pohodnih poti v
Sloveniji, katere namen je, da se postopoma pridobi pregled nad vsemi tematskimi potmi, vrstami tematskih poti, njihovo skupno dolžino, skrbniki
in njihovo označenostjo. Sčasoma bo evidenca osnovno orodje za statistično
spremljavo podatkov tematskih pohodnih poti.
Posebno poglavje namenja komuniciranju, ki postaja v današnjem času vse
pomembnejše in tudi vse kompleksnejše. Gre za problem čim bolj uspešnega
in učinkovitega prenosa informacij. V študiji lahko preberemo tudi o možnem načinu financiranja vzdrževanja poti.
Študija o označevanju in vzdrževanju tematskih pohodnih poti se nahaja na spletni strani ZGS, v rubriki Gozdne učne poti.

Izvedba dvodnevnih
tečajev usposabljanj za
varno delo z motorno žago
Darko Pristovnik, OE Maribor
V letu 2007 je ZGS pridobil od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve dovoljenje za opravljanje in izvajanje usposabljanja za varno delo. To dovoljenje je osnova, da lahko na Zavodu
opravljamo izobraževanja, usposabljanja iz varnosti in zdravja
pri delu tudi za nelastnike gozdov, pa tudi za pravne osebe.
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Tečajniki pazljivo poslušajo
inštruktorja Jožeta Ogriza

Evropohod 2011
Na prvem dogodku Evropohoda 2001 v Strasbourgu se je v duhu
evropskega bratstva na tisoče prijateljev pohodništva zbralo v
srcu Evrope, drugi dogodek Evropohoda je bil organiziran pet
let pozneje, v Čeških Budejovicah. Ta dogodek je pripomogel k
temu, da so vzhodne države odprle
svoje meje za pohodnike iz EU.
Evropska popotniška
zveza, katere članica
je Komisija za evropske pešpoti (KEUPS)
oz. Planinska zveza
Slovenije (PZS), je

Kratke novice
določila leto 2011 za leto EVROPOHODA. Glavna tema Evropohoda 2011
je: »Pešpoti in voda«.
Voda je element življenja, ki ne pozna meja. Je pomlad življenja, hkrati pa
prometna pot in vir energije. Sreča vsakega sprehajalca, na primer v obliki
jezera, reke, ledenika. Ljudje morajo z njo ravnati skrbno in jo zaščititi pred
onesnaženjem. Voda lahko zaradi klimatskih sprememb postane omejeno blago in ključnega pomena za življenje. Voda začne svojo pot v izvirih. Brez njih
ni življenja, ni kulture, ni zdravja.

Srečanje primorskih
kmetijskih in gozdarskih
organizacij
Bogdan Magajna, ZGS OE Sežana

Z geslom »Pohodi po E-poteh in k E-potem« bodo evropski pohodniki
s sabo nosili idejo skozi celotno Evropo do Andaluzije v Španiji.
Evropohod 2011 traja eno leto, od 9. do 16. oktobra 2011, zaključni dogodek pa bo v Andaluziji v dveh mestih: Almerii in Granadi. Na zaključnem
dogodku v Alhambri v Španiji 15. oktobra 2011, se bodo vedra z vodo
spraznila v pripravljene amfore. Voda iz teh amfor bo stekla v levji vodnjak
(Fuente de los Leones) na dvorišču v Alhambri. Iz tega vodnjaka, ki ga nosi
dvanajst levov, bo izbruhnil izvir življenja, ustvarjalna moč vode. Tako se
bo iz vseh držav članic evropske popotniške zveze simbolično zbrana voda
povezala v eno.
Tudi v Sloveniji bodo organizirani dogodki v sklopu dogodkov EVROPOHOD 2011. Vsaka članica Komisije za evropske pešpoti (Planinska zveza
Slovenije, ZGS, ZGDS in Turistična zveza Slovenije) bo simbolično zajemala vodo v posebnih lesenih posodah, kar simbolizira povezavo Gozda in
Vode. ZGS bo slavnostno zajemal vodo iz vodnih zajetij v Gozdu, iz izvira na
Gospodični, na Gorjancih.
Vodo iz štirih posod bomo v začetku meseca oktobra 2011 zlili v eno posodo
na Geossu, središču Slovenije, in ta posoda z vodo bo romala v Španijo. Ob
istem času pa bo iz tega dogodka v Španijo kolesaril še Hilari – Radovan
Skubic in ponesel svoje vedro – banko vode. Dogodku na Geossu, kakor
celotnemu projektu Evropohoda 2011, posveča predsednik države dr. Danilo
Türk posebno pozornost, saj je častni pokrovitelj Evropohoda v Sloveniji.

Pohodi po E6, z vodnikom Radovanom Skubicem in KEUPS-om:
Datum

Tura

Čas hoje

16. 4. in 17. 4. 2011

Ivnik–Kopa–Sleme

18 ur

7. 5. in 8. 5.2011

Sleme–Koča na Čreti–Trojane

14 ur

11. 6. in 12. 6. 2011

Trojane–Janče–Grosuplje

14 ur

24.6. in 25.6. 2011

Grosuplje–Selo–Stari trg pri Ložu

14 ur in pol

9. 7. in 10. 7. 2011

Stari trg pri Ložu–Mašun–Kozlek

14 ur

23. 7. in 24. 7.2011

Kozlek–Dimnice–Kubed

15 ur in pol

6. 8. 2011

Kubed–Strunjan

7 ur

Pohodi po E7, vsako prvo soboto v mesecu z vodniki KEUPS-a. Prvi pohod
s pričetkom v Krškembo 8. 1. 2011 do Kostanjevice.

Pohod ob Dnevu slovenskih planincev po E7 SLO
Datum

Tura

Čas hoje (ur)

28. 5. 2011

Rogatec–Ptujska Gora

7

29. 5. 2011

Ptujska Gora–Podlehnik

5

30. 5. 2011

Podlehnik–Formin (Gorišnica)

6

31. 5. 2011

Formin–Ormož

5

1. 6. 2011

Dan za počitek

2. 6. 2011

Hodoš–Moravske Toplice

9

3. 6. 2011

Moravske Toplice–Ljutomer

7

4. 6. 2011

Ljutomer–Jeruzalem
(Dan slovenskih planincev)

2

Vabimo vse popopotnike na pohode in druženja.
Predsednik KEUPS:
Jože Prah, 041 657 560, prah.joze@volja.net.

Ob letošnjem Tednu gozdov smo gozdarji opozarjali javnost na
porast za gozdove in naravno okolje škodljivih prostočasnih in
pridobitnih dejavnosti, kar povzroča konflikte z lastniki gozdov,
lokalno skupnostjo in tudi med obiskovalci. Korak naprej na
tem področju je mogoče doseči z naravovarstvenim osveščanjem različnih ciljnih skupin kot tudi s tesnejšim sodelovanjem
med raznimi inštitucijami.
Primorska, ki je za večino Slovencev pokrajina, poznana po soncu in morju,
je v zadnjih desetletjih doživela najprej nekaj desetodstotno povečanje gozdnatosti, ki ji je sledil preporod vinogradništva, oljkarstva in reje drobnice.
Če k temu dodamo še nekaj 100 ha požarišč na leto ter populacijske eksplozije divjega prašiča in velikih zveri, dobimo pravo sliko, s kakšnimi problemi
se srečujemo gozdarski in kmetijski strokovnjaki v praksi.
Zmanjšanje konfliktov med gozdarsko in kmetijsko proizvodnjo je bila zato
tema srečanja, ki ga je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica maja letos
organiziral med KGZ Gorica in vsemi tremi Območnimi enotami Zavoda za
gozdove Slovenije, ki pokrivajo primorske gozdove.
Srečanje lahko označimo za zgodovinsko, saj so se primorski gozdarski in
kmetijski strokovnjaki srečali prvič na taki ravni. Gozdarjem iz OE Tolmin,
OE Sežana in OE Postojna so kmetijci prikazali delovanje KGZ Gorica: njihov agroživilski, entomološki in mlečni laboratorij, vzrejališče plemenskih
bikov in sadjarski center v Biljah. Seveda je bila posebej predstavljena Kmetijskosvetovalna služba, ki je terensko organizirana podobno kot terenska
služba ZGS.
Boljše sodelovanje terenskih delavcev s področja gozdarstva in kmetijstva je
neizkoriščena priložnost za manj konfliktno sobivanje gozdarskega in kmetijskega sektorja v bodoče. Veliko konfliktov se zaneti zaradi neusklajenega
svetovanja kmetu – na primer pri izločanju GERK-ov. Za učinkovito gospodarjenje s svojo kmetijo kmet ne sme dobiti nasprotujočih si informacij bodisi
z gozdarske ali kmetijske strani. V bodoče bodo morale tudi država in lokalne
skupnosti vložiti več energije, da bodo njihovi kmetijski in gozdarski razvojni programi jasnejši in predvsem bolj usklajeni.
Zagotovo taka srečanja
pripomorejo k izboljšanju svetovanja kmetom
in s tem izboljšanju razmer na podeželju. Vsi
skupaj smo si obljubili
boljše sodelovanje in več
tovrstnih dogodkov.

glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Iz naše prakse
Ne le gozdna, tudi
ekosistemska učna pot

Nov vodnik po gozdni učni
poti Predtrški gozd

Robert HOSTNIK, vodja KE Celje

Igor in Vida Lampe, OE Bled
Gozdna učna pot Predtrški gozd pri Radovljici je bila odprta
pred 33-imi leti kot druga gozdna učna pot v Sloveniji. Priljubljena je tako med domačini kot tudi šolskimi skupinami z Zgornje Gorenjske. Ker teče pretežno po ravnini in ni dolga, so jo občasno obiskovali tudi otroci s posebnimi potrebami. Prva ujma
jo je doletela leta 1984, ko je del gozdov na trasi podrl močan vihar. Naslednja nevarnost, da bo pot potrebno opustiti, pa je bila
gradnja avtoceste, katere trasa je uničila tretjino dosedanje poti.
Odločitev OE Bled je bila, da je gozdna učna pot pri Radovljici nujno potrebna. Zaradi avtoceste odrezani del poti je možno nadomestiti v okoliških
gozdovih. Zahvaljujoč konstruktivnim dogovorom z DARS-om, kolegom na
KE Radovljica in lastnikom okoliških gozdov je gozdna učna pot Predtrški
gozd namesto žalostnega konca v letu 2010 zaživela v prenovljeni podobi.
Pogodba z DARS je namreč zagotavljala financiranje postavitve novega nadomestnega dela poti, obnovo obstoječega dela in izdajo vodnika.

Ob Šmartinskem jezeru na obrobju Celja je bila letos zgrajena
in opremljena nova, nekoliko drugačna učna pot, kot smo je vajeni. Njeno vsebinsko izhodišče namreč ni  gozd, temveč kulturna krajina z raznolikostjo prirejenih in naravnih ekosistemov.
Tematsko pot smo idejno zasnovali celjski gozdarji, nekatere
vsebine pa smo razvili tudi v sodelovanju s kolegi iz Zavoda RS
za varstvo narave in člani Ribiškega društva Celje.
Izdelava nove tematske poti sodi v sklop
projekta turističnega
in rekreacijskega oživljanja Šmartinskega
jezera, ki ga s sofinanciranjem EU vodi
Mestna občina Celje,
tehnično pa izvaja
podjetje
Razvojni
center Celje–Planiranje. Šmartinsko jezero je sicer umetno jezero, ki je bilo pred štirimi desetletji zgrajeno kot večnamenski zadrževalnik
vode, danes pa s svojo razgibano obalo in slikovito okolico predstavlja enega
od največjih celjskih turistično-rekreacijskih potencialov.
Obiskovalci nove ekosistemske učne poti lahko spoznavajo raznovrstne ekosisteme kulturne krajine Šmartinskega jezera. Predstavitve so izvedene na
klasičnih informativnih tablah, kjer je s kratkimi in jedrnatimi teksti opisanih
dvanajst različnih ekosistemov ali ekotonov. Ločeni so na naravne (gozd, vrbina, potok, močvirje, gozdni rob, gozdna zaplata) in antropogeno pogojene
ekosisteme (umetno jezero, suhi in mokri travnik, senožetni sadovnjak, njiva
in drstišče). Dodatno so s slikami predstavljene značilne vodne in obrežne
rastline ter živali, med njimi ribe, dvoživke in ptice.
Nova ekosistemska učna pot, skupaj z gozdno učno potjo na Celjski koči
in omrežjem gozdnih poti v celjskem Mestnem gozdu, zaokrožuje izobraževalno infrastrukturo na območju Celja, ki smo jo gozdarji razvili v zadnjem
desetletju. Z vsebinsko dopolnjujočima se tematskima potema smo »pokrili« dve najbolj obiskani rekreacijsko-turistični točki v okolici Celja in s tem
okrepili tudi prisotnost in prepoznavnost Zavoda za gozdove Slovenije. Obe
tematski poti sta skupaj z Mestnim gozdom povezani v izobraževalno-doživljajski program »V gozd po modrost«, ki ga ponujamo celjskim in drugim
slovenskim osnovnim šolam. Izdelana izobraževalna infrastrukura, ki bo v
prihodnosti dopolnjena še z doživljajskimi vsebinami, predstavlja osnovo za
nadaljnji razvoj načrtnega dela z lokalno in širšo javnostjo v obliki gozdne
pedagogike in interpretacije narave.
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Dela je bilo veliko in je trajalo skoraj tri leta: iskanje nove trase, dogovori z lastniki zemljišč, postavljanje točk, objektov, zemeljska dela, informacijske table, izdelava novega vodnika in slavnostna otvoritev pomladi 2010. Največje
breme je bilo na KE Radovljica. Značilnost novega dela gozdne učne poti je
večji poudarek na gozdnem robu in živalski komponenti gozda.
Velik izziv je bil tudi izdelava Vodnika po gozdni učni poti. Osnovni koncept
je bil: dovolj velik format, veliko fotografij, predstavitev gozdov in tudi gozdarstva ter navezava na učne vsebine pri naravi in družbi v petem razredu,
saj so ti učenci prevladujoči
obiskovalci učne poti.
Končni format vodnika, ki sva
ga izdelala Igor in Vida Lampe, je 23 x 13 cm. Ta format
omogoča dovolj velik tisk, nazorne fotografije in učencem
dovolj prostora za izpolnjevanje nalog, ki jih čakajo na koncu
vsakega od 14-ih poglavij.

Izobraževanje
pooblaščencev ZGS
za oceno škod od
zavarovanih živalskih vrst
na Veterinarski fakulteti v
Zagrebu
Rok Černe, Koordinator projekta SloWolf na ZGS
V okviru projekta Life + SloWolf smo na Oddelku za gozdne živali in lovstvo organizirali izobraževanje pooblaščencev ZGS za
oceno škod od zavarovanih živalskih vrst, tokrat s poudarkom
na velikih zvereh.

Iz naše prakse
Izobraževanje je bilo na Veterinarski fakulteti v Zagrebu, tako zaradi nepripravljenosti organizacije tovrstnega izobraževanja na Veterinarski fakulteti
v Ljubljani kot tudi zaradi izkušenosti hrvaških kolegov, ki tovrstna izobraževanja svojih pooblaščencev redno organizirajo. Izobraževanje je zaradi
velikega števila pooblaščencev in omejenega prostora v secirnicah fakultete
v Zagrebu potekalo v dveh skupinah, 2. in 3. novembra 2010. Udeležba je
bila zelo dobra, saj so se ga udeležili praktično vsi pooblaščenci, ki cenijo
škode od velikih zveri na organizacijskih enotah ZGS. Pridružili so se nam
tudi direktor ZGS Jošt Jakša, vodja Oddelka za gozdne živali in lovstvo Marko Jonozovič, višji svetovalec Miha Marenče in vodja službe za LPN, mag.
Janko Mehle.
Udeležence izobraževalne delavnice je na začetku pozdravila dekanica Veterinarske fakultete, v nadaljevanju pa smo skozi izčrpna predavanja Tomaža
Skrbinška (Univerza v Ljubljani, BF-Oddelek za biologijo), doc. dr. Josipa Kusaka, dr. Andree Gudan Kurilj in dr. Ane Beck (vsi VF iz Zagreba)
nadgradili prepotrebno znanje na področju prepoznavanja znakov ubijanja
in konzumacije plena s strani velikih zveri, premortalnih in postmortalnih
spremembah na truplih in potencialnih nevarnih bolezni, katerih prenašalci
so lahko kadavri ubitih živali. Kolega Skrbinšek je pooblaščence seznanil
s postopki odvzema sline na kadavrih pobitih živali za DNA identifikacijo
volkov, ki bodo v okviru projekta SloWolf pričeli teči z letom 2011. Prvi
del izobraževanja je potekal v obliki predavanj, po kosilu pa smo odšli v
secirnico fakultete, v kateri smo znanje utrjevali na konkretnih primerih, na
kadavrih od volka ubitih ovac.

klub dejstvu, da je reja goveda na območju prisotnosti volka bolj pogosta raba
prostora kot reja drobnice. Glede na majhno število napadov na govedo lahko
povzamemo, da bi k zmanjšanju števila škodnih primerov bistveno pripomogla preusmeritev ogroženih rejcev drobnice na govedorejo.
- Od začetka izplačevanja škod v letu 1995 do danes ima število in vrednost
škodnih primerov strmo naraščajoč trend (danes cca. 400–500 škodnih primerov letno) z upadom v letih 2003, 2004 in 2005. Naraščajoč trend ima tudi
število ovac v Sloveniji, ki je iz 20.000 v letu 1992 naraslo na več kot 140.000
živali v letu 2009. Iz tega lahko sklepamo, da vsaj v večjem delu Slovenije
reja in paša ovac ni tradicionalna kmetijska dejavnost, temveč je predvsem
posledica kmetijske politike države.
- Od začetka izplačevanja škod od volkov v letu 1995 do danes se škode, razen na območju Primorske, kamor so se volkovi in s tem tudi škode močneje
razširile v zadnjih 5-ih letih, gostijo na istih mestih in pri istih lastnikih. V tem
15-letnem obdobju je več kot 50 % vseh škod nastalo pri le 25 lastnikih. Tudi
v letu 2009 je le 7 ovčjerejcev prejelo več kot 100.000 EUR od skupaj 253.828
EUR ocenjenih odškodnin. To pomeni, da je potrebno problem nastajanja
škod reševati z individualnim pristopom do prizadetih rejcev in ne zgolj določati splošnih pogojev za varovanje na celotnem območju pojavljanja volka.
- V letih 2003, 2004 in 2005 je prišlo do izrazitega upada števila škodnih primerov od volkov. Tega ne moremo pojasniti ne z upadom števila drobnice ne
z boljšim varovanjem le-te. Prav tako ga ne moremo pojasniti z legalnim odvzemom volkov iz narave. Prostorska analiza pojavljanja škod v tem obdobju
nam pokaže, da so se škode na nekaterih območjih Slovenije v tem obdobju
zmanjšale ali jih celo ni zaznati, pri čemer se nam zastavlja vprašanje, kaj
se je v tem času na omenjenih območjih zgodilo. Ali so morda skrivnostno
izginili volkovi?
Celotna analiza je dostopna na spletni strani projekta:
http://www.volkovi.si/sl/multimedia/publikacije

Mednarodno sodelovanje
Izobraževanje pooblaščencev ZGS za oceno škod na Veterinarski fakulteti v Zagrebu
s predavateljem doc. dr. Josipom Kusakom
Foto: Rok Černe

Analiza škod od volkov v
kmetijstvu

Zasedanje FAO odbora za
gozdarstvo COFO 2010
Jurij Beguš

Rok Černe, Koordinator projekta SloWolf na ZGS
Eden glavnih izzivov pri upravljanja z volkom v Sloveniji so škode v kmetijstvu, predvsem na drobnici. Zato smo v okviru projekta LIFE + „SloWolf“, katerega partner je tudi ZGS, v okviru
akcije A4 naredili podrobnejšo analizo dosedanjih škodnih primerov od volkov v Sloveniji, ki se pojavlja večinoma na drobnici.
Ta se v mnogih primerih redi na območjih, kjer je napadom volkov močno
izpostavljena in pred njimi v glavnem ni primerno zaščitena. Posledično so
škode na drobnici postale glavni vir konfliktov med ljudmi in volkovi. Za nastale škode država sicer izplačuje odškodnine, vendar obstoječi odškodninski
sistem ne spodbuja rešitev za izboljšanje varovanja domačih živali, zato le-ta
kot tak ne predstavlja dolgoročne rešitve za reševanje konfliktov. Negativen
odnos rejcev drobnice do volka se prek interesnih organizacij, predstavnikov
lokalnih oblasti in pavšalnega medijskega poročanja širi na širšo javnost ter
vpliva na splošno javno mnenje o volkovih, kar se posledično lahko odraža v
zahtevah po povečanem odstrelu ali celo ilegalnem ubijanju živali.
Najpomembnejše ugotovitve opravljene analize:
- Volkovi veliko večino (96,5 %) vseh škodnih primerov naredijo na drobnici,

Foto: Jošt Jakša

Med 3. in 8. oktobrom 2010 je na sedežu organizacije ZN za hrano in kmetijstvo FAO v Rimu potekalo 20. zasedanje Odbora za gozdarstvo COFO 2010.
Kot člana slovenske delegacije sta se zasedanja udeležila tudi direktor ZGS
Jošt Jakša in vodja Oddelka za gozdno tehniko Jurij Beguš. Vzporedno z
zasedanjem odbora je potekal tudi drugi svetovni Teden gozdov.
glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Mednarodno sodelovanje
Najprej nekaj informacij o tem, kaj je Odbor za gozdarstvo oziroma COFO,
kot se imenuje skrajšano (okrajšava prihaja iz angleškega naziva »Committee on Forestry«). Ustanovljen je bil na FAO konferenci leta 1971. Članstvo
v odboru je odprto, članice pa so lahko vse države članice OZN. Odbor se
sestaja praviloma vsaki dve leti, na njem pa se obravnavajo aktualne teme,
ki se nanašajo na gozdarstvo. Države sodelujejo na odboru v obliki delegacij. Poleg rednega zasedanja potekajo v tem času tudi drugi dogodki, ki sicer
niso sestavni del formalnega dnevnega reda. Tudi Slovenija je tako večkrat
pripravila sama ali v sodelovanju z drugimi določene stranske dogodke, ki so
se nanašali na trenutne aktivnosti, ki smo jih želeli predstaviti drugim ali pa
jih razširiti na druge države. Tako smo leta 2002 predstavili projekt Gradnje
kapacitet za zagotavljanje participacije deležnikov v gozdarstvu, leta 2005
projekt Biomase, na zasedanju COFO 2007 smo vsem delegacijam predstavili
orodje WISDOM. Mogoče najbolj poznani izdelek FAO, ki je predstavljen
na COFO, so periodične ocene stanja svetovnih gozdov, pri izdelavi katerega
redno sodeluje tudi Slovenija.
Letos je zasedanje poskušalo odgovoriti na najbolj pereče probleme, ki se
pojavljajo na globalni ravni. Vsem je jasno, da so gozdovi ključnega pomena
za trajnostni razvoj in da so gozdovi tisti, ki lahko bistveno prispevajo k reševanju posledic klimatskih sprememb, vendar obstajajo zaskrbljujoče vrzeli v
znanju in razumevanju o tem, kakšen je prispevek gozdov h globalnemu preživetju, ohranjanju zdravja, izobraževanju, preskrbi z vodo in k mnogim drugim
globalnim vprašanjem. Na odboru se je poskušalo ugotoviti, kaj pričakuje globalna družba od gozdov in kakšna bo njihova vloga pri trajnostnem razvoju.
Poiskati bo potrebno odgovore, kakšno naj bi bilo ravnovesje med potrebami
ljudi in možnostmi gozdov, kakšna je vloga gozdov pri zmanjševanju posledic klimatskih sprememb in pri ohranjanju biotske pestrosti. Ponovno se je
razpravljalo o posledicah gozdnih požarov, o njihovem naraščajočem obsegu in kako vplivajo na njihov pojav klimatske spremembe. Vpliv klimatskih
sprememb bo potrebno raziskati tudi v zvezi s preskrbo z vodo. Okoljskim
vprašanjem se je pridružilo tudi vprašanje financiranja ohranjanja gozdov prek
različnih finančnih virov, prav tako pa tudi vprašanje, kako dobrine gozda deliti širše in bolj pravično. Tudi če poznamo odgovore na zastavljena vprašanja,
pa je zelo pomembno, kako odgovore na primeren način predstaviti drugim.
Temu ustrezno je bil oblikovan tudi dnevni red zasedanja.
Na začetku zasedanja je delegate pozdravil namestnik generalnega direktorja
FAO g. Changchui He. Sledila je predstavitev novega direktorja gozdarskega
sektorja, g. Eduarda Rojas-Brialesa, ki je predstavil glavne izzive v prihodnjem delu FAO na področju gozdarstva.
Kot je bilo že omenjeno, je uvodnim pozdravom in proceduram sledila predstavitev elaborata »Globalna ocena stanja gozdnih virov za leto 2010« (ang.
Global Forest Resources Assessment FRA), ki jo je možno dobiti na spletni

strani http://www.fao.org/forestry/en/. Z delom na teh poročilih bo FAO nadaljeval, naslednji FRA lahko pričakujemo leta 2015. Zelo obsežna točka zasedanja je imela naslov »Gozdna biodiverziteta, požari in voda v kontekstu klimatskih sprememb«. Odbor je zahteval, da FAO poveča obseg svoje pomoči
državam članicam pri učinkovitem vključevanju varovanja in trajnega zagotavljanja biološke pestrosti v gospodarjenje z gozdovi, tudi gospodarskimi (to
zadnje nam zveni malo tuje, a se moramo zavedati, da so ta priporočila in zaključki namenjeni vsem državam, marsikje pa so takšne zahteve upravičene).
V tej točki so bila obravnavana tudi vodila za implementacijo fito-sanitarnih
standardov in priporočila državam, da posvečajo večjo pozornost dogajanjem
v zvezi z gozdnimi požari. Pri vprašanju, ki se nanaša na vodo in gozd, odbor
priporoča, da države intenzivneje delujejo na tem področju, predvsem pa, da
povečajo pozornost socio-ekonomskim problemom, ki so povezani s hidrološko vlogo gozdov. Priporočilo je, da se vzpostavijo finančni mehanizmi za
plačilo okoljskih uslug, ki jih nudi gozd, predvsem v povezavi z vodo.
Posebna točka zasedanja je obravnavala možnosti in izzive v financiranju
in gozdnem nadzoru. Priporočilo je, da se razširijo ekonomske osnove za
financiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdom, finančni viri pa naj bodo
zagotovljeni tako iz javnih kot zasebnih virov. Povečati bo potrebno nadzor
nad dogajanji v gozdovih, ki naj zajema tudi zmanjšanje krčitev gozdov in
njihovo degradacijo, zmanjšanje nelegalnih aktivnosti v gozdnem sektorju, ki
so v nasprotju z zakonodajo, ter omogočiti zaščito lastniških pravic. Posebne
pozornosti so bili deležni razni programi in iniciative, ki naj bi povečali vlogo
gozda pri zmanjševanju posledic klimatskih sprememb (najbolj znana sta programa REDD in REDD+ – »Reducing Emissions from Devastation and forest
Degradation«). Predstavljeno je bilo še več drugih programov in s tem tudi
možnosti financiranja, ob tem pa je bila zelo odmevna reakcija predstavnika
Ugande, ki je v nekoliko čustveni reakciji prisotne opomnil, da veliko govorijo o milijonih dolarjev in se ob tem vprašal, kje da je ta denar, saj ga tam, kjer
bi ga potrebovali, ne vidijo.
Ena glavnih nalog odbora je bila izdelati priporočila, v katerih smereh naj
FAO deluje v naprej. Naj omenimo le nekatere. Politika in praksa v gozdarstvu naj temelji na pravočasnih in kvalitetnih informacijah. Pri tem naj bo
omogočeno mednarodno sodelovanje in izmenjava mnenj. V gozdarstvu in
gozdarski industriji naj se ustvarjajo okolja za investicije. Široko sprejet koncept trajnostnega gospodarjenja z gozdovi mora voditi k zmanjševanju krčitev
gozdov in njihove degradacije, s čimer prispevamo k lajšanju posledic klimatskih sprememb.
Na odboru so bila dana tudi priporočila za mednarodno leto gozdov 2011,
sprejeto je bilo poročilo 13. svetovnega gozdarskega kongresa, ki je bil leta
2009 v Buenos Airesu, sprejeta pa je bila tudi pobuda, da naj bo naslednji
gozdarski kongres v Južni Afriki.

Pridobili smo nov EU projekt
Dragan Matijašić

Zavod za gozdove Slovenije je v letošnjem letu pridobil projekt
SylvaMED, ki ga v veliki meri z nepovratnimi sredstvi financira
EU. Priprave na prijavo so se začele že leta 2008, umeščen pa
je znotraj EU programa teritorialnega sodelovanja 2007–2013
– Mediteran, ki je namenjen predvsem povezovanju mediteranskih držav v Evropi. Vodilni partner je Gozdarsko tehnični inštitut iz Katalonije (Španija), ostalih sedem partnerjev prihaja
iz Slovenije, Francije, Italije in Grčije.
Glavna tema je razvoj novih mehanizmov za plačevanje okoljskih storitev
(plačevanje za ekosistemske oz. okoljske storitve – PES) v zasebnih goz-
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dovih. Pri tem bo posebna pozornost posvečena naslednjim sklopom: plačevanje pravic oz. nadomestil za pridobivanje pitne vode iz gozdov, trženje
socialnih vlog gozdov (predvsem rekreacije in turizma) in vključevanje pridobivanja ostalih gozdnih proizvodov (gobe, med …) v mehanizme PES.
SylvaMED smo, po naključju, pridobili prav v času obnove podatkov o splošnokoristnih funkcijah. Le–ta pravkar poteka kot del priprave na območne
načrte 2011–2020, zato bomo poskušali obe dejavnosti, ki se ukvarjata s podobno vsebino, tudi čim bolj smiselno povezati.
Celotna vrednost projekta je 1,300.000 €. Slovenski delež je 160.000 €, od
tega bo večina (85 %) financirana s strani sredstev EU. Trajanje projekta je
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013.

Mednarodno sodelovanje
Nova znanja s področja
gozdne pedagogike
mag. Andrej Breznikar
Sredi oktobra je v gozdarskem izobraževalnem centru v Gmundnu (Avstrija) potekalo enotedensko usposabljanje gozdarjev –
inštruktorjev za področje gozdne pedagogike v okviru projekta
PAWS – MED, ki ga financira EU preko programa Leonardo
da Vinci.
Avstrija ima bogate izkušnje na področju gozdne pedagogike, ki so uporabne
tudi drugod po Evropi. Iz vsake države partnerice v projektu sta se usposabljanja udeležila po dva gozdna pedagoga. Iz Slovenije sta bila to Marijana
Tavčar (OE Ljubljana) in Boštjan Hren (OE Celje), v pisani skupini bodočih
inštruktorjev pa so bili še gozdni pedagogi iz Italije, Španije, Portugalske,
Cipra in Grčije. Namen usposabljanja je bil spoznati koncept izobraževanja
gozdarjev s področja gozdne pedagogike, ki je v srednji Evropi poznan pod
imenom PAWS in se usposobiti za bodoče izobraževanje gozdarjev v matičnih
državah. V ZGS bodo seminarji za prvo skupino zaposlenih, ki se ukvarjajo z
gozdno pedagogiko organizirani spomladi 2011. Usposabljanje inštruktorjev
v Avstriji je bilo zelo praktično naravnano – tečajniki so v naravi preizkusili vrsto novih aktivnosti gozdne pedagogike, se spoznali s pripomočki za

Tečajniki so preizkusili vrsto aktivnosti gozdne pedagogike 

Foto (BFV, Avstrija)

pripravo dejavnosti v gozdu, dobili vpogled v teoretične podlage gozdne pedagogike in pridobili izkušnjo vodenja skupine avstrijskih osnovnošolcev, ki
so bili nad njihovimi gozdnimi učitelji navdušeni, kljub slabemu vremenu, v
katerem so potekale dejavnosti v gozdu in kljub angleščini, ki je bila orodje
za sporazumevanje. Sicer pa tako vemo, da v gozdni pedagogiki gozd govori
sam zase, pomagajo pa mu vsa naša čutila.

Evropsko prvenstvo gozdarjev v orientacijskem teku
Boris BOGOVIČ, OE Brežice
Evropsko prvenstvo gozdarjev v
orientacijskem teku

EFOL - European Foresters'
Orienteering Championships

Evropsko prvenstvo gozdarjev v orientacijskem teku je letos
potekalo od 10.–14. avgusta ob zahodni obali danskega polotoka
Jylland. Bilo je že sedemnajsto po vrsti, udeležilo pa se ga je 265
tekmovalcev iz 18-ih evropskih držav.
Prvič sta letos na prvenstvu sodelovali Velika Britanija in Slovenija ter sta
bili zato deležni še posebne pozornosti. Slovenska ekipa je bila sestavljena iz
polovične postave družine Bogovič – oče Boris, zaposlen na ZGS OE Brežice
(občasni udeleženec tekmovanj v orientacijskem teku), in sin Vid, ki orientaV cilju po tekmi na srednje razdalje

cijski tek trenira in se udeležuje tekem v Sloveniji in po Evropi. Po pravilih
združenja EFOL lahko na prvenstvih tekmujejo zaposleni v gozdarstvu, lastniki gozdov in njihovi ožji družinski člani.
Poleg orientacijskih tekem v kategorijah šprint, tekme na srednji razdalji in
štafetne tekme so danski gozdarji organizirali tudi bogat spremljevalni program. Vodilna tema strokovnega dela srečanja je bila »Ravnotežje med zaščito in rabo naravnih dobrin«. V okviru strokovnega dela smo se udeleženci
EFOL-a lahko udeležili krajših izletov, strokovnih ekskurzij in zanimivega
seminarja na temo »Aktivnosti na prostem v harmoniji z naravo in okoljem«.
Prihodnje leto bo 18. EFOL organiziran v okolici Lillehammerja na Norveškem.
Več o EFOL-u lahko preberete na spletni strani »http://www.efol2010.dk/
what.html«, o orientacijskem teku pa na spletni strani Orientacijske zveze
Slovenije »http://www.orientacijska-zveza.si/«.
Otvoritvena slovesnost
glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Zanimivosti
SaGD v Perućici

Intervju

Marijan Denša, OE Nazarje

Seiko Araki Gerl
Prireditev ob Tednu gozdov
na OE NAZARJE je v idiličnem  kraju sredi gozda popestrila gospa Seiko Araki Gerl.
Prebrala je svojo   pesem   z
naslovom CIPRESI, ki jo objavljamo tudi na naslovnici
tokratnega Lista. Seiko Araki
Gerl, žena našega sodelavca
mag. Tomaža Gerla, je prijetna gospa. Prihaja z Japonske.
Je drugačna, skrivnostna, spokojna kot njena slika v pesniški
zbirki z naslovom ŠIV ŽIVLJENJA. Njene pesmi povedo o njej
več kot tisoč besed.
1. Kdo je  Seiko Araki Gerl,  kako bi se predstavili našim bralcem?

Pragozd

Strokovne ekskurzije niso najpomembnejša oblika dejavnosti gozdarskih strokovnih društev, a so zagotovo zanimive in privlačne za velik del članstva. Podobno velja za SaGD, Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje, ki združuje fante
in dekleta treh dolin: Zgornje Savinjske, Zadrečke in Šaleške. Da bi potešili
vedoželjnost, spoznali nove kraje in ljudi ter seveda gozdove, tradicijo gozdarstva, nove strokovne izzive in rešitve v bližnji ali daljni okolici, se naši člani
vsako leto odpravijo na »organiziran potep«.
V letošnjem oktobru smo se odpravili v Bosno in Hercegovino, državo raznolikosti in nasprotij na vročem Balkanu. Želeli smo si ogledati pestrost in divjino
njene narave, zlasti gozdov, bogato zgodovino in različnost etničnih skupin,
ki enkrat bolj, drugič pa manj uspešno sobivajo na tem prostoru. Glavni cilj
in vzrok odprave je bil obisk pragozda Perućica, poleg tega smo se namenili
spoznati še mokrišče Hutovo blato in sotesko Neretve. Seveda nismo pozabili
na čevapčiče, sarajevsko pivo, a to že spada pod temo »razno«.
Za ogled rezervata smo se povezali z bosensko hercegovskimi gozdarji, ki
so nam pragozd predstavili v vsej njegovi lepoti, raznolikosti in mogočnosti. Perućica je eden večjih gozdnih rezervatov v Evropi in zaradi velikosti,
orografskih in drugih pogojev zelo raznolik. Pestrost vrst in zlasti združb mu
zagotavlja velik višinski razpon, saj sega od 600 metrov do 1.700 metrov nad
morjem. Ime ima po bistri reki Perućici, ki spominja na ime našega Peričnika.
Leži v Narodnem parku Sutjeska in je zagotovo njegov dragulj. Že leta 1938
so gozdarji zaznali, da so ti do tedaj nepoznani gozdovi posebni, kar velja še
danes: krasijo jih visoke lesne zaloge, tudi do 1000 m3/ha, drevesa izjemnih
dimenzij in že omenjena velika biodiverziteta. Leta 1952 so gozdove razglasili
za rezervat. V njem opravljajo raziskave tudi številni gozdarji iz Slovenije.
Težko je reči, kaj nas je v gozdu najbolj navdušilo. Za nekatere so bili to široki
razgledi s Prijevorja, za druge pogled na mogočni slap Skakavac, za druge izredna vitalnost jelke, zagotovo pa je vsak objel svojo jelko (z malo začetnico)
ali smreko. No, pravzaprav poskušal objeti, saj so tetke zelo stasite. Najbolj
znane so Tri sestre, tri smreke izrednih dimenzij, ki so rasle zelo skupaj. Ena
od njih je pred skoraj pol stoletja padla, na njenih ostankih so gozdarji opravili
dendrokronološko analizo.
Druga naravna znamenitost, ki smo jo obiskali, je bil naravni park in ptičji
rezervat Hutovo blato. Obširen močvirnat svet sredi hercegovskega »krša« je
pribežališče okoli 240 vrstam ptic na njihovih selitvenih poteh, domovanje številnih rib in predstavlja seveda tudi možnost
razvoja turizma na tem območju.
Soteska Neretve nas je vse, ki smo si jo
podrobneje ogledali, popolnoma navdušila. Vsekakor ima država Bosna in Hercegovina svetu kaj pokazati in pri mnogih
stvareh smo ugotovili, da so na dobri poti.

12 List

glasilo Zavoda za gozdove Slovenije

Sem gospodinja, honorarno tudi poučujem japonščino na Kajuhovi gimnaziji
v Celju. Rade volje nudim pomoč s področja japonologije, kadar me za to
kdo zaprosi. Že precej dolgo nazaj, v mlajših letih, pa sem nekaj let delala za
manjše računalniško podjetje.

2. Po kakšnem naključju ste spoznali svojega moža Tomaža
Gerla?

Spoznala sva se v Sapporu, ko sem tam imela začasno službo receptorke v
Centru za tuje študente in praktikante. Tomaž pa je prišel tja v »vlogi« udeleženca mednarodnega izobraževalnega seminarja, organiziranega s strani
Japan International Cooperation Agency.

3. Kdaj ste prišli v Slovenijo in kako se spominjate svojih prvih
dni pri nas?

To je bilo januarja 1997. Tomaž me je povabil na obisk, da bi spoznala Slovenijo in njegovo družino. Ostala sem kakšen mesec, ta čas sva obiskala nekaj
najbolj znanih turističnih krajev, kot na primer Piran, Postojnsko jamo, pa
seveda tudi nekaj mest: Ptuj, Maribor in Ljubljano. Pred tem nisem imela
nobenih izkušenj z Vzhodno Evropo, moje predstave pa so temeljile zlasti na
poročanju medijev. Dejansko stanje »na terenu« je bilo bistveno drugačno kot
v poročilih, vsaj tukaj v Sloveniji. Torej, dobila sem vtis, da glede življenjskega standarda in razvitosti družbe ni večjih razlik med mojo domovino
in Slovenijo. Konkretneje, življenje na podeželju je najmanj primerljivo, v
nekaterih pogledih celo prikladnejše tukaj v Sloveniji kot na Japonskem. Isto
velja za manjša mesta, velemest pa tako ali tako v Sloveniji ni, zato ta primerjava odpade.

4. Slovenci se med seboj slabo poznamo, navadno se zapiramo
v svoje ozke meje; posledica pa je nezaupanje, nerazumevanje.
Ali tudi vi to občutite? Imate radi svoj novi kraj in domovino? Vas kaj posebno navdušuje ali žalosti? Menite, da Slovenci
sploh znamo ceniti svojo domovino, tako njeno lepoto, kot varnost in svobodo; kako nas vidite vi?

To niso tako enostavna vprašanja. Človek potrebuje dosti časa, da nekoliko
bolje spozna tujo deželo, docela pa je najbrž nikoli ne more dojeti. Morda bi
omenila nekaj o svojih preteklih izkušnjah. Kot najbrž veste, oziroma je splošno znano dejstvo, smo Japonci dokaj vase zaprti ljudje, ki le z veliko težavo naravnost in jasno izrazimo svoje resnične občutke. Morda so nas takšne
naredila stoletja utesnjenega življenja, ko se je moralo veliko število ljudi
zadovoljiti s pičlo odmerjenim prostorom in sredstvi za življenje. V takšnih
okoliščinah se vsekakor na prvo mesto postavlja sposobnost sodelovanja in
usklajevanja, medtem ko je pretirana individualnost slej ko prej moteča. No,
kot tipična Japonka sem že dolgo nazaj odšla na enoletno službeno izpopolnjevanje v Oregon v Ameriko. Tam sem se srečala s čisto drugačno mentaliteto, ne samo pri domačinih, ampak tudi in še zlasti pri drugih tujih študentih
z vsega sveta: Rusije, Turčije, Koreje, Španije … Spoznala sem, da je iskrena

Naši sodelavci
komunikacija osnova uspešnega sodelovanja skupine tako različnih ljudi in
da so zlasti jasne besede najpomembnejše orodje takšne komunikacije. Torej
sem se iz Amerike vrnila preobražena. Podobno kulturno okolje sem seveda
pričakovala tudi tukaj, v Evropi. No, pa sem se zmotila. Na nek način ste
Slovenci vsaj toliko »japonski« kot tradicionalni, podeželski Japonci. Torej,
na vaš specifičen način. Marsikdaj so me različni odzivi različnih ljudi zelo
presenetili, včasih v dobrem, drugič v slabem smislu. Lažje bi mi bilo (in
najbrž drugim tujcem tudi), če bi Slovenci lahko bolj sproščeno in naravnost
izražali svoje občutke, posledično pa ne bi v srcih vztrajno negovali zamer, ki
marsikdaj izhajajo iz nesporazumov. Kar nekaj časa traja, da se človek tega
privadi. Na vprašanje, če Slovenci sploh znate ceniti to, kar imate, pa si boste
morali odgovoriti sami.

5. Izdali ste zbirko svojih pesmi z naslovom ŠIV  ŽIVLJENJA.
Od kod navdih za tak naslov, kaj ste hoteli povedati s tem nekoliko nenavadnim naslovom?

V svojem življenju sem marsikaj doživela, bili so vzponi in padci, seveda ne
v smislu kariere kakšne znane osebe, ampak čisto tako, zasebno. Nekaj časa
nazaj sem se začela zanimati za kozmologijo in s pomočjo interneta pridobila
nekakšno osnovno znanje s tega področja. Izjemno sem uživala v učenju o
tem, kako je nastajalo vesolje, planeti, Zemlja, živa bitja in kako se življenje
še kar naprej razvija. Na tej podlagi sem nekoliko razširila svoje pojmovanje
in morda prepoznala povezave, ki nas znotraj univerzuma vse združujejo.
Tukaj mislim vse pojave, ne zgolj ljudi, kar je seveda povsem skladno z budističnim naukom, ki mu zaupam. Vsak pojav, bitje, fenomen, ima svoj vzrok,
izhaja iz nečesa in se spreminja v nekaj ter tako vpliva na prihodnost. V to
vzročno posledično vez smo vpeti prav vsi. In tako se mi je zazdelo, da je
vsakdo kot nitka v tej vseobsegajoči vezenini univerzuma. Življenje samo je
kot roka, ki vodi to nit in ustvarja vzorec, le-ta pa z milijardami drugih niti
tvori skupno podobo. Ali je to razumljivo?

6. Iz pesmi je čutiti, kot da ste eno z naravo, da sta stari znanki.
Bralec kar sliši in občuti njene vzdihljaje in prošnje. Iz besed
pesmi veje tudi neverjetna spokojnost, povezava človeka z naravo. Kako jo lahko tako subtilno občutite?

Hvala lepa za vašo pohvalo. Vesela sem, če se vam tako zdi. Tedaj sem razumljivo izrazila svoje resnične občutke. Predstavljajte si, da na vrtu gojite
cvetje, na katerega ste posebej navezani. Tedaj boste to cvetje zalivali z veliko zavzetostjo in iskreno skrbjo, cvetje pa bo bujno uspevalo. Nekdo drug
bi pa morda storil vse enako kot vi, samo brez posebnih občutkov; bi pač kar

tako zalival. Tisto cvetje bi bilo precej bolj uborno, tako rekoč bi zgolj životarilo. Tudi rastlina potrebuje ljubezen in skrb. Narava je mnogo več kot le
kamenje, voda in listje. Sicer nisem noben predan budist, sem samo običajna
Japonka. Vendar nam tudi običajnim Japoncem narava veliko pomeni, vsaj
nam s podeželja.

7. Ko sem večkrat prebrala vaše pesmi, sem začutila, da skozi
pesmi govorite o sebi! Ali je to res? Kje in kdaj  ste črpali navdih
in motivacijo za svoje pesmi?

Saj najbrž vsak poet govori o sebi oziroma iz sebe ter iz svojih izkušenj,
občutkov ali razmišljanj. Če si dovolim kot popoln začetnik izraziti misel:
»Pesem je kot duša; če imamo vsi dušo, potem je življenje že samo po sebi
pesem.« Moje pesmi pa so rojene v Sloveniji; tukaj sem dobila motivacijo
in navdih.

8. V zahvali na koncu knjige ste zapisali, da ste imeli težko otroštvo. Imate sina in hčer. Kako zdaj vi sami poskušate usmerjati
v pravo smer svoja otroka,  jima želite vcepiti določene ambicije, cilje?

Kaj pa je to prava smer? Kakšne ambicije ali cilje pa naj bi jim vcepila? V
današnji družbi kraljuje zgolj ena vrednota, ki se ji reče »uspeh«. Za uspeh
pa šteje nič manj kot to, da si čisto tam pri vrhu, pač vsak na svojem področju. Posledično ta družba proizvaja nekaj »uspešnežev« in množico ostalih,
torej »zgub«, če smo dosledni v tem pojmovanju. Ali naj svojima otrokoma
že v zgodnjih letih nalivam tega strupa, ki se mu reče sla po uspehu? Želim
jima predvsem srečno otroštvo in pa da bi se sprejemala takšna, kot sta ter iz
tega črpala samozavest, na kateri bi lahko gradila nadaljnje življenje. Svoje
življenje, ki pripada zgolj njima in ne staršem, pa naj potem oblikujeta po
svoje, kot želita ali zmoreta. Če že kaj, potem bi jima rada samo vlila volje in
poguma, da poiščeta svojo »pravo pot« v tem življenju.

9. Vaš najljubši letni čas? Kje najraje preživljate z družino svoj  
prosti čas in dopust?
Vsak letni čas mi je ljub, ker se vselej počutim, kot bi mi narava (ali letni čas,
če želite) nekaj pripovedovala. Torej je vselej možno odkriti kaj novega, človek pa se ob takšnih odkritjih znova in znova zave lastne nevednosti. Prosti
čas zelo rada preživljam na sprehodu, ko opazujem naravo in ljudi. Skupaj z
družino pa hodimo v gore. Vsi ljubimo gore in gozdove.

Pogovor zapisala Amalija Žunter, tajnica OE Nazarje

Sindikalne novice
December 2010

Namen Sindikalnih novic je članom Sindikata (pa tudi ostalim
bralcem Lista) orisati dogajanja na sindikalnem področju. To
mi je do sedaj v glavnem uspevalo ob upoštevanju rahlih časovnih zamikov. Tokrat je situacija precej bolj zapletena.
Dogodkov, ki odločajo o usodi zaposlenih, je bilo v obdobju od zadnje številke preveč, da bi jih lahko pregledno navedel v tem prispevku. Našo usodo
plete kar nekaj nivojev oblastnikov (delodajalcev) in že samo sledenje vsem
vsebinskim spremembam zakonskih in podzakonskih aktov v letu 2010 je
bilo za nas neprofesionalne sindikalne zaupnike mukotrpna naloga. Drugače
povedano, osrednje sindikalno delo se je letos odvijalo na parketu, kjer so
glavni igralci predvsem iz vrst pravne stroke. To pa predvsem zato, ker sama
vsebina dela in odnosov med delodajalci in delavci v naši deželi sploh ne
štejeta več. Tako kot ne štejejo čast, poštenost, delavnost, znanje in stroka,

pripadnost, solidarnost in še kakšna moralna vrednota, ki so nam jih predniki
postavljali za sveto.
V takem vzdušju je minevalo naše sindikalno leto. Vlada je preko svojih birokratov in avtokratov s Sindikati vodila oster dialog, ki je pripeljal do stavke
javnega sektorja. Mnogi ste se spraševali kakšna stavka je to sploh bila. Ne,
ni bila taka, kot ste jo mnogi pričakovali, tudi ni bila taka, kot so si jo predstavljali nekateri predsedniki sindikatov. Nekateri med njimi smo bili proti
stavki in smo želeli podpisati kompromis, ki ga je vlada ponudila tik pred
stavko. Žal smo bili v manjšini. Kaj je prinesla stavka se sprašujejo mnogi.
Tisti, ki smo si s trudom uspeli vsaj približno raztolmačiti kaj v resnici želi
vlada doseči in kaj je cilj nekaterih vplivnih sindikatov in kakšne zakulisne
scenarije imajo le-ti še pripravljene, vemo, da je bila stavka nujna. Z njo
smo sindikati, ki nas je v pogajanjih zastopal kolega Posedi, dosegli, da se
je vladna stran morala ponovno usesti za pogajalsko mizo in se pogajati o
varčevalnih ukrepih na področju plač.
Vlada je namreč že imela pripravljen intervencijski zakon in odločitev, da
odpove vse kolektivne pogodbe. To bi za vse zaposlene v javnem sektorju
pomenilo strašen korak nazaj in dolgotrajno izgubo partnerskega odnosa med
delodajalci in delojemalci. Verjetno bi tak ukrep potegnil za sabo tudi razpad
mnogih sindikatov in s tem grožnjo za izgubo vseh do sedaj pridobljenih
pravic delavcev. Stavka je vse to ohranila. Imamo pozicijo partnerja, imamo
glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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veljavne kolektivne pogodbe in plačni sistem, ki bo zagotovil dogovorjeno
odpravo nesorazmerij (sicer z nekaterimi anomalijami) in ohranili smo vse
dosedanje pravice. Za to, pa smo morali popustiti nekaterim zahtevam Vlade,
ki pa niso več tako boleče, kot je bilo videti v začetku. Do nadaljnjega ni
napredovanj, ni nagrajevanja iz povečanega obsega dela, ni stimulacije za
delovno uspešnost in 4. četrtina odprave nesorazmerij bo izvedena v letu, ki
bo sledilo letu, ko bo rast BPD vsaj 2,5 % na letni ravni.
Zapletlo pa se je z izplačilom 3.četrtine odprave nesorazmerij, saj je rok za
izplačilo potekel pred datumom omenjene sklenitve dogovora med Vlado in
sindikati in tako ni bilo pravne podlage, da Vlada tega ne izplača. Vlada se
je vseeno odločila, da svoje obveze ne izpolni in tako bomo morali vlagati
zahtevke za izplačilo in kasneje verjetno še tožbe.
Kot sem omenil, smo tudi na področju sindikalnega dela pripeljali vse tako
daleč, da je skoraj vedno rezultat našega dela odvisen od (moči) odvetnikov.
Sindikati, ki z novim plačnim sistemom ne pridobivajo toliko kot ostali (ker
to že vsa leta imajo), so v tej igri z vsem veseljem sprejeli vlogo nevoščljivega soseda (itak značilnost slovenceljnov) in tako zapletli sindikalni boj še v
med sindikalni boj za več od drugih, za status in za člane.
Zaposlene v ZGS pa ne pestijo samo vladne zahteve in recesija. Imamo tudi
težave zaradi prehoda v nov plačni sistem za katerega so na MKGP ugotovili,
da vsebuje nepravilnosti, ki jih je nujno treba odpraviti. Zapleti te vrste segajo
v leto 2006, ko je Svet ZGS sprejel novo sistemizacijo z nekaterimi novimi
delovnimi mesti, med drugim tudi revirni gozdar I, II in III. Predvsem ta
delovna mesta so nastala zaradi ugotovitve, da obstajajo razlike med revirji
in zahtevnostjo dela v njih. Hkrati to sovpada tudi z različno izobrazbo med
revirnimi gozdarji in nova sistemizacija bi utegnila postaviti stvari na pravo
mesto. V času pogajanj za tarifni del Kolektivne pogodbe za dejavnost gozdarstva v javnem sektorju (KPDGJS), pa je vladna pogajalska skupina predlagala 5 delovnih mest za razvrstitev revirnih gozdarjev in tako so danes tudi
razvrščeni. Vlada je po prehodu na nov sistem izvedla tudi kontrolo izvedbe
in za ZGS so ugotovili, da imamo nova delovna mesta z višjo zahtevnostjo in
temu primerno zahtevano višjo izobrazbo in da nekatera nova delovna mesta
zasedajo delavci z neustrezno izobrazbo.
Ugotovljeno je bilo tudi, da so delavci, ki so šli na višja delovna mesta kot
so bili prej (prevedba „revirnega gozdarja“ v nov plačni sistem je le „revirni
gozdar V“ in „revirni gozdar IV“) s seboj neupravičeno prenesli vsa napredovanja. Za odpravo nepravilnosti je Ministrstvo za javno upravo skupaj z
MKGP najprej zahtevalo razvrstitev vseh revirnih gozdarjev s VI. stopnjo
izobrazbe na delovno mesto „revirni gozdar IV. Po nekaj dolgih in burnih
sestankih smo v sindikatu uspeli prepričati ministrstvi, da zaposleni v ZGS
s VI. stopnjo izobrazbe lahko zasedejo višja delovna mesta ob pogoju, da
imajo ustrezno število let prakse na delovnem mestu, ki se prevaja v nov

plačni sistem. Sklenjeno je bilo, da je to pravico nujno zapisati v spremembe
ZG, tako, da bo stvar ustrezno podprta. Ko smo po mesecih negotovosti rešili ta problem, pa je prišla zahteva, da je nujno odvzeti napredovanja vsem
zaposlenim, ki so po novem zaposleni na delovnih mestih, kjer se je zvišala
stopnja zahtevnosti. Takoj nam je bilo jasno, da bi tak ukrep povzročil popoln
nesmisel (revirni III in IV) in v tem duhu smo na nekaj sestankih na MKGP
dosegli dogovor, s katerim bi bilo možno izpolniti zahtevo po odpravi nepravilnosti ob ne prehudem udarcu za prizadete zaposlene.
Dogovor je bil, da po odvzemu napredovanj zaposleni ohrani vsaj en plačni
razred več, kot bi ga imel na nižjem delovnem mestu z vsemi svojimi napredovanji. Dogovor je bil tudi, da mora biti tudi po odvzemu napredovanj
razmerje med revirnim III in II vsaj dva plačna razreda. Ti pogovori so potekali na ravni Sindikat, MKGP in MJU in sicer od marca do avgusta. Za nas
počitnic ni bilo. Hkrati je direktor ZGS dobival iz MKGP zahteve za takojšnji odpravo nepravilnosti. Na Svetu ZGS, 3. septembra letos, je predstavnik MKGP (direktor direktorata) predstavil rešitev zapleta v zvezi z odpravo
nepravilnosti, ki je bila taka, kot smo jo izpogajali. Od omenjene seje Sveta
je vse v rokah ministrstva in direktorja ZGS. Sindikat je uspel doseči sprejemljiv dogovor, ki je postal uraden s potrditvijo na seji Sveta. Po seji pa se je
dogajalo še marsikaj. V rokah imate anekse, ki odvzemajo napredovanja. To
je zakonska zahteva in odvzema napredovanj ni bilo možno preprečiti. Poleg
revirnih gozdarjev izgubljajo napredovanja tudi nekateri zaposleni v ZGS iz
plačne skupine J, kamor so uvrščeni administrativno tehnični profili. Poskus,
da bi našim „tajnicam“, „finančnicam“, „operaterjem“ in „sodelavcem“ zagotovili nekoliko primernejši osebni dohodek ni ušel kontroli. Zahteve so,
da se tudi za omenjena delovna mesta odpravi nepravilnosti. Žal za ta mesta
ni nikakršnih zagotovil za morebitno omilitev sprememb, ki bodo sledile. Z
ogromno dela in truda smo vendarle dosegli dogovor, ki odvzem napredovanj
zaradi prehoda na zahtevnejše delovno mesto zmanjšuje na možni minimum.
Z MKGP smo se dogovorili tudi, da bi revirnim gozdarjem, ki izgubljajo 3 ali
več plačnih razredov priskočil na pomoč minister mag. Dejan Židan osebno.
On lahko uporabi zakonsko določilo o izrednem napredovanju in omenjenim
najbolj prizadetim na ta način omili odvzem napredovanj. Za zagotovitev te
ministrove pomoči svojim članom, pričakujem v prihodnjih dneh še zadnji
sestanek na MKGP na temo „revirni gozdarji“.
V upanju, da bomo uspeli v naših prizadevanjih, in z obljubo, da ne bomo
vrgli puške v koruzo, vas pozivam, da ste pozorni, pripravljeni, borbenega
duha in v dobri psihofizični kondiciji. V kolikor tega ne boste potrebovali
za morebitni bučen in odmeven zbor pred našim ministrstvom, vam bo pa
vsekakor prišlo prav za aktivno preživljanje decembrskih dni in bližajočih
se praznikov.

Vaš predsednik SZGS.
Igor Lampe

Gozdna šola na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, 			
21. – 26. avgusta 2010
Marijana Tavčar, OE Ljubljana
Jutro. Zadnje priprave, prenašanje miz in stojal s plakati iz brunarice pod
drevje pred njo, urejanje zloženk, razporejanje »šolskih« rekvizitov … Napihnemo še zelene in bele balone z logotipom našega zavoda in smo pripravljeni. V zadnjem hipu, kajti že prihajajo najzgodnejši obiskovalci 48.
mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni. In za
njimi še mnogi drugi. Samostojno, v parih, cele družine. Množično iz bližnje
okolice, pa tudi iz vseh drugih koncev Slovenije in drugih držav. Veliko jih
je iz sosednje Avstrije, katere meja se skoraj dotika Radgone. Nekateri malo
sramežljivi, drugi odprto radovedni. Že od daleč jih na naš predstavitveni
prostor vabi leseni palček, pomaga tudi prijazno vabilo na kozarec gozdnega
čaja.
Kmalu je predstavitveni prostor Zavoda za gozdove v brunarici in pred njo
poln obiskovalcev vseh starosti. Mladina izdeluje »gozdne svinčnike«. Iz na
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zraku sušečega se plastelina oblikuje gozdne sadeže in te pritrjuje na svinčnike iz naravnega lesa z logotipom zavoda. Na sosednji mizi se poleg najmlajših tudi odrasli radi poigrajo z igro Spomin, pri kateri se išče pare kartončkov
s fotografijo in botanično risbo užitnih gozdnih rastlin in gliv. Še posebej
najstniki se radi preizkusijo na »Slepi stezi«, kjer se z zavezanimi očmi ob
vrvi pretipljejo od drevesa do drevesa mini arboretuma drevesnih vrst, ki rastejo ob Muri in za katerega obstoj so zaslužni kolegi iz OE Murska Sobota.
Predvsem očetje skupaj z otroki ugibajo, iz katerega lesa in iz koliko starega
drevja so narejene lesene sestavljanke. Podajo se še v notranjost brunarice,
kjer si ogledajo razstavo lesov dreves, ki rastejo v Sloveniji. Pripravila sta jo
kolega Jože Prah in eden najskrbnejših lastnikov gozdov v Sloveniji, Tone
Odlazek. Obiskovalce zanimajo še plakati, na katerih je predstavljen projekt
EU na temo gozdne pedagogike PAWS – MED, katerega projektni partner v
Sloveniji je naš zavod. Pripravil jih je kolega, mag. Andrej Breznikar.

Vabilo na gozdni čaj ni izmišljeno. Iz delov rastlin, ki rastejo v gozdu, so ga
po našem naročilu zmešali v opatiji Stična. Na radgonskem sejmu nam ga
vsak dan prijazno skuha prijazni sosed, gostinec. Mi ga zmešamo z gozdnim
medom in ponujamo obiskovalcem. Hvaležno ga sprejmejo, celo otroci ugotavljajo, da je boljši kot kupljeni ledeni čaj. Tako na našem predstavitvenem
prostoru kmalu zaokrožijo cele družine, ki obenem še ugibajo, komu pripadajo razni »gozdni zvoki«, ki jih predvajamo v ozadju. Oglašajo se orel, jelen,
kukavica …, slišimo še rez motorne žage, šumenje listja … Obiskovalci so
vključili vsa čutila: vid, tip, voh, okus in sluh.
In tako cel dan, vsak dan sejma. Naporno delo, ki ga zmoremo s skupnimi
močmi, kolegi iz CE, OE Murska Sobota, OE Celje in OE Ljubljana.

Smisel početja? Letošnje dogajanje na predstavitvenem prostoru smo poimenovali »Gozdna šola–vir znanja za življenje«.
Glede na živahen odziv verjamemo, da so obiskovalci »šolarji«
pri tem pouku pridobili kar nekaj znanja o gozdu, pa tudi o
Zavodu za gozdove Slovenije. Ne nazadnje so nam mnoge lepe
misli zapisali tudi v knjigo vtisov.

Gozdni palček vabi

V Gozdni šoli

Recept za Gozdni čaj

Na Slepi stezi
glasilo Zavoda za gozdove Slovenije
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Podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2010

Stoletne izkušnje in znanje so temelj skrbnega dela
z gozdom
V sredo, 1. decembra 2010, smo podelili priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov Slovenije za leto 2010. Slavnostna podelitev, ki je že dvanajsta po vrsti, je bila na Turistični kmetiji
Hudičevec pri Razdrtem.
Namen priznanj je poudariti pomen skrbnega gospodarjenja z gozdom in
širjenja dobrega zgleda lastnikov gozdov. Priznanja je prejelo 14 lastnikov
gozdov iz vse Slovenije, po eden iz vsake območne enote. Letos so prireditev
pripravili sodelavci iz OE Postojna. Kljub pravemu zimskemu vremenu je
prireditev odlično uspela.
Letošnji prejemniki priznanj so: Janez Rudolf (OE Tolmin), Štefan Klinar
(OE Bled), Elizabeta Ortner Born (OE Kranj), Andreja Černivec (OE Ljubljana), Anton Pakiž (OE Postojna), Alojz Novak (OE Kočevje), Ignac Košak
(OE Novo mesto), Franc Juršič (OE Brežice), Jože Bučer (OE Celje), Ivan
Voler (OE Nazarje), Jožef Matija (OE Slovenj Gradec), Tone Ofentavšek (OE
Maribor), Alojz Jakič (OE Murska Sobota) in Marijan Suša (OE Sežana).
Prejemniki priznanj s svojim delom in odnosom do gozda izkazujejo vrednote dobrega gospodarjenja z gozdom: tesno življenjsko povezanost z gozdom,
vsestransko skrb zanj, prizadevanje za varno delo in usposobljenost za delo
v gozdu.

Nagrajeni lastniki gozdov
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glasilo Zavoda za gozdove Slovenije

Za odličen glasbeni program je poskrbel »Volk folk trio« iz Ilirske Bistrice.

