
Glasilo Zavoda za gozdove Slovenije

Spoštovane sodelavke, 
dragi sodelavci!

Za nami je burno leto, polno trdega dela. Vložen trud je obrodil 
sadove. Sprejeti so vsi načrtovani gozdnogospodarski načrti, 
dokončano je omreženje poslovnih enot Zavoda, prešli smo na 
skupne računalniške baze za evidenco poseka ter izvedbe varstvenih 
del, začeli smo z računalniškim izdajanjem odločb, uspešno smo 
se vključili v uresničevanje Programa razvoja podeželja, izdelali 
lovskoupravljalske načrte. Naša Lovišča s posebnim namenom so 
v letu 2007 delovala uspešno in usklajeno. Pri naštevanju nikakor 
ne smemo pozabiti uspešno izvedenih projektov, tako domačih kot 
mednarodnih, ki jih je Zavod izvajal samostojno ali v sodelovanju z 
drugimi institucijami.

Ob koncu leta 2007 so bila sprejeta dopolnila in spremembe Zakona 
o gozdovih, prišlo je do zamenjave vodstva Zavoda, direktorja in 
Sveta zavoda. Spremenjen Zakon o gozdovih nam nalaga nove 
naloge, kot so gozdni in naravovarstveni nadzor, spremeniti bomo 
morali sistemizacijo in statut. Torej nam tudi leto, ki je pred 
nami, obeta veliko dela, odgovornih delovnih nalog in zadolžitev. 
Za uspešno izvedbo programa dela bo potrebno, da vsak od nas 
prispeva k realizaciji po svojih najboljših močeh. Seveda morajo 
biti za realizacijo zastavljenega dela izpolnjeni določeni pogoji. V 
okviru danih možnosti bomo zagotavljali kar najugodnejše pogoje 
za delo. Še več pa lahko k temu prispevamo sami, tako bo delo 
opravljeno v ozračju medsebojnega zaupanja in sodelovanja na vseh 
ravneh.

Vsak se mora zavedati svojih dolžnosti. Večja odgovornost 
posamezniku nalaga več dolžnosti. Zato se moramo vsi truditi, da 
bomo svoje delo opravljali vestno in sprotno ter tako, da bodo naši 
sodelavci svoje dolžnosti radi opravljali v naši družbi. Ob krepitvi 
notranjih odnosov moramo povečati prepoznavnost Zavoda v 
javnostih, tako tistih, ki so naši neposredni deležniki, kot tistih, ki 
v nas prepoznavajo le javno službo, ki deluje na področju gozdarstva.

Vsem sodelavkam in sodelavcem bi se rad zahvalil za opravljeno 
delo v letu 2007. Zahvala velja tudi vašim najbližjim, ki so bili 
mnogokrat prikrajšani za trenutke, ki bi morali biti namenjeni 
njim. V letu 2008 pa vam želim veliko uspehov pri delu, osebnega 
zadovoljstva in sreče.

Jošt JAKŠA
direktor
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l intervju z direktorjem ZGS,
l program dela 2008,
l nagrajeni lastniki gozdov,
l Boštjan Škrlep – intervju,
l KE Sežana.
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Odličnost v gozdovih 2007 
Priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozda

T. Lesnik in B. Debevc, CE

V četrtek, 6. decembra 2007, je bila v gostilni Žolnir v 
Kostanjevici na Krki slovesna podelitev priznanj najbolj 
skrbnim lastnikom gozdov. Prireditev organizira ZGS, ki od 
leta 1999 vsako leto podeli priznanje najbolj skrbnim lastnikom 
gozdov, po enemu iz vsake od 14 območnih enot. Namen te 
aktivnosti javne gozdarske službe je opozoriti na pomen dobrega 
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in prikazati lastnosti ter 
delo skrbnih lastnikov gozdov. Na prireditvi so bili predstavniki 
MKGP, lokalnih skupnosti, poslanci državnega zbora, združenj 
lastnikov gozdov, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 
Sveta ZGS in drugih organizacij v družbenem okolju, ki je 
povezano z gozdovi in gozdarstvom.

Na fotografiji od leve proti desni:

1.   Alojz Kerin       (OE Brežice), 
2.   Ivo Večko       (OE Slovenj Gradec), 
3.   Stanko Goličnik       (OE Nazarje), 
4.   Tomo Prelog        (OE Postojna), 
5.   Janez Okoren       (OE Kočevje), 
6.   Karol Primožič      OE Bled), 
7.   Jošt Jakša        direktor ZGS, 
8.   Drago Makovec       (OE Murska Sobota), 
9.   Peter Vesel       (OE Novo mesto), 
10. Valentin Bezek        (OE Ljubljana), 
11. Viktor Volf       (OE Tolmin), 
12. Ivan Javeršek       (OE Celje), 
13. Marjan Krautberger   (OE Maribor), 
14. Janez Rant       (OE Kranj), 
15. Jože Meden       (OE Sežana), 
16. Tone Lesnik       ZGS. 

»LIST« – glasilo Zavoda za gozdove Slovenije je namenjeno informiranju zaposlenih v ZGS.
Glavni in odgovorni urednik:  Borut Debevc
Člani uredniškega odbora:  mag. Andrej Breznikar, Katja Konečnik.
Naslov uredništva:   ZGS Večna pot 2; e-mail: borut.debevc@zgs.gov.si
Lektor:    prof. Vlasta Milavec
Oblikovanje in priprava:  Tiskarna Utrip d.o.o. Brežice
Tisk: Tiskarna Utrip  naklada 900 izvodov.

Aktualno

Foto: B. Debevc

Jože Meden se je zahvalil za priznanje in izdal skrivnost za urejen gozd:
»Priden je treba bit, pa delati je treba.«

Skupno število lastnikov gozdov, s solastniki vred, je približno 500.000. 
Lastniki gozdov imajo pravico in dolžnost gospodariti z gozdovi, to je 
pridobivati iz njih les, graditi in vzdrževati gozdne prometnice, gozdove 
negovati in obnavljati ter pri tem upoštevati predpise in načela gozdarske 
stroke. Med lastniki gozdov so velike razlike v velikosti gozdne posesti, 
odvisnosti od dohodka iz gozda, interesa, opremljenosti in usposobljenosti za 
delo v gozdu. Med njimi so mnogi, ki si zaslužijo posebno priznanje.  Dobro 
gospodariti z gozdom pomeni negovati ga, pa čeprav ne moreš pričakovati 
od njega takojšnjih ali velikih dobičkov. Dober gospodar z gozdom je 
samoiniciativen, s svojim zgledom vzpodbudno vpliva tudi na druge lastnike 
gozdov. Ob njem je gozdar javne gozdarske službe dobrodošel svetovalec 
in pomočnik. 

Izbira najbolj skrbnega lastnika gozda teče v ZGS vsako leto na dveh ravneh. 
Najprej izbirajo skrbne lastnike po določenih kriterijih na krajevnih enotah, 
potem pa izmed njih na vsaki območni enoti z ocenjevanjem izberejo po 
enega, ki dobi priznanje na državni ravni. Od leta 1999 je doslej prejelo 
priznanje za skrbno gospodarjenje z gozdom 112 lastnikov gozdov, med 
njimi 4 ženske.



Jošt Jakša 

Gospod Jošt Jakša, novi direktor ZGS, je sodelavcem 
na Zavodu gotovo dobro poznan, saj je zaposlen v naši 
ustanovi že od njene ustanovitve dalje. Mnogi ste se pri 
vsakdanjem delu srečali z njim, morebiti ste tudi že 
medsebojno sodelovali pri izvedbi kakšnega projekta. 
Za naše bralce smo mu zastavili nekaj vprašanj, ki se 
dotikajo njegovega prihodnjega dela, načrtov in želja.

Najprej čestitke ob imenovanju na mesto direktorja ZGS. Pred 
vami so zahtevne naloge, pričakovanja zaposlenih so velika. 
Kakšni bodo vaši prvi koraki ob prevzemu nove funkcije? 
Hvala za čestitke. Prvi koraki bodo zagotovo povezani z zagotavljanjem 
pogojev za delo Zavoda. Pri tem mislim tako zagotavljanje finančnih 
sredstev, kot zagotavljanje pogojev za uspešno delo zaposlenih. Nikakor 
ne bo možno obiti novih obveznosti in nalog, ki jih pred Zavod postavlja 
sprememba in dopolnitev Zakona o gozdovih. Izhajajoč iz zgoraj navedenih 
del mora biti logična posledica tudi večja prepoznavnost Zavoda v 
javnostih.

Ali bi lahko na kratko povzeli vašo poklicno gozdarsko pot? 
Kateri del te poti vam je ostal v najlepšem spominu?
Svojo gozdarsko pot sem začel na Gozdnem gospodarstvu Bled, kjer sem 
skladno s programom pripravništva prvih 6 mesecev opravil na načrtovanju, 
predvsem na popisu stalnih vzorčnih ploskev, nadaljnjih 7 mesecev pa na 
TOZD Pokljuka. Po končanem pripravništvu sem bil revirni gozdar na TOK 
Jesenice, revir Dovje-Mojstrana. Zagotovo so spomini na delo revirnega 
gozdarja najlepši, saj je bilo to delo v čudovitem naravnem okolju, vezano 
na lastnike gozdov, načrtovanje razvoja gozdov (gozdnogojitveni načrti), 
kot na gozdno proizvodnjo in odkup lesa, tako na panju kot ob gozdni cesti. 
Po slabem letu na revirju sem bil premeščen na TOZD Pokljuka, kjer sem 
opravljal dolžnosti vodje zasebnega sektorja in vodje priprave proizvodnje 
za gospodarsko enoto Mežaklja in Radovna. Tudi na to obdobje so lepi 
spomini. Z reorganizacijo gozdarstva, ki je gozdarstvo razdelila na javno 
gozdarsko službo in gospodarske družbe, sem sprejel mesto vodje službe 
za varstvo gozdov na Centralni enoti ZGS. To delo sem opravljal vse od 
leta 1994 do imenovanja za direktorja. Da ne bo napačno razumljeno, 
tudi to delo sem imel rad in sem ga opravljal z veseljem, toda prvi stiki z 
gozdarstvom in prvi spomini nanj so le nekaj posebnega.

Kaj vas je vodilo k odločitvi, da ste kandidirali za direktorja 
ZGS in na koncu tudi zasedli tako odgovorno funkcijo?
Mnogokrat se človek sprašuje, kaj ga žene dalje. Težko je pojasniti, to je 
nek notranji nemir, želja po novih izzivih, spremembah v življenju. Temu 
je treba prišteti tudi željo, da uresničiš nekatere svoje zamisli, s katerimi 
bi rad izboljšal delo Zavoda. Uresničevanje zamisli je težko, če ne zbereš 
poguma, da stopiš naprej in sprejmeš odgovornosti, ki temu sledijo. 

ZGS je največja organizacija na področju gozdarstva v Sloveniji. 
Ali menite, da uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo skrbi za 
gozdove in ohranja bogato tradicijo gozdarstva v Sloveniji?
V to sem prepričan, saj je za nami 14 let uspešnega dela. Toda to ne pomeni, 
da se stvari ne morejo še izboljšati. Naša naloga je, da težimo k vedno 
boljšim rezultatom dela, k čemur nas zavezuje tako delo naših predhodnikov 
kot obveze do bodočih rodov gozdarjev. 

Kaj so po vašem mnenju primerjalne prednosti ZGS in kje so 
naše priložnosti?
Primerjalne prednosti Zavoda so zagotovo tradicija gospodarjenja z 
gozdom, ljudje, torej zaposleni na Zavodu, njih znanje in energija ter 
teritorialna organiziranost Zavoda, ki pokriva celotno območje Republike 
Slovenije.

Dotaknimo se še trenutno najbolj perečih vprašanj delovanja 
ZGS. Kakšno bo ravnanje novega vodstva v zvezi s predlogom 
nove sistemizacije in spremembo statuta ZGS? Navedena akta, 
precejšnjega pomena za delovanje ZGS, sta bila sprejeta s 
strani prejšnjega sklica Sveta Zavoda v decembru 2006, vendar 
pa Vlada RS k njima ni podala soglasja, zato akta posledično 
nista stopila v veljavo? 
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnil Zakona o gozdovih je Zavodu naložena 
naloga, da v prehodnem roku šestih mesecev uskladi svoje akte z določili  
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Zakona. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo pozvali, 
da nam vrne sistemizacijo, ki je bila na Svetu Zavoda potrjena v letu 2006 
in do danes ni dobila potrditve na vladi. Oblikovali smo komisijo, ki bo 
pripravila nov predlog sistemizacije in statuta Zavoda. Pri oblikovanju 
obeh dokumentov bo posebna skrb namenjena iskanju optimalnih rešitev za 
izvedbo nalog, ki jih mora izpolnjevati Zavod. Drugače povedano, poiskati 
bo potrebno poenostavitve pri že obstoječih nalogah, tako da bomo lahko 
dodali nove vsebine, ki se pričakujejo od nas. Pri oblikovanju dokumentov 
nikakor ne bomo smeli pozabiti na zaposlene, tako da jim bomo omogočali 
čim boljše pogoje za delo. Seveda bo za te cilje potrebno zagotoviti neke 
nove inštrumente, ki bodo omogočali doseganje teh ciljev.

Uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju se vse 
bolj izmika. Predstavnik ZGS deluje v vladni pogajalski skupini 
za pripravo panožne kolektivne pogodbe za javno službo na 
področju kmetijstva in gozdarstva. Ali so morebiti že znani 
rezultati dela te skupine, kdaj je realno mogoče pričakovati 
podpis panožne KP ter katere strateške cilje je ZGS zasledovala 
v pogajalskem procesu? 
Pogajanja o vstopu v nov plačni sistem je Zavod od začetka jemal zelo 
resno, za kar vedno dobimo pohvale. Poglavitni cilji, ki jih je Zavod v 
pogajanjih zasledoval, so odprava dolgoletnega zaostajanja plač zaposlenih 
na Zavodu v primerjavi z ostalimi v javnem sektorju, v čim večji meri 
uveljaviti posebnosti, ki so vezane na delo Zavoda in vzpostaviti oz. 
ohranjati notranja razmerja, kot to izhaja iz sistemizacije. Prvi obrisi novih 
plačnih razredov so že znani. Cilj, uvrstitev del v primerljive razrede, ki 
bi zaposlenim omogočal primerljivost z ostalimi, ki opravljajo podobne 
ali enake naloge, je načeloma dosežen. Pri tem je bilo glavno vodilo, da 
se uvrsti v primerni izhodiščni razred tiste delavce, ki imajo najnižje 
plače. Od določitve najnižjega plačilnega razreda pa do najvišjega, ki ga 
ima na Zavodu direktor, pa je prostor za uvrščanje vseh ostalih delovnih 
mest. Pri oblikovanju plačnih razredov je vodstvo Zavoda sodelovalo tudi 
s Sindikatom zaposlenih. Trenutno so pogajanja že blizu zaključka, torej 
lahko po sedaj dostopnih podatkih pričakujemo podpis panožne kolektivne 
pogodbe v prvem polletju 2008. Tako kot kaže sedaj, bi podpis zagotovil 
mnogo boljša izhodišča predvsem za najnižje vrednotena dela na Zavodu.

Ali bo novo vodstvo predlagalo spremembo pristojnosti in 
številčnosti katerega od poglavitnih organov Zavoda - npr. 
Sveta Zavoda (kot odgovor na kritike, da je 27- članski Svet 
zaradi razpršenosti v njem zastopanih intreresov premalo 
učinkovit) ali Strokovnega Sveta (omenja se možnost imenovanja 
predstavnikov OE)?
Kdo sestavlja Svet Zavoda je določeno v Zakonu o gozdovih. Podrobnejša 
sestava se določi s statutom. S statutom se določi tudi Strokovni svet 
Zavoda. Pri oblikovanju statuta bodo proučene tudi možnosti zmanjšanja 
števila članov Sveta Zavoda, kot pobuda, da se v strokovni svet imenuje 
predstavnike Območnih enot.

Na terenu v vlogi vodje službe za varstvo gozdov. 
Foto: B. Debevc
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Pred leti je bila že pripravljena Strategija razvoja ZGS, ki pa 
nekako ni zaživela. Ali se razmišlja o pripravi nove strategije 
razvoja ZGS? 
Strategija razvoja je zagotovo osnovni dokument, iz katerega izhajajo cilji, 
ki naj bi jih Zavod dosegal. Če želimo cilje doseči, jih moramo najprej 
prepoznati, nato pa piskati najustreznejše poti do njih. Zato bo v kratkem 
nujno ponovno prevetriti Strategijo razvoja Zavoda. Dopolnjena oz. na 
novo oblikovana strategija razvoja Zavoda bo vodilo za pripravo vseh 
drugih dokumentov, ki jih bomo oblikovali na Zavodu.

Kako vidite nadaljnji razvoj Zavoda in njegov položaj v 
družbi?
Zavod kot osrednja institucija na področju gozdarstva mora ohranjati 
tradicijo načrtnega usmerjanja gozdov in trajnostnega gospodarjenja 
z obnovljivim naravnim virom, to je gozdom kot celoto. Za boljšo 
prepoznavnost vloge gozda in gozdarstva bo potrebno povečati učinkovitost 
svetovanja lastnikom gozdov, pri tistih, ki niso lastniki gozda pa utrditi 
zavest, da je Zavod najboljši porok za trajnostno gospodarjenje z gozdom, 
ob hkratnem zagotavljanju vseh socialnih in ekoloških funkcij, ki jih 
moderna družba pričakuje od gozda.

Vemo, da ste družinski človek, ali se je vaša družina že privadila 
na vašo novo vlogo?

Poročilo z 2. redne seje 
Sveta Zavoda 
 
Blaž Kovač, univ. dipl. prav., poslovni sekretar

Člani Sveta Zavoda so se na 2. redni seji sestali v petek, 14. 
decembra 2007, v prostorih Čebelarskega centra na Brdu 
pri Lukovici. Predsednik Sveta Zavoda, g. Jeromel, je z 
vabilom predlagal osem točk dnevnega reda, od katerih sta 
vsebinsko izstopali zlasti dve – odločanje o Programu dela, 
Finančnem načrtu in Kadrovskem načrtu ZGS za l. 2008 ter 
imenovanje predsednika in članov strokovnega sveta ZGS. 

lV uvodnem nagovoru je predsednik Sveta Zavoda člane Sveta seznanil 
s sklepom 148. seje Vlade RS, z dne 28. 11. 2007, o imenovanju novega 
direktorja ZGS. Navedel je, da je bila na tej osnovi dne 3. 12. 2007 opravljena 
primopredaja funkcije in nalog direktorja med g. Kermavnarjem, v. d. 
direktorja, od  4. 12. 2006, in g. Jakšo, novim direktorjem ZGS. Izrekel je 
zahvalo dosedanjemu v. d. direktorju za korektno in tvorno sodelovanje 
s Svetom Zavoda, ki je v dobrih dveh mandatnih obdobjih vzdržalo 
raznovrstne poskuse zmanjšanja pristojnosti in pomena ZGS, hkrati pa 
novemu direktorju zaželel veliko uspehov pri vodenju ZGS. 

Po predstavitvi realizacije izvrševanja na 1. redni seji sprejetih sklepov, 
ki jo je podal direktor, so člani Sveta Zavoda soglasno potrdili zapisnik 1. 
redne seje Sveta Zavoda. V nadaljevanju seje je mag. Veselič, pomočnik 
direktorja za strokovne zadeve, predstavil Program dela ZGS za l. 2008, 
s poudarkom na specifičnih in razvojnih vsebinah delovanja strokovnih 
oddelkov v l. 2008, izpostavil pa je tudi nekatere odgovorne naloge, ki 
jih mora opraviti ZGS v prvi polovici naslednjega leta ob predsedovanju 
Slovenije Svetu EU. Finančni načrt ZGS in Kadrovski načrt ZGS za 
l. 2008 sta predstavila vodja Oddelka za finančne zadeve, ga. Krničar 
– Dremelj in vodja Oddelka za kadrovsko pravne zadeve, g. Juteršek. 
Po razpravi je Svet Zavoda sprejel Program dela, Finančni načrt in 
Kadrovski načrt ZGS, za l. 2008, na podlagi sprejetih dokumentov pa so 
območne enote ZGS zavezane izdelati Program dela OE ZGS za l. 2008 
in Finančni načrt OE ZGS za l. 2008 ter ju predložiti v obravnavo svetu 
OE ZGS. 

Člani Sveta Zavoda so nato sprejeli sklep o imenovanju mag. 
Živana Veseliča za predsednika strokovnega sveta ZGS ter sklep 
o imenovanju g. Lesnika, g. Matijašića, g. Grecsa, g. Beguša, g. 
Jonozoviča in g. Mikuliča za člane strokovnega sveta ZGS. Mandatna 
doba imenovanih traja 4 leta in je vezana na datum 2. redne seje Sveta 

27-članski Svet zavoda za gozdove                                                        Foto: B. Kovač

Tu ni enoznačnega odgovora. Zagotovo brez podpore domačih nihče od nas 
ne more uspešno opravljati svojih službenih obveznosti. Seveda so želje 
domačih, da bi bili čim več skupaj. Zato bo potrebno kar nekaj potrplenja 
vseh nas, da se privadimo novim razmeram in zahtevam, ki jih prinaša 
novo delovno mesto. Drugače povedano, privajamo se.

Pred kratkim smo zaključili praznične dni – ste si pod smrečico 
zaželeli kaj posebnega? Nam kakšno od želja zaupate?
Želja, ki bi jih postavil pod smrečico, je veliko. Toda zgolj hrepenenje in 
pričakovanje, da ti bodo želje izpolnila pravljična bitja, ne vodita nikamor. 
Zato je najbolj realna želja, da bi človek ohranjal notranjo energijo in 
zdravje, da bo z delom in prizadevnostjo izpeljal cilje, ki si jih je zadal v 
poklicnem in osebnem življenju. V poklicu bi rad nadaljeval in še izboljšal 
uspešno delo Zavoda, ustvarjal pogoje dela, v katerih bo večina zaposlenih 
rada prihajala na delo in se veselila svojih obveznosti. V zasebnem 
življenju bi ob željah, ki jih ima večina od nas, rad našel čas, da dokončam 
doktorski študij in tako končam začeto delo. Da pa ne bi bile vse želje zgolj 
nematerialne, lahko povem, da sem vedno vesel knjige, tako strokovne kot 
leposlovne. Prebiranje knjig je priložnost, da izpolnimo svoje znanje in 
poiščemo sprostitev po napornem dnevu.

Vprašanja sta pripravila:
Borut Debevc in Blaž Kovač

Zavoda tega mandatnega obdobja. Nekatere trenutne nejasnosti 
glede sestave strokovnega sveta, ki so posledica starih poimenovanj 
in stare delitve oddelkov, bo predvidoma odpravila naslednja 
sprememba Statuta ZGS. 
Svet Zavoda je sprejel tudi ambiciozno zastavljen delovni program Sveta 
Zavoda za l. 2008, ki poleg izvrševanja rednih pristojnosti Sveta Zavoda 
predvideva tudi sprejem oz. novelacijo precejšnjega števila aktov ZGS 
(Statuta ZGS, Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest, Poslovnika o delu Sveta Zavoda ter drugih aktov internega značaja, 
npr. Cenika storitev, Pravilnika o varstvu osebnih podatkov, Pravilnika o 
obveščanju, Pravilnika o delovnih razmerjih). Zadnji obravnavani točki 
dnevnega reda sta se nanašali na ureditev statusnih zadev ob prevzemu 
funkcije in nalog novega direktorja ZGS. Tako je Svet Zavoda na podlagi 
Sklepa o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih 
zavodov pooblastil predsednika Sveta Zavoda za podpis pogodbe o 
zaposlitvi z g. Jakšo, g. Jakšo pa za zastopanje in opravljanje vseh dejanj 
na področju financ, do vpisa spremembe zastopnika v sodnem registru 
pristojnega okrožnega sodišča. Svet Zavoda je izdal tudi soglasje k 
predlagani prerazporeditvi dosedanjega v. d. direktorja na delovno mesto 
pomočnika direktorja za splošne zadeve. 

Na naslednji, februarski seji Sveta Zavoda, bodo člani Sveta predvidoma 
obravnavali Poročilo centralne inventurne komisije, Poročilo o delu 
za l. 2007, Finančno poročilo za l. 2007, Poročilo o doseženih ciljih in 
rezultatih, Poročilo o gozdovih za l. 2007 in Program vlaganj v gozdove 
za l. 2008. Poročilo o delu, Poročilo o gozdovih, Finančno poročilo 
ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih bo nato ZGS posredoval 
v odločitev Vladi RS, v skladu s 30. členom Sklepa o organizaciji in 
začetku dela ZGS. 

Aktualno
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pri oblikovanju primernega življenjskega okolja ter pri presojah posegov v 
prostor, ki pomembno vplivajo na življenjsko okolje prosto živečih živali. 
V življenjskem območju velikih zveri je pomemben del strokovnega osebja 
vključen v delo intervencijske skupine za urejanje konfliktov med velikimi 
zvermi in prebivalstvom ter tudi pri številnih drugih nalogah, ki zadevajo 
velike zveri. Še naprej bomo ocenjevali škode po zavarovanih vrstah prosto 
živečih živali in podatke monitoringov posredovali na MOP. Na podlagi 
odločb MKGP bomo ocenjevali tudi škode od divjadi na nelovnih površinah 
in sodelovali pri komisijah za oceno škode od divjadi na drugi stopnji. 
ZGS sodeluje pri več mednarodnih projektih, ki obravnavajo divjad in 
zavarovane zveri. V zvezi z gozdnim živalskim svetom bomo sodelovali tudi 
z javnostmi.

Na področju stikov z lastniki gozdov in javnostjo 
bomo v letu 2008 nadaljevali z zastavljenim delom, ki mu dajejo vsebinske 
poudarke Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 in Nacionalni 
gozdni program ter novost - da lahko kmetje na podlagi izobraževanja ZGS 
opravljajo dopolnilno dejavnost izvajanja del z gozdno mehanizacijo. Še naprej 
bomo spodbujali združevanje zasebnih lastnikov gozdov. Z upravljanjem ali 
soupravljanjem okrog 50 gozdnih učnih poti po vsej Sloveniji, z organizacijo 
študijskih krožkov ter s številnimi prireditvami za javnost, še posebej za 
šolsko mladino, ki so še posebej pogoste ob Tednu gozdov konec meseca 
maja, bomo osveščali javnost glede odnosa do okolja in narave, še posebej 
gozda. Več aktivnosti bomo izvedli tudi ob Dnevu Zemlje v mesecu aprilu 
ter Evropskem Tednu gozdov v mesecu oktobru. Dopolnjevali bomo spletno 
stran ZGS, še naprej izdajali interno glasilo List, ter sodelovali z mediji pri 
obveščanju lastnikov gozdov, osveščanju javnosti ter promociji gozda in 
gozdarstva.

V 10 loviščih s posebnim namenom v sestavi ZGS
pričakujemo v letu 2008 obiske gostov v zvezi s predsedovanjem Slovenije 
Evropski uniji. Poleg izvajanja lova in dejavnosti s področja lovskega turizma 
bodo lovišča s posebnim namenom tudi v letu 2008 izvajala pomembne javne 
naloge, kot so na primer sodelovanje v intervencijski skupini za urejanje 
konfliktov med medvedom in prebivalstvom, sodelovanje pri razvojnih in 
raziskovalnih nalogah ter delovanje na področju osveščanja javnosti.

ZGS je v letu 2007 za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG 
RS) opravil vse naloge in pričakujemo, da bo sodelovanje med institucijama 
v letu 2008 enako tvorno kot v preteklih letih. ZGS bo, skladno z Zakonom 
o gozdovih, tudi v letu 2008 sodeloval s številnimi domačimi in tujimi 
raziskovalnimi in razvojnimi institucijami pri izvajanju raziskovalnih oziroma 
razvojnih nalog najrazličnejših vsebin, povezanih z gozdom. Še posebej tesno 
bo na raziskovalnem oziroma razvojnem področju sodeloval z Gozdarskim 
inštitutom Slovenije in Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 
pri BF, Univerze v Ljubljani.

Potem ko smo v letu 2007 povezali v enoten informacijski sistem vse 
organizacijske enote ZGS, bomo v letu 2008 nadaljevali z oblikovanjem 
centralnih baz podatkov in z razvojem intraneta.

Delo ZGS v prvem polletju 2008 bo nedvomno zaznamovalo tudi 
predsedovanje Slovenije EU. Slovenija načrtuje na področju gozdarstva 
dve večji srečanji predstavnikov držav članic EU, izdelali bomo CD s 
predstavitvijo slovenskega gozda in gozdarstva, LPN pa se bodo pripravila na 
pričakovan povečan obisk gostov v tem času.

Aktualno

Program dela ZGS 
za leto 2008
 
Živan Veselič, Andrej Breznikar

Konec lanskega leta smo pripravili Program dela ZGS za leto 
2008. Program je bil obravnavan na 2. seji sveta ZGS, kjer so 
člani sveta podali svoje pripombe k Programu, le tega mora 
potrditi še vlada RS. V Programu dela so definirane vse naloge, 
ki jih bo ZGS opravil v letu 2008. Večina jih je določena z zakoni 
in drugimi pravnimi akti, ki urejajo področje gozdarstva. Za 
bralce smo pripravili povzetek programa dela po posameznih 
strokovnih področjih dela ZGS.

Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja: 
bomo v letu 2008 izvajali tekoča dela na izdelavi gozdnogospodarskih 
načrtov gospodarskih enot ter v zvezi s posegi v prostor, skladno z določili 
spremembe Zakona o gozdovih. Z MOP bomo sodelovali pri nalogah v zvezi 
z območji Natura 2000 ter dopolnili računalniške programe za izdelavo 
gozdnogospodarskih načrtov, ki bodo skladno z Operativnim programom in 
akcijskim načrtom ohranjanja narave postali upravljavski načrti teh območij 
za gozdove. Z občinami bomo sodelovali pri pripravi strategij prostorskega 
razvoja in prostorskih redov občin. Še naprej bomo sodelovali tudi v procesu 
certificiranja gozdov v Sloveniji (po PEFC in FSC shemi).

Na področju gojenja gozdov 
bomo v letu 2008, poleg izvajanja tekočih nalog na izdelavi gozdnogojitvenih 
načrtov, izbiri drevja za posek ter zagotavljanju izvedbe potrebnih gojitvenih in 
varstvenih del, izdelali računalniško aplikacijo za izdelavo gozdnogojitvenih 
načrtov prek internega omrežja. Tudi v letu 2008 bomo posebno pozornost 
posvetili pomoči lastnikom gozdov, da bodo izkoristili razpoložljiva sredstva 
državnega proračuna in razvojnih skladov EU, ki so namenjena sofinanciranju 
vlaganj v gozdove.

Pri varstvu gozdov 
bo nedvomno tudi v letu 2008 še vedno veliko dela z zatiranjem 
podlubnikov. Nadaljevali bomo s sanacijo velikega požarišča na Krasu. 
Skladno z razpoložljivimi sredstvi iz MOP bomo nadaljevali z dejavnostjo 
naravovarstvenega nadzora v gozdnem prostoru in se pripravljali na izvajanje 
nadzora, kot ga določa sprememba Zakona o gozdovih. Z Upravo RS za zaščito 
in reševanje bomo usklajevali Državni načrt za velike požare, na področju 
karantenskih bolezni pa bomo sodelovali s Fitosanitarno upravo RS.

Na področju gozdne tehnike 
se bomo v letu 2008, poleg tekočega dela izdelave tehnoloških delov 
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov, usmerjanja sečnje in 
spravila lesa ob izdaji odločb za sečnjo, kontroli sečišč v gozdu, izobraževanja 
lastnikov gozdov in vzdrževanja gozdnih prometnic ter določevanja režimov 
prometa na gozdnih cestah, posvetili zlasti nadaljevanju izpopolnitve 
informacijskega sistema za evidenco gozdnih cest ter za planiranje in 
spremljanje izvajanja vzdrževanja gozdnih cest, sodelovanju z občinami 
pri usklajevanju mreže občinskih cest z omrežjem gozdnih cest ter pomoči 
lastnikom gozdov pri prijavah na razpis za koriščenje sredstev iz skladov 
EU za investicije v gozdne prometnice in gozdno mehanizacijo na podlagi 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. V letu 2008 bomo 
nadaljevali s proučevanjem novih tehnologij dela v gozdovih ter sodelovali 
pri njihovem vključevanju v gozdno proizvodnjo v Sloveniji. Sodelovali bomo 
tudi pri razvoju pridobivanja manj kakovostnega lesa iz gozdov, namenjenega 
proizvodnji energije ter tako prispevali k izpolnjevanju obvez Slovenije do 
povečanja deleža energije, pridobljene iz alternativnih virov. Na tem področju 
bomo sodelovali tudi z organizacijo FAO.

Na področju divjadi in lovstva  
so 4. leta po sprejemu Zakona o divjadi in lovstvu strokovne dejavnosti tekoče 
stekle skladno z novimi predpisi, ki pa še niso v celoti izdelani. V postopku 
sprejemanja je nov Zakon o divjadi in lovstvu. Pri izdelavi novih predpisov 
bomo v letu 2008 sodelovali z resornimi ministrstvi in drugimi institucijami 
ter organizacijami. Že štirinajstič bomo izdelali letne lovsko upravljavske 
načrte za vsa lovsko upravljavska območja. Tudi v letu 2008 bomo sodelovali 

Pomočnik direktorja za strokovne zadeve.                                         Foto: B. Debevc
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Druga licitacija vrednejših 
sortimentov v Sloveniji 
Slovenj Gradec 
 
Jože Mori

Po uspešni izvedbi prve licitacije vrednejših lesnih sortimentov 
so se prizadevni člani Društva lastnikov gozdov Mislinjske 
doline skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije, odločili, 
da licitacijo izpeljejo tudi to zimo. Pri pripravi zelo dejavno 
sodelujejo tudi nekateri gozdarji ZGS in Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije.

V tem času so lastniki gozdov končali z 
dovozom hlodov na prostor za licitacijo 
na letališču pri Slovenj Gradcu. 
Lastniki iz vse Slovenije so pripeljali 
preko 1000 hlodov, skupna količina 
pa znaša preko 900 m3, kar je znatno 
več kot na prvi licitaciji. Kot na prejšnji 

licitaciji je tudi tokrat največ hlodov gorskega javora, češnje, hrasta, sadnih 
vrst, precej pa je tudi orehovih hlodov.

Javljajo se tudi že zainteresirani  kupci tako iz Slovenije kakor tudi iz 
tujine. Kupci imajo čas do 4. februarja izbrati les, ki ga nameravajo kupiti. 
Na ta dan bo namreč odpiranje ponudb, ki jih bodo kupci pred tem oddali 
v zaprtih kuvertah.

Potrebno je tudi poudariti, da pri pomoči lastnikom pri pripravi in 
transportu lesa za licitacijo sodeluje vse več terenskih gozdarjev ZGS. 
Njihova vloga je zelo pomembna, saj lahko lastnikom gozdov svetujejo že 
na samem začetku, ali je določeno drevo oz. hlod sploh dovolj kakovosten, 
da se ga splača peljati na licitacijo. Nesmiselno je namreč na licitacijo v 
Slovenj Gradec peljati hlod povprečne kakovosti npr. iz Tolmina, saj so 
transportni stroški zelo visoki in če potem lastnik ne doseže dobre cene, je 
veliko bolje, da ga proda ob kamionski cesti. 

Kratke novice

Na sredini Jože Mori

Vse, ki jih zanima po kakšni ceni in kakšen les prodajajo na 
licitaciji, bodo imeli to priložnost videti 12. februarja, ko bo 
Dan odprtih vrat, na katerem bodo širši javnosti predstavljeni 
rezultati. 

Nekateri terenski gozdarji ZGS tudi pomagajo pri izmeri, zbiranju in 
organiziranju prevoza lesa, kar lastnikom močno olajša delo, predvsem pa 
zmanjša stroške transporta. Zato upamo, da se bo v prihodnje za pomoč 
lastnikom pri izvedbi licitacije odločilo še več gozdarjev ZGS. 

Posvet ob stoletnici uvedbe 
kontrolne metode v 
snežniških gozdovih,  
Postojna, 12. december 2007
 
Borut Debevc

Strokovni posvet sta organizirala ZGS OE Postojna in Gozdno 
gospodarstvo Postojna. Snežniški gozdovi, ki se na Notranjskem 
raztezajo na 16.000 hektarjih, so verjetno edinstven primer, 
saj so že pred sto leti uvedli sonaravno, kontrolno metodo 
gospodarjenja, zaradi katere so ti gozdovi med najbolj 
ohranjenimi v Evropi. 

Na posvetu je bilo predstavljenih več referatov na to temo 
(objavljeni so na spletni strani ZGS), kot zanimivost pa 
navajamo le nekaj citatov.

Prof. dr. Franc Gašperšič
V zvezi s kontrolno metodo je zanimivo Schollmayerjevo opozorilo v 
Navodilih, da morajo biti vsi podatki meritev in o gospodarjenju (evidenca) 
tako zbrani, da omogočajo kasneje »vpogled v preteklost«. 

Schollmayerjeva Navodila so bila dosledno uporabljena pri izdelavi načrta 
za revirje Snežnik, Leskova dolina, Mašun in Jurjeva dolina leta 1912. Ta 

Foto: B. Debevc
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načrt je imel tudi na zunaj (oblikovno) zelo reprezentativno podobo. Pod 
vodstvom Schollmayerja sta ga sestavila njegova sodelavca, inženirja H. 
Novak in K. Karnthaler. V Schollmayerjevih Navodilih ni nikjer izrecno 
uporabljen pojem kontrolna metoda, v uvodu k načrtu iz leta 1912 pa je že v 
prvem stavku zelo jasno izražena naslednja kontrolna misel:

“Z gozdnogospodarskim načrtom zasnovano gospodarjenje z gozdovi ne 
smemo sprejeti kot zaključeno in nespremenljivo delo, ampak ga je treba, 
tako v njegovih temeljnih načelih kakor tudi v posameznih delih, v skladu 
s časom stalno razvijati in prenavljati.” 

V tem stavku si lahko predstavljamo vsebovane naslednje vsebinske 
elemente kontrolne metode: razvojni pristop (v skladu s časom = v skladu 
z razvojem v gozdu in njegovim družbenim okoljem), kritičnost (do 
obstoječega), prilagajanje spremembam, inoviranje (prenavljanje). 

dr. Andrej Bončina 
V razvoju gozdarstva na Slovenskem je bilo nekaj ključnih vplivov in 
dejavnikov, ki so oblikovali avtohtono gozdarsko šolo. Pojav in kasneje 
razvoj kontrolne metode je zagotovo eden izmed takšnih vplivov. Heinrich 
Schollmayer je leta 1906 izdal Direktiven für die Bestandesaufnahmen 
und die Betriebseinrichtung auf der F.G.-Herrschaft Schneeberg – torej 
navodila za gozdno inventuro in urejanje snežniških gozdov, s katerimi je 
vpeljal natančno spremljavo razvoja gozdov in gospodarjenja (Gašperšič 
1995, Perko 2005). V delu ne omenja pojma kontrolna metoda ali česa 
podobnega, vendar je iz zasnove razvidno, da gre za način dela, ki ga lahko 
označimo kot gospodarjenje z gozdovi na osnovi kontrolne metode. To se 
omenja tudi v literaturi, saj za Schollmayerjevo gospodarjenje z gozdovi na 
Postojnskem najdemo oznake, kot so postojnska kontrolna metoda ali tudi 
snežniška kontrolna metoda (Mlinšek 1972; Kurth 1994; Gašperšič 1995). 
Schollmayer je skratka v upravljanje z gozdovi vpeljal monitoring, če bi 
to želeli imenovati s sedaj pogostim izrazom na področju gospodarjenja 
z naravnimi viri in okoljem. Pri tem se pogosto ne ve ali pa se pozabi, da 
gre za fazo v procesu upravljanja, ki ima, kot vemo, v gozdarstvu dolgo 
tradicijo. 

Kontrolna metoda ali adaptivno upravljanje je primerna podlaga za delovanje 
gozdnega posestnika, revirnega gozdarja, načrtovalca in tudi gozdarskega 
politika. Vsebuje naboj pozitivizma, saj je usmerjena k stalnemu preverjanju 
dosedanjega in iskanju novega, boljšega. Čeprav je lažje biti kritičen 
do drugih kot do lastnega dela, je pomemben element kontrolne metode 
samokritičnost. Pri tem ne gre za javno samokritiko, ampak za kritičen 

Udeleženci                                                                                              Foto: B. Debevc

ZBORNIK  
 
Mateja Cojzer, OE Maribor

Podravsko gozdarsko društvo s sedežem v Mariboru, Tyrševa 15, 
je praznovalo lani, kot pravni naslednik vseh prejšnjih društev, 
ki so delovala v okviru gozdarske dejavnosti, 60-letnico obstoja 
oziroma povezovanja društvene misli v gozdarski stroki.

Povezovanje društvene misli v gozdarstvu je prisotno in dovolj trdno tudi 
danes. Za to so zaslužni mnogi zanesenjaki, ki so v preteklem obdobju 
nesebično delovali in to misel ohranjali. Tem gre tudi zasluga, da so iz 
svojih gozdarskih dnevnikov in po spominu pripravili zapise o aktivnostih 
v društvu po posameznih letih opisovanega obdobja. K temu so dodali še 
ohranjene uradne zapisnike, nekatere objavljene članke in obilo slikovnega 
materiala. 

Namen Zbornika je bil:
l	 zbrati ves slikovni in napisan material na enem mestu,
l	 pripraviti zgodovinski in kronološki pregled organiziranosti in 

delovanja društva,
l	 podati pregled delovanja društva po posameznih obdobjih,
l	 prikazati pomembnejše projekte društva,
l	 podati pregled sodelovanja z drugimi društvi in
l	 podati pregled do sedaj podeljenih priznanj in nagrad članom 

društva.

Zbrano gradivo ob 60-letnici Podravskega gozdarskega društva predstavlja 
dokument o vlogi in pomenu društva pri ohranjanju splošno koristnih in 
ostalih funkcij gozda ter vzpodbudo za delovanje društva tudi v bodoče.

Jubilejni »ZBORNIK« namenjamo v zahvalo in spomin vsem, ki so 
sodelovali in še sodelujejo pri oblikovanju društvenega življenja in s tem 
ohranjanja društvene misli v gozdarstvu.

Zbornik lahko naročite pri Podravskem gozdarskem društvu, cena izvoda 
je 20,00 €.mateja.cojzer@zgs.gov.si (041/657-752)Prof. dr. Franc Gašperšič                                                                      Foto: B. Debevc

in odgovoren odnos do lastnega dosedanjega dela in pozitiven odnos do 
prihodnosti. Oboje prispeva k boljšemu ravnanju z gozdovi. Zato je treba 
ustvarjati razmere, ki bodo spodbujale in nagrajevale posameznike, ki bodo 
z inovativnim in razvojno naravnanim delom zagotavljali razvoj področja 
in panoge. Naj bo to poziv za afirmacijo kontrolne metode v gozdarstvu 
tudi v prihodnosti.

Jože Sterle, univ. dipl. inž. gozd.
Mašun kot gozdarska postojanka je bil postavljen tudi  zato, ker so kmetje 
iz Pivške doline še vedno  kradli les, kljub temu da so po odpravi servitutov 
že imeli svoje gozdove. Zidana hiša te postojanke je bila zgrajena leta 
1874, vendar so se 24. 8. 1874 zbrali kmetje iz Knežaka (120) in do tal 
porušili zgradbo ter pregnali delavce. Prestrašeni gozdarski nadzorniki so 
se poskrili in opazovali početje razjarjenih kmetov. Kasneje so jih ovadili 
oblasti, ki jih je kaznovala z denarno in zaporno kaznijo.



Kratke novice

Izšel je ključ za določanje 
izbranih vrst gozdnih 
praproti 
 
Andrej Breznikar, Mateja Cojzer

Konec preteklega leta je v založbi ZGDS in ZGS izšel Prirejen 
slikovni ključ za določanje izbranih vrst gozdnih praproti. 
Avtorica priročnika je naša sodelavka Mateja Cojzer iz 
mariborske območne enote. Mateja končuje podiplomski 
doktorski študij gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov na 
Biotehniški fakulteti v okviru programa dodatnega formalnega 
izobraževanja zaposlenih v ZGS. Pri podiplomskem 
izpopolnjevanju se je osredotočila na fitocenologijo kot tisto 
strokovno področje gozdarstva, kjer v Zavodu pri vsakdanjem 
delu večkrat občutimo pomanjkanje znanja. 

V zvezi s vprašanjem, 
zakaj in kako je priročnik 
nastal, nam je Mateja 
povedala: »Svet praproti 
me je pritegnil, ko sem se 
spomladi 2004 odpeljala 
na teren v Vzhodne 
Haloze, kjer sem kot 
»načrtovalka« opisovala 
sestoje. Ker gozdne 
združbe določamo na 
nivoju sestojev, je nastal 
problem, kam v Halozah 
uvrstiti rastišče, na 
katerem skupaj rastejo 
jelka, plemeniti listavci 
in praproti. Koliko je 
različnih vrst praproti in 
da jih pravzaprav niti ne 
poznam, sem prav dojela 
šele tisti dan. Po mučnem 
določanju s pomočjo 
Male flore Slovenije sem 
spoznala, da nam manjka 
ključ z razlago znakov in 
fotografijami. Po treh letih nabiranja in proučevanja je nastal izdelek, ki 
je pravkar izšel. Priznam, da so me te zelene rastline v neki meri zasvojile 
in mi pustile pečat poklicne deformacije, da vedno in povsod oprezam 
za njimi in da me še vedno impresionira, ko odkrijem novo, meni še 
nepoznano.« 

Ključ za prepoznavanje praproti je delno povzet po Mali flori Slovenije, 
zato nosi ime prirejeni, naziv slikovni pa zato, ker je na vsaki točki med 
dvema možnostima zapisana še številka slike oziroma fotografije, ki si 
jo lahko ogledamo za lažjo odločitev. V ključu je predstavljenih 23 vrst 
praproti, ki večinoma rastejo po naših gozdovih in so vezane na določene 
gozdne združbe. Izpuščene so le vrste, ki so redke in tiste, ki rastejo 
večinoma po skalovju in v visokogorju oziroma so za določanje gozdnih 
združb nepomembne. 

Ključ obsega 71 barvnih strani, obogaten je s slikami in fotografijami ter z 
obsežno razlago zgradbe praproti in zgradbe lista praproti, kar je za branje 
ključa bistvenega pomena. Na kratko je predstavljena tudi sistematika 
praproti. Slike prikazujejo skenirane posušene osebke, fotografije so 
avtorsko delo več avtorjev, ki so navedeni v priročniku. Vzorci praproti 
so bile nabrane na območju severovzhodne Slovenije (Haloze, Pohorje, 
Topla, Kapla).

Ključ je namenjen predvsem gozdarjem in je bil izdelan za potrebe 
določanja gozdnih združb. Konec leta 2007 je bil priročnik v okviru 
Oddelka za gojenje in varstvo gozdov nabavljen za vse OE in KE. Svoj 
osebni izvod lahko naročite pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije, 
cena pa je dobrih 10 €.

Topolovška pot
Livek 2007, Študijski krožek OE Tolmin 
 
Jožica Podreka, OE Tolmin, Foto: Dani Oblak

V soboto, 22. decembra 2007, smo v okviru študijskega krožka, 
ki ga je organiziral ZGS, OE Tolmin, odprli Topolovško pot in 
simbolno povezali vasi Livek in Topolovo, ki ju je do tega dne 
ločevala državna meja.

V novembru 2007 smo se na pobudo 
ZGS organizirali v študijski krožek, 
v katerega so se vključili predvsem 
zainteresirani domačini iz Livškega. 
Po uvodnem predavanju mentorja 
in predstavnika za stike z javnostjo 
na OE Tolmin, Danijela Oblaka 
in po predlogih domačinov smo se 
odločili, da širši javnosti predstavimo 
Topolovško pot, ki je vpeta v dolgoročnejši projekt študijskih krožkov 
“Zgodovinske poti skozi gozd na Livškem”, saj se je pokazalo, da imajo 
domačini še veliko idej, predvsem pa volje za nadaljnje delo na tem 
področju.

Livško zajema poleg največje vasi Livek tudi ostale manjše zaselke, ki so 
raztreseni v njegovi okolici. Poleg Matajurja se na drugi strani prevala 
dviga Kuk, na katerem je bilo nekoč daleč naokrog znano smučišče. 
Danes je to dokaj “zaspan” del, saj so domačini ostali brez vaške trgovine, 
gostilne, letos pa tudi brez šole. Neizbrisen pečat pestrega zgodovinskega 
dogajanja na tem področju (v zadnjih petstotih letih je livška dežela 
pripadala več kot desetim mejnim pasovom) je pustilo za seboj zanimive 
zgodbe in objekte vredne ogleda. Zato predstavlja Topolovška pot samo 
delček v mozaiku celotne predstavitve tega področja. 

Topolovška pot, ki se začne pri cerkvi sv. Jakoba na Livku, je najkrajša 
pot med vasjo Livek in Topolovo v Italiji in ima zanimivo vsebino. Poleg 
bajeslovnih Krivopet, ki prebivajo v jami ob poti, pelje pot mimo nekdanje 
železnice, ki so jo uporabljali v preteklosti za prevoz lesa, nekdanjega 
pokopališča, perišča, ki je služil predvsem za časa prve svetovne vojne, 
apnence, v kateri so kuhali apno, ter nekdanjega konfina (meje). Nadaljuje 
se po italijanski strani, kjer so umetniki s celega sveta, ki se poleti zbirajo 
v Topolovem,  postavili umetniške inštalacije. 

Tablo o Topolovški poti smo otvorili v soboto, na dan, ko so “padle” meje, 
samo otvoritev pa popestrili tudi z domišljenim programom. Nekaj o 
študijskih krožkih nam je na otvoritvi povedal Tone Lesnik. Sledilo je 
simbolično stresanje livške in topolovške zemlje v kamnito kroglo, ki jo je 
izdelal domačin Bruno Grosar. Program nam je popestril tudi livški pevski 
zbor, ki je za to priložnost zapel nekaj pesmi. 

Študijski krožek je uspešno izpolnil vlogo zglednega povezovanja 
in sodelovanja ne samo ljudi v vasi ampak dveh sosednjih vasi, 
ki sta nekoč živeli pod bremenom državne meje.
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100 ekocelic 
v Dobravi pri Brežicah 
 
Mag. Hrvoje T. Oršanič

Nedavno smo zaključili projekt LIFE04NAT/SI/000240 – 
»Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski 
sistem«, katerega cilj je bil v sistemskem reševanju vprašanj 
trajnostnega upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji. 
Za namene projekta je bilo izbranih pet »pilotnih« območij: 
Boletina, Jelovica, Petelinjek, Snežnik, Jovsi in Dobrava. 
Nosilec projekta je bil Zavod RS za varstvo narave; ZGS pa je v 
projektu sodeloval kot eden izmed projektnih partnerjev.

Razen iskanja možnosti umeščanja vsebin Nature 2000 v že obstoječe 
inštrumente upravljanja je bilo v sklopu projekta izvedeno kar nekaj 
zanimivih, odmevnih in pomembnih praktičnih naravovarstvenih akcij. 
Ena izmed teh je vsekakor vzpostavitev mreže ekocelic v gozdu Dobrava 
pri Brežicah (OE Brežice, KE Brežice). 

Namenov vzpostavitve mreže ekocelic je več. Osnovni namen je v 
izboljšanju gnezdilnih možnosti za srednjega detla (Dendrocopos 
medius), posredni namen pa animacijsko/promocijski za lastnike 
gozdov in širšo ter lokalno javnost. 

Kaj je ekocelica? Edina »uradna« definicija je zapisana v Zakonu o divjadi 
in lovstvu (ZDLov_1), ki pravi, da je ekocelica ožji del naravnega okolja, 
ki omogoča prosto živečim živalskim vrstam nujne pogoje za njihov 

obstoj. V tem smislu je ekocelica, namenjena srednjemu detlu, po vsebini 
nekoliko »nenavadna«. Gre namreč za stoječa drevesa hrasta doba, ki so 
po kvaliteti manj zanimiva (razvejana krošnja, slabše vitalnosti, prisotnost 
trohnobnih gliv) in so ponavadi prva posekana za drva. Srednji detel ima 
namreč nekoliko mehkejši kljun od ostalih vrst in zato najraje išče hrano ali 
dolbe gnezdilne luknje na hrastih, na katerih so že glive, ki les zmehčajo. 
Tipična umestitev gnezdilne luknje na drevesu je pod »streho« trosnjakov 
trohnobnih gliv.

Izbora možnih lokacij smo se lotili tako, da smo najprej pripravili 
pregledno sestojno karto gozdnega kompleksa, katero smo prekrili 
s koordinatnim sistemom in po enotnem ključu pripravili seznam 
primernih parcel in njihovih lastnikov. Hkrati je bila pripravljena 
tudi vsebina zakupne pogodbe za del zemljišča z ekocelico, s katero 
se je lastnik gozda zavezal, da bo izbrano ekocelico (drevo) ohranjal 
v svojem gozdu deset let, v slučaju izpada pa poskrbel za nadomestno 
drevo. Lastnik gozda, v katerem smo našli primerno ekocelico in je 
bil pripravljen pri projektu sodelovati, je prejel finančno stimulacijo v 
višini 170 eurov za posamezno ekocelico. 

Lastnike gozdov smo vabili na dve posvetovanji, na katerih smo jim 
predstavili vsebino projekta in podprojekta ekocelic. V končnici smo 
sklenili pogodbe za 102 ekocelice. Uspelo nam je tudi dokaj enakomerno 
razporediti ekocelice po celotni površini gozdnega kompleksa. V bližini 
urejenega lokalnega spomenika žrtvam fašizma, ki je lociran sredi 
gozdnega kompleksa, opremljen s parkiriščem in urejeno dostopno stezico, 
smo opredelili učno ekocelico, katera (zaradi lahke dostopnosti) služi 
izobraževanju večjih skupin obiskovalcev. Ob parkirišču smo postavili 
večjo izobraževalno tablo. 

Pri iskanju potencialnih ekocelic in sklepanju pogodb z lastniki gozdov se 
je zelo potrudil revirni gozdar s KE Brežice, g. Jože Gerjevič. Delo je bilo 
obsežnejše in zahtevnejše, kot smo na začetku ocenili, tako da je moral 
pogosto z lastniki gozdov na teren tudi v svojem prostem času.

Po zaključku akcije izbora ekocelic smo pripravili tiskovno konferenco, 
na kateri smo poudarili vpetost gozdarstva v ohranjanje narave in nov 
prispevek k ohranjanju ugodnega stanja ene od določevalnih vrst Nature 
2000. Bili smo enotnega mnenja, da si tovrstnih praks v bodoče želimo še 
veliko več.  

Andrej in Gero

Ekocelica                                                Vse foto: H. Oršanič

Srednji detel

Iz naše prakse

Dobrava mreza ekocelic
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Teden vseživljenjskega 
učenja v Radečah 
 
Jože Prah, Foto: Aleš Šeško

V nedeljo, 14. oktobra 2007 se je v organizaciji Študijskega 
krožka Sprehod skozi gozd, KTRC Radeče, Občine Radeče, 
ZGS, ŠK Sopota, ACS, Ljudskih pevcev Svibno, ŠK od vznika 
do evra, Čebelarskega društva Radeče, Društva kmečkih 
žena Arnika, Zasavskega muzeja Trbovlje in kmetije Adama 
Ključevška izvedla (ob Tednu vseživljenjskega učenja v naši 
državi) tradicionalna akcija z naslovom: V SVIBNEM JE 
RES LEPO. Zbralo se je več kot 500 ljudi.

Tako smo na domačiji Adama Ključevška na Počakovem oblikovali 
velik javni dogodek s spodbudami in predstavitvami aktivnih oblik 
vseživljenjskega učenja v našem lokalnem okolju. Roko sodelovanja smo 
si ob prvič javnopredstavljeni, bogati etnološki zbirki družine Adama 
Ključevška podali v dolini Sopota, v vedenju, da  medgeneracijsko, 
vseživljenjsko učenje ob ogledu zbirke, ljudskih pesmi, plesu rašplje, 
tepežu rehtarja in preizkušanju v starih kmečkih opravilih, kot so mlatenje 

	
	

	
Iz naše prakse

Novosti v upravnem 
postopku ZGS 
 
Bogdan Juteršek, univ. dipl. prav.,

Konec lanskega leta so bile sprejete spremembe in dopolnitve 
Zakona o gozdovih – ZG (Ur. l. RS, št. 110/07 z dne 3. 12. 2007, 
veljati so začele 18. 12. 2007) in Zakona o splošnem upravnem 
postopku – ZUP (Ur. l. RS, št. 126/07 z dne 31. 12. 2007, veljati 
so začele 15. 1. 2008). 

Pri spremembah in dopolnitvah ZG velja najprej omeniti nove odločbe, 
ki jih bo v upravnem postopku izdajal ZGS, in sicer:
1. Odločbo za ureditev sečišča – 3. odst. 17. a čl. ZG;
2. Odločbo za krčitev gozda v kmetijske namene, če je krčitev v skladu s 

prostorskim aktom – 5. odst. 21. čl. ZG;
3. Odločbo za krčitev gozda v kmetijske namene do 0,5 ha, če krčitev ni 

predvidena s prostorskim aktom – 6. odst. 21. čl. ZG;
4. Odločbo o izvedbi sanitarne sečnje lastniku posamičnega gozdnega 

drevja zunaj naselij – 1. odst. 29. čl. ZG;
5. Odločbo o skladiščenju in predelavi gozdnih lesnih sortimentov, ki so 

jih napadli podlubniki – 3. odst. 30. čl. ZG (prej je ZGS lahko izdal 
dovoljenje za prevoz na skladišča za strojno lupljenje).

Poleg navedenih novosti glede odločb pa bo ZGS izdajal še naslednje 
nove ali nekoliko drugačne (upravne) akte:
1. Strokovno navodilo za gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem 

in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij, ki so pomembni habitati 
in se obravnavajo kot življenjsko okolje prosto živečih živali (ni javno 
pooblastilo) – 2. odst. 20. čl. ZG;

2. Soglasje za graditev objektov in posege v gozd oz. gozdni prostor – 1. 
odst. 21 čl. ZG;

3. Mnenje za graditev objektov zunaj gozda (če je iz poročila o vplivih na 
okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno 
vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozda) – 2. odst. 21. čl. ZG;

4. Dovoljenje za gozdarska investicijsko vzdrževalna dela – 1. odst. 21. a 
čl. ZG;

5. Soglasje za čezmerno uporabo gozdne ceste (ni javno pooblastilo) – 3. 
odst. 41. čl. ZG;

6. Dovoljenje za zaporo gozdne ceste – 3. odst. 42. čl. ZG.

Ostale določbe ZG, ki vplivajo na upravni postopek v ZGS, pa so:
1. odločba iz 17. čl. ZG (potrebna gojitvena in varstvena dela ter možni 

posek) se izda praviloma za več let, vendar največ za dobo petih let – 1. 
odst. 17. a čl. ZG;

s cepci, žaganje hloda z amerikanko in podobnimi, s predstavitvijo 
možnosti za popoldanske sprehode skozi gozd, lahko le daje vsem nam. 
Medgeneracijsko vseživljenjsko učenje je socialni kapital podeželja, ki se 
ga moramo zavedati, ga negovati, krepiti in širiti z vso ljubeznijo.  

TVU, osrednja vseslovenska prireditev za promocijo učenja, bo v 
letu 2008 od 19. do 25. maja in verjamem, da imamo gozdarji kaj 
pokazati. 

2. pred izdajo odločbe o sanitarni sečnji mora ZGS pridobiti mnenje 
organizacije, pristojne za varstvo narave, v kolikor ima posamično 
gozdno drevje status naravne vrednote – 1. odst. 29. čl. ZG;

3. izrecno je določen skrajšani postopek za izdajo odločbe po 23. čl. ZG 
(obnova gozda) in 29. čl. ZG (sanitarna sečnja in preventivna varstvena 
dela) – 25. alineja 1. odst. 56. čl. ZG;

4. odločbe o izbiri drevja za možni posek (»A odločbe«) se lahko vročajo 
tudi po postopku navadne vročitve, pri čemer se šteje, da je vročitev 
opravljena deseti dan od dneva odprave odločbe – 25. alineja 1. odst. 
56. čl. ZG;

5. pri skupni izbiri drevja za posek lastnik odgovarja za pokazane meje 
svojega gozda – 2. odst. 17. a čl. ZG. Glede te novosti ni odveč opozoriti, 
da ta novost sedaj ne pomeni nekritičnega sprejemanja pokazane meje 
s strani lastnika gozda, saj se je pred postopkom še vedno potrebno 
skrbno pripraviti tudi glede parcelnih mej gozda, zlasti z vpogledom v 
kartne podlage, po potrebi tudi z uporabo GPS na terenu itd.

Novela ZUP-a pa poleg optimizacije elektronskega poslovanja (e-uprava) 
in uvedbe novega instituta odpovedi pravice do pritožbe zlasti popravlja 
ali dopolnjuje nekatere določbe, ki so organom pri vsakodnevni rabi 
povzročale težave oziroma dileme.

Od tega velja izpostaviti predvsem nov 34. a čl., ki vsem upravljavcem 
zbirk osebnih podatkov nalaga dolžnost, da na podlagi obrazložene 
zahteve drugega organa (npr. ZGS), brezplačno, najkasneje v roku 15 dni 
posreduje podatke, ki jih le-ta potrebuje za upravni postopek (npr. podatke 
o bivališču lastnika gozda). Zahteva mora vsebovati navedbo zahtevanih 
podatkov, pravno podlago za posredovanje, namen njihove uporabe 
in številko upravne zadeve. S tem je dana pravna podlaga, ki organom 
v upravnem postopku omogoča pridobitev oziroma obdelavo osebnih 
podatkov, ki so nujni za izvedbo upravnega postopka, ne glede na to, pri 
katerem upravljavcu osebnih podatkov se ti nahajajo. 

Za delo ZGS je dobrodošla tudi sprememba dosedanjega 4. odst. 51. čl. 
ZUP. Ta sedaj jasno določa, da se lahko začasnega zastopnika postavi tudi 
takrat, kadar je treba opraviti dejanje, ki ga ni mogoče odložiti, stranke 
oziroma njenega pooblaščenca ali zastopnika pa ni mogoče pravočasno 
povabiti. Če se po 1. odst. 51. čl. ZUP med drugim lahko postavi začasnega 
zastopnika znani osebi neznanega bivališča, se po 4. odst. tega člena ob 
izpolnjenih zakonskih pogojih lahko postavi začasnega zastopnika tudi 
znani osebi znanega bivališča (npr. lastnik gozda biva v ZDA). V upravni 
praksi ZGS se začasnega zastopnika s sklepom največkrat postavi pri 
izdaji odločbe o sanitarni sečnji po 29. čl. ZG, saj je v teh postopkih 
ponavadi potrebno hitro ukrepati, nujnost zadeve pa je eden od pogojev za 
postavitev začasnega zastopnika. 

Vse navedene spremembe so že upoštevane v priročniku »ZUP V 
PRAKSI«, ki je dostopen na Intranetu ZGS (oddelek kadri-pravo).
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Informacije 
Objavljene na Intranetu ZGS:  http://intranet 
Blaž Kovač, poslovni sekretar 

Nezdružljivost del 

Opozoriti vas želimo, da 70. člen Zakona o gozdovih, na podlagi 
sprememb, ki jih je uvedel Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 110/07) na novo opredeljuje 
področje nezdružljivosti del delavcev javne gozdarske službe. 
Navedeno določilo so delavci ZGS pri izvajanju nalog javne 
gozdarske službe zavezani upoštevati od dne 18.12.2007 naprej. 
Za podrobnejšo razlago navedenega določila je pristojen Oddelek 
za kadrovsko – pravne zadeve. 

Pomembnejše določbe iz predpisov z vsebino konkurenčne 
prepovedi - nezdružljivosti del so objavljene tudi na 
intranet strani ZGS (http://intranet), podrubrika oddelki-
Kadri,pravo, kjer sta objavljena dokumenta Kodeks ravnanja 
javnih uslužbencev in Nezdružljivost del - konkurenčna 
prepoved.

 Pobude zaposlenih

Obveščamo vas, da je z današnjim dnem pričel delovati e - poštni 
predal: pobude.zaposlenih@zgs.gov.si, na katerega lahko 
zaposleni pošiljajo svoje pobude, pripombe in probleme, v zvezi 
z izpolnjevanjem delovnih nalog ter morebitnimi težavami, ki se 
pri delu pojavljajo.

Poslane pobude bo vodstvo ZGS skrbno preučilo in predlagalo 
primerne ukrepe za rešitev nastale situacije oz. izboljšanje dela 
na določenem področju.

Razgovori direktorja z zaposlenimi 

Od februarja dalje imajo vsi zaposleni možnost zaprositi za 
razgovor z direktorjem ZGS. Interes se izrazi po e – pošti, na 
naslov tajnice vodstva Zavoda: Marinka.Anzi@zgs.gov.si, 
skupaj s predlogom teme razgovora. Tovrstni razgovori bodo 
potekali vsak drugi četrtek v mesecu, med 14. in 15. uro (z izjemo 
mesecev julij in avgust). 

Na podlagi s strani tajnice vodstva Zavoda potrjenega termina 
(povratna e – pošta) ima zaposleni pravico do uporabe 
službenega vozila. Termini razgovorov direktorja z zaposlenimi 
bodo vključeni v koledar delovnih opravil za l. 2008, ki bo prav 
tako objavljen na intranet strani ZGS. 

Kje Kdaj Kaj

Petek, 
8. 2. 2008 Biatlonski stadion Rudno polje (Pokljuka)

13.00

13.30 

Prijava udeležencev
Delitev startnih številk za štafeto
Otvoritev

Biatlonski stadion Rudno polje (Pokljuka) 14.00 Start štafet

Biatlonski stadion Rudno polje (Pokljuka) 15.30 Predstavitve gozdov, gozdarstva ter dela ZGS

Gostilna Kunstelj, Radovljica 19.00 Večerja z druženjem 

Sobota, 
9. 2. 2008 Smučišče Viševnik (Pokljuka) 9.30 Veleslalom

Biatlonski stadion Rudno polje (Pokljuka) 11.30 Tek ženske (5 km)
Tek moški (10 km s streljanjem)

Biatlonski stadion Rudno polje (Pokljuka) 15.00 Razglasitev rezultatov

Kandidati	se	prijavljajo	preko	gozdarskih	društev,	izjemoma	direktno	na	e-naslov:	janez.konecnik@zgs.gov.si

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vabljeni	na	Pokljuko!	Janez	Konečnik

Informacije
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Mednarodno sodelovanje

»Gozd in voda«
Interreg III A Slovenija - Avstrija 
 

V sredo, 19. decembra 2007, je v hotelu Krek v Lescah potekalo 
zaključno srečanje v okviru mednarodnega projekta Gozd 
in voda. Dogodek je organizirala OE Bled, v sodelovanju 
z Gozdarskim inštitutom Slovenije. Prisotnih je bilo 80 
udeležencev, poleg predstavnikov Zavoda za gozdove Slovenije, 
Gozdarskega inštituta in predstavnikov projektnega partnerja 
iz Avstrije (Amt der Kärntner Landesregierung - Urad koroške 
deželne vlade, Oddelek 10F, Deželna gozdarska uprava) tudi 
predstavniki številnih drugih vabljenih služb in lokalnih 
skupnosti. 

Projekt »Gozd in voda« je sofinanciran iz programa Pobude skupnosti 
INTERREG III A Slovenija – Avstrija in je nastal v sodelovanju med 
slovenskimi in avstrijskimi gozdarskimi strokovnjaki. 

Raziskovalno območje v Sloveniji obsega 10-30 km širok obmejni pas, ki se 
razteza vzdolž slovensko-avstrijske meje, in sicer od Tromeje na zahodu do 
Pohorja na vzhodu. Na avstrijski strani obsega območje celotnih Karavank 
do Drave, Dobrač ter celovško in beljaško kotlino. Območje je bilo izbrano 
zaradi obsežnih gozdov, ki so pomembni z vidika varovalne in hidrološke 
vloge. Poleg tega so na obeh straneh meje primerljive klimatske, geološke 
in rastiščne razmere, s čimer je olajšano usklajevanje metod dela, analiza 
stanja in predlagane rešitve.

Delež gozdov, njihova drevesna sestava, horizontalna in vertikalna zgradba 
pomembno vplivajo na količinsko in kakovostno stanje voda. Gozdarski 
službi obeh dežel sta doslej posvečali več pozornosti predvsem zaščiti gozdov 
znotraj con pitnih voda in drugih vodnih virov, gozdov nad kraškimi jamami, 
brezni in podzemnimi vodnimi tokovi, ob jezerih itd., manj pa preučevanju 
naštetih elementov v širši okolici gozdov, katerih vpliv se odraža predvsem 
v zadrževalni sposobnosti za vodo, v njeni stalnosti in kakovosti pri izviru. 
S ciljem, da se poveča integralno varstvo voda, sta vodilna partnerja na obeh 
straneh meje analizirala stanje gozdov in pripravila predlog primerljivih 
ukrepov, s katerimi bo mogoče hidrološko in druge vloge gozda še okrepiti.

Gospodarjenje z vodo in gozdovi narekuje izvajanje primerljivih in 
usklajenih ukrepov na obeh straneh meje. S krepitvijo hidrološke funkcije 
bo prišlo tudi do krepitve preostalih funkcij, predvsem varovalne. 
Slovenski sistem gospodarjenja z gozdovi (prepoved golosekov, sonaravno 
gospodarjenje) je v evropskem in svetovnem merilu zgled, kako ohranjati 
sonaravne in strukturno pestre gozdove, na drugi strani pa je avstrijski 
sistem zgled izjemne gospodarske učinkovitosti, saj je les na drugem 
mestu zunanje trgovinske bilance. Predlog skupnih priporočil za krepitev 
hidrološke funkcije gozda je prvi korak razvoja in izvajanja skupnih 
okoljskih standardov. V okviru projekta so med gozdarskima službama 
vzpostavljeni stiki, redna izmenjava informacij in skupna raba tehnoloških 
resursov (npr. geografski informacijski sistem za odločanje). Sočasno s 
priporočili gozdarskima politikama o krepitvi hidrološke vloge gozda 
se bo zaradi kompatibilnih znanj krepilo sodelovanje tudi na drugih 
področjih. Sodelovanje in dobro prakso bo mogoče prenesti npr. na področje 
naravovarstva, turizma, podjetništva.

Projekt prinaša celosten sistem usmeritev in konkretnih ukrepov, ki zlasti 
krepijo hidrološke in varovalne učinke gozda. Pomembno je, da predlog 
skupnih priporočil za gospodarjenje z gozdom postane tudi sestavni del 
razvojnih programov lokalnih skupnosti. Posebno in najpomembnejšo vlogo 
bodo te usmeritve imele na širšem območju virov pitne vode, ki jih mora 
lokalna skupnost še posebno skrbno varovati. Predlagamo, da se priporočila 
tudi formalno vgradijo v predpise in izvajanje. Prav oblikovanje in še 
posebej izvajanje posebnih režimov upravljanja na območjih pitne vode je 
pomemben naslednji korak, ki mora slediti obravnavanemu projektu.

Vodja projekta: Andrej Gartner, ZGS OE Bled, Tel.:+386 4 575 03 00,
e-mail: Andrej.Gartner@zgs.gov.si

Sodelovanje 
ZGS v projektu REFORMAN
Andrej Breznikar 

V oktobru 2007 je ZGS na uvodnem sestanku v Dresdnu 
podpisal sporazum o sodelovanju v projektu REFORMAN v 
okviru programa SEE.ERA.net. Uvodni sestanek je pripravila 
Tehnična univerza v Dresdnu, s katero imamo tradicionalno 
dobre stike in smo do sedaj sodelovali že v treh različnih 
projektnih nalogah. Ostali partnerji v projektu so Gozdarski 
inšitut iz Jastrebarskega, Inštitut za nižinsko gozdarstvo in 
okolje iz Novega Sada, univerza iz Sarajeva, Češka naravoslovna 
univerza iz Prage, BOKU z Dunaja in Gozdarski inštitut 
Slovenije.

Cilj projekta REFORMAN je identifikacija skupnih raziskovalnih 
interesov v Avstriji, Nemčiji, Češki, Bosni in Hercegovini, Srbiji in 
Sloveniji na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v danes zelo 
hitro spreminjajočem se okolju. Ta cilj bo dosežen z zbiranjem obstoječih 
informacij o naravnih in socioekonomskih okvirih gospodarjenja z gozdovi 
in s pomočjo vprašalnika, namenjenega glavnim ciljnim skupinam v vsaki 
od držav. Na ta način bodo zbrane informacije o raziskovalnih potrebah, 
potrebah po informacijah in mnenja glede najbolj perečih problemov pri 
gospodarjenju z gozdovi. Interesno področje obsega tako področje gojenja 
gozdov kot področje gospodarjenja z gozdom na nivoju krajine (npr. 
kvaliteta vodnih virov in blažitev klimatskih vplivov). 

Projekt bo osnoval mrežo raziskovalcev in predstavnikov najpomembnejših 
deležnikov v gozdarstvu (praksa/administracija/lesna industrija) in bo 
osnova za nadaljnje aktivnosti v okviru SEE iniciative (države Srednje 
in Vzhodne Evrope) in 7. okvirnega raziskovalnega programa. Rezultati 
projekta bodo predstavljali osnovo za raziskovalno delo v SEE državah.

Projekt sodi med manjše in traja od oktobra 2007 do konca junija 2008. 
Naloge ZGS v okviru projekta obsegajo analizo socioekonomskih in 
naravnih okvirov  gospodarjenja z gozdovi, sodelovanje na prvi 
delavnici projekta na Hrvaškem in soorganizacijo druge delavnice 
projekta v Sloveniji.



Gozdovi in 
gozdarstvo Galicije 
Tone Lesnik

Predstavniki Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, 
Andragoškega centra Slovenije, Srednje gozdarske in lesarske 
šole Postojna in ZGS smo od 10. do 16. novembra 2007 v 
okviru EU programa Leonardo da Vinci (projekt Mobility II) 
– izmenjava strokovnjakov v državah EU,  obiskali špansko 
pokrajino Galicijo.
 
Galicija je ena izmed 17-ih španskih pokrajin, leži na severozahodu 
Španije, ob Atlantiku, njena površina je okrog 30 tisoč kvadratnih 
kilometrov, je torej po površini 1,5-krat večja od Slovenije, približno 
tolikokrat večja pa je tudi po številu prebivalcev. Gozdovi pokrivajo 48 
% površine Galicije, 98 % gozdov je zasebnih. Glavna drevesna vrsta 
v gozdovih je evkaliptus (eucalyptus globulus), ki poleg borov in nekaj 
hrasta zavzema blizu 30 % vseh drevesnih vrst. Evkaliptus so v Galicijo 
prinesli iz Avstralije v drugi polovici 19. stoletja in z njim do danes 
nadomestili izsekane avtohtone hrastove gozdove. Zelo hitro raste, v 15-
ih letih doseže debelino 25 cm, v 30-ih letih pa že debelino 50 cm. Gozdne 
sestoje evkaliptusa obnavljajo samo s saditvijo. Drevesa sadijo v vrstah. 
Les je težak in kompakten, uporabljajo ga za celulozo, v gradbeništvu, 
galanteriji in v pohištveni industriji. Cenjen je tudi evkaliptusov med.

Udeleženci strokovne izmenjave smo obiskali zemljiško skupnost 
Aspontes de Garcia Rodriguez v osrednjem delu pokrajine, Direktorat za 
gozdarstvo Galicije, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo (Xunta 
de Galicia: Conselleria do medio rural), naravni park Souto da Retorta, 
Združenje lastnikov gozdov »Silvanus (Asociacion profesional de 
Silvicultores) s sedežem v Santiagu de Compostella, ki  ima zaposlenih 
okrog 50 oseb, in Gozdarsko fakulteto na Univerzi Vigo.  Program obiska 
je vodil  prof. Juan PICOS Martin z Univerze v Vigu.

Posebna zanimivost je bil ogled najstarejših in najvišjih evkaliptusov v 
Galiciji, ki so gotovo tudi najvišja drevesa v Evropi; visoka so okrog 80 
metrov in še naprej pridno rastejo v  naravnem parku Souto da Retorta v 
severnem delu Galicije.
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Zanimivosti

DVOKRPI GINKO 
(Ginkgo biloba) 
Brane Šušteršič, KE Vrhnika

Dvokrpi ginko je daleč najstarejša še živeča drevesna vrsta 
na planetu, katere zgodovina sega preko 200 milijonov let 
v preteklost. To je drevo, ki je preživelo vse katastrofe skozi 
zgodovino, kljubovalo vsem klimatskim spremembam, 
spremljalo razvoj in izumrtje dinozavrov, nastanek človeškega 
rodu, doživelo razmik kontinentov, rojevanje gorstev in 
preživelo vse ledene dobe.
 

»Modernejše čase« pa je ginko preživel predvsem zato, ker so ga na 
Kitajskem menihi častili kot sveto drevo in je bil reden gost vseh 
tempeljskih vrtov. Tako ga je leta 1859 Charles Darwin upravičeno 
poimenoval »živi fosil«, kot ga radi imenujemo še danes. Avtor 
znanstvenega imena je Carl Linne, ki je leta 1771 ginka uvedel v 
botanično literaturo z latinskim imenom Ginkgo biloba. Čeprav je 
prvotni izraz za to drevo Ginkyo, se je zaradi tiskarske napake zapisalo 
in ohranilo ime Ginkgo. Beseda gin v japonščini pomeni srebro, kyo 
marelica, biloba pa z dvema režnjema.

Dvokrpi ginko je drevo vredno pozornosti in vsega spoštovanja. Pa ne 
le zaradi njegove veličastne preteklosti, trdoživosti, lepote in »svetosti«, 
ampak tudi zaradi njegove prihodnosti. Kdo ve, koliko zdravilne energije 
in znanja še skriva v sebi in kdo ve, kaj vse bo še preživel. Morda tudi 
nas, tako kot je že nešteto rastlinskih in živalskih vrst, mi pa smo konec 
koncev le drobec v njegovi bogati zgodovini. Če posadite svojega ginka 
ste naredili nekaj zase in za planet. Posadite in vzgajajte ga z občutkom 
ter s spoštovanjem!

(Več o tem zanimivem drevesu na spletni strani ZGS.)
Evkaliptusi (Eucalyptus globulus) v naravnem parku Souto da Retorta so najvišja 
drevesa v Evropi      Foto: Mirko Medved
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Naši sodelavci

Boštjan Škrlep  

Boštjan je vodja Krajevne enote Železniki. Tudi on je eden 
tistih, ki s srcem opravlja svoje delo in mu ni žal časa in energije 
za nove in še zanimivejše izzive. Večkrat kaj napiše tudi za naš 
List, ob vsakem srečanju pa prinaša pozitivno energijo in dobro 
voljo. 

Kaj te je prepričalo, da si se odločil za študij gozdarstva?
Že od malega sem bil s starši, predvsem z mamo, stalni obiskovalec gora in 
gozdov. Tudi stanoval sem blizu gozda, tako da sem ga spoznaval skozi igro, 
nabiranje jagodičevja, gob … Gozd je stalnica mojega življenja. Odločitev 
o samem študiju pa sem sprejel šele v zadnjem letniku srednje šole.

Te je v času odločanja za študij privlačila še kakšna druga smer?
Obiskoval sem že srednjo gozdarsko šolo v Postojni, tako da glede smeri 
študija ni bilo nobene dileme. Vem pa, da sem pred odločitvijo v nižjih 
razredih osnovne šole razmišljal predvsem o lesarstvu in o pedagoških 
poklicih.

Kako in kje si začel svojo poklicno pot?
Še v času študija sem bil štiri leta predavatelj predmeta gozdarstvo na 
nekdanji kmetijski šoli v Kranju, več let sem delal kot študent v zasebnem 
podjetju na ozelenitvi brežin ob državnih cestah, kjer sem se veliko naučil. 
Kot pripravnik sem pokrival del revirja Šenčur v času lubadarja, ob 
nastanku ZGS sem bil slabo leto gojitelj načrtovalec v Železnikih.

Zdaj si vodja KE Železniki. Katere so glavne značilnosti tvoje enote, z 
vidika gozdov in gozdarstva in glede na tvoje sodelavce?
Smo na prehodu iz alpskega sveta v Škofjeloško hribovje, v zgornji Selški 
dolini. Razen Jelovice imamo grapaste in strme, težko dostopne gozdove. 
Odprtost teh gozdov ni najboljša, zaradi velikih nagibov in erodibilnih tal 
pa je potrebno pri vseh ukrepih, posebej pri gradnji prometnic, varovalno 
vlogo močno upoštevati in se ji marsikje podrediti. Tudi lastniki gozdov, 
ki tukaj živijo in delajo, so pridni in zagnani. Z našo pomočjo, z nasveti 
in odličnim sodelovanjem smo realizacijo del povečali količinsko in 
kakovostno. S sodelavci se razumem dobro. Vsi smo približno enako stari, 
prihajamo pa iz različnih socialnih okolij.

Znan si kot dinamičen in deloven vodja, ki zna motivirati sodelavce za 
delo. Kje črpaš energijo za svoje delo? Kaj bi svetoval vodjem krajevnih 
enot, da bi z veseljem in uspešno opravljali svoje delo?
Sodelavcem na krajevni enoti nisem le njihov nadrejeni, želim jim pomagati. 
To vedo. Na zadnji vprašanji ne znam odgovoriti. Menim, da se veselja do 
dela ne da priučiti.

V septembru lani je Železnike prizadelo hudo neurje. Kako ste se s 
temi problemi spopadali na krajevni enoti in kako je zdaj?
Neurje je bilo hudo, o njem sem pisal v zadnji številki Lista. Samo na 
gozdnih prometnicah je bila ocenjena škoda na dva milijona evrov. Doslej 
je le kmetijsko ministrstvo prispevalo slabih sto tisoč evrov za sanacijo 
gozdnih cest v naši občini. Iz MOP-a ni še nobenega glasu, prav tako ne 
iz SKZG RS za poškodovane prometnice v državnih gozdovih. 45 km 
cest imamo poškodovanih, 10 km uničenih, skupaj skoraj polovico. Vlake 
nekateri lastniki popravljajo, drugi še ne. Bojim se, da bo ob morebitni 
gradaciji lubadarja, saj smo imeli pretekli leti poleg poplav še vetrolom 
in snegolom, veliko gozdov nedostopnih. Ujme so res zaznamovale zadnji 
čas. Vsaj delno mi je v tolažbo, da so objekti na prometnicah in v grapah 
izpred desetletja, ko smo sanirali poškodbe prejšnjih poplav, dobro zdržali. 
Ponosen sem tudi na odlično organizirano cestarsko službo, saj imamo v 
občini preko 30 ljudi, ki redno ročno vzdržujejo gozdne ceste, sicer bi bile 
vsakoletne škode še precej večje.

Veliko se ukvarjaš tudi z izobraževanjem lastnikov gozdov in z 
javnostmi. Kaj ti je pri tem v največje veselje in kateri so tvoji največji 
uspehi? Kako pri tem delu dosežeš ugled v javnosti in pri lastnikih 
gozdov?
Delo z javnostmi je naša stalnica. Letno imamo od 30 do 50 dogodkov 
s tega področja našega dela. Prirejamo tečaje in delavnice za lastnike 
gozdov, vodimo po gozdni učni poti, izvajamo strokovne ekskurzije, vsako 
leto organiziramo smučarske tekme za lastnike gozdov, redno pišemo v 
lokalni časopis, sodelujemo z Gorenjskim glasom, oglašamo se na Radiu 
Sora, skoraj ne mine leto brez nacionalne TV. Najbolj je bila odmevna 

prireditev DEMO leta 2003 v Davči, 
kjer smo organizirali tudi tekmovanje 
v sekaških disciplinah za tri območne 
enote, v dveh dneh pa je na prireditev 
prišlo preko pet tisoč obiskovalcev. 
Vsa mehanizacija je delala na terenu, 
od traktorjev do žičnic in harvesterja. 
Podobno prireditev bomo pripravili 
tudi letos. Zanimiva je bila tudi 
razstava starega orodja v Zalem Logu, 
ko smo v tedaj še mirni zimi zbrali po 
vsej dolini staro gozdarsko opremo in 
orodje. Neponovljivo! Verjetno bi se 
našlo še kaj.

Posebna oblika tvojega dela je mentorstvo študijskih krožkov, za kar 
imaš tudi certifikat. Kakšno je tvoje mnenje o pomenu študijskih 
krožkov za ZGS? Katere študijske krožke si že pripeljal do njihovega 
izobraževalnega in akcijskega cilja? 
S študijskimi krožki se ukvarjam od njihove vpeljave v delo ZGS. Krasne 
spomine imam na naše večdnevno izobraževanje na ACS-ju, ki je bilo zame 
nekaj novega. Delo s študijskimi krožki bi bilo potrebno razširiti, njihova 
vloga v lokalnem okolju je neprecenljiva. Potrebno bi bilo izobraziti še 
več mentorjev, ki bi aktivno delovali. Vsako leto sem izvedel en krožek. V 
Sorici je bil poudarek na negovanju kulturne dediščine, obnovili smo več 
kamnitih kozolcev, v vasi postavili Pot stavbne dediščine ... V zadnjih letih 
smo v Železnikih postavili, ob sodelovanju članov iz več ustanov, Gozdno 
učno pot Kres, se ukvarjali z interpretacijo gozda za različne obiskovalce, 
po njej vodili celo učiteljice in vzgojiteljice iz bližnje osnovne šole.

Zelo zanimiva oblika dela z javnostmi, ki si jo izvajal v zadnjih letih, 
je bila bralna interpretacija literarnih stvaritev o gozdu in naravi ob 
ognju pod Blegošem. Kdo vse se je udeležil teh dogodkov? 
Do teh dogodkov je prišlo zaradi akcije Andragoškega centra ob Tednu 
vseživljenjskega učenja, ko naj bi pospeševali branje na vlakih. Sem si 
rekel:“Na vlake pa že ne bomo hodili brat!“ In ker je bila v naših gozdovih 
pod Blegošem nekoč manjša železnica, smo zakurili ogenj ob koči blizu 
nekdanje trase. Brali smo člani študijskega krožka, nekaj lastnikov gozda, 
nekaj gozdarjev, tudi otroci. Pisana družba. Predlani sta brali tudi pesnica 
Ifigenija Zagoričnik Simonovič ter Manca Košir.

Na zelo zanimiv način preživljaš prosti čas z družino v naravi. To so 
pohodi, na katerih si kuhate sami in sproti iščete prostor za prenočitev. 
Kakšne tovrstne pohode ste že opravili? 
Ta popotovanja so res biser naših družinskih dopustov. Ko so otroci dopolnili 
tri, štiri leta, smo že šli. V nahrbtnikih nosimo vse, od hrane do oblačil. 
Običajno hodimo od tri do pet dni, kakor nam ustreza. Redna spremljevalca 
sta dva lonca, potem pa kuhamo kar na ognju ob kakem studencu. Nosimo 
spalne vreče, običajno spimo na kozolcih ali v zapuščenih hišah, včasih 
tudi zunaj. Na pot se podamo junija ob koncu šole, zadnja leta pa med 
prvomajskimi prazniki, ko še ni prehude vročine. Dvakrat smo šli iz Kranja 
peš do Vipavske doline po različnih poteh, prehodili smo Pohorje, Belo 
krajino, Goričko. Lani smo šli od Rakovega Škocjana do Iške, letos bomo 
hodili nekaj dni po Kočevskem Rogu.

Kateri je zate največji problem pri opravljanju službenega dela in 
kakšen predlog bi dal za rešitev?
Glavni problem vidim v eksploziji birokracije. Ta se širi v vse pore našega 
dela. Če imamo samo en primer slabe prakse kjerkoli v Sloveniji, smo 
iz „varnostnih“ razlogov zanjo „štrafani“ vsi. Da se ne bi ponovilo kaj 
podobnega! Da mora potem več sto ljudi opravljati delo, ki dotlej ni bilo 
potrebno, sedaj pa je obvezno, ne pomislimo. Različna dela se nalagajo in 
kopičijo, večajo se materialni stroški, ki pa delavcu običajno niso priznani. 
S tem izgubljamo čas za resnično potrebna dela, ki so na robu naših 
obveznosti. Predvsem za stike z ljudmi. Zaposleni postajajo ravno zaradi tega 
vedno bolj nezadovoljni. Pozdravljam ustanovitev komisije za zmanjšanje 
birokratskih ovir. Ne verjamem pa, da bo kaj bistvenega dosegla, mogoče 
kaj kozmetičnih zadev. Za večje razbremenitve so potrebne revolucije, za 
kar pa morda še nismo pripravljeni. Zelo smo inovativni pri uveljavljanju 
novih obrazcev, ne spomnim pa se, da bi prišel kak sklep o razveljavitvi 
starega, morda nepotrebnega. Tudi sam bom prispeval kak predlog, bo pa 
to težko delo. Res jim želim veliko uspeha!

Hvala in veliko uspehov pri delu.
Spraševal je T. Lesnik
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V letu 2008 nas v Sindikatu Zavoda za gozdove Slovenije (SZGS) 
čaka kar nekaj pomembnih nalog. Nadaljujemo s pogajanji 
za kolektivno pogodbo javne gozdarske službe (KP JGS), ki 
jo bomo predvidoma podpisali v pomladanskem obdobju. Do 
podpisa tarifnega dela (uvrstitev v plačne razrede) bo potrebnih 
še nekaj pogajanj. Ko bo podpisan (pogoj za vključitev v plačni 
sistem), pa bomo dokončno uskladili tudi normativni del. Če 
bomo nadaljevali v enakem ritmu kot do sedaj, bomo med prvimi 
sindikati, ki bodo lahko vstopili v nov plačni sistem. 

Predvidevamo, da bomo imeli možnost podati konstruktivne pripombe 
in predloge k novi sistemizaciji, ki jo pripravlja ZGS. Sistemizacija je 
neposredno povezana z uvrščanjem delovnih mest v nov plačni sistem, hkrati 
pa bo tudi precizirala izvajanje nalog, ki jih novi Zakon o gozdovih nalaga 
ZGS. Hkrati smo dobili vsi zaposleni tudi ostro postavljeno konkurenčno 
prepoved, tako da bo beseda tekla tudi o posledicah te zakonske postavke.
Računamo na možnost partnerskega in konstruktivnega sodelovanja pri 
organiziranju dela ZGS v luči novega Zakona. 

Vsi člani SZGS bomo podpisali pristopne izjave k Svobodnim sindikatom 
Slovenije (SSS). To moramo storiti zaradi enotne evidence članstva v 
evidenčni službi naše krovne organizacije. Dosedanje pristopne izjave 
članov pomenijo le včlanjenje v naš sindikat. Ker smo tudi člani Svobodnih 
sindiktov Slovenije, moramo podpisati tudi ustrezne izjave. Vsi bomo 
dobili članske izkaznice in kartico ugodnih nakupov. Seveda pa k podpisu 
pristopnih izjav vabim tudi vse, ki še niste člani sindikata. Podrobnejše 
informacije o tem bodo na voljo pri vaših sindikalnih zaupnikih in na spletni 
strani SSS (http://www.zsss.si). V pričakovanju novega plačnega sistema in 
boljših plač vas pozdravljam.

Vaš predsednik SD ZGS,
Igor Lampe

Predstavitev krajevne 
enote Sežana 

Površina gozdov: 31.448 ha, 
Skupna površina: 53.336 ha
Gozdnatost: 59 %
Občine:  Sežana, Divača, Komen, Miren-Kostanjevica (del), Nova 

Gorica (manjši del) in Renče-Vogrsko (del)
Gozdnogospodarske enote: Goriško, Kras I, Kras II in Vrhe
 Število revirjev: 6 - Goriško, Komen, Dutovlje, Divača, 

Sežana, Senožeče
Povprečna velikost revirja: 5.240 ha,
Vodja KE: Branka Gasparič
Revirni gozdarji: Anton Pirjevec, Boris Škrk, Darjo Pipan, Edvin       
                             Drobnjak, Klavdijo Čokelj, Marjan Tomažič 
 

KE Sežana se razteza čez Sežanski, Divaški, Komenski in Goriški 
Kras. Na severu poteka meja z OE Tolmin po levem bregu reke Vipave, 
na vzhodu sega do zgornje Vipavske doline, na zahodu meji s sosednjo 
Italijo, na jugu z občino Hrpelje-Kozina. Najnižja točka krajevne enote 
je pri Mirnu, le 45 metrov nad morjem, najvišjo točko krajevne enote 
predstavlja Vremščica (1027 m), ki s svojo pestro floristično ponudbo 
razveseljuje še tako otožno oko. Posebej smo ponosni na nekatere naše 
svetovno znane kulturne oz. naravne bisere, kot so Škocjanske jame, 
Lipica, Štanjel.

Prevladujejo sestoji 
toploljubnih listavcev 
z jesensko vilovino 
(črnega gabra in 
hrastov-cer, puhavec), 
ki predstavljajo združbo 
S e s l e r i o - O s t r y e t u m 
ter submediteranski 
gozd gradna in 
jesenske vilovine 
Querco-Ostryetum, v 
vzhodnem delu enote pa 
prevladujejo primorski 

bukovi gozdovi združbe Seslerio-Fagetum in Querco- Luzulo-Fagetum, 
kjer sta poudarjena lesnoproizvodna funkcija in je ohranjena tradicija 
gospodarjenja z gozdovi. V lastniški strukturi krajevne enote prevladujejo 
zasebni gozdovi - teh je 75 %. Delež zasebnih gozdov se iz leta v leto 
povečuje, za kar imajo največjo zaslugo denacionalizacije. V  tem procesu  
je veliko agrarnih skupnosti pridobilo svojo lastnino nazaj. Sicer ima več 
deset tisoč lastnikov, solastnikov ter dvolastnikov  skupaj 98.000 gozdnih 
parcel s povprečno velikostjo 0,3 ha, kar nedvomno otežuje gospodarjenje 
z gozdom.
 
Leto 2007 je bilo za našo KE izjemno. Kot ste lahko že v eni izmed 
prejšnjih številk Lista prebrali, se je na pogorišču Šumka na Komenskem 
Krasu začela izvajati sanacija. Strojno je bilo posekanih več kot 15.000 
m3 lesa, obnovljenih pa 150 ha površin s sadnjo in setvijo. Skupni posek 
v krajevni enoti  je presegel 40.000 m3, opravljenih pa je bilo tudi 5.110 
dnin gojitvenih in varstvenih del. 

Na KE je deloval tudi študijski krožek, v katerem smo izdelali dve knjižici: 
Izjemna drevesa in Zavarovane in ogrožene rastline na Krasu ter zgibanko 
o tradiciji gospodarjenja z gozdovi v agrarni skupnosti Gorenje, na kar 
smo zelo ponosni. Sodelavci se zelo dobro razumemo, si medsebojno 
pomagamo in probleme vedno rešujemo skupaj. Večina zaposlenih 
na KE Sežana je »Kraševcev«, ki se ukvarjajo tudi z vinogradništvom 
- pridelujejo namreč izvrsten teran in teranov liker, nekateri pa tudi s 
sadjarstvom (jabolka in slive).
 
Za konec pa ne moremo mimo kraškega pesnika Srečka Kosovela, ki je 
kar nekaj svojih pesmi posvetil kraškemu gozdu. Objavljamo del pesmi, 
ki govori o trdoživosti in vztrajnosti …
 

Drevesa v dolini

Jaz sem majhno, majhno drevo,
ko pride veter, igra se z menoj,
in če, vihar, pozoveš me v boj, 
kako naj se borim – kako? –

 
Vihar poplavlja polje in les

kako, kako ti je, malo drevo? –
V svobodi razstrlo je roke drevo,

in raste z viharjem do sinjih nebes.
Srečko Kosovel 



Kalifornija – dežela, kjer žive najmogočnejša in najstarejša drevesa na svetu

Upokojenec Darko Jerina, je imel 23. januarja 2008 na KE 
Vrhnika zanimivo predavanje o popotovanju po Kaliforniji, 
Nevadi, Utahu in Arizoni. Predstavil je tamkajšnje prelepe 
naravne parke, ki so zelo privlačni tudi za gozdarje. 

Sequoje so preživele dolga tisočletja, ker so odporne na vse vrste škodljivcev

Mamutovec –Sequoiadendrum giganteum. Človek se počuti tako majhnega. Mrtvo ležeče drevo. 

Yosemite – narodni park.

Narodni park Sekvoj  

“Sequoia National Park” je nastal leta 1890, da bi ga zaščitili 
pred uničenjem. Od leta 1852 so namreč sekači povzročili 
veliko opustošenje gozda zaradi bogastva njegovega lesa. 
Narodni park Sekvoj je drugi najstarejši park v ZDA. 

Leži na zahodnem pobočju Sierre Nevade v osrednji vzhodni Kaliforniji 
ter se razteza na približno 1.600 kvadratnih kilometrih. Od Los Angelesa 
je oddaljen le 370 kilometrov. V njem rastejo na višinah med 1.500 in 
2.500 metrov orjaške sekvoje (Sequoiadendrum giganteum), na severu 
do tihomorske obale pa zimzelene sekvoje (Sequoia sempervirens). 
 
V osrčju parka je 35 gajev sekvoj velikank, med njimi pa izstopa največja 
sekvoja imenovana General Sherman, ki je stara med 2.300 in 2.700 let, 
visoka 83,8 metrov in ima v spodnjem delu obseg 31,3 metrov. Ni najvišje 
niti najdebelejše drevo na svetu ima pa največji volumen. 

Prerija, kot v filmih.


