
Glasilo Zavoda za gozdove Slovenije

Spoštovane sodelavke, 
dragi sodelavci!

Izobraževalna mrzlica

V tej številki Lista predstavljamo kar nekaj prispevkov na 
temo izobraževanja, tako zaposlenih kot tudi lastnikov 
gozdov in javnosti. Pomlad prinaša nov zagon, tako se ideje 
in načrti, ki so zoreli čez zimo, počasi udejanjajo. 

Tudi v družbi se krepi spoznanje, da se je potrebno stalno 
učiti in izpopolnjevati. V mesecu maju pa bo, poleg seveda 
za nas najbolj pomembne prireditve ob Tednu gozdov, 
tudi TVU - Teden vseživljenjskega učenja. To je osrednja 
vseslovenska prireditev za promocijo kulture učenja.

Vendar osvojeno znanje samo ni dovolj. Nekdo mora tudi trdo 
delati, da se lepe želje in ideje dejansko uresničijo. Izvedba 
pa zahteva dosti spretnosti, znanja in sposobnosti, projekt 
izpeljati in načrtovano uresničiti. Večina vodstvenega kadra 
po celem svetu ve, kar pravi že star rek, da »naložiš tistemu 
konju, ki vleče«. Zdi se, da to drži tudi za naše okolje , žal 
pa sistem nagrajevanja, ki je v državni upravi ne omogoča 
razlik tudi pri nagrajevanju.
 
Ko je pred nami nova zahtevna in težka naloga, smo 
navadno tudi malo nejevoljni, saj predvidevamo, koliko 
ovir nas čaka. Vendar pa lahko gledamo tudi drugače. Ko 
se potimo in trdo garamo, se hkrati tudi učimo in osvajamo 
nove spretnosti in znanja. Prepričani ste lahko, da vam bodo 
ta nova znanja prej slej ko prej koristila. Vi pa boste znali 
nekaj, kar si drugi lahko samo želijo, vse to pa ste dosegli s 
trudom in delom. Odločitev, katero pot izberete, pa je tako 
na vaši strani. 

Pa lep dan,
Borut Debevc
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IZ VSEBINE:
l 26. gozdarski študijski dnevi,
l nova terenska oblačila,
l Dan zemlje 2008,
l Srečanje pohodnikov – Strunjan,
l Miha Zabret – intervju,
l smučanje – reportaža.

Številka 14, maj 2008



2 List  glasilo Zavoda za gozdove Slovenije

Nabava terenskih oblačil 
za gozdarje 
Andrej Grum, višji svetovalec

V letošnjem letu smo zaključili postopek prve nabave terenskih 
oblačil za gozdarje, na podlagi sprejete celostne podobe 
oblačil zaposlenih na Zavodu za gozdove Slovenije. Z željo 
po poenotenju celostne podobe Zavoda, so bila nabavljena 
terenska oblačila za ves terenski kader, po principu »vse za vse«. 
Obstoječim oblačilom je bil dodan tudi telovnik. Kakor vselej 
ob prejetju terenskih oblačil, so tudi tokrat deljena mnenja o 
njihovi primernosti, videzu ter predvsem službenih simbolih, ki 
so tokrat vidnejši in bolj opazni, kot smo bili vajeni do sedaj. 

Na tem mestu ne bomo komentirali splošnega vtisa, z izjemo pojasnila glede 
izbora barve hlač. Zaradi povečane nevarnosti okužbe z boleznimi, ki jih 
prenašajo klopi, moramo slediti strokovnim smernicam varnosti in zdravja 
pri delu, ki zapovedujejo uporabo svetlih oblačil, to je tudi razlog zakaj 
so hlače v celostni podobi v svetli barvi. Upamo, da se bodo hlače zaradi 
materiala, ki je bil uporabljen, lažje čistile in prenašale terenske pogoje dela, 
kakor bi pričakovali na prvi vtis.

Pri nabavi terenskih oblačil smo sledili razvojnim trendom ter poskušali 
zagotoviti vrhunsko kakovost izdelkov z izbiro sodobnih materialov ter novih 
sodobnejših krojev oblačil. Pri vseh oblačilih so uporabljeni t.i. »rip stop« 
materiali, ki ob morebitni poškodbi tkanine preprečuje nadaljnje trganje 
tkanine. V nadaljevanju navajamo mnenje podjetja, ki izdeluje GORE-
TEX® in WINDSTOPPER® material in ima najsodobnejše laboratorije za 
preizkušanje kakovosti materialov. To je podjetje W.L. Gore & Associates 
GmbH, ki je testiralo in izdalo mnenje glede bunde ter podloge (prevod iz 
nemščine), ki sta bila izdelana po naročilu ZGS.

Aktualno

Foto: B. Debevc

»Pri GORE-TEX® in WINDSTOPPER® jaknah, ki nam jih je poslalo v 
testiranje podjetje UNI&FORMA d.o.o., gre za funkcionalno premišljena 
oblačila za delovno zaščito. Izdelki potrjujejo, da so delovne obleke lahko 
hkrati modne in izdelane po domiselnem designu in da pri tem upoštevajo 
tudi funkcionalnost. Uporabljeni materiali zagotavljajo dobro zaščito pred 
vetrom in dežjem in so hkrati prijetni za uporabnika, so mehki, udobni in 
ne zahtevajo veliko prostora. Tudi dejstvo, da so izdelki pralni in se hitro 
sušijo, je pri službenih oblačilih pomembno. Uporabljeno oblikovanje 
navdušuje z jasnimi linijami, ki se pri obeh izdelkih ponovi, z ergonomsko 
poudarjenim krojem in udobnostjo, ne zanemarja pa niti varnosti (odsevni 
paspulni trakovi). Poleg tega je GORE-TEX® jakna izdelana v skladu z 
vsemi standardi vodotesne izdelave in je bila testirana po GPS 2 metodi.«

Z izdelavo celostne podobe oblačil zaposlenih na ZGS, je bila dosežena 
barvna usklajenost posameznih kosov oblačil ter dorečeni ženski in moški 
kroji oblačil. Ker sodijo nabavljena oblačila zaradi svoje kakovosti v višji 
cenovni razred, po katerem posegajo le določene ciljne skupine uporabnikov, 
v nadaljevanju navajamo vrednosti terenskih oblačil, ki so bile dosežene 
na javnem razpisu. Cene izdelkov primerljive kakovosti so v maloprodaji  
praviloma vsaj enkrat višje.

Po prvih odzivih s terena, kaže, da so se nova oblačila, kot radi rečemo, dobro 
prijela. Posebej pa moramo poudariti, da skladno z vsebino Izjave o varnosti 
z oceno tveganja (sprejeta 20. 2. 2008, str. 10), ni dovoljeno spreminjanje 
kroja, barve ter ostalih elementov prejetih oblačil, prav tako ni dovoljeno 
prekrivanje, odstranjevanje in spreminjanje simbolov ZGS na oblačilih.

»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, Blaž Kovač.
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 d.o.o. Brežice  
   naklada 900 izvodov.
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Aktualno

26. gozdarski 
študijski dnevi 
Bukovi gozdovi – ekologija in gospodarjenje

Mojca Bogovič, OE Brežice

V dneh 2. in 3. aprila so na brežiškem gozdnogospodarskem 
območju potekali gozdarski študijski dnevi, ki jih že 
tradicionalno organizira Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive vire. Tokrat smo se k organizaciji 
pridružili tudi gozdarji iz Brežic. 

Namen je bil osvetliti našo vodilno drevesno vrsto iz več zornih kotov. 
Predavatelji iz različnih inštitucij so v svojih referatih prikazali pregled 
bukovih rastišč, strukturo in razvoj bukovih gozdov v Sloveniji, razvoj 
bukovih pragozdov, taksonomijo in variabilnost navadne bukve ter 
mikorizo. Spregovorili so o prirastoslovnih značilnostih bukovih sestojev, 
lastnostih lesa, varstvu bukovih gozdov, naravovarstvenih vidikih ter 
habitatih živalskih vrst. Gospodarjenje z bukvijo v sosednji Hrvaški je 
predstavil profesor iz zagrebške gozdarske fakultete. V drugem dnevu smo 
predstavili bukove gozdove v brežiškem gozdnogospodarskem območju in 
pripravili terensko ekskurzijo na področje Orlice, ki spada tudi v območje 
Natura 2000 ter v Kozjanski park.

Foto: Slobodan Sokolić

V večurnem obhodu smo na pripravljenih ploskvah izmenjali nekaj 
praktičnih izkušenj ter poslušali še referat o tehnologiji pridobivanja 
bukovega lesa in spoznali komercialni vidik gospodarjenja. Ni naključje, 
da smo se zbrali na našem območju, saj imamo kar 86 % bukovih rastišč in 
smo po deležu te drevesne vrste v lesni zalogi med prvimi tremi območji 
v Sloveniji.

Nismo pa pozabili tudi na kulturo in družabnost – udeleženci so si lahko 
ogledali brežiški grad in prvi večer zaključili ob dobri večerji na obronkih 
Gorjancev.

Študijskih dni se je udeležilo 130 slušateljev iz različnih ustanov: največ 
iz ZGS, BF, Zavoda za varstvo narave, Kozjanskega parka, gozdarske 
inšpekcije, izvajalskih podjetij. Pozitivni odzivi in pohvale so plačilo za 
opravljeno delo. 

K zadovoljstvu poslušalcev sta vsekakor pripomogli dve novosti: manjši 
nabor referatov, ki so bolj osredotočeni na izbrano temo ter dogajanje 
izven Ljubljane in s tem tudi »terenski dodatek«. Domačini pa smo se že 
odločili, da nekatere referate in terenski del ponovimo za vse zaposlene 
na OE Brežice ter ostale člane našega društva inženirjev in tehnikov 
gozdarstva na tradicionalnem izobraževalnem dnevu.

Seminar splošnih vsebin 
ekonomike in trženja,  
za pridobitev statusa dopolnilne dejavnosti

spec. Jurij Beguš

Oddelek za gozdno tehniko je 18. 4. 2008 že tretjič organiziral 
in izvedel seminar splošnih vsebin, ekonomike in trženja, ki je 
poleg tečajev varnega dela z motorno žago in varnega dela s 
traktorjem obvezen za pridobitev statusa dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji - storitve z gozdarsko mehanizacijo. 

Seminar je namenjen kmetom, ki želijo na kmetiji kot dopolnilno dejavnost 
izvajati dela sečnje in spravila lesa. Izvajamo ga na podlagi sklepa MKGP z 
leta 2006, s katerim je ministrstvo Zavodu potrdilo program za usposabljanje 
za storitve z gozdarsko mehanizacijo. Tako mora kmet, ki želi opravljati 
to dejavnost, opraviti najmanj 20 ur praktičnega in 10 ur teoretičnega 
usposabljanja. Kot dokazilo o praktičnem usposabljanju veljajo potrdila o 
udeležbi na najmanj enem od tečajev varnega dela z motorno žago in potrdilo 
o udeležbi na tečaju varnega dela s traktorjem. Te vrste izobraževanja na 
Zavodu izvajamo že vrsto let, na novo pa smo morali pripraviti deset urno 
teoretično usposabljanje, ki mora po sklepu ministrstva zajemati splošne 
vsebine, ekonomiko in trženje in ki smo ga zasnovali kot enodnevni seminar. 
Obliko seminarja in predavanja smo pripravili na oddelku za gozdno tehniko 
in sicer Štefan Kovač, Darko Pristovnik in Jurij Beguš. Omenjeni smo bili 
tudi predavatelji na dosedanjih seminarjih.

Foto: Roman Habjanič

Kot rečeno je bil zadnji seminar že tretji po vrsti. Dva smo izvedli 
v letu 2007, prvega junija v Lukovici, udeležilo se ga je okoli 47 
udeležencev in drugega novembra v Dolenjskih Toplicah, kjer 
je bilo okoli 61 udeležencev. Zadnji je po udeležbi presegel vsa 
pričakovanja, saj je bil prisoten 101 udeleženec, kar gre tudi zasluga 
kolegom iz OE Celje.

Teden gozdov 2008

V letu predsedovanja Slovenije Evropski uniji je tema Tedna gozdov, 
ki bo zadnji teden v mesecu maju, predstavitev slovenskih gozdov in 
gozdarstva državam Evropske unije, slogan pa je Gozd v srcu Evrope.

Osrednja prireditev bo 29. maja 2008 ob 13.00 v Ljubljani na CE 
ZGS v prenovljeni konferenčni dvorani GIS. Prireditev bo obsegala 
slovesnost z nagovori predstavnikov gozdarskih institucij, kulturni 
program, predstavitev slovenskih gozdov z besedo, sliko in novim 
filmom ZGS.



Strojna sečnja 
– realnost tudi v gozdovih Kočevske  
Katja Konečnik, OE Kočevje

Na OE Kočevje smo v sodelovanju s podjetjem Gozdarstvo Grča 
d.d. pripravili izobraževalni dan na temo strojne sečnje. Povod 
za pripravo izobraževalnega dne je bil harvester John Deere 
1470 D s procesorsko glavo Waratah H 290 (podiranje dreves do 
95 cm premera), ki od začetka aprila v kombinaciji s strojem za 
izvoz John Deere 1410 deluje v gozdovih Roga.

S strojno sečnjo smo se na OE Kočevje prvič soočili pri sanacijah žarišč 
podlubnikov v letu 2005, na redno sečnjo v oddelkih pa začeli pripravljati 
konec lanskega leta. GG Novo mesto d.d. in Gozdarstvo Grča d.d. sta se 
takrat odločila za nakup stroja s procesorsko glavo, ki omogoča sečnjo 
debelejšega drevja in tudi listavcev, torej naj bi bila primerna tudi za delo v 
jelovo-bukovih gozdovih, ki prevladujejo na našem območju.

Na izobraževalnem dnevu smo se najprej seznanili z osnovami o strojni 
sečnji in strojih, ki jo je pripravil Roman Križman, vodja odseka IV drugi del 
izobraževanja pa je potekal na terenu. Jernej Škrajnar in Bojan Knavs, revirna 
gozdarja KE Rog, sta predstavila, kako je potekala priprava prvega delovišča 
za strojno sečnjo ter glavne probleme, s katerimi sta se pri tej novi tehnologiji 
soočala. Andrej Klemenc iz podjetja Gozdarstvo Grča d.d. pa je pripravil 
predstavitev stroja in demonstracijo njegovega dela.

Med udeleženci izobraževanja se je razvila živahna razprava, mnenja o 
primernosti te tehnologije za delo v naših gozdovih so bila deljena. Ob 
koncu razprave pa je prevladalo mnenje, da se bo po začetnem obdobju 
privajanja tako revirnih gozdarjev kot tudi upravljavcev stroja, realneje 
pokazala koristnost stroja. Osnovni pogoj pa bo morala biti strokovno 
argumentirana izbira primernih delovišč.

Kratke novice

Foto: Katja Konečnik

Andrej Klemenc (Gozdarstvo Grča d.d.) pri predstavitvi procesorske glave.

Izjemno drevo 
za Dan Zemlje 2008 
Katja Konečnik, OE Kočevje

Na OE Kočevje smo v letu 2008 kot že tretjič izbirali Izjemno 
drevo leta in izbrali javorolistno platano, ki stoji pred stavbo 
Občine Ribnica v Ribnici. 

Lastnik drevesa, Občina Ribnica, je bila takoj pripravljena na sodelovanje pri 
akciji in bila zelo aktivna pri iskanju donatorja, ki smo ga našli v podjetju 
RIKO Hiše d.o.o.. Vsi trije parterji v projektu smo se s slovesnim podpisom 
listine in Dogovora o skrbništvu zavezali k skrbi za Izjemno drevo za Dan 
Zemlje 2008.

Na slovesnosti, ki je potekala prav na Dan Zemlje, je bila predstavljena nova 
predstavitvena tabla, uživali pa smo tudi v kulturnem programu otrok Vrtca 
Ribnica in OŠ Dr. Franceta Prešerna ter razstavi likovnih del otrok Vrtca 
Ribnica.

Predstava »Taščica in žabec« Vrtca Ribnica                                 Foto: Zoran Bitorajc

Slovesen podpis (z leve) Bojan Kocjan (vodja ZGS OE Kočevje),
Jani Mate (direktor občinske uprave Občine Ribnica),
Staš Škrabec (predstavnik podjetja RIKO Hiše d.o.o.)                Foto: Zoran Bitorajc      
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Kratke novice

Izobraževalni dan oddelka 
za gozdno tehniko 
spec. Jurij Beguš

V okviru aktivnosti na področju izobraževanja zaposlenih na 
oddelku za gozdno tehniko smo v sodelovanju z OE Sežana 
17. aprila 2008 organizirali izobraževalni dan, na katerem smo 
obravnavali problematiko vzdrževanja gozdnih cest.

Namen izobraževalnega dneva je bil seznaniti se z vzdrževanjem gozdnih 
cest na Brkinih in na Krasu, usmerjati poenotenje pogledov na problematiko 
vzdrževanja gozdnih cest in izmenjati praktične izkušnje.

Izobraževanje smo izvedli po že utečenem načinu kot terenski ogled izbranih 
gozdnih cest, na katerih smo obravnavali različne vsebinske sklope. V grobem 
bi jih lahko razdelili na 

splošno o vzdrževanju gozdnih cest, 
problematika vzdrževanja gozdnih cest v Brkinih in na Krasu, 
obnova cestišča s poudarkom na izbiri ustreznega nasipnega materiala in 
recikliranju cestišča, 
vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, 

•
•
•

•

Foto: Andrej Grum

signalizacija na gozdni cesti in režim prometa, 
vloga ZGS pri vzdrževanju gozdnih cest, 
protipožarne preseke ter 
vzdrževanje brežin. 

Terenski ogled je potekal v glavnem po gozdnih cestah v Brkinih, deloma pa 
tudi na Krasu. Udeležilo se ga je 57 udeležencev iz vseh območnih enot ZGS 
ter gostje iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter inšpekcije. 
Udeleženci so dobili ustrezna gradiva, ki so na voljo tudi na intranetu 
(oddelki\tehnika\predstavitve).

•
•
•
•

Tečaj za lastnike gozdov  
- nega mladega gozda 
Matija Stergar, KE Ruše

Na KE Ruše smo v mesecu marcu, na Tojzlovem vrhu za lastnike 
gozdov v revirju Urban organizirali tečaj na temo “Nega mladega 
gozda”. Glavnino dela na realizaciji tečaja je opravil kar revirni 
gozdar v omenjenem revirju, avtor tega prispevka.

Pri vsakdanjem delu opažam pomanjkanje interesa lastnikov za vlaganje v 
gozd, predvsem za negovalna dela v mlajših razvojnih fazah. Opazil sem tudi 
pomanjkanje znanja za izvedbo tovrstnih del. Slednje je bilo najbolj opazno 
pri lanski spremljavi in prevzemih subvencioniranih del, kar je botrovalo 
odločitvi za izvedbo tečaja. kjer bi se lastniki seznanili s pomenom in 
pravilno izvedbo negovalnih del. V enodnevnem tečaju se je težko posvečati 
celotnemu obsegu nege, zato smo predstavili samo nego letvenjaka. 

Glede na to, da interes za delo v gozdu zaradi kratkoročne ekonomske koristi 
raste s starostjo gozda, sem izbral najstarejšo izmed mlajših razvojnih faz, saj 
sem ocenil, da bom tako najbolj učinkovito pritegnil pozornost lastnikov. V 
naslednjih letih bi najbrž bilo primerno predstaviti še nego gošče in mladja. 
Izobraževanje o delu v starejših razvojni fazah, za katero so lastniki zaradi 
oprijemljivega učinka (sortimenti) najbolj dovzetni, pa sicer posredno poteka 
med skupno izbiro drevja za posek.

“Posvet z gozdarjem pri terenskem delu.”                                              Foto: J. Donik“Oznacevanje izbrancev in konkurentov.”                                          Foto: M. Stergar

Teoretični del tečaja, katerega se je udeležilo 20 lastnikov, se je odvijal v 
planinskem domu na Tojzlovem vrhu. V kratki predstavitvi je bil razložen 
pomen nege mladega gozda in osnovni principi negativne in pozitivne 
izbire. Za motivacijo smo prikazali fotografije z letošnje licitacije vrednejših 
sortimentov lesa v Slovenj Gradcu. Sledil je ogled kratkega filma, ki so ga 
izdelali na ZGS in prikazuje negovalna dela v gozdu. 

Pred odhodom na teren smo si ogledali še gozdnogojitveni načrt. Terenski 
del smo izvedli v bližnjem gozdu, kjer je bil predhodno pripravljen objekt, 
letvenjak listavcev, kjer se še nikoli ni izvajala nega. Objekt je izbran 
namenoma, saj predstavlja reprezentativno podobo sestojev v tej razvojni 
fazi na širšem območju. Objekt je obsegal pet ploskev velikosti 2 ara. Na prvi 
ploskvi sem s trakovi različnih barv predhodno označil izbrance in konkurente. 
Z lastniki smo si ogledali ploskev in se ob konkretnih primerih pogovarjali o 
principu pozitivne izbire, se razdelili v štiri skupine in po premisleku označili 
izbrance in konkurente po lastni presoji. Pri tem sva jim z nasveti pomagala 
s kolegom Jernejem Donikom. Na koncu smo skupaj pregledali ploskve ter 
pokomentirali odločitve o izbiri. Za zaključek smo se vrnili v planinski dom 
in ob topli malici ter sproščenem vzdušju razvili konstruktivno debato.

Namen takih tečajev presega zgolj posredovanje znanja lastnikom gozdov, 
pomembno je tudi, da se srečajo in medsebojno skrešejo mnenja, organizator 
tečaja pa usmerja pogovor. Na tak način lastniki lažje sprejmejo dejstvo, da 
njihovo razmišljanje ni nujno popolno. Dogodek ocenjujem kot uspešen, 
saj je sledil pričakovanemu poteku in upam, da je izpolnil pričakovane cilje. 
Dosega cilja, to je vzpodbuditi lastnike za (pravilno) negovanje njihovega 
gozda, se bo pokazala v prihodnosti. Vsekakor pa izvedba takega tečaja 
pomeni korak v zastavljeni smeri.
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Moč predpisov 
– delavnica za lastnike gozdov  
Matija Stergar, revirni gozdar na KE Ruše

Na KE Ruše smo izvedli tudi izobraževanje za lastnike gozdov 
na temo  novosti, ki so zapisane v novem Zakonu o gozdovih pa 
tudi v drugih predpisih s področja gozdarstva. 

Te novosti smo predstavili lastnikom gozdov na delavnici z naslovom »Moč 
predpisov« - Zakonodaja o gozdovih. Vabilu se je odzvalo 17 lastnikov, kar 
je ravno pravšnja številka za izvedbo izvirno zastavljene delavnice, ki jo je 
vodil vodja KE Alojz Pucko.

Lastnikom smo v uvodu predstavili razloge in cilje delavnice pri čemer smo 
izpostavili zakonodajne spremembe in terenska opažanja delavcev ZGS. 
Vodja delavnice ni nastopal kot predavatelj ampak kot moderator in s tem 
učinkoviteje navezal stik za lastniki in jih aktivno vključil v delo.

V sklepnem delu so sodelujoči ugotavljali v kolikšni meri so izpolnili 
uvodoma zastavljene cilje delavnice, imeli priložnost podati svoja mnenja 
o vsebini in poteku delavnice ter podati predloge za izboljšanje tovrstnega 
načina dela.

Vsebinsko temeljito pripravljena in časovno dobro usmerjena delavnica 
je postregla z mnogimi pomembnimi informacijami, ki jih bodo lstniki 
nedvomno razširili tudi med ostale lastnike. S takšnim načinom dela, 
moderiranjem skupinskega dela, so bili sodelujoči mnogo bolj motivirani 
za sprejemanje informacij kot bi bili na klasičnem predavanju. V potrditev 
temu naj služi izjava enega od lastnikov: »Kot bi dve uri in pol na delavnici 
minili v eni uri!« Prednost takega pristopa je tudi v pridobivanju povratnih 
informacij. Informacija o razmišljanju lastnikov gozdov je namreč 
dobrodošlo orodje pri delu vsakega gozdarja.

Poročilo o sklepih 3. 
redne seje Sveta ZGS 
Blaž Kovač, univ. dipl. prav., poslovni sekretar

3. redna seja tekočega sklica Sveta Zavoda, prva v koledarskem 
letu 2008,  je potekala 29. 2. 2008, v veliki sejni sobi mansardnih 
prostorov Gozdarskega inštituta. Prav ta večini članov Sveta 
dokaj dostopna lokacija naj bi služila tudi za izvedbo naslednjih 
sej tega mandatnega obdobja, saj v lanskem letu obnovljena 
stavba nudi primerne možnosti za delo, prav tako pa se člani 
Sveta na ta način lahko ustrezno seznanijo z dejanskimi 
razmerami za delo na sedežu ZGS. 

Obnovljeno podstrešje GIS                                                                   Foto: B. Debevc

Delavnica za lastnike gozdov, namesto predavanja.

Po predstavitvi realizacije izvrševanja predhodno sprejetih sklepov, ki jo 
je podal direktor ZGS, g. Jošt Jakša, potrditvi zapisnika 2. redne seje Sveta 
Zavoda in sprejemu poročila centralne inventurne komisije pod vodstvom g. 
Mirai Marijana, so člani Sveta pristopili k obravnavi preostalih vsebinskih 
točk dnevnega reda, pri obravnavi katerih so sprejeli naslednje sklepe:
                                          
Tc. 3: Svet Zavoda se je seznanil s Programom vlaganj v gozdove za l. 2008 
in ga obravnaval. Strokovne službe ZGS pripravijo: 

predlog dopolnitev Programa vlaganj v gozdove za l. 2008, v skladu s 
pripombami razprave,
dopis o nujnosti bistvenega povečanja postavke za vlaganja v gozdove (se 
uskladi s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in pošlje na MKGP, 
Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarstvo). 

Tc. 4:  Svet Zavoda na naslednji seji ponovno obravnava predlog Statutarnega 
sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta ZGS. Pri pripravi predloga 
strokovne službe ZGS v največji možni meri upoštevajo v razpravi podane 
pripombe in predloge. 

Tc. 5: Svet sprejme Poročilo o delu za leto 2007 in Finančno poročilo – 
zaključni račun za leto 2007. Razloge za negativni rezultat poslovnega leta 
2007 ZGS predstavi ustanovitelju. ZGS je skupaj z MOP zavezan pripraviti 
ustrezne rešitve, ki naj zagotovijo realizacijo prihodkov MOP za opravljena 
dela ZGS v l. 2007.  

Tc. 6: Sprejme se predlog Pravilnika o volitvah predstavnikov delavcev v 
Svet Zavoda in Svete območnih enot.  Imenuje se volilna komisija za izvedbo 
volitev predstavnikov delavcev v Svet Zavoda in Svete območnih enot, v 
naslednji sestavi: 
  - Blaž Kovač predsednik       - Boštjan Gartner namestnik  
  - Borut Debevc član              - Tone Lesnik namestnik  
  - Marinka Anzi članica           - Mateja Garafolj namestnica  

Tc. 7: Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
kršitvah pogodbenih obveznosti in drugih obveznosti iz delovnega razmerja 
ter o disciplinski in odškodninski odgovornosti. 

•

•
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Tc. 8: Sprejme se Dopolnitev Predloga odprodaje, oddaje v najem in 
zamenjave premoženja za leto 2008, ki ga je Svet sprejel na 1. redni seji, dne 
10.09.2007. 
 
Tc. 9: Strokovne službe ZGS v sodelovanju s predstavniki MKGP ter drugimi 
pristojnimi institucijami in ministrstvi poiščejo sistemske rešitve pri sanaciji 
z ujmami prizadetih gozdov.  

Tc. 10: Kot oseba, pristojna za podpisovanje koriščenja dopusta in potnih 
nalogov direktorju ZGS se imenuje mag. Živan Veselič, pomočnik direktorja 
za strokovne zadeve. 

Vse na tem mestu navedene sklepe, vsebovane v predlogu zapisnika 3. redne 
seje Sveta Zavoda, bo s sprejemom le- tega dokončno potrdil Svet Zavoda na 
naslednji seji, ki bo v skladu z Delovnim programom Sveta Zavoda za l. 2008 
izvedena do konca meseca junija l. 2008.

Izjemna drevesa na 
severnem Primorskem 
Janez Pagon, pripravnik, OE Tolmin

Izjemna drevesa pritegnejo pozornost tako laičnega kakor 
strokovnega  opazovalca. Najpomembnejše  lastnosti takega 
drevesa so izjemne dimenzije, habitus, starost, izjemna eko-
sistemska, znanstveno-raziskovalna in pričevalna pomembnost. 

Čeprav pri določanju drevesa kot kandidata za varovanje v okviru naravne 
vrednote upoštevamo vse lastnosti, zaradi objektivnosti meritve največji 
del odtehtajo dimenzije osebka in starost. Nova strokovna merila za 
opredeljevanje drevesnih naravnih vrednot, ki so v skladu z Zakonom o 
ohranjanju narave (ta je  ukinil 4. odstavek 44 člena Zakona o gozdovih, 
po katerem je bilo edino merilo za izjemnost prsni premer nad 120 cm) so v 
pripravi na Zavodu za varstvo narave. 

Na OE Tolmin že 10 let vodimo register  izjemnih dreves, ki poleg drevesne 
vrste, višine in obsega debla za posamezno drevo vsebuje tudi GPS koordinate, 
lastništvo in režim varovanja. V območni enoti, ki pokriva severno Primorsko, 
so bila tako registrirana tudi drevesa, ki bi si vsekakor zaslužila mesto med 
naravnimi vrednotami državnega pomena. 

Črni topol ob avtocesti pri Vipavi je na primer najdebelejše drevo te vrste 
v Sloveniji, saj v obseg meri kar 747 cm, visoko pa je 26,5 m. V okviru 
letošnjega Dneva zemlje smo s tablami opremili omenjeni črni topol, poleg 
njega pa še pravi kostanj v Čolnici nad Kanalom in črni topol pri Tolminu. 

Črni topol ob avtocesti pri Vipavi                                                        Foto: E. Kozorog

V knjižnici Cirila Kosmača Tolmin smo organizirali razstavo fotografij 
izjemnih dreves severne Primorske in jih predstavili s predavanjem. Doslej 
smo z informativnimi tablami opremili osem izjemnih dreves primernih za 
obisk. Ker bomo v naslednjih letih s to aktivnostjo nadaljevali, smo pripravili 
enotno obliko informacijske table.

Ker so velike dimenzije dreves tudi posledica visoke starosti se moramo 
zavedati, da so drevesne naravne vrednote minljive, obenem pa v izjemna 
drevesa ˝priraščajo˝ osebki, ki v preteklem obdobju še niso dosegali 
potrebnih dimenzij. Zavoda za gozdove Slovenije bo imel v sodelovanju 
z Zavodom za varstvo narave zaradi svoje stalne prisotnosti v gozdu tudi 
v prihodnje pomembno vlogo pri evidentiranju in ohranjanju drevesnih 
naravnih vrednot. 

Srečanje pohodnikov  
po evropskih pešpoteh, 
Strunjan - 10. maj 2008 
Predsednik KEUPS:  Jože Prah

Komisija za evropske pešpoti vsako leto 
organizira srečanje s pohodom, ki je bil 
letos na Primorskem, v Strunjanu, v soboto 
10. maja 2008. Mineva več kot 30 let od 
postavitve prve evropske pešpoti E6 v naši 
državi. Poleg E6 vodi skozi naše kraje še 
evropska pešpot E7, ki je tudi že štela 20 let. 

Poti se križata na Mačkovcu in sta skupaj dolgi skoraj 1.000 km. Celotna 
pot E6 poteka od severa od Kilpisjarvija (Finska na meji s Švedsko) čez 
številne evropske države do Strunjana. Želja evropohodnikov je, da bi se ta 
pot nadaljevala po kopnem do Egejskega morja. Slovenski del E6, imenovan 
Ciglarjeva pot, je speljan od mejnega prehoda Radelj do Strunjana, v smeri 
s severa na jug. 

Pohodniki so se na koncu zbrali v Strunjanu, kamor jih je pot vodila iz 
smeri Šmarja pri Kopru. Že na začetku poti so pohodnike sprejeli domačini. 
Turistični, planinski in gozdarski vodniki so vodili pohod po poti E6, ob 
kateri smo uživali v lepotah Istre, na koncu pa nas je čakalo veselo druženje 
v Strunjanu.   

Na druženju je bila predstavljena obnovljena pot E6 iz Slavnika do Strunjana, 
spregovorili pa so tudi predstavniki občine Piran. V kulturnem programu so 
sodelovali domačini in predstavili svet istrskega kamna ter zdravilni vpliv 
Sečoveljskih solin, ki veje po dolini in strugi prvobitne Dragonje. Po končanem 
srečanju so si bili vsi enotni, da so ta srečanja res nekaj prijetnega in da trud 
organizatorjev obrodi sadove ob pogledu na zadovoljne obraze pohodnikov.

Vsi, ki radi zahajate v Naravo, dobrodošli na evropskih pešpoteh!
Podrobne informacije: Jože Prah, 041 657 560,  e.naslov: prah.joze@volja.net 

E6 v Strunjanu                                                                                        Foto: B. Debevc
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Prostovoljni 
naravovarstveni nadzor 
– na botaničnem naravnem spomeniku,
rastišču clusijevega svišča na Lovrencu

 

mag. Hrvoje T. Oršanič

Lovrenc pod Lisco je priljubljena izletniška točka, kjer se med 
prvomajskimi prazniki obisk še posebej zgosti. Razen lepe 
razgledne točke, obiskovalce privlači razcveten clusijev svišč 
(Gentiana clusii). Pobočja pod cerkvico Sv. Lovrenca so namreč 
naravno rastišče te vrste svišča - velikega encijana, kot se tudi 
imenuje.

Na pobudo Planinskega društva Sevnica, ki že nekaj let vrši nadzor nad 
dogajanjem na rastišču, smo se letos gozdarji bolj aktivno in organizirano 
vključili v  prostovoljni naravovarstveni nadzor na rastišču. Prostovoljni 
naravovarstni nadzor so opravljali predvsem gozdarji iz KE Sevnica, katerim 
smo na pomoč priskočili tudi iz sosednje KE Radeče in OE Brežice, ter člani 
planinskih društev iz okolice, največ seveda iz PD Lisca Sevnica. Pomoč 
je prišla tudi iz KŠTM Sevnica in KTD Blaž Jurko iz Razbora, ter iz JZ 
Kozjanski park. Pri varovanju botaničnega spomenika pa na različne načine 
veliko pomaga tudi Občina Sevnica. Rastišče svišča so planinci ogradili z 
vrvico, na kateri so visele oznake s smerjo gibanja.

Prostovoljni naravovarstveni nadzor na Šentlovrencu          Foto: Hrvoje T. Oršanič

Informacije 
– Objavljene na Intranetu ZGS: http://intranet

Matija Stergar, revirni gozdar na KE Ruše

Zahtevek in spremni obrazec 
pri podpisu pogodb - 12. februar 2008
S sklepom direktorja je predpisana nova oblika obrazca »zahtevek in spremni 
obrazec pri podpisu pogodb« ter obveznost predhodnega parafiranja vseh 
strani pogodbe, s strani skrbnika pogodbe, vodje OE oz. ODD, vodje oddelka 
za kadrovsko pravne zadeve in vodje oddelka za finančne zadeve. Sklep velja 
in se uporablja od pričetka meseca februarja dalje. Sklep in spremni obrazec 
sta objavljena tudi na intranetni strani ZGS – podrubrika Sklepi direktorja. 

 

V rubriki Obvestila je nov 
KOLEDAR DOGODKOV - 0�. marec 2008
V rubriki obvestila je Koledar dogodkov, ki omogoča hkratno in neodvisno 
uporabo več hkrati prijavljenim uporabnikom. Namen je racionalizacija 

Prisotnost nadzornikov je bila vsesplošno zelo dobro sprejeta, kar smo 
izvedeli tudi iz informacij prejetih »po ovinkih«. Izletniki so se zelo radi 
ustavljali ob nadzornikih in stekel je pogovor o varstvu narave in o tem, 
kako je bilo pred nekaj desetletji svišča neprimerno več. Obenem smo 
obiskovalcem delili lične informativne zgibanke o rastišču, pa tudi kakšno 
zgibanko ali brošuro o gozdarstvu.

Naša naloga je bila vljudno opazovati obiskovalce, če jih fotografska vnema ni 
potegnila na drugo stran vrvice med razcvetene svišče. Zabeležili smo tudi en 
hujši »poseg« na rastišče – trganje cvetov. Dogodek je fotografiran, obveščena 
je PP Sevnica - dogovorjeno je bilo, da se v primeru večje kršitve odloka o 
varovanju botaničnega spomenika (Odlok o razglasitvi rastišča clusijevega 
svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik, 1993) nemudoma obvesti 
Policijsko postajo Sevnica ali Center za obveščanje – 112. 

Po opravljenem prostovoljnem nadzoru, ki je trajal vse dni od 26.4. do 11.5. 
od 9. do 17. ure, smo si prostovoljci delili dobre občutke in bili enotni v 
oceni, da smo opravili izredno koristno delo. Tudi instituciji v kateri smo 
zaposleni smo naredili dobro »reklamo«, saj smo bili v službenih oblekah in 
s tem razpoznavni.

Nas torej ni potrebno prepričevati o vsestranski koristnosti in še posebej nuji 
izvajanja naravovarstvenega nadzora v prostoru. Škoda za naravo, državo in 
naš zavod, da se dogovarjanja o rednem izvajanju naravovarstvenega nadzora 
tako dolgo vlečejo.

dela ter hkratna boljša dostopnost do aktualnega dogajanja. Možnosti, ki 
jih ima uporabnik z geslom: vpisuje dogodke, popravlja obstoječe dogodke 
in obstoječe dogodke briše, k dogodku lahko doda gradivo za nek dogodek 
(vabilo, dnevni red, gradivo, itd.).  

 

Podpis kolektivne pogodbe 
za gozdarsko dejavnost
Obveščamo vas, da sta minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
g. Iztok Jarc in sekretar Sindikata državnih organov Slovenije, g. Drago 
Ščernjavič, dne 24. aprila 2008 parafirala kolektivno pogodbo za gozdarsko 
dejavnost, z novo opredeljenim tarifnim delom pogodbe. Parafiranje navedene 
kolektivne pogodbe daje podlago za vrednotenje delovnih mest v Zavodu za 
gozdove Slovenije. Več informacij o tem dogodku je dostopnih na spletni 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - www.mkgp.gov.si, 
rubrika novice.

 

Virusi, identitete,  
varovanje osebnih podatkov - 04. april 2008
Opozorila za dosledno upoštevanje osnovnih smernic, za zagotavljanje 
osebne varnosti v e-svetu: Ker nam e - banka, e - davki, e - uprava, počasi 
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Iz naše prakse

Predstavitev Programske opreme – poslovni paket                       Foto: B. Debevc

tudi e-služba olajšajo veliko stvari, pa je pomembno, da se tudi zavedamo 
posledic in nevarnosti, ki na nas prežijo pri njihovi uporabi. Zato čimmanj 
težav z virusno in vso podobno navlako. Več na intranetu ZGS.

Letni razgovori - 1�. april 2008
Delovna skupina za pripravo podlag za uvedbo letnih razgovorov, pod 
vodstvom mag. A. Breznikarja je predložila končno poročilu o konceptu 
izvajanja letnih razgovorov v ZGS. Delovna skupina je pripravila 
organizacijski načrt uvajanja letnih razgovorov v ZGS, navodila za izvedbo, 
program usposabljanja vodij, načrt informiranja zaposlenih in spremljajoče 
vzorce dokumentov. Predvidoma bo prva, testna izvedba letnih razgovorov 
na nivoju OE izvedena v prvi polovici l. 2009 ter na nivoju KE v drugi 
polovici istega leta. 

Predstavitev programske opreme 
»Poslovni paket« - 0�. april 2008
Predstavitev Programske opreme – poslovnega paketa v mesecu aprilu, 
za vse finančne knjigovodje in tajnice OE in LPN. Delovno gradivo, je 
objavljeno na intranetu ZGS – Oddelek VII. 

Problem reševanja škod po 
jelenjadi nekoč in danes 
Janez Polanc, revirni gozdar, KE Jezersko-Kokra 

O jelenjadi na Gorenjskem je govoril že zgodovinar Janez Vajkard 
Valvazor v svojem delu Slava vojvodine Kranjske, kjer navaja, 
da številna jelenjad živi v velikih gozdovih. Revolucionarno leto 
1848 in doba, ki mu je sledila, sta zelo negativno vplivala na 
divjad v Sloveniji in vsej srednji Evropi. Razmere so se začele 
izboljševati, ko so se nekateri lastniki in zakupniki lovišč, odločili, 
da v izpraznjena lovišča naselijo divjad od drugod. Tako so ob 
izteku 19. stoletja Gilbert Fuchs v Kokri, baron Born in ruski 
konzul Vetter pa v tržiškem predelu Karavank naselili več glav 
jelenjadi. Jelenjad so pripeljali iz Poljske, Madžarske in Gornje 
Štajerske.  

Zgodovina obor
Zaradi pogostih sporov z zakupniki sosednjih lovišč je baron Julij Born v 
letih od 1891 do 1894 dal napraviti za svojo jelenjad v Jelendolu (Puterhof) 
2754 ha veliko oboro. Podobno kot baron Born je tudi grof Lamesan dal leta 
1937 v Kokri zgraditi oboro v izmeri 2700 ha. Jelenjad se je dobro razvijala, 
saj je bilo samo v obori Jelendol leta 1930 okrog 360 glav jelenjadi. Že kmalu 
po formiranju  kolonije jelenjadi v obore je postalo jasno, da bo prisotnost 
jelenjadi kaj kmalu vplivala na normalno gospodarjenje z gozdovi. Poškodbe, 
ki jih je povzročila jelenjad, so po poročilih inž. Sonnbichlerja, upravitelja 

Bornovih gozdov, zelo moteče vplivale na gozdno gospodarjenje. Po drugi 
svetovni vojni so vse obore  dokončno propadle. 

Škode in ograjena zimovališča
Škode zaradi lupljenja so zaradi povečanega odstrela jelenjadi sicer upadle, 
poraslo pa je objedanje mladja, pri katerem je bila udeležena tudi srnjad. 
Gozdarski inštitut je zato konec šestdesetih let prejšnjega stoletja predlagal 
kot izhod v sili gradnjo ograjenih zimovališč. Tako naj bi se izognili gozdnim 
škodam. Na Jezerskem so bila zgrajena tri zimovališča: Robce (18 ha), Olipje 
(12 ha) in Podršnikovo (8-10 ha). Danes nobeno zimovališče ne služi več 
svojemu namenu.

Ograditev površin v pomlajevanju
Zaradi vse večjih škod, ki se pojavljajo na Jezerskem in v Kokri (povzroča 
jih predvsem jelenjad z objedanjem, obgrizanjem in lupljenjem), ter zaradi 
pritiska lastnikov gozdov na javno gozdarsko službo, da je potrebno nekaj 
ukreniti, smo se odločili, da v letih 2006/2007 izkoristimo možnost subvencij 
EU - EPD za postavitev ograj. Bistven namen postavitev ograj pa je doseči 
ciljni sestav drevesnih vrst. Naša odločitev je temeljila na 24.členu Zakona 
o gozdovih.

Škode lahko pripišemo naslednjim dejstvom:
skozi GGE Jezersko prehaja karavanška jelenjad po treh glavnih 
koridorjih: 
Smrtnik (Avstrija) – Virnikovo,
Bela (Avstrija) – Podvršnikovo, 
Podstoržič – Robce – Mali vrh - Ograd 
sestava gozdov s svojo podrastjo na območju v kritičnem 
obdobju zime ne nudi možnosti naravnega prehranjevanja 
številni divjadi,
zaradi klime in konfiguracije terena se jelenjad pred zimo seli 
iz višje ležečih letnih bivališč v nižje predele. Tam se na ožjem 
območju pojavljajo večje koncentracije jelenjadi.

V GGN Jezersko je za obdobje 2002-2011 navedeno, da znašajo 
predvideni stroški umetne obnove in zaščite 192.000 EUR/10 let. 
Povečani stroški obnove in varstva bodo nastali zaradi prekomernega 
objedanja mladja.

Skupaj z lastniki gozdov smo se na Jezerskem na najbolj kritičnih 
mestih odločili za postavitev štirih ograj velikosti cca 1 ha; 
Offnarjevo (2006), Kropivnikovo (2006), Sp. Virnikovo (2007), 
Krničarjevo (2007) ter za postavitev večje ograje (3 ha površina) – 
Slaparjeva (2006) v GGE Kokra.  Za oporne kole je bi uporabljen les 
akacije in macesna tako, da se trajnost ograje čim bolj podaljša.

Skupna vrednost sofinanciranja je znašala v letu 2006 – 6.769 EUR, 
v letu 2007 – 3.819 EUR. 

Obe postavljeni ograji v letu 2007 so lastnikoma gozdov pomagali 
postaviti člani LD Jezersko, kar je  lahko dober primer sodelovanja 
gozdarjev, lastnikov in lovcev.

•

•
•
•
•

•
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Iz naše prakse

Društvo lastnikov gozdov 
Vrhe–Vremščica 
Bogdan Magajna, OE Sežana

Razdrobljena gozdna posest na primorskem že desetletja 
pogojuje visoke stroške gospodarjenja z gozdom in lastnike 
gozda odvrača od aktivnega gospodarjenja. Z obiskom pri 
Društvu lastnikov gozdov Mirenske doline, ki smo ga v letu 2006 
organizirali na ZGS OE Sežana, smo lastnikom s tega območja 
omogočili tako nabiranje strokovnih informacij iz prve roke, 
kot tudi priložnost za tuhtanje o možnostih za bolj povezano 
gospodarjenje z gozdom.

Po več mesecih marljivega dela iniciativnega odbora je v petek 22. februarja 
na ustanovnem zboru k Društvu lastnikov gozdov Vrhe-Vremščica pristopilo 
21 članov. Ustanovitev društva sta pozdravila Milan Race, vodja OE Sežana 
ZGS in Egon Rebec, vodja oddelka za gozdarsko svetovanje pri KGZ Nova 
Gorica, ki sta obljubila pomoč društvu pri njegovem nadaljnjem delovanju.

Prvi predsednik društva Niko Meden iz Senožeč je poudaril, da bo upravni 
odbor društva najprej usmeril svojo energijo v registracijo društva, pridobivanje 
novih članov ter organiziranje raznih oblik strokovnega izobraževanja za 

člane. Za bolj varno delo v gozdu 
bodo poskrbeli tako z iskanjem 
možnosti za skupno nabavo 
delavnih in zaščitnih sredstev 
kot tudi s skupinskim nezgodnim 
zavarovanjem. V društvu bodo 
svojim članom poskusili pomagati 
povečati dohodke iz gozda 
najprej z boljšim informiranjem 
o razmerah na trgu, kasneje pa 
tudi z organiziranjem neposredne 
prodaje večjih količin lesa. 

Na občnem zboru prve tovrstne 
interesne organizacije na 
primorskem so člani društva z 
dopolnitvijo statuta omogočili 
včlanitev v društvo tudi agrarnim 
skupnostim. Čeprav društvo 
deluje na širšem območju  Vrhov 
in Vremščice pa je odprto tudi za 
druge lastnike gozda.

Udeleženci ustanovnega zbora                                                              Foto: E. Rebec

Dražba izbrane hlodovine 
v Bonnu – 6. februar 2008 
Janez Polanc

Izlet po Nemčiji sem med drugim izkoristil tudi za ogled dražbe 
izbrane hlodovine. Skupaj z drugimi gozdarji in kupci sem si 
ogledal dražbo hlodovine v mestu Bonn. Gozdarji so za potrebe 
dražbe izdali katalog z vsemi potrebnimi podatki za kupce.

Gozdarja na dražbi v Bonnu

Ponudba je obsegala:
- 665 m3 hrastove hlodovine,
- 601 m3 hlodovine plemenitih listavcev,
- 44 m3   hlodovine iglavcev.

Hlodovino so na skladišče pripeljali že štiri tedne pred dražbo. Tako so si 
potencialni kupci, ki so prišli tudi iz sosednjih držav, lahko ogledali izbrane 
sortimente in oddali pisne ponudbe. Komisija je odprla zapečatene kuverte 
s ponudbami in jih razdelila med gozdarje iz različnih gozdnih uprav. 
Gozdne uprave oz. njeni predstavniki, ki zastopajo posestnike ali združenja 
lastnikov gozdov, so ponudbe razvrščali po vrednosti. Če je ponudba ustrezala 
pričakovanjem, je bila sprejeta in sortiment prodan, drugače pa bodo kupca 
iskali drugje. 

Na dražbi je sodelovalo 44 kupcev (lesni trgovci, žagarska podjetja in lesna 
furnirska podjetja). V splošnem je za letošnjo dražbo veljalo, da sta glede na 
lansko leto na vrednosti pridobila gorski javor in hrast, izgubili pa češnja in 
bukev. 

Najboljša ponudba je bila 1.600 €/m3 za tiso.  Kot se za Nemčijo spodobi, se 
je največje zanimanje vrtelo okoli hrasta, kjer je srednja vrednost prodane 
hlodovine dosegla 500 €/m3. Nenapisano pravilo je, da se sortimentov 
vrednosti pod 100 €/m3 ne izplača voziti na dražbo, ker so stroški poseka, 
spravila in  prevoza previsoki. 

Po končani dražbi smo se ponovno odpeljali na skladišče, kjer so gozdarji in 
kupci strokovno utemeljevali dosežene cene za posamezne sortimente. 

Kako visoke cene lahko doseže hlodovina na dražbah dokazuje tudi primer 
dražbe (2.400 m3), ki je 9. januarja letos potekala v mestu Erfurt (Thuringen). 
Dosežene so bile naslednje najvišje cene: brek 4.430 € /m3, gorski javor 
3.430 € /m3 in oreh 1.820 € /m3 .
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Mednarodno sodelovanje

Risinja Dina opremljena z oddajnikom                                                                                                                                                                                               Foto: Bojana Žegura

DinaRis 
mag. Mirko Perušek

Strnjeno gozdnato območje severnih Dinaridov predstavlja 
enega najbolj ohranjenih predelov narave v srednji Evropi. 
Prvobitni in ohranjeni gozdovi nudijo zatočišče številnim 
ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam. Ni naključje, da so 
ravno v teh krajih največja varovana območja Nature 2000. 

Med varovanimi živalskimi vrstami izstopajo 
sesalci, ptice in nekatere žuželke. Vrh 
prehranjevalne piramide predstavljajo vse tri 
velike zveri rjavi medved, volk in navadni ris. 
Raziskovanje slednjega je bilo vključeno v Interreg 
projekt z naslovom: »Čezmejno sodelovanje pri 
upravljanju, ohranjanju in raziskovanju dinarske 
populacije risa (DinaRis)«. 

Območje izvajanja projekta je: Notranjsko-kraška in Jugovzhodna 
Slovenija ter Primorsko-goranska županija in Karlovačka županija na 
Hrvaškem. Prijavitelj projekta na slovenski strani je društvo Dinaricum s 
partnerji BF (Oddelek za biologijo, skupina za ekologijo živali), Lovsko 
Zvezo Slovenije, ZGS, Zavodom RS za varstvo narave in Zavod Symbiosis. 
Na hrvaški strani je prijavitelj Veterinarska fakulteta iz Zagreba s partnerji 
Hrvatske šume (Šumarija Delnice), Državni zavod za zaštitu prirode in 
Narodni park Risnjak. 

Cilj projekta je pridobiti biološka in socialna spoznanja ter razviti orodja 
za skupno spremljanje populacije risa na obeh stranem meje in vzpostaviti 
partnerstva na znanstvenih ter upravljavskih ravneh. 

Rezultat raziskovalnega dela in mednarodnega sodelovanja je priprava 
predloga skupne strategije upravljanja z risom. V ta namen je bilo 

organiziranih več delavnic na obeh straneh meje. Pripravilo se je skupno 
promocijsko gradivo od brošure, majic do kratkega dokumentarnega 
filma z naslovom »Ris v dinaridih«. V mesecu februarju 2008 je bila v 
Kočevju organizirana razstava z naslovom »Po risovih sledeh« katera je 
svoje stalno mesto dobila v gozdarski koči na Mašunu.

V okviru projekta se je na obeh straneh meje izvajal odlov risov, ki so jih 
strokovnjaki opremili s satelitskimi in VHF oddajniki. Na slovenski strani 
je bila najbolj odmevna spremljava risinje Dine, ki je bila ob začetku 
projekta v letu 2006 ujeta na območju LPN Snežnik. Pot jo je vodila vse 
do Kočevske, Učke, Volvje rebri in Gorskega Kotarja, kjer je lani povrgla 
dva mladiča. Ob tem se je izvajala analiza habitata, značilnosti iz življenja 
risov, njegovega plena, vzpostavilo se je mrežo pasti za dlake s pomočjo 
katerih so dopolnili genetsko banko risove populacije, raziskalo znanje 
in stališča o risu v širši in strokovni javnosti ter vzpostavilo monitoring 
populacije risa.

V zadnjih letih populacija risa močno nazaduje. Ocena je, da je v Sloveniji in 
na Hrvaškem le nekaj deset risov. Ris je pomembna plenilska vrsta srnjadi, 
gamsov in tudi jelenjadi. Ohranja krhko naravno ravnovesje v dinarskem 
ekosistemu in je pomemben dejavnik za zdrav in naraven gozdni ekosistem. 
Pred stoletjem je bil ris iztrebljen in leta 1973 na kočevskem ponovno 
naseljen. V teh dobrih tridesetih letih smo se iz zgodovine razmeroma malo 
naučili. Še vedno ni povsem jasno sedanje upadanje populacije te čudovite 
vrste naših gozdov. 

Projekt DinaRis je eden izmed korakov k boljšemu poznavanju in 
naravovarstvenemu osveščanju vseh vpletenih v skrb za ohranitev narave 
ter njenih najbolj ranljivih organizmov v pestrem mozaiku dinarskih 
gozdov. Vzpodbuda in pripravljenost za sodelovanje različnih organizacij 
v obeh državah je tu ključnega pomena, saj se le tako lahko vzpostavi 
konstruktiven dialog in utrdi objektivno ter enotno mnenje o tej vrsti tudi 
po zaključku projekta v letu 2008.

Več o projektu si lahko ogledate na internetni strani www.dinaris.org
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Zanimivosti

Slikar pod Triglavom 
– Ivan Jelinčič 
Iztok Mlekuž, vodja KE Bovec

Ivan Jelinčič je že četrto desetletje revirni gozdar v revirju 
Soča – Trenta. Toda Ivan ni le gozdar, temveč tudi kmet, sirar, 
dedek, glasbenik - in slikar. Prva otroška leta je preživel v 
idilični gorski vasici Čadrg na Tolminskem, kasneje pa se je 
družina preselila v Tolmin. Na srednji gozdarski šoli v Postojni 
ga je sošolec Andrej Tavčar navdušil za slikarstvo.

Do tedaj skriti slikarski talent se je začel prebujati in razvijati. Kot mlad 
gozdar je dobil službo v Trenti, se vanjo zaljubil in ji ostal zvest do danes. 
Tu si je poiskal življenjsko družico in počasi ter s trdim delom ustvaril 
prijeten dom. Med vsakdanjim delom v službi in na domači turistični 
kmetiji zmeraj najde čas tudi za slikarsko ustvarjanje. Gore, gozdovi, doline 
in vode na sončni strani Triglava so ga prevzele in nakopičeno lepoto že 
vsa ta leta preliva na svoja platna. Slika portrete, krajine, divjad, vode, 
vsakdanja domača opravila, tihožitja … 

Je popoln samouk, teoretična znanja je iskal le v knjigah in v pogovorih 
s slikarji, ki so obiskovali Trento. Tisto, kar ga najbolj zanima in tudi v 
njegovem ustvarjanju pušča najgloblji vtis, je gorska krajina in voda. 
Drevesa, skupine dreves pogosto postavlja v ospredje in prostor po 
prostorskem ključu gradi z diagonalami proti jasno izrisanim ali zastrtim 
goram, njegove upodobitve voda pa so polne divjosti, dramatičnosti in 
hkrati skrivnostnosti ter liričnosti.

Ivanovo slikarsko ustvarjanje je bilo dolgo časa skrito, zanj so vedeli le 
domači, morda še sosedje, prijatelji in sodelavci. Šele v zrelih letih se 
je vključil v Sekcijo slikarjev amaterjev Bovške pri Kulturnem društvo 
Golobar Bovec in od takrat ga poznajo tudi izven domačega kraja. S 
ponosom lahko povemo, da je imel maja 2006 samostojno razstavo tudi v 
avli Gozdarskega inštituta Slovenije. V zadnjih nekaj letih je sodeloval na 
sledečih razstavah:

Radovna, avgust 2004: samostojna razstava na Pocarjevi domačiji,
Bovec, december 2004: skupinska razstava slikarjev amaterjev 
Bovške,
Bovec, oktober 2005: sodelovanje na razstavi »Človek in narava 
– lovstvo v Gornjem Posočju«,
Ljubljana, GIS in ZGS, maj 2006: samostojna razstava »V Trenti«, 
Tržič, Galerija Atrij občine Tržič, avgust 2006: skupna razstava s 
slikarsko kolonijo likovnega društva Rajko Slapernik iz Ljubljane 
»Podobe doline Soče«,
Bovec, april 2007: tematska razstava slikarjev amaterjev Bovške 
»Dediščina«,
Bled, INFO središče TNP, oktober 2007: samostojna razstava 
»Krasna si hči planin«,
Bled, OŠ Josipa Plemlja, februar 2008: samostojna razstava »Skozi 
oči slikarja do duše narave in človeka«.

 
Razstava v avli INFO središča TNP na Bledu je bila sploh nekaj posebnega, 
saj jo je z recitiacijo svojih pesmi popestril Ivanov sošolec, prijatelj in prav 
tako gozdar Janez Petkoš, Ivan pa je zaigral na citre. Pa naj še kdo reče, da 
gozdarji nimamo smisla za lepo in lirično !

Ivanova strokovna gozdarska pot se počasi zaključuje, vendar smo lahko 
prepričani, da ga ustvarjalna slikarska žilica še dolgo ne bo pustila pri miru. 
Ravno nasprotno – več časa bo imel za slikanje in prav gotovo ga bomo 
videli na marsikateri razstavi. 

•
•

•

•
•

•

•

•

Ivan igra na citre na razstavi v prostorih TNP na Bledu

Spet je tu pomlad in verjamem, da je je prav vsak od nas vesel, saj nam 
je delovno okolje prebarvala v poživljajočo zeleno barvo. V meni je 
prebudila marsikaj živega, zato se nisem mogla upreti, da mi izpod rok 
ne bi ušle naslednje besede. Pa lep sončen in nasmejan dan želim vsem.
Branka Ojnik

Pomlad

… mar čutite…

tisto norost, ki prebuja se v vas, 
tisto mlačno prebrisano norost, 
ki iz vas bo naredila dvornega norčka, 
ko skakali boste ob vsaki bilki, 
ki spustila na plano bo svoj cvet

… mar čutite…

končno je tukaj 
ta mesec, ki požene ti krila
ta čas, ko vodnjak brezupa usahne 
in pojavi se vrelec norosti

… mar čutute…



Veliko se ukvarjaš tudi z izobraževanjem lastnikov gozdov in 
z javnostmi.
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?
Rezutati sodelovanja z javnostjo se odražajo v drobnih, vsakodnevnih 
opažanjh: nova varnostna čelada z glušniki in mrežico v traktorju, urejeno 
odvodnjavanje na vlaki ali gozdni cesti po spravilu, »v piko« pravočasno 
zaključeno žarišče podlubnikov, nespremenjen gozdni rob v novem 
zazidalnem načrtu, veke oči predšolskih otrok, ki z odprtimi usti poslušajo 
zgodbe o Varuhu s Starega gradu, nepolomljena drevesca v gozdnem 
parku na sanirani deponiji Duplica, začuden nasmeh prekanjenih sekačev 
ob demonstraciji na sejmu v Komendi, ko se veriga žage v hipu ustavi na 
zaščitnih hlačah napetih na hlod… Največji uspeh pri sebi vidim v ohranitvi 
tiste radovednosti, ki mi jo je vzbudil oče na najinih gozdnih poteh: Kaj je 
za tistim drevesom, ali kje je konec tistega »grabna«?

Kateri je zate največji problem pri opravljanju službenega dela 
in kakšen predlog bi dal za rešitev? 
Povsem se pridružujem ugotovitvam sodelavca - kolega Boštjana Škrlepa 
v januarski številki Lista s pripombo, da je časovna razpotegnjenost 
dejanj in ukrepov pri našem delu celo za gozd, kjer teče čas malo drugače, 
mnogo prevelika. Podobno je z ugotavljanjem in uveljavljanjem naših 
pristojnosti..

Na zelo zanimiv način preživljaš prosti čas.  
V nedeljah popoldne se pri nas često sliši: » A že spet mormo…. Est ne 
grem, Ata, a si danes kr u službi?« Fotoaparat je vedno pri roki, doma 
ležijo naokoli kamni in kosi lesa, ki končajo na steni zlepljeni v »duhce«, 
v delavnici se v naravnih barvah in v izvornih tonih oglašajo didgeridooji 
(avstralski rogovi).

Si velik ljubitelj glasbe in imaš zanimivega in redkega konjička, 
izdeluješ glasbila - didžiriduje. Kdo te je vsega tega naučil? 
Glasba je pri nas doma povsem vsakodnevna dejavnost, sam pa imam status 
glasbenega invalida. Dejstvom navkljub me je pritegnil prvobitni Zvok kot 
dimenzija. Nekaj let nazaj sem se pripravljal iz kosa jesenovine izdelati 

Miha Zabret 

Miha Zabret je lansko leto ob dnevu Zemlje zaookrožil 
nekajletne aktivnosti ob ogozditvi deponije Komunalnih 
odpadkov na Duplici pri Kamniku. Skupaj z najmlajšimi 
iz vrtca je z malo »nenavadno« slovesnostjo vrnil 
nadomestni dom »vsem polja prebivalcem«. Ta dosežek, 
pa tudi izjemno zanimiv karakter našega sogovornika, je 
dovolj velik razlog, da ga v Listu še posebej predstavimo.

Kdo ste, Miha Zabret, kako bi se predstavili našim bralcem? 
Sem. V prvi osebi ednine vedno malo kosmat, z večnimi brki (po dedu), 
morda pretirano glasen s pridihom nastopaštva, stoječ med Gozdom in 
Mestom z nagnojevo palico v levici. 

Kako in kje si začel svojo poklicno pot, na katerih delovnih 
mestih si bil?
Ko sem prvič stal s premerko, karto in odkazilnim kladivom sredi ihanskih 
gmajn, na delovnem mestu revirnega gozdarja pri GG Ljubljana, tega 
je ravno enaindvajset let, sem hlipnil: »Ej Miško zdej si ga pa…«  Če 
se ozrem nazaj, vidim, da je bilo prav tako, saj sem izkušnje pridobival 
neposredno z delom na terenu in ljudmi v časih, ko so se temeljito menjale 
družbenopolitične ureditve, norme, navade in moda. Ob ustanovitvi ZGS 
sem prijel za vajeti na KE Domžale, po desetih letih pa sem obrnil nov list, 
kjer v naslovu piše KE Kamnik.

Zdaj si vodja KE Kamnik. Katere so glavne značilnosti tvoje 
krajevne enote? 
Matematično povedano je enota navzgor omejena z največjimi dragulji 
Kamniško Savinjskih alp in Menino planino v nadaljevanju, navzdol pa je 
omejena z najbolj gosto poseljenim predelom Slovenije, ponekje prekinjeno 
z predeli agrarne pustinje. Podobno je s sodelavci na šestih revirjih, ki 
se trudijo obvladovati prav tako pestro sociostrukturo lastnikov, dokaj 
neprijetna pa je trenutna hitra kadrovska menjava iz prav tako neverjetno 
pestrih vzrokov. Kraljica gozdov ostaja bukev, nižinska smreka je v šahu 
podlubnikov, gozdne površine, še posebej nižinske gozdove, v zadnjem 
času čedalje bolj neobvladljivo golta Kapital.

Naši sodelavci

Koncert v avli GIS v Ljubljani
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novo toporišče za macolo, pa sem se spomnil na domorodce Avstralije, ki 
pihajo v leseno cev. Rečeno, storjeno. Ko sem se potem pod večere trudil 
v drvarnici iz »rora« zvabiti zvok, mi je že pokojni sosed ponudil svojo 
kotno brusilko, češ da bo moja vsak hip »crknila«…In ko se potem sam sebi 
zazdiš neskončno unikaten, ugotoviš, da to počne še kolega, pa še znanec, 
da imajo celo »bende«.

Najlepši kotiček na tvojem terenu?
Dolgo časa sem bil prepričan, da je za srečanje s samim seboj potrebna belina  
Grenlandije ali pa pustinja pod Andi. Malo se postaraš – dozoriš in ugotoviš, 
da se skoraj vedno znajdeš na kraju, ki je v skladu s tvojim razpoloženjem. 
Sredi noči ob cerkvici pri sv. Primožu, zgodaj zjutraj na meglenih travnikih 
za Tunjščico, slovo od sonca na Kranjski rebri, meglena otožnost na Skojcah, 
tihe snežene poljane Velike in Male planine…Moj najlepši kotiček je okolje, 
kjer se zavedam da obstajam, vse drugo bi bilo odveč.

Tvoj najljubši letni čas? Kje najraje preživljate z družino svoj 
dopust?  
Podobno kot z najlepšim kotičkom. Prav nič, kar doživljam, se ne bo ponovilo. 
Vsak dan ima svojo svetlobo, barvo, vonj, vlago, zato ne sortiram po kvaliteti, 
ampak želim biti čimbolj zavestno zraven. Lepo je zgodnje jutro na Baščaršiji 
ob pravi kavi, ratlukom in cigareto Drine, visoko vroče sonce opoldne v 
senci crnike nekje na koncu Silbe, zadnji popoldanski spust po ozebniku 
Sas Pordoja, priprava večernega ognja v bohinjskih planinah ali polnočno 
valjanje po zemlji ob zaključku sweat lodgea sredi Menine, vse šteje.

Naši sodelavci

Najljubše opravilo izven delovnega časa?
Prav vsako, ki se ga lahko lotiš v dobrem razpoloženju in imaš ob zaključku 
še košček časa, da oceniš in si ogledaš opravljeno malo bolj od daleč, tako, 
kot ga vidijo drugi.

Družina? 
Dosmrtno šoloobvezna žena – alt, sin maturant – kitara, sin ultra najstnik 
– klavir, hči tretješolka – kitara.

Namesto gozdar bi bil …?
Ob zaključku gimnazije sem v eni roki držal medicino ali veterino, po 
drugi roki me je požgečkal Gozd. »Zic leder« in preobsežno privzemanje 
informacij nista bili nikoli moji vrlini, zato sem bleščečo prihodnost 
previdno postavil ob stran in jo za prijatelji - lesarji mahnil proti gozdarski 
fakulteti, lučaj kamna stran od kletk s šimpanzi v živalskem vrtu.

Ostaja kakšen življenjski cilj neizpolnjen? 
Zaenkrat mislim da ne, ker sem prepričan, da je cilj moje potovanje, kjer 
spotoma ves čas nekaj pobiram ali odlagam. 

Kaj ti polepša dan? 
Jutranji kozarec vode s pogledom na prebujajočo se ogrlico kamniških 
gora.

Hvala, 
spraševal je B. Debevc.

Sindikalne novice

Februar – april 2008

V zadnjem prispevku za List sem zapisal, da bomo pogajanja 
za tarifni del (nov plačni sistem) kolektivne pogodbe javne 
gozdarske službe morda uspešno zaključili že v februarju. 
To se žal ni zgodilo. Se pa o pogajanjih za nov plačni sistem 
od februarja meseca vedno več bere in sliši v medijih. Zato je 
morda prav, da v tem prispevku povem nekaj o pogajanjih, kot 
jih vidimo tisti, ki smo vključeni v sam proces in si želimo čim 
hitrejšega in uspešnega konca te sedemletne avanture.

V četrtek 17. aprila ste v oddaji Trenja na POP TV lahko slišali nekaj 
komentarjev tistih ljudi, od katerih je v tem trenutku odvisna usoda novega 
plačnega sistema in s tem tudi usoda naših plač. Nekatere navedbe in izjave 
v oddaji so bile približno realne, mnoge pa zelo zavajajoče.

Pogajanja za nov plačni sistem so se pričela, ko je bil minister NZ še 
dr. Rado Bohinc. Sedanji minister dr. Gregor Virant je bil v tem času 
sekretar za javno upravo, ki je dobil nalogo priprave novega plačnega 
sistema. Vladna stran je v tistem času gradnjo novega sistema zasnovala 
na Enotni metodologiji (Metodologija) uvrščanja orientacijskih delovnih 
mest (ODM). Metodologijo smo v mnogih sindikatih ocenili kot korektno 
in strokovno dobro pripravljeno za objektivno tehtanje ustreznosti višine 
plače. Na predlog smo dali pripombe in dopolnitve metodologije in se 
končno uskladili. 

Po tej metodologiji bi na osnovi več kriterijev (izobrazba, psihične 
obremenitve, fizične obremenitve, zahtevnost, odgovornost, vplivi 
okolja,......) lahko dobili zelo korekten izračun plače za ODM. Po letu 
usklajevanj glede metodologije med sindikati samimi in med sindikati in 
Vlado RS smo bili nekateri sindikalni predstavniki dobesedno šokirani, 
ko smo izvedeli, da so nekateri močni sindikati zavrnili Metodologijo kot 
osnovo za uvrščanje ODM v nov plačni sistem. Ti sindikati so si v preteklih 
letih priborili zelo dobre plače po sistemu uveljavitve raznih dodatkov. 
Predlagana Metodologija pa je pomenila direktno nevarnost za izgubo 
posameznih dodatkov, ki so nekaterim v javnem sektorju osnovno plačo 
zelo izboljšali. 

Sindikati šolstva, zdravstva, sodstva in še nekateri so zato Metodologijo 
zavrnili. To je pomenilo, da se vse skupaj znova začne. Vlada in sindikati 
so se odločili, da bomo sistem gradili na osnovi zatečenega stanja. Sledila 
je prevedba delovnih mest v nov plačni sistem. Prevedeno zatečeno stanje 
bi analizirali, ga primerjali znotraj posameznih ministrstev, nato še med 

ministrstvi. Z analizami in primerjavami bi ugotovljene nesprejemljive 
razlike postopoma odpravili in v določenem času dosegli korektno višino 
plače. Za nas je uvedba takega pristopa vključevanja v nov sistem pomenila, 
da bomo morali ponovno skozi pot dokazovanja in argumentiranja specifike 
in zahtev naše službe na raznih pristojnih organih. To se je od leta 2003 
dejansko tudi dogajalo. Množici sindikalnih sestankov na različnih nivojih 
so sledili sestanki z vodstvom ZGS, na Uradu za plače, na Ministrstvu za 
notr. Zadeve in na MKGP. 

Čas pa je neusmiljen in vse se je zavleklo do volitev. Sekretar dr. Virant 
je postal minister za javno upravo in domnevali smo, da bo projekt novega 
plačnega sistema v dobrem letu ali najkasneje dveh začel veljati. Pa se je 
izkazalo, da ne bo tako. Na eni strani Vlada, ki je komaj vedela kakšne vse 
službe delujejo v okviru javnega sektorja, na drugi strani nekatere službe, 
ki se jim njihov priviligiran položaj zdi samoumeven, komaj pregledna in 
obvladljiva množica različnih podatkov in informacij predvsem pa pohlep 
ljudi so botrovali sedanjemu stanju.

V okviru SDO (Sindikata državnih organov) sem interese svojih članov 
(in v tem primeru žal tudi nečlanov) uveljavljal po svojih najboljših močeh. 
Sindikalnim kolegom iz davčne uprave, carine, policije, geodetske uprave, 
slovenske vojske, gasilskih enot, parlamenta in sodišč ni bilo enostavno 
razlagati naše pozicije v sistemu in specifike naših delovnih mest. Mnogi 
so na vsa naša dokazovanja samo posmehljivo zamahnili z roko. Mnogokrat 
so bili predstavniki delodajalcev korektnejši sogovornik, kot prej omenjeni 
kolegi. 

Hkrati s pogajanji za splošno kolektivno pogodbo javnega sektorja smo 
se pričeli z MKGP pogajati za KP javne gozdarske službe. Po 28 pogajanjih 
v letu in pol, smo oblikovali besedilo KP brez tarifnega dela in ga tudi 
parafirali. Nekaj mesecev po tem pa smo začeli konkretna pogajanja z 
Vladno pogajalsko skupino. Cilj teh pogajanj je podpis tarifnega dela KP, ki 
bo veljal kot osnova za določitev plače vsem, ki spadamo v javno gozdarsko 
službo. Do sedaj smo se sestali 12 krat, pričakujemo še vsaj dva sestanka. 
Po podpisu tega dela pogodbe nas čaka še podpis celotnega dokumenta tako, 
da bomo v celoti uveljavili partnerski odnos do delodajalca. Pogodba ne bo 
samo skupek členov, ki urejajo pravice zaposlenih, bo predvsem projekt, 
ki smo ga v našem Sindikatu ustvarili skupaj z delodajalci, da bi bilo 
zaposlenim na delu lažje, prijetneje, pravičneje, korektneje in učinkoviteje 
dosegati skupne cilje. Pa tudi zato, da se zaposleni ne bomo delili na aktivne 
in solidarne (osnova sindikalnega delovanja) in previdne (škrte) opazovalce 
(saj tako nič ne bo!), ampak se bomo kot člani vsi poenotili v boju za delo, 
delovne pogoje in pošteno plačilo. 

Vaš predsednik SD ZGS. 
Igor Lampe



 glasilo Zavoda za gozdove Slovenije   List 1� 

Alpe Adria

Na Rudnem polju (Pokljuka, OE Bled) se nas je zbralo kar 150 
gozdark in gozdarjev iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Pri 
organizaciji smo »skupaj stopili« delavci ZGS, ZGD Slovenije in 
GD Bled ter pod okriljem MKGP organizirali že 13. tradicionalno 
srečanje gozdarjev smučarjev iz tega osrednjega dela Evrope. 

V boju za tisočinkami

Z dobrim sodelovanjem, veliko dela in nekaj sreče z vremenom, smo prireditev 
uspešno spravili pod streho. Ne le pri organizaciji, tudi pri tekmovanju 
smo zaposleni v ZGS prevzeli večji del bremena. K ekipni zmagi, z veliko 
prednostjo pred ostalimi, smo pomembno prispevali v vseh tekmovalnih 
disciplinah, od teka na smučeh, veleslaloma do alpskih štafet.

Naslednje leto bo prireditev v Avstriji.                          Janez Konečnik

Kdo bo zmagovalec?

Smiljan Smodiš je bil med najhitrejšimi v teku

Nestrpnost pred startom štafet

Kdo bo najhitrejši?

Pogovor vodilnih

Predstavitev gozdarstva Slovenije in ZGS

Razglasitev najboljših ekip - zmagala je Slovenija.
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Evropsko gozdarsko prvenstvo v nordijskem smučanju (EFNS)

V začetku marca smo se udeležili največje gozdarske športne 
prireditve v Evropi. Letošnje, že 35. EFNS se je nas je letos 
udeležilo kar 1000 iz 22 evropskih držav. Med njimi nas je bilo 
13 iz ZGS.

Tokrat smo se zbrali v Nemčiji in sicer v deželi Saški, v kraju Oberwiesenthal. 
V tem znanem turističnem kraju nas je večina preživela ves teden od 4. do 
8. marca. Vsak dan se je nekaj dogajalo, poleg tekmovanj smo sodelovali 
na gozdarskih ekskurzijah po okoliških krajih, šli smo tudi preko nekoč zelo 
>hude< meje na Češko. Prav tako so bile na programu tudi drugi dogodki, 
med njimi zanimiv večer s predstavitvijo gozdarstva tega dela Nemčije. 
Organizatorji so res poskrbeli, da nam ni bilo dolgčas. V ospredju so bila 
vsekakor tekmovanja, ki so zaradi pomanjkanja snega skoraj odpadla. Na 
srečo je nas in organizatorje rešil val hladnega zraka s severa in vse je potekalo 
po programu.

Na tekmovanju smo se vsak po svojih močeh borili za čim višje uvrstitve. 
Uspeh je bila vsaka uvrstitev v prvo tretjino. Najbolj nas je razveselila >naša< 
Milka Dolenec (ni zaposlena v ZGS), ki je osvojila kar dve srebrni medalji, 
enkrat v prosti, enkrat pa v klasični tehniki. V štafetah, kjer smo v preteklosti 
že dosegali visoke uvrstitve, nam tega ni uspelo ponoviti. Tako je bila ženska 
štafeta 13., najboljša moška pa 29.
Letošnje srečanje gozdarjev smučarjev je bilo še posebej zanimivo, ker je 
bilo veliko govora o težavah v gozdarstvu in o pogostih opozorilih politiki 
naj pusti gozdarje strokovno delati v gozdu. Povsod, še posebej v Nemčiji se 
dogajajo številne organizacijske spremembe, ki po mnenju večine ne prinašajo 
nič dobrega za gozd, gozdarje in gozdarsko stroko.

Naslednje leto bo prireditev v času od 8. do 15. februarja 2009 v kraju 
Donovaly v Nizkih Tatrah na Slovaškem.

Priložene fotografije sta prispevala Katja in Janez Konečnik.

Hinko Andrejc (OE Slovenj Gradec), je bil med najhitrejšimi v prosti tehniki.

Na ekskurziji. Nemška šola gospodarjenja z gozdovi.

Poziranje po tekmi.

Nekateri so tekmo vzeli zelo zares (Tomaž Serec iz OE Slovenj Gradec).


