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Dragi sodelavci!
V uredništvu opažamo, da prispevki za List 
prihajajo čez leto kakor letni časi. Na začetku leta 
bolj sramežljivo ali pa so naše dejavnosti usmerjene 
bolj v interne organizacijske probleme. Pomlad 
pa prinese razcvet in tako je pred vami zopet nova 
številka. V dnevih, ki prihajajo si dogodki in razne 
prireditve sledijo že z komaj obvladljivo hitrostjo.

Katja, Borut in Andrej

Clusijev svišč

Veliko dela in izzivov
Oboje je res! Zato je po 12 letih delovanja ZGS tako stanje 
spodbudno, saj nas neprestano drži v kondiciji in hkrati opo-
minja, da se dokazujemo lahko le z delom in prilagajanjem.

Glede dela nas zunanje okolje ceni. Priznavajo nam, ne le na-
lagajo, vedno večji obseg nalog, pri kvaliteti pa tudi nimamo 
večjih težav. Vendar se moramo zavedati, da imamo še vedno 
prevelike razlike v učinkih med primerljivimi organizacijskimi 
enotami, kaj šele med delovnimi mesti. To seveda ni problem le 
za nas, ampak tudi za javni denar, ciljno javnost in seveda goz-
dove. Torej sprejemati nove, smiselne zadolžitve, racionalizirati 
obstoječe naloge in optimizirati organiziranost je za nas nujna 
razvojna celota. To je sedaj naš največji notranji izziv.

So pa tudi številni zunanji izzivi. Ne samo na področju more-
bitnih novih nalog, ampak tudi v sferi najvišjih formalnih okvi-
rov in predpisov za naše delovanje. Naj omenim le tri: nastaja-
joči nacionalni gozdni program, povezovanje lastnikov gozdov 
in namero vlade, da letos spremeni zakon o gozdovih. O prvem 
menim, da je prav, da nastaja pred spreminjanjem zakonodaje 
in da je potrebna večja zavzetost, tudi v naših organizacijskih 
enotah, pri oblikovanju in zagovarjanju vsebine in pomena tega 
osnovnega konsenza o gozdovih in gozdarstvu v Sloveniji. O 
drugem izzivu želim izreči pohvalo vsem, ki že lahko pokažejo 
rezultate pri najpomembnejši in realno izvedljivi aktivnosti 
za povečanje realizacije načrtovanih del v zasebnih gozdovih, 
hkrati pa zaželeti, da bi se tudi drugje lotili tega dela. Kdor je 
bil prisoten na nedavni ustanovni skupščini zveze lastnikov 
gozdov, dobre ve za kaj gre.

Namenimo čas in pomembnost vsem tem aktivnostim! S ci-
ljem, da bodo tudi drugi izzivi, na primer pri zakonodaji, ki jih 
marsikdaj dojemamo kot grožnje zavodu, rešeni nam v prid.

Vsem želim lep in uspešen Teden gozdov.

Andrej Kermavnar
direktor

Iz vsebine:
• FSC certifikat
• Teden gozdov 2006
• Suzana Andrejc - intervju
• KE Lendava se predstavi
• 38. EFNS, Sarajevo

Teden gozdov 2006   
»Gozdovi za prihodnost«
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»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
Priprava in tisk:   Abakos grafični studio d.o.o.
   naklada 900 izvodov.

Pridobitev FSC 
certifikata za državne 
gozdove v Sloveniji
Dragan Matijašić, vodja oddelka II

Predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ter GOZD-a, d. d. 
pri presoji za pridobitev FSC certifikata za državne gozdove 
v pogovoru s predstavniki Woodmarka (drugi in tretji z leve).

Med 27. in 31. marcem 2006 je v Sloveniji potekala presoja za pri-
dobitev FSC certifikata za državne gozdove v upravljanju Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Presojo je izvajala organizacija Woodmark, Soil Association iz 
Velike Britanije. Pridobitev FSC certifikata pomeni bistveno po-
večanje konkurenčnosti trženja lesa in lesnih izdelkov na tujih 
trgih in je že nekaj let priznana oznaka za les, ki je pridobljen na 
naravi prijazen način. Pri presoji ravnanja z gozdovi sta sodelo-
vala presojevalca iz Velike Britanije (g. Roger Busby) in Romuni-
je (g. Oliviu Iorgu) ter predstavnika Gozdarskega inštituta Slove-
nije, dr. Mirko Medved in mag. Mitja Piškur (ki sta pooblaščena 
presojevalca podjetja Woodmark, Soil Association v Sloveniji). 

Pod drobnogled so vzeli delo in delovne postopke Zavoda za 
gozdove Slovenije, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ter kon-
cesijskih podjetij. Preverjanje ustreznosti načina gospodarjenja 
z gozdovi je – skladno s standardizirano metodologijo - potekalo 
na treh območnih enotah ZGS (Kočevje, Tolmin in Ljubljana). 
Presojevalci so se zelo podrobno seznanili s celotnim koncep-
tom gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, od gozdnogospodarske-
ga in gozdnogojitvenega načrtovanja, pogojev konkretne izved-
be gozdarskih del na deloviščih do načina vključevanja javnih 
interesov naravovarstva in civilne družbe. Tako so bila predmet 
presoje tudi nekatera koncesijska podjetja (Grča, d. d., Gozd, d. 
d. in SGG Tolmin, d. d.). Presojevalci so hkrati pridobili mnenje 
določenih nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti o gozdar-
stvu v Sloveniji. 

Vtis je, da je bil celoten način gospodarjenja z državnimi gozdovi 
ocenjen zelo pozitivno, presojevalci pa so bili še posebej zadovoljni 
s sistemom vključevanja naravovarstvenih smernic v gozdnogospo-
darske načrte. Poročilo podjetja Woodmark bo zaključeno v nasled-
njih tednih. Sklad kmetijskih zemljišč bo, po pričakovani pridobitvi 
FSC certifikata, organiziral delavnico, na kateri bodo predstavljene 
podrobnosti pridobitve certifikata. Predstavitev bo namenjena tako 
gozdarskim strokovnjakom kot tudi širši javnosti. Podrobnejše infor-
macije o certificiranju FSC so dostopne na spletnih straneh www.
soilassociation.org/forestry in www.fsc.org.

Teden gozdov 2006
GOZDOVI ZA PRIHODNOST

Tone Lesnik, vodja oddelka I

Slovenski nacionalni GOZDNI PROGRAM

Kako pritegniti pozornost javnosti, kako se uveljaviti v javnosti, kako 
javnost zainteresirati za gozdove in gozdarstvo? To so vprašanja, ki si 
jih gozdarji postavljamo že od nekdaj, ne samo pri nas ampak tudi po 
drugih državah. 

Nacionalni gozdni programi, ki nastajajo na podlagi usmeritev med-
narodnih ministrskih konferenc za gozdarstvo (Helsinki, Lisbona, 
Dunaj) pomenijo za vsako državo po eni strani dokument, ki ga 
sprejmejo najvišji organi oblasti, po drugi strani pa pomenijo širo-
ko družbeno javno razpravo o gozdu in gozdarstvu. Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije v letu 2006 
intenzivno dela na oblikovanju nacionalnega gozdnega programa, ki 
obsega 5 vsebinskih sklopov. 
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foto: B. DebevcUdeleženci na eni izmed delavnic.
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Aktualno

Interesne skupine javnosti: vladne in druge državne organizacije, po-
litične stranke, zbornice in gospodarske družbe, nevladne organiza-
cije, posamezniki – predstavniki znanosti, kulture, lastnikov gozdov,  
so bili vključeni v nastajanje nacionalnega gozdnega programa v 5 
delavnicah, ki so bile izvedene od 11. do 23. maja 2006. 

Delavnice in nosilci vsebinskih sklopov: 
• gospodarski vidik gozdov - dr. Mirko Medved 
• okoljski vidik gozdov - mag. Aleksander Golob
• družbeni vidik gozdov - mag. Milan Šinko
• izobraževanje in usposabljanje - dr. Andrej Bončina
• trajnostno gospodarjenje z gozdovi - mag. Živan Veselič

Poleg teh delavnic bo za predstavitev in razpravo o nacionalnem 
gozdnem programu organiziran osrednji javni forum v Ljubljani in 
14 območnih javnih forumov v Tednu gozdov 2006 od 2. do 8. junija 
2006. Slogan slovenskega nacionalnega gozdnega programa GOZ-
DOVI ZA PRIHODNOST označuje vizijo trajnostnega večnamen-
skega gospodarjenja z gozdovi.

Razpored javnih forumov na območnih enotah v Tednu gozdov
- 2. 6. območne enote Tolmin, Bled in Kranj, 
- 5. 6. območne enote Ljubljana, Postojna in Kočevje,
- 6. 6. območne enote Novo mesto, Brežice in Celje,
- 7. 6. območne enote Nazarje, Slovenj Gradec in Maribor,
- 8. 6. območni enoti Murska S. in Sežana.

foto: B. Debevc
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Zbiranje različnih mnenj in predlogov.

Udeleženci morajo na delavnicah aktivno sodelovati.

Vlaganja v gozdove 
iz sredstev proračuna 
v letu 2006

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju Agen-
cija) je v drugi polovici marca 2006 vlagateljem vlog za izboljšanje go-
spodarske in ekološke vrednosti gozdov za leto 2006 poslala pozitivne 
oz. negativne odločbe za koriščenje sredstev. 

Vlagatelji, ki so prejeli pozitivne odločbe, morajo najkasneje do kon-
ca oktobra 2006 zagotoviti izvedbo  del, s projektom določenih za 
leto 2006. Prevzeme in izračune izvedenih del naj Zavod izdeluje 
sproti, ker  bo tudi Agencija zahtevke za izplačilo sproti obravnavala. 
Izplačilo sredstev lahko lastnik pričakuje približno dva meseca in pol 
po oddaji zahtevka za izplačilo.

Lastnik mora praviloma obvestiti Zavod, da je delo opravljeno, Za-
vod pa mora najkasneje v 10 dneh po obvestilu izdelati Prevzem in 
izplačilni predlog kakovostno opravljenih del. 

Pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan Prevzem in izplačilni pred-
log mora biti skupaj z Zahtevkom za izplačilo sredstev priporočeno 
poslan na Agencijo v pravilno opremljeni ovojnici. 

Ker je Agencija skupaj z odločbo o odobritvi sredstev pošiljala le en 
Zahtevek za izplačilo, morajo lastniki, ki imajo sredstva odobrena za 
več let, temu ustrezno kopirati Zahtevek in ga shraniti za prihodnji 
leti.

V tekočem letu se lahko na Agencijo pošlje le en Zahtevek za izplači-
lo, ki mora vsebovati le izvedena dela, katerih sofinanciranje je bilo 
odobreno za tekoče leto.

Vlagatelji, ki so prejeli negativne odločbe Agencije, so kljub temu za-
vezani, da poskrbijo za izvedbo z odločbo Zavoda za gozdove določe-
nih del. Sofinanciranje teh del bo teklo po nacionalni shemi vlaganja 
v gozdove v letih 2006 - 2008. 

Oddelek III si prizadeva, da pridobi dodatna sredstva iz proračunske 
rezerve za varstvo pred podlubniki.

Marija Kolšek
Zoran Grecs

Predstavitev problematike podlubnikov.
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Predstavitev ZGS na Velikem 
spomladanskem kmetijskem sejmu 
v Komendi

Andrej Grum, višji svetovalec za gozdno tehniko.

Kot že več let zapovrstjo smo tudi v letošnjem letu med 7. in 9. aprilom 
pripravili predstavitev ZGS na Velikem spomladanskem sejmu v Ko-
mendi, ki ga organizira Konjeniški klub Komenda. 

Za zavod je sejem zanimiv predvsem zaradi velikega števila obisko-
valcev, ki predstavljajo ciljno publiko za marsikatero našo svetovalno 
in izobraževalno aktivnost. V letošnjem letu smo na sejemskem pros-
toru predstavili dve temi: varno delo v gozdu s poudarkom na nujnosti 
uporabe osebne zaščitne opreme in varstvo gozdov pred podlubniki. 
Pri organizaciji so letos, poleg oddelka za gozdno tehniko in oddelka 
za gojenje gozdovi iz Centralne enote, sodelovali še OE Ljubljana, OE 
Bled in OE Kranj, na otvoritveni slovesnosti pa je prisotne pozdravil 
v imenu  zavoda, g. Jurij Beguš. Če gledamo uspeh same predstavitev 
po obisku na našem sejemskem prostoru, potem lahko zaključimo, da 
smo dosegli cilj, saj si je naš prostor ogledalo veliko obiskovalcev, kar 
je nenazadnje zasluga zanimive tematike in seveda truda sodelavcev, 
ki so se, kot ponavadi, pri svojem delu zelo potrudili.

»Gozd in voda« 
Borovlje 8.5.2006 
INTERREG IIIA Slovenija – Avstrija

Andrej Gartner, OE Bled

foto: D. Oblak

ZGS, Območna enota Bled je v letu 2005 podala vlogo za sofinan-
ciranje projekta z nazivom »Gozd in voda« na 2. javni razpis za 
zbiranje projektnih vlog, ki bodo sofinancirani iz Programa pobude 
Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija –Avstrija 2000-2006. Kot 
partner je v projekt iz Slovenije vključen tudi Gozdarski inštitut 
Slovenije (GIS). Na bilateralni delovni skupini je bil projektu pri-
znan status zrcalnega projekta.

V Avstriji projekt uradno poteka že od aprila 2005, v letošnjem 
letu pa pričenjamo z izvajanjem aktivnosti tudi na slovenski stra-
ni. Prvo srečanje sodelujočih v projektu načrtujemo na Bledu 21.  
junija 2006.

V okviru projekta so nas kolegi iz Avstrije povabili na delavnico v 
Borovlje, kjer so nam v dopoldanskem delu predstavili opravljeno 
delo na projektu, bilo pa je tudi dovolj časa za diskusijo. V popol-
danskih urah so pripravili ekskurzijo v okolici Borovelj. Ogledali 
smo si dve vzorčni površini, ki so jih uporabili pri metodi klasi-
fikacije satelitskih posnetkov za izdelavo karte rabe/pokrovnosti 
prostora in določevanje tipov gozdov. Srečanja v Avstriji smo se 
udeležili Andrej Gartner,  Dragan Matijašić, Simon Resman (vsi 
ZGS) in Gal Kušar (GIS).

LesEnDemo – 
prikaz priprave in rabe 
lesa v energetske namene

Andrej Grum

V Bistri pri Tehniškem muzeju Slovenije bo v soboto, 24. junija 
2006 predstavitev LesEnDemo, ki je organizirana v sodelovanju z 
ZGS. Začetek predstavitve prikaza priprave in rabe lesa v energet-
ske namene je ob 10.30 uri na prostoru za muzejem (ob kozolcu). 
Predstavljena bodo sodobna orodja in stroji ter njihova pravilna 
uporaba (motorne žage, cepilniki, rezalno cepilni stroji in sekalni-
ki). Obiskovalci si bodo lahko ogledali kotle za individualno upo-
rabo (polena, sekanci, peleti). Predstavljene bodo spodbude iz jav-
nih sredstev za sofinanciranje investicij in možnosti za rabo lesa 
za ogrevanje iz gozda. Poskrbljeno bo za parkiranje in malico. 

Dodatne informacije: 
Zveza strojnih krožkov Slovenije, tel (07) 373 05 70.

f

Prireditveni prostor

Prikaz učinkovitosti 
zaščitnih hlač.fo
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Gozd in gozdarstvo ob 
Soči, Idrijci in Vipavi

Knjižica študijskega krožka OE Tolmin
Dani Oblak, Mentor ŠK

Tolmin – V letu 2005 je na OE Tolmin prvič deloval študijski kro-
žek. Študijski krožek kot oblika neformalnega učenja je združil ljudi 
različnih starosti, izobrazb in zaposlitev, predvsem pa pogledov na 
gozd. Želeli so se naučiti česa novega, se družiti, soočiti mnenja in 
narediti kaj koristnega za svoj kraj in druge ljudi. Privlačnost uče-
nja v skupini o stvareh, ki te zanimajo, brez učitelja, brez ocen in 
preizkusov znanja, je bila dodatna vzpodbuda za ustvarjalno delo. 
Obenem je študijski krožek ponudil možnost tako brezposelnim kot 
upokojencem za dejavno vključevanje v sodobno družbo in spodbudo 
za osebni razvoj. 

Na mnenjsko pester, oblikovno zanimiv in vsebinsko izviren način se 
je ustvarila knjižica »Gozd in gozdarstvo ob Soči, Idrijci in Vipavi«, ki 
s poglavji o gozdovih območja, njihovi večnamenski vlogi, odprtosti, 
gospodarjenju z njimi in živalskim svetom, organiziranosti gozdar-
stva, gozdarski tradiciji, poudarjanju pomena lesa, dosega namen: v 
poljudni in popularizacijski obliki predstaviti gozdove in gozdarstvo 
na Severnem Primorskem ter kritično in provokativno opozoriti na 
dilemo o ravnotežju med proizvodnimi in neproizvodnimi (=nemate-
rialnimi) funkcijami gozdnega prostora.

Celovito obravnavano gozdarstvo je tudi plod sodelovanja med 
OE Tolmin in SGG Tolmin. 
Predstavitev knjižice za strokovno javnost je bila 22. februarja, za 
širšo javnost pa na novinarski konferenci, 9. marca.
Knjižica je na voljo na sedežu OE Tolmin.

Udeleženci so si zastavili naslednje izobraževalne cilje: 
- spoznavanje gozda in gozdarstva,
- uporaba računalniških programov za oblikovanje publikacij,
- fotografije in njih kvaliteta za potrebe objave,
- postopek izdelave knjižice.

Akcijska cilja, ki sta novo znanje predstavila in ga razširila v širše 
lokalno okolje, pa sta bila:
- izdelava knjižice,
- predstavitev knjižice javnosti.

Kratke novice

Študijski krožek je nosil 
delovni naslov 
»Gozd in gozdarstvo 
Tolminskega 
gozdnogospodarskega 
območja«. 
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EVROPOHOD 2006 
čez Slovenijo
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Jože Prah, KE Radeče

Evropohod 2006 je vseevropska popotniška akcija Evropske popotniške 
zveze, ki združuje 28 evropskih držav. V Sloveniji bo potekal od 22. 
do 29. junija na trasi evropske pešpoti E7. Pričetek Evropohoda 2006 
SLO bo v Beltincih, zaključek pa v Posavju.

Program Evropohoda 2006 SLO:

22. junij 2006, četrtek
Prihod pohodnikov iz tujine v Mursko Soboto. 
Prenočevanje v Hotelu Diana v Murski Soboti.

23. junij 2006, petek
Pričetek Evropohoda v Beltincih. 
Smer pohoda: Beltinci–Ižakovci–Banovci–Ljutomer. 
Bivanje pohodnikov iz tujine v Hotelu Jeruzalem.

24. junij 2006, sobota
Začetek Evropohoda v Ljutomeru. 
Smer poti: Ljutomer–Jeruzalem–Miklavž–Kog. 
Bivanje pohodnikov iz tujine v Ormožu.

25. junij 2006, nedelja
Pričetek pohoda v Ormožu. 
Smer poti: Ormož–Velika Nedelja–Podgorci–grad Borl. 
Bivanje pohodnikov iz tujine v Ptuju.

26. junij 2006, ponedeljek
Pričetek pohoda na gradu Borl. 
Smer poti: grad Borl–Gradišča–Dravci–Podlehnik.
Bivanje pohodnikov v Podlehniku.

27. junij 2006, torek
Začetek Evropohoda v Doleni. 
Smer poti: Dolena–Janški Vrh–Ptujska Gora–Jelovice. 
Popoldan vzpon na Donačko goro. Prenočevanje pohodnikov iz tujine v 
Rogaški Slatini.

28. junij 2006, sreda
Pričetek Evropohoda v Obsotelju. 
Smer poti: grad Podsreda. Zaključek Evropohoda 2006 na gradu Podsreda. 
Prenočevanje pohodnikov iz tujine v Krškem in 
naslednji dan povratek na domove.

Natančen program za posamezen dan Evropohoda čez Slovenijo je 
objavljen na spletni strani http://eupoti.com.  

Pohodniki iz Slovenije, ki bi želeli sodelovati na celotni trasi Evropo-
hoda čez Slovenijo z enakimi storitvami kot prijavljeni pohodniki iz 
tujine, se morajo prijaviti na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Več-
na pot 2, 1000 Ljubljana, pripis: za Evropohod 2006 SLO ali na e-na-
slov: uros_vidovic@yahoo.com, ter bodo prejeli katalog Evropohoda.

Skupno srečanje popotnikov pa bo na Češkem v Čeških Budejovicah, 
od 3. do 9. septembra 2006, kamor se bomo podali tudi iz naše države.
 
Spoštovani ljubitelji potepanja po Naravi, pridružite se nam!
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Pridobitev novih 
digitalnih ortofoto 
načtov
Rok Pisek, oddelek II

Digitalni ortofoto načrti so osnovni pripomoček pri izdelavi gozd-
nogospodarskih načrtov, hkrati pa so tudi temeljni informacijski vir 
pri določanju gozdnega roba, ki se uporablja pri vzdrževanju sloja 
rabe tal na MKGP. 

Na tej podlagi smo ob dogovoru z MKGP v mesecu marcu pridobi-
li najnovejše digitalne ortofoto načrte (DOF5) za celotno območje 
Slovenije. Ta podatkovni sloj obsega 3258 listov, od tega je bilo 
konec leta 2005 izdelanih 1155 barvnih DOF-ov (vsi iz snemanj po 
letu 2003) in 2101 črnobelih DOF-ov. Ti so večinoma iz starejših 
snemanj, vseeno pa jih je bilo 509 izdelanih tudi še v letu 2004.
Po podatki Geodetske uprave Republike Slovenije je bilo celotno 
ozemlje Slovenije z ortofoti (DOF5) prvič v celoti pokrito v avgu-
stu 2001. Vzdrževanje te baze je v odvisnosti od števila sprememb 
v prostoru, predvideno v ciklu 6-9 let.

V današnji bazi ZGS je večina DOF-ov (64%) novejših od treh let, 
starejših, s snemanjem pred letom 2000 pa je le še 14%. Tako so 
trenutno najstarejši ortofoti zadnje izdaje iz snemanja v letu 1997.

Vsi omenjeni DOF-i so shranjeni na skupnem strežniku na Cen-
tralni enoti ZGS. Ta bo v prihodnosti namenjen hranjenju vseh 
podatkov Geodetske uprave. Velikost baze podatkov je kar obsež-
na in znaša 150 Gb. Ob tem je črno bela TIF slika s 256 sivinami 
velika 27 Mb, barvna s 16 milijoni barv pa 81 Mb. Do te baze 
podatkov imajo omogočen dostop pooblaščeni informatiki posa-
meznih Območnih enot, s čimer je precej olajšana in hitrejša tudi 
njihova distribucija. Ponovno ažuriranje podatkov je predvideno 
ob začetku naslednjega leta, pred začetkom terenskih del, ko bodo 
obdelana letalska snemanja v letošnjem letu. 
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DOF po letih 

Na teren z novimi 
digitalnimi kartami
Ivan Šemrl, strokovni sodelavec v odseku za načrtovanje GGO Bled

V KE Pokljuka si bodo revirni gozdarji odslej pri svojem delu pomaga-
li z novimi digitalnimi kartami. Vsebina vseh osnovnih podatkov je v 
celoti prenešena v digitalno obliko.Tako imamo v OE Bled dokončno 
izdelan sloj presek in sloj mejnih kamnov (KK) v bivših kompleksih 
(Jelovica, Notranji Bohinj, Pokljuka, Mežakla).

Pri obnovi načrta gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj smo se 
leta 2002 odločili tudi za začetek izdelave sloja gozdnih vlak. Dela 
smo se lotili z zajemanjem podatkov, ki so vidni na ortofoto načrtu. 
Za pregled revirnim gozdarjem smo izdelali dve karti z digitalizira-
nimi vlakami. Prva karta s prikazom topografije, druga s prikazom 
digitalnega ortofoto načrta. Na ti dve karti so revirni gozdarji dorisali 
vse manjkajoče vlake, ki smo jih v oddelku za načrtovanje še enkrat 
primerjali z ortofoto načrti. Vsaka vlaka ima v atributnem delu poleg 
osnovnih podatkov tudi polje, kjer je razviden datum in način prido-
bitve (dof, ttn, podrobni načrt, gps). Na ta način vemo za kvaliteto 
podatka, to pa je pomembno za vzdrževanje sloja.

Februarja 2006 smo za GGE Mežakla tako vsebinsko obogatene karte 
pripravili za uporabo na terenu. Zaradi pričakovane večje porabe kart 
smo natisnili 40 izvodov. Poleg standarnih kart v merilu 1 : 10.000 smo v 
odseku za načrtovanje pripravili tudi zvezke, v katerih so oddelki (ali 
samo odseki) prikazani posamezno v merilu 1 : 5.000. Oddelki so pri-
kazani na dva načina. Leva stran vedno prikazuje topografijo terena, 
mrežo oddelkov in odsekov, preseke, mejne kamne (KK), zemljiški 
kataster, gozdne ceste in gozdne vlake. Leva stran služi tudi za raz-
množevanje in izdelavo podrobnih načrtov. Na desni strani smo topo-
grafsko osnovo zamenjali z ortofoto načrti in dodali še sloj sestojev. 
Na ta način ima uporabnik optimalen pregled nad terenom.

Zvezke smo natisnili v dveh izvodih na 140-gramski papir A4, kasneje 
plastificiran in zvezan v celoto. Namen tega zvezka je tudi vzdrže-
vanje podatkov, ki jih revirni gozdar ugotovi na terenu (odprava na-
pačno vrisanih podatkov, vris novih prometnic, evidentiranje ostalih 
sprememb v gozdu). S spremljanjem dela na tak način bi pri obnovi 
načrta v krajšem času pridobili še kvalitetnejše podatke.
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Iz naše prakse

Izkoriščanje lesne 
biomase na Pohorju
Aleksander Ratajc, ZGS OE Celje

V četrtek, 23. februarja 2006, se je v gostišču Smogavc v Gorenju nad 
Zrečami zbralo blizu 100 ljudi, ki so prisluhnili predstavitvi ideje pro-
jekta Revitalizacija Pohorja z ohranjanjem poseljenosti na podeželju. 
Pobudnik predstavitve je bila Občina Zreče, ki je k sodelovanju po-
vabila še Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (Zavod Celje), ZGS 
(OE Celje) in Razvojno agencijo Kozjansko. Direktorica slednje, gospa 
Zlata Ploštajner, je bila tudi koordinatorica celotnega projekta. Cilj 
projekta je ohraniti poseljenost podeželja, hkrati pa skušati tamkajš-
njim prebivalcem nuditi vse pogoje za njihov obstoj in razvoj. 

Projekt ima več delov:
• eko-kmetovanje,
• turizem,
• dopolnilne dejavnosti (obrt, sušenje zelišč in sadja …),
• gozdarstvo, kot podpora celostnemu razvoju podeželja, 
 s poudarkom na lesni biomasi.

Na OE Celje, smo kot prispevek pripravili dve predstavitvi. V prvi je 
Iztok Vrščaj (KE Slov. Konjice) prisotnim na zanimiv način prikazal 
širši pomen gozdov in vlogo gozdarstva na tem prostoru, v drugi pa 
sem poskušal opozoriti na razpoložljive potenciale izkoriščanja lesne 
biomase v Občini Zreče.

V sodobnem svetu predstavlja preskrba z energijo enega izmed osnov-
nih pogojev za obstoj in razvoj človeške civilizacije. S pretirano izrabo 
fosilnih goriv se bodo zaloge le-teh prej ali slej izčrpale. Ob tem pa 
nas bosta vse večja onesnaženost in skrb za okolje prisilili v uporabo 
obnovljivih virov energije (lesna biomasa, hidroenergija, geotermalna 
energija, sončna energija in energija vetra), ki bodo do okolja in živih 
bitij manj škodljive. Problema z energijo se gozdarji ZGS zelo dobro 
zavedamo, zato smo v zadnjem času namenili več pozornosti sami pro-
mociji učinkovite rabe lesa v energetske namene.

Slovenija, kot tudi občina Zreče, sta z gozdovi in lesom izredno boga-
ti. Podatki za leto 2005 kažejo, da je 57 % Slovenije pokrito z gozdovi. 
Lesna zaloga je ocenjena na 300,7 MIO m3 ali 257 m3/ha, vsako leto 
je priraste še 7,5 MIO m3 oz. 6,4 m3/ha.  Načrtovani posek (etat) je 
znašal 4,3 MIO m3, vendar pa se je od tega dejansko posekalo 3,2 
MIO m3 (75 % realizacija).
 
Podobno stanje velja tudi za občino Zreče, kjer pa so trenutni gozd-
ni fondi še nekoliko večji. 63 % občine pokriva gozd, v hektarjih je 
to 4.234 ha, v njih je shranjeno 1,36 MIO m3 oz. 320 m3/ha. Letni 

prirastek 8,8 m3/ha je prav tako višji od republiškega. Največji možni 
letni posek (etat) znaša 25.844 m3, vendar pa se na žalost poseka le 
polovico. 
Ob 100 % realizaciji možnega poseka smo izračunali, da bi bilo iz goz-
dov v občini Zreče mogoče pridobiti 9.259 m3(neto) lesa za kurjavo 
letno. Takšna količina bi zadostovala za ogrevanje približno 524 hiš 
s stanovanjsko površino 200 m2. Če upoštevamo še količino lesnih 
ostankov primarne in sekundarne predelave lesa (krajniki, žajmanje, 
lubje, lesni prah …), potem bi lahko ogrevali še znatno več stanovanj-
skih in drugih površin (turistične kmetije, šole, vrtce, gostinske ob-
jekte, vaške klavnice, sušilnice za les, za sadje …) na tem območju. 

Vse to kaže, da so bogati gozdni potenciali premalo izkoriščeni. Raz-
loge bi lahko iskali v :
 • premajhnem interesu lastnikov gozdov za intenzivnejše 
  gospodarjenje v svojih gozdovih, kar je delno povezano tudi  
  z nizko odkupno ceno lesa;
 • zastareli tehnologiji pridobivanja lesa, kar ima za posledico  
  višje stroške;
 • starejši populaciji, ki ni več zmožna intenzivnejšega 
  gospodarjenja;
 • spremembi socioekonomskega tipa prebivalstva – 
  zmanjšuje se namreč število čistih kmetij;
 • neorganiziranosti in neinformiranosti lastnikov gozdov;
 • migraciji, zlasti mlajših prebivalcev, 
  v nižje ležeča urbana središča.

To je le nekaj glavnih problemov, s katerimi bi se morali spopasti v 
prvi vrsti. Menim, da bi intenzivnejše gospodarjenje z gozdovi lahko 
doprineslo k celovitejšemu in večjemu razvoju podeželja na Pohorju. 
Hkrati bi povečana izraba lesne biomase tudi pozitivno vplivala na 
sam razvoj kvalitetnejših gozdov. Lastnike gozdov je potrebno vzpod-
bujati, da se bi organizirano povezali, saj bi le tako lahko dvignili 
učinkovitost (nižji stroški) gospodarjenja v gozdovih. Takšna društva 
lastnikov gozdov bi se lahko ukvarjala s pridobivanjem (posek, spra-
vilo, prevoz), predelavo (izdelava polen, sekancev, peletov, skladišče-
nje in sušenje le-teh) in s prodajo lesne biomase na trgu, nenazadnje 
pa morda celo s prodajo same energije.

Solastnina na gozdu in 
odločba o odobritvi 
poseka izbranih dreves
Bogdan Juteršek, vodja oddelka za kadrovsko pravne zadeve

Več kot četrtina slovenskih lastnikov gozdov ima svojo gozdno posest 
v solastniškem razmerju, ta delež pa se zaradi dedovanja še povečuje. 
Upravljanje solastniških gozdov je težje kot upravljanje enolastninske 
posesti. Tudi delo javne gozdarske službe je v takih gozdovih težje za-
radi nujnega usklajevanja interesov več solastnikov. 
Naveden povzetek iz prispevka prof. dr. Iztoka Winklerja (prof. dr. 
Iztok Winkler; Solastniki gozdov kot specifična lastniška kategorija; 
XX. gozdarski študijski dnevi – zbornik referatov; Ljubljana 2000) 
naj bo iztočnica za kratek vpogled v splošno pravno ureditev solast-
niških razmerij ter na upravni postopek za izdajo odločbe o odobritvi 
poseka izbranih dreves po 17. členu Zakona o gozdovih (op.:v pri-
spevku se za sečnjo dreves po 17. členu Zakona o gozdovih uporablja 
pojem »redna sečnja«) v primeru solastništva.

Stvarnopravni zakonik (v nadaljevanju: SPZ) določa, da ima lahko 
več oseb solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari (solastniki), če 
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Narava za vsakogarje delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni de-
lež). Solastnina torej pomeni lastnino po idealnih, miselnih deležih. 
Noben solastnik nima pravice do nekega realnega dela stvari, pač pa 
le do idealnega deleža. Vsak solastnik lahko razpolaga le s svojim so-
lastninskim deležem, ne pa z realnim delom celotne solastne stvari.
Solastniki imajo pravico skupno upravljati stvar v solastnini. 
Za posle, ki presegajo okvire rednega upravljanja, je potrebno soglasje 
vseh solastnikov. Med takšne posle SPZ uvršča zlasti razpolaganje s 
celotno stvarjo, določitev načina rabe in določitev upravitelja stvari.
Za posle v zvezi z rednim upravljanjem stvari pa je potrebno soglasje 
solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico njene 
vrednosti. Za posle rednega upravljanja se štejejo posli, ki so potrebni 
za obratovanje in vzdrževanje stvari za doseganje njenega namena. 

Redna sečnja predstavlja za solastnike posel v zvezi z rednim uprav-
ljanjem stvari. Nenazadnje predstavlja izbira drevja za možni posek 
gojitveno – negovalno opravilo, s katerim se zagotavlja normalno 
»obratovanje in vzdrževanje« gozda, če se izrazimo v terminologiji 
SPZ. Za pridobitev pravice do redne sečnje je potrebna odločba, ki jo 
ZGS izda v upravnem postopku, po predhodnem svetovanju in skup-
ni izbiri. 
Skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (v na-
daljevanju: ZUP) je potrebno vsakega solastnika, ne glede na velikost 
njegovega idealnega deleža, šteti za stranko v upravnem postopku. 
V praksi ponavadi ni težav, če imajo solastniki enotne želje glede red-
ne sečnje. Takrat lahko solastniki skupaj nastopajo v isti zadevi, mo-
rajo pa navesti, kateri od njih bo nastopal kot njihov skupni predstav-
nik, ali pa postavijo neko tretjo osebo za skupnega pooblaščenca (v 
nadaljevanju se za obe obliki zastopanja uporablja beseda zastopnik). 
To dolžnost jim nalaga 52. člen ZUP-a. Svetovanje in skupna izbira 
dreves za možni posek se opravi samo s takšnim zastopnikom. Ko je 
postopek končan, se v uvodu odločbe navedejo vsi solastniki ter za-
stopnik, prav tako je potrebno v izreku odločbe navesti vse solastnike. 
Takšna odločba se nato vroči samo zastopniku, če ta ni bil postavljen, 
se odločba vroči vsem solastnikom.

V kolikor pa si solastniki niso enotni glede redne sečnje, t.j. nekateri 
bi jo želeli opraviti, drugi ne, se upravni postopek lahko izvede samo 
v primeru, če idealni deleži tistih solastnikov, ki bi želeli opraviti 
redno sečnjo, sestavlja več kot polovico. Opozoriti je potrebno, da 
stranka v postopku ni zgolj solastnik, ki želi opraviti sečnjo dreves, 
temveč je stranka v postopku tudi solastnik, ki ne želi sekati. Ker gre 
za stranke z nasprotujočimi si interesi, ni možno zahtevati imeno-
vanje skupnega zastopnika, lahko pa vsaka »stran« postavi svojega. 
Možna je postavitev zastopnika s strani uradne osebe po postopku iz 
2. odst. 52. člena ZUP-a.  Potrebno je tudi razpisati ustno obravnavo, 
saj gre, kot rečeno, za stranke z nasprotujočimi si interesi (154. člen 
ZUP). Ustno obravnavo in izbiro dreves za možni posek je zaradi na-
čela ekonomičnosti postopka priporočljivo združiti. Če se stranka, ki 
ne želi sekati, vabilu ne odzove, se postopek lahko izvede brez nje. Po 
končanem postopku se izda odločba, kjer je tako v uvodu kot v izreku 
potrebno navesti vse solastnike, tako tiste, ki želijo opraviti sečnjo, 
kot tudi tiste, ki tega ne želijo. Če so solastniki sodelovali v postopku 
po zastopnikih, se te navede v uvodu odločbe in se vročitev opravi 
samo njim. V obrazložitvi odločbe se kratko povzame potek ustne 
obravnave. Kdo od solastnikov bo izvedel sečnjo in kako si bodo raz-
delili les oziroma prihodke, je stvar njihovega notranjega razmerja 
oziroma dogovora. 

Na koncu velja opozoriti še na primer dveh solastnikov, katerih dele-
ža sta enaka. V tem primeru je za izvedbo postopka potrebno, da se 
s sečnjo strinjata oba.

Iz naše prakse

1 Prof. dr. Iztok Winkler; Solastniki gozdov kot specifična lastniška kategorija; 
XX. gozdarski študijski dnevi – zbornik referatov; Ljubljana 2000.

2 V prispevku se za sečnjo dreves po 17. členu Zakona o gozdovih uporablja pojem 
»redna sečnja«.

Obisk narave ni zgolj prijetno doživetje, je tudi način sprostitve, zabava 
ali vir novih idej. Za večino ljudi je to samoumevno, osebe na invalid-
skih vozičkih, z gibalnimi motnjami, slabovidni, slepi, gluhi in drugi 
funkcionalno ovirani ljudje pa te možnosti velikokrat nimajo. 

Gozdarji smo upravičeno ponosni na številne gozdne in druge učne 
poti, ki so velikokrat nastale kot plod našega ustvarjalnega dela. Z 
veliko volje in energije pričnemo z načrtovanjem in urejanjem raznih 
poti in objektov v naravi in v naših glavah kar vidimo množice obis-
kovalcev, ki bodo skupaj z nami podoživljali najbolj čudovite kotičke 
v naravi. Zdi se nam povsem samoumevno, da ima vsak pravico do 
doživetij v naravi. 
Kljub temu so čudovit razgled, izjemno drevo ali naravni spomenik 
za nekatere ljudi na nedosegljivem kraju – do tja vodi prestrm klanec, 
preozek most ali brezpotje …  Kakšni ljudje živijo v okolju okrog nas? 
Komu je to okolje prijazno urejeno? Kako naravo in tudi grajeno oko-
lje približati vsakomur? Kakšna je pri tem naša vloga, ali se nas za-
deva sploh tiče? Kje in kako začeti, koga vprašati za nasvet? Kakšni 
so standardi, kako je z denarjem, …?

30. marca 2006 je javni zavod Triglavski narodni park organiziral po-
svet »Narava za vsakogar«, kje so udeleženci poskušali odgovoriti na 
zgoraj zastavljena vprašanja. 

Cilj posveta je bil, da bi se vsi, ki v naravi načrtujejo razne objekte 
v prvi vrsti zavedali različnih skupin ljudi okoli nas, kakor tudi raz-
ličnih potreb, ki jih ti ljudje imajo.  

Borut Debevc, oddelek I

foto: M
arjeta A

lbinini

PRIMER GUP PANOVEC: 
Na posvetu je Dani Oblak iz OE Tolmin predstavil primer Gozdne 
učne poti Panovec pri Novi Gorici. Po dvajsetih letih obstoja je 
bila pot potrebna temeljite obnove. Odločili so se, da se del uredi 
za ljudi na invalidskih vozičkih in druge obiskovalce, ki imajo teža-
ve s hojo. Želeli so jim približati dojemanje in doživljanje gozda.

In kako so to naredili ? Pot je po novem dovolj široka, zaobljena, 
brez pretiranih naklonov, utrjena in ustrezno gladka, da lahko 
nudi ugoden prehod z invalidskimi vozički. Seveda je tako urejen 
le del celotne poti, na tem odseku pa so postavili dodatne štiri po-
učne točke, tako da si jih osebe z gibalnimi težavami ali motnjami 
sedaj lahko skupaj ogledajo 25 od skupno 30 poučnih točk. Ure-
dili so tudi primeren piknik prostor in počivališče. Pot je urejena 
tudi za sodobno terensko vozilo (na akumulator) za invalide, ki 
jim omogoča obisk gozda. Ta del poti sedaj radi obiskujejo ljudje 
na invalidskih vozičkih, pa tudi upokojenci, predšolski otroci … 
Ob tem je potrebno razmisliti ali se nam ne kaže izvrstna prilož-
nost za promocijo našega dela in ponudbo s katero lahko marsi-
koga prepričamo.
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KnowForAlp - mreža za izmenjavo informacij v 
gozdarstvu

Mednarodno sodelovanje

mag. Andrej Breznikar

KnowForAlp  - mreža za gozdarstvo je skupna pobuda najpo-
membnejših gozdarskih ustanov držav alpskega in predalpskega 
sveta, v kateri sodeluje tudi ZGS. Ta mreža pospešuje in omogo-
ča izčrpno izmenjavo znanja in izkušenj med gozdarji. Vanjo je 
vključenih 19 ustanov iz sedmih držav na območju Alp, med ka-
terimi so raziskovalni inštituti, združenja lastnikov gozdov, javne 
gozdarske službe in druge organizacije s področja gozdarstva. 
Pobudo sofinancira EU v okviru programa za razvoj območja 
Alp, Interreg IIIB. 

Posebnost mreže KnowForAlp je mednarodno sodelovanje med raz-
iskovalci in praktiki na konkretnih projektih, ki so naravnani k zado-
voljevanju potreb gozdarske prakse in končnih uporabnikov znanja. 
V okviru pobude KnowForAlp se razvijajo in izvajajo raznovrstna 
mednarodna strokovna srečanja, poseben poudarek pa je posvečen 
vzpostavitvi spletne strani www.waldwissen.net, s katero je zdaj pr-
vič vzpostavljen večjezičen in urejen informacijski gozdarski sistem. 
Portal omogoča dostop do čedalje večjega števila znanstvenih in 
strokovnih besedil s vseh področij gospodarjenja z gozdovi. Stran je 
zanimiva in bo v kratkem dopolnjena tudi s slovenskimi prispevki. 
Predlagamo, da jo obiščete. 

V mesecu marcu je bilo v Radovljici 2. redno letno srečanje vseh part-
nerjev v projektu KnowForAlp. ZGS kot partner v pobudi KnowFo-
rAlp sodeluje predvsem z posredovanjem informacij o izobraževalnih 
potrebah slovenskih gozdarjev, se udeležuje skupnih izobraževalnih 
dogodkov pri partnerjih in pripravlja dve mednarodni izobraževanji 
in sicer na temo prenosa znanja v gozdarstvu in na temo naših izku-
šenj s študijskimi krožki na podeželju. 
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Smučarska sezona je že končana in na straneh Lista si 
lahko ogledate dokaj obširno reportažo iz Sarajeva, kjer 
se je konec februarja in v začetku marca dogajalo 38. 
evropsko prvenstvo gozdarjev v smučarskih tekih. 
In bolj natančni bralci ste, ali še boste, zagotovo opazili 
našo koroško kolegico, Suzano Andrejc, ki ji je z 
nekdanjih olimpijskih prizorišč na Igmanu uspelo domov 
prinesti kar dve medalji. Dovolj velik dosežek, da smo se 
vam odločili zanimivo gozdarko še posebej predstaviti.

Zakaj si postala gozdarka? 
Zaradi ljubezni do narave. Odkar pomnim, so me zanimali nara-
voslovni predmeti in po gimnaziji sem se odločala med biologijo, 
krajinsko arhitekturo in gozdarstvom. In pristala sem tu.

Koliko časa si že zaposlena na ZGS?
Na ZGS sem od njegove ustanovitve. Prej sem bila zaposlena na 
TOK Dravograd. Moja prva zaposlitev pa je bila leta 1990 na TOZD 
Radlje ob Dravi.

Kje delaš?
Svoje delo opravljam na KE Dravograd kot revirna gozdarka v re-
virju Košenjak. Skrbim za kar velik revir z 2.700 ha gospodarskega 
gozda z veliko lastniki.

Katero opravilo je zate pri delu najpomembnejše?
Pri mojem delu zagotovo delo z ljudmi. V revirju, kjer prevladuje 
zasebno lastništvo, prihajam vsak dan v stik z lastniki, ki imajo do 
gozda različen odnos in različne potrebe.Včasih je potrebno veliko 
spretnosti, da delo poteka po strokovnih načelih, hkrati pa zadovolji 
potrebe lastnikov. Zdi se mi, da mi to kar dobro uspeva in da sem 
z lastniki zgradila odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju in 
spoštovanju. 

Kateri dogodek se ti je v delovni praksi najbolj vtisnil v 
spomin?
Tako na hitro je prvi dogodek, ki mi pride na misel, tudi eden od 
najbolj žalostnih. Pozimi leta 2002  je Košenjak prizadel  hud žledo-
lom. Na 100 hektarih je ležalo 11.000 m3 drevja, razmetanega, kot  
bi raztrosil vžigalice. »Zbrisalo« je praktično cel oddelek. Upam, da 
se kaj podobnega ne bo več ponovilo.

Najbolj smešna stvar, ki se vam je zgodila pri delu?
Na srečo se mi pri delu zgodi več veselih kot žalostnih dogodkov. Na 

KE smo dober kolektiv, štirje, ki se odlično razumemo. Ne mine 
jutro, ko se ob kavi in čaju ne nasmejimo. Potem nam gre tudi  
delo lažje od rok. Ena izmed smešnih stvari se je zgodila prav 
to zimo. Eden izmed policajev, ki občasno še vedno opravljajo 
obhode po državni meji, je poklical in javil, da je pod Košenja-
kom ogromno lubadarja. Seveda sem pohitela preverit, a razen 
macesnov, ki so bili na zimskem počitku, nisem našla nobene 
lubadarke.

Najlepši kotiček na tvojem terenu?
Težko bi katerega posebej izpostavila, ko pa je toliko lepih krajev. 
In še vedno se mi dogaja, da v gozdu odkrijem kraj, kjer še nisem 
bila, opazim zanimivo drevo ali lep razgled ... Rada zavijem  tudi 
na gozdno učno pot, kjer sem med točkami zasnovala tudi nekaj 
lepih kotičkov za počitek pod drevesi, opremljenih s klopmi.

Najljubši letni čas in zakaj?
Zdaj bi verjetno morala reči, da vsi … Kljub temu je meni najbolj 
všeč jesen, ko se narava spravlja k počitku in še zadnjič, preden 
zaspi, zasije v vseh najlepših barvah. Zdi se mi, da je sprehod 
skozi jesenski bukov gozd, ki žari v vseh rumeno–rdeče–zlatih 
odtenkih, pravi balzam za dušo.

Najljubše drevo?
Jerebika, definitivno! Že od nekdaj mi je všeč. V vsakem obdobju 
je lepa, najprej z nežnimi zelenimi listi, potem z belimi cvetovi in 
na koncu z bogatimi rdečimi plodovi, ki ostanejo na drevesu še 
potem, ko listi že odpadejo. Na jasi pod Košenjakom stoji ena po-
sebna, večdebelna jerebika, ki jo rada obiščem. In tudi v svojem 
vrtu sem eno posadila.

Družina?
Imam dva sinova. Oba z možem sva gozdarja in izgleda, da kar 
drži tisti pregovor, da jabolko ne pade daleč od drevesa, saj je 
zadnjič Žiga, najmlajši, izjavil, da bo šel tudi on v »drvarsko 
službo«.

Najljubše opravilo izven delovnega časa?
Bi rekla, da sem tudi izven službe najraje v naravi. Še poseb-
no me v teh začetnih pomladnih dneh premami obrezovanje 
sadnega drevja, urejanje vrta in delo z grmovnicami in rožami. 
Pozimi preživim več časa na tekaških smučeh, poleti tečem »po 
suhem« in se udeležujem raznih športno-rekreativnih prireditev. 
Prepevam tudi v gozdarskem pevskem zboru Stezice. Letos se 
pripravljamo na koncert ob 5. obletnici.

Namesto gozdarka bi bila …?
Vrtnarka. Saj se celo rima. Zelo me zanima hortikultura, ureja-
nje okrasnih vrtov in parkov. Če je le mogoče, obiščem kakšno 
drevesnico ali vrtnarijo in rada prebiram vse revije in knjige na 
to temo.
Ali pa morda učiteljica, saj se, ko vodim otroke po gozdni učni 
poti ali pa jih obiščem v šoli, med njimi kar dobro počutim.

Na kaj si v svojem življenju najbolj ponosna?
Kot ženska, mama, najbolj na svoje otroke. Vsi drugi službeni in 
športni uspehi se s tem ne morejo primerjati.

Ostaja kakšen življenjski cilj neizpolnjen?
Če bi bili že vsi doseženi, bi bilo verjetno dolgočasno. Tako jih 
je kar veliko, ki se jih trudim izpolniti. Trenutno si želim več 
časa in boljšo finančno podporo za kakšno daljše potovanje po 
severu, kje po Kanadi ali skandinavskih deželah.

Kaj ti polepša dan?
Po jutru se dan pozna. In če se začne optimistično, je tudi dan 
dober. Drobne malenkosti, kot so prijazen pozdrav, šala ob 
pravem trenutku, dobra glasba … pa so stvari, ki lahko dan še 
polepšajo, treba jih je le znati opaziti in sprejeti.

Suzana ANDREJC
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rajevna enota se p

red
staviPovršina gozdov: 6.769 ha (gozdnatost  26,3 %)

Državnih gozdov je: 4.056 ha 
Gospodarski enoti: Dolinsko in Goričko obrobje
Občine: Lendava, Velika Polana, Črenšovci, Odranci, Turnišče, 
Dobrovnik in Kobilje
Revirji: Lendava, Polana in Dobrovnik
Vodja KE: Janez Kolenko
Revirna gozdarja: Andrej Sarjaš in  Zdravko Horvat

KE Lendava leži na skrajnem vzhodu države in meji na Madžarsko 
in  Hrvaško. Vzdolž meje s Hrvaško teče tudi reka Mura, ki je v 
preteklosti s poplavami in menjavanjem struge oblikovala ta  pros-
tor. Iz imen gospodarskih enot je že možno razbrati, da gre v tem 
primeru za dve zelo različni  enoti. Dolinsko zajema povsem raven 
svet, kjer so posamezni deli od ostalega terena dvignjeni le za 1 do 
2 metra. Razlika med najvišjo in najnižjo točko je le 26 metrov. 
Goričko obrobje pa združuje pretežno gričevnat svet.
Na Dolinskem prevladujejo gozdne združbe: črne jelše in podaljša-
nega šaša (49 %),  doba in belega gabra (39,4 %) ter log mehkih li-
stavcev in robinije (7,8 %). V enoti Goričko obrobje pa prevladuje 
nižinski gozd gradna in belega gabra (44,9 %), gozd gradna in belega 
gabra z bukvijo ter gozd gradna z belim gabrom in borom (11,3 %).
Iz deleža gozdov je razbrati, da je to predvsem agrarni prostor, kar 
za Prekmurje ni nič čudnega. V preteklosti so ljudje krčili gozdove 
povsod, kjer je bilo možno kmetovati. Tako so pridobivali nova pol-
ja in travnike. Zaradi tega so gozdovi ostali le tam, kjer so bila tla 
preveč mokra za kmetijsko rabo. Tako je nastal svojevrsten vzorec 
majhnih gozdičev in omejkov med polji in travniki. Izjeme so le 
večji kompleksi državnih gozdov in gozdovi Urbarialnih skupno-
sti. Pestrost krajine pa nudi ugodne življenjske pogoje številnim 
rastlinskim in živalskim vrstam, med njimi tudi takim, ki so vpisa-
ne v seznam  redkih in ogroženih vrst.  Med njimi lahko omenim 
močvirsko logarico, belo in črno štorkljo ter kosca. 

Ravno tako kot so nekoč gozdove intenzivno krčili, pa danes kme-
tijske površine spet prepuščajo zaraščanju, še posebej travnike. To 
pa ne pripomore k povečanju gozdne posesti in zmanjšanju števila 
lastnikov. V krajevni enoti imamo kar 9.295 gozdnih posestev, tako 
da povprečna gozdna posest meri le 0,2 ha, pa še ta je v povprečju 
na dveh parcelah. V velikostnem razredu nad 1 ha je v celotni KE le 
100 parcel. Svetla točka pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi so 
t.i. urbarije,  kjer gre za skupno gospodarjenje številnih lastnikov, 
vključenih v agrarne skupnosti, katere gospodarijo z razmeroma 
velikimi površinami gozdov. Ti gozdovi so, kar se tiče zasnov in ne-
govanosti, zelo podobni državnim gozdovom, saj se v tem primeru ne 
ukvarjamo s posameznikom in posameznimi parcelami ali lastniški-
mi deleži, temveč se gospodari s celotno posestjo.

Predstavitev krajevne enote LENDAVA 
Državni gozdovi so v glavnem dobro 
negovani, imajo dobre zasnove. Visok 
prirastek pa narekuje tudi visoke seč-
nje. Letno posekamo v državnih goz-
dovih približno 24.000 m3 lesa, od tega 
približno 10 % iglavcev, ostalo so listavci. 
Poleg pridobivanja lesa pa vse več ljudi išče 
v gozdovih tudi sprostitev na tak ali drugačen 
način. Uveljavljeni načini rekreacije so sprehajanje, kolesarjenje ter 
nabiranje gob. Posebej izpostavljena sta Polanski log in Bukovnica. 
Prvi zaradi svojevrstnega gozda črne jelše in učne poti. Polanski log 
si vsako leto ogledajo študentje gozdarstva, pogosto pa gostimo tudi 
kolege iz drugih delov Slovenije in iz tujine ter šolsko mladino in 
gozdne posestnike. Bukovnica je močno obiskana zaradi naglega raz-

voja turizma ob Bukovniškem jezeru. Tu 
se nahajajo tudi zdravilne točke, ki 

jih nekateri radi obiskujejo. 
Gozdove in pokrajino je težko 

predstaviti v besedi. Veliko bo-
lje si jo je ogledati in tudi začutiti.

PREKMURJE,
MOJE PREKMURJE

Med griči cesta se vije,
Mura zemljo na brazdo razrije.
Na levi nižina, na desni dolina,

popotniku srečna ravnina je mila.

Na Črenšovskem farofu štorklje klepetajo,
o žabah, vremenu in črvih duška si dajo.
Župnika gnezdo moti, župnišče podere

kaj bi štorklje, koristi nobene.

Čarni loug nemo šumi,
Kaj bi brez vode, zanj življenja ni!

Poplava grozna je stvar,
pljunit brez vode še hujša utvar.

Hadik v Lendavskih goricah počiva,
iz krste opazuje, nič ne uživa.
Ledava kot črno zlato se vije,

sonce v njej se ne umije.

Prekmusko polje kmet obdeluje,
Njegov gozd ga le opazuje.

Kako ga bo sekal, se sprašuje,
Bog, da gozdar ga odkazuje.

Boštjan Režonja, KE Radenci

Janez Kolenko, inž. gozd.
Vodja krajevne enote Lendava
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Letošnji dan Zemlje, 22. april, smo gozdarji posvetili drevesom z iz-
jemnimi lastnostmi. V Brežicah smo izkoristili »Dan odprtih vrat« na 
Osnovni šoli Brežice in z učenci 5. b razreda izmerili najdebelejši slo-
venski hrast - dob. 

Dosedanji najdebelejši Nujčev hrast v Gregovcah se zadnja leta suši 
in letošnjo pomlad je ozelenela le ena veja. Odpadlo mu je lubje in 
zaradi tega je postal tanjši. Gozdarji smo skupaj z učenci usmerili 
pozornost na doslej drugi najdebelejši hrast v Cundrovcu. Na višini 
1,3 m smo izmerili njegov obseg in namerili 795 cm, z rokami ga je 
objelo 6 učencev. Tako je novi slovenski prvak prekosil svojega pred-
hodnika v obsegu za 30 cm, kar pomeni v premeru 10 cm, visok pa 
je skoraj 20 m. Ocenjujemo, da je njegova starost približno 300 let. 
Krošnja je videti zelo vitalna, v deblu pa je opaziti nekaj vrtin velikega 
hrastovega kozlička. Uradno smo lahko razglasili »nov« najdebelejši 
hrast v Sloveniji. Tudi naslednji za njim je doma na brežiškem gozd-
nogospodarskem območju, in sicer Cvelbarjev hrast v Malencah pri 
Kostanjevici na robu Krakovskega gozda. Ni naključje, da so vsi trije 
orjaki zrasli prav v naših krajih, saj so nižinska področja z visoko 
podtalnico najprimernejša za rast hrasta doba.
 
Hrast je bil nekoč eno najbolj čaščenih dreves v Evropi, v 18. stoletju 
je postal simbol junaštva. Za nižinske predele Krško–Brežiške ravni-
ce pa je bolj kot lipa značilno »hišno drevo«. Sprehod ali kolesarski 
izlet z odprtimi očmi skozi naše vasi nam bo razkril marsikaterega 
orjaka, ki je kljuboval zgodovinskim dogajanjem in ostal vitalen do 
danes. Naj takšna drevesa ostanejo med nami.

Mojca Bogovič, OE Brežice

»Novi« najdebelejši 
slovenski hrast

Letošnji dan Zemlje, 22. april, smo gozdarji posvetili drevesom z iz-

Najdebelejši slovenski 
hrast v Cundrovcu pri 
Brežicah

Otroci so objeli 
najdebelejši 
slovenski hrast.

V petek, 31. marca 2006, se je zgodilo 1. srečanje gozdark Slovenije. 
Prizadevna skupina pobudnic 1. srečanja, Nevenka Bogataj, Katarina 
Celič, Katarina Groznik Zeiler, Špela Habič in Teja Koler Povh, je 
naštela preko 150 diplomantk gozdarskega študija. Vabilu se nas je 
odzvalo 33 - vseh generacij in iz vseh koncev Slovenije. Preživele smo 
večer ob medsebojnem spoznavanju in prijetnem druženju. Zgodbe, 
ki so nas pripeljale v našo gozdarsko druščino, so različne, vsaka po 
svoje posebna in prav zanimiva: niti ena od nas svoje odločitve ne 
obžaluje. Še več, tako rekoč vse, ki delujemo v svojem poklicu, to delo 
z veseljem opravljamo. Prav vse smo se tudi odločno strinjale, da se 
bomo zagotovo še srečevale. V pogovorih pa so, ob »lajšanju duše«, 
na plan prišle zanimive ideje o mestu in vlogi žensk v gozdarstvu, 
hkrati pa tudi marsikatera bolj žalostna izkušnja o zapostavljenosti v 
poklicu. Na žalost tudi na Zavodu za gozdove.

In kljub temu v soboto ni padal dež!

Prvo srečanje 
gozdark Slovenije

Katja Konečnik, OE Kočevje

Najbolj vztrajne na 1- srečanju gozdark Slovenije
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Lanska fotografija blejskih kolegic z Lipance nas je navdihnila, 
lep zgodnjespomladanski dan še dodatno vzpodbudil in ženske, 
zaposlene na OE Kočevje smo se odločile, da si kar same na-
beremo svoje šopke iz teloha, ki je na obrobju Kolpske doline že 
pokukal izpod snega. Izlet, čeprav kratek, je bil prelep.
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Zanimivosti

2. sekaško tekmovanje Notranjske – 27. maj 2006, v Rakovem Škocjanu

OE Postojna ZGS je ob Tednu gozdov v sodelovanju z Gozdarskim društvom Postojna organizirala 2. sekaško tekmovanje Notranjske. S 
pripravo tekmovanja smo želeli predstaviti varno delo z motorno žago in na ta način prispevati k večji varnosti pri izvajanju del v gozdovih, 
hkrati pa opozoriti na obvezno uporabo ustrezne varovalne opreme. Hkrati je med tekmovalci iz vrst lastnikov gozdov potekal izbor območ-
ne ekipe lastnikov gozdov, ki nas bo zastopala na državnem tekmovanju v Gornji Radgoni.
Tekmovanja se je udeležilo 25 tekmovalcev iz Notranjske in okolice, tako lastnikov zasebnih gozdov kot tudi gozdnih delavcev, dijakov in 
študentov, ki so sestavljali osem ekip. Tekmovalo se je v petih disciplinah in sicer: menjava verige in obračanje letve, kombiniran rez, zasek 
in podžagovanje, precizen rez ter kleščenje.
Tekmovanje se je odvijalo v športnem duhu in zelo prijetnem vzdušju in je v celoti doseglo svoj namen.

20 letnica evropske pešpoti E7

Pohodniki različnih generacij

Ob 20 letnici evropske pešpoti E7 v Sloveniji je bil dne 13. maja 
pohod in srečanje prijateljev pohodništva na Mačkovcu. Pohod je 
pričel v Turjaku, zaključil pa z osrednjo prireditvijo na križišču ev-
ropskih pešpoti E6 in E7 na Predgozdu. Po poti so udeležence vodili 
gozdarji, planinski vodniki in turistični delavci.
Na poteh do Predgozda pa so domačini predstavili krajevne naravne 
in kulturne posebnosti. Osrednji govornik je bil prof. dr. Boštjan 
Anko, prisotne pa so pozdravili direktor ZGS Andrej Kermavnar, 
župan Občine Velik Lašče Anton Zakrajšek in predsednik komisije 
za evropske pešpoti Jože Prah. Urejeno prenočišče za pohodnike

Slikarska razstava – Gozdarski inštitut Slovenije, 25.maj – 8.junij 2006

Avtor: Ivan Jelinčič, revirni gozdar v Trenti

Na srednji gozdarski šoli v Postojni ga je sošolec Andrej Tavčar 
navdušil za slikarstvo. Do tedaj skriti slikarski talent se je pričel 
prebujati in razvijati. Po končani srednji šoli je prišel kot gozdar v 
Trento, se vanjo zaljubil in ji ostal zvest do danes. 

Izjemna lepota gora, gozdov, dolin in voda ga je prevzela in mu 
polnila dušo in srce. Nakopičeno lepoto je prelil na svoja platna. 
Slika portrete, krajine, divjad in vode. Je popoln samouk, teoretično znanje je iskal samo v knjigah in v 
pogovorih s priznanimi slikarji, ki so obiskovali Trento.

Svoje slike stalno razstavlja na domači turistični kmetiji v Soči. Vse življenje ga spremlja tudi glasba 
(igra na stare citre), v zadnjem letu pa ga je prevzela igralska dejavnost.

Rezultati:
Menjava verige in obračanje letve:
1. mesto: Sergej Trebec - BF gozdarstvo
2. mesto: Robert Čuk – Husqvarna
3. mesto: Timotej Čadež – SGLŠ Postojna

Kombiniran rez:
1. mesto: Janez Zrimšek – GG Postojna
2. mesto: Robert Čuk – Husqvarna
3. mesto: Janez Meden – BF gozdarstvo

Zasek in podžagovanje:
1. mesto: Domine Krese- Husqvarna
2. mesto: Janez Zrimšek – GG Postojna
3. mesto: Jan Modic – BF gozdarstvo

Precizen rez:
1. mesto: Janez Meden- BF gozdarstvo
2. mesto: Robert Čuk – Husqvarna
3. mesto: Jan Modic – BF gozdarstvo

Kleščenje:
1. mesto: Jernej Koren – GG Postojna
2. mesto: Vojko Grahor – Husqvarna
3. mesto: Janez Zrimšek – GG Postojna

Skupna uvrstitev tekmovalcev:
1. mesto: Robert Čuk - Husqvarna
2. mesto: Janez Meden– BF gozdarstvo
3. mesto: Janez Zrimšek – GG Postojna

Uvrstitev ekip:
1. mesto: Husqvarna
2. mesto: Biotehniška fakulteta gozdarstvo
3. mesto: GG Postojna

Uvrstitev lastnikov gozdov na OE Postojna
1. mesto: Gregor Ris – Loška dolina
2. mesto: Tomo Prelog - Bistrčani
3. mesto: Franc Šebenik – Loška dolina

Skupni zmagovalec Robert Čuk
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ZGS na 38. EFNS - Bosanska avantura

Sindikalne novice

Sindikalne novice

V decembru smo zaključili z anketo o prevozih. Za uspešno izvedbo 
se zahvaljujem vsem zaposlenim. Iz ankete smo ugotovili, da je želja 
večine zaposlenih, da se KS ZGS dogovori z delodajalcem za upo-
rabo lastnih vozil za delo v gozdu s povrnitvijo večine (približno 
90 %) stroškov, ki jih imamo lastniki vozil, s katerimi opravljamo 
službo. Seveda je odločitev o morebitni nabavi službenih vozil za 
izvajanje programa dela ZGS povsem v pristojnosti delodajalca. V 
sindikatu imamo sedaj jasne podatke o željah večine, ne glede na 
odločitve vodstva pa bomo zagovarjali pozicijo, ki ne bo bremenila 
naših žepov. Podrobne rezultate ankete si lahko ogledate na oglas-
nih deskah oziroma pri vaših sindikalnih zaupnikih na OE.
   
• 8. decembra smo s 6. sejo pogajalskih skupin nadaljevali pogaja-

nja za KP javne gozdarske službe. 
• 23. decembra sem se udeležil seje sveta ZGS, kjer sem vsem 

navzočim podal informacijo o zadnjih dogajanjih na področju 
uvrščanja orientacijskih delovnih mest (ODM) ZGS v nov 
plačni sistem.  Od direktorja ZGS, sveta ZGS in odgovornih 
z MKGP pričakujemo odločno pojasnilo ministru Virantu in 
Vladi RS o nekorektnem  položaju naših delovnih mest in javne 
gozdarske službe v javnem sektorju in ustrezne aktivnosti za 
korekcijo situacije, ki  jo Vlada predvideva za našo službo.      

december 2005 - februar 2006

• 6. januarja smo imeli člani  RO SDDO  posvet z ministrom 
Virantom  na temo uvrščanje ODM-jev plačnih skupin C, I in 
J v novi sistem. Minister Virant si je pribeležil nekaj ključnih 
poudarkov o naši specifiki. 

• 12. januarja je bila 7. seja pogajalskih skupin za podpis KP 
javne gozdarske službe. Na tej seji smo  pričeli s pogajanji o 
posameznih členih pogodbe.  Sklenili smo  pospešiti pogajanja, 
saj nas čaka obsežno in zahtevno delo.

• 19. januarja , 8. seja pogajalskih skupin. Tri člene smo pustili 
odprte za dopolnitve.

• 20. januarja sem se udeležil nadaljevanja posveta z ministrom 
Virantom. 

• 26. januarja smo nadaljevali  z našimi pogajanji na 9. seji 
pogajalskih skupin. Imeli pa smo tudi sestanek z direktorjem 
o aktualni  problematiki. Reševanje le-te bo zahtevalo več raz-
govorov. 

• 16. februarja   je bila 10. seja pogajalskih skupin za KP.
• 23. februarja  je bila 11. seja pogajalskih skupin za KP 

Lep pozdrav,
Igor Lampe

PREDSEDNIK KS ZGS

Obvezen obisk Baščaršije s pokušino čevapčičev

V nekaj dneh našega obiska v Bosni smo začutili utrip 
življenja, ki je neprimerljiv s tistim nekoč. 
Ostale so globoke rane na krajih in še posebno v dušah 
ljudi, za vsem je ostalo veliko grobov, bolečin in hudih 
zamer.

Neme priče preteklih dogodkov
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Slovenci smo pri njih dobrodošli gostje. Še vedno nas združujejo spomini na Jugoslavijo in »bratstvo i jedinstvo«. Tudi sporazumevati se je 
bilo veliko lažje kot lani v Belorusiji ali še prej v Franciji, Estoniji… 

Slovenska ekipa na prizoriščih na Igmanu

Ekskurzije so bile zanimive, čeprav je pozimi nemogoče organizi-
rati oglede najbolj atraktivnih lokacij. Ogled pragozda na Igmanu 
v ekstremno spremenljivih vremenskih razmerah je bil za vse lepo 
doživetje.

Ostanki 
hotela na 

Igmanu

Na ekskurziji v Konjic, kjer so predstavili gospodarjenje z borom 
muniko Pinus heldraichii, je bila ena od dodatnih zanimivosti tudi 
ogled atomskega zaklonišča za vodstvo nekdanje Jugoslavije.

Za komandnim 
pultom 
»vsearmijske 
oblasti«

Na uradnem treningu, ki 
se je zgodil na pustni torek, 
smo naše nove rdeče-črne 
drese spremenili v »vražje«.

Predstavitev gozdarstva je bila bolj opisovanje težav trenutnega 
stanja in tega, kako bi naj bilo. Predvsem je težava v razcepljenosti 
na kantone, ki vlada tudi v gozdarstvu.
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Tekmovanja pa kot vedno: želja po čim boljših dosežkih. Lepo pripravljene proge, vreme sicer 
vsako minuto drugačno, pa vendar lepo in primerno za tekmovanje in rezultati…

Prve informacije s proge Bo padla ali ne bo padla…Najpomembnejše in najtežje je izbrati 
pravilno kombinacijo maž.

Na koncu je vsak štel v kazenskih krogih izgubljene sekunde in 
obžaloval zamujene priložnosti za to, da bi bil hitrejši, 
najpomembneje – hitrejši od kolega iz naše ekipe, s katerim ima še 
od lani neporavnane račune.

Gneča na štartu moških štafet Večje in manjše težave s predajo

Na zaključnem večeru in podelitvi priznanj najboljšim pa so 
medalje za slovensko ekipo kar deževale. Tudi ZGS se lahko 
pohvali s kar dvema naše koroške kolegice Suzane Andrejc, ki 
je prigarala bronasto medaljo v posamičnem teku in srebrno v 
štafeti s Hani Ivančič in Milko Dolenec.

Naslednje leto se bodo z organizacijo trudili 
v dolini Aoste (Italija).

Fotografije: Simona Vampel, Katja Konečnik, Borut Debevc, Franc Miklavčič
Srebrne medalje za žensko štafeto – največji uspeh slovenske 
ekipe doslej


