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Dragi sodelavci!

Slovensko društvo za odnose z javnostmi je v letošnjem 
letu razpisalo nagrado za najboljše tiskano ali elektronsko 
glasilo, ki je namenjeno obveščanju zaposlenih oziroma 
komuniciranju z zaposlenimi. Kandidirali smo tudi z 
našim glasilom List.

Med prijavljenimi internimi glasili še vedno krepko 
prevladujejo tiskana, pred elektronskimi. V močni 
konkurenci prek 80 internih glasil iz vse Slovenije List 
sicer ni zmagal (zmagalo je glasilo »koLEKtiv« podjetja 
Lek, d. d., z 21-članskim uredniškim odborom), smo se 
pa odlično uvrstili, predvsem na področju pestrosti tem, 
raznolikosti prispevkov in avtorjev, pestrem slikovnem 
materialu in še posebej izpostavljeni prijetni grafični 
podobi Lista. Malo manj so bili rezultati ugodni na 
področju jezikovnega sloga pisanja, pri intervjujih, 
reportažah ..., skratka več besed  bi moralo biti 
namenjenih zaposlenim.

Veseli smo kritike in novih predlogov, saj želimo še 
naprej uresničevati poslanstvo glasila in po svojih močeh 
prispevati k notranjemu komuniciranju v ZGS.

Člani uredniškega odbora
Borut, Katja in Andrej

Iz vsebine:
• naravovarstveni nadzor 
• vetrolom Jelovica
• požar na Krasu
• KE Žužemberk
• tekme, G. Radgona

Z vrha Roga
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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.

S 1. oktobrom 2006 bomo po zahtevnih pripravah v ZGS začeli 
v gozdnem prostoru izvajati neposredni nadzor v naravi ali, kot 
ga tudi imenujemo, naravovarstveni nadzor. Z novo dejavnostjo 
bomo začeli na štirih pilotnih območjih: na Pohorju, na snežni-
ško-javorniškem masivu, na Trnovskem gozdu, Nanosu in Idrij-
skem ter v severnem delu GGO Ljubljana. Podlaga za takšno de-
javnost ZGS sta Zakon o ohranjanju narave (1999, 2002, 2004) 
in Program razvoja gozdov v Sloveniji (1996). Oba dokumenta sta 
izšla že pred leti, vendar za dejavnost v preteklosti ni bilo mogoče 
zagotoviti namenskih sredstev, vrzeli pa so bile tudi v podzakon-
skih predpisih.

Vključitev ZGS v neposredni nadzor v naravi je pomemben korak 
tako za gozdarstvo kot za ohranjanje in varstvo narave v Slove-
niji. Gozdarji bomo z njim pridobili tudi formalne pristojnosti 
za nadzor dogajanj v naravi, kjer smo bili na večini površine v 
pomembnem obsegu pravzaprav tudi doslej edini navzoči. Zdaj 
bomo v naravnem (gozdnem) prostoru navzoči tudi zunaj red-
nega delovnega časa in s formalnimi pooblastili nadzornikov. Z 
vključitvijo v neposredni nadzor v naravi  zaokrožujemo oziroma 
nadgrajujemo naše pristojnosti v gozdnem prostoru, kar dopol-
njuje vsebino našega dela z gozdom. V času, ko bi zaradi parcial-
nih interesov marsikdo želel Zavodu odvzeti katero od nalog in 
pristojnosti, je takšna vsebinska dopolnitev dela ZGS z gozdom, 
h kateri smo težili že prek deset let, vsekakor pozitivna in pomeni 
nov znak zaupanja gozdarski stroki in priznanje njeni nenehno 

V delo ZGS uvajamo 
naravovarstveni nadzor

potrjevani skrbi za gozd in naravo. Pomeni pa naravovarstveni nad-
zor za ZGS nedvomno zahtevno in tudi precej obsežno novo nalogo, 
kar je potrebno upoštevati pri organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v ZGS in tudi pri nagrajevanju strokovnih delavcev, ki jo bodo 
izvajali v rednem delovnem času in zunaj njega.

Z vključitvijo strokovno dobro usposobljene in dobro organizirane 
javne gozdarske službe v neposredni nadzor v naravi se bo nedvo-
mno zelo okrepilo tudi varovanje narave v Sloveniji, saj razen v nekaj 
parkih (niti ne v vseh z upravljavci) naravovarstvena nadzorna služba 
doslej ni bila oblikovana. Vsakodnevni neljubi dogodki v naravi po-
trjujejo, da je poostren nadzor dogajanj v naravi nujen, učinkovit pa 
je lahko le z zadostno navzočnostjo za nadzor pristojnih in usposo-
bljenih ljudi na terenu. 

Čeprav moramo do polnih pooblastil za neposredni nadzor še izpol-
niti nekatere pogoje, ki jih do letošnje jeseni nismo uspeli, Minis-
trstvo za okolje in prostor pa mora tudi še dopolniti predpise, smo 
prepričani, da bo na območjih, kjer bomo izvajali naravovarstveni 
nadzor, čutiti našo navzočnost kot nadzornikov v gozdnem prostoru 
in bo to pozitivno vplivalo na odnos ljudi do tega prostora.

V prepričanju, da bodo strokovni delavci ZGS, ki bodo vključeni v 
naravovarstveni nadzor, tudi to nalogo izvajali zavzeto, želim vsem 
na tej novi poti kar najbolj uspešno delo.

mag. Živan Veselič,
pomočnik direktorja - za strokovne zadeve

foto: Špela Habič
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foto: Špela Habič

Naravovarstveni nadzor 
ZGS v letu 2006 
Špela Habič, 
koordinatorka projekta naravovarstvenega nadzora v ZGS

Kdo ve, koliko pogovorov, razmišljanj, prepričevanj na naj-
višjih ravneh je bilo potrebnih v preteklih letih, da je Mi-
nistrstvo za okolje in prostor (MOP) v letu 2006 vendarle 
našlo nekaj zagonskih sredstev za začetek uresničevanja 
175. člena Zakona o ohranjanju narave. Ta določa, da na-
ravovarstveni nadzor v gozdnem prostoru – zunaj zavaro-
vanih območij z upravljavcem – opravlja Zavod za gozdove 
Slovenije. 

Delovna komisija ZGS se je, po sklepu direktorja, februarja letos 
intenzivno lotila oblikovanja zasnove naravovarstvenega nadzora v 
ZGS. V dobrem mesecu dni smo oblikovali elaborat, v katerem smo 
zajeli vse vidike uvajanja nove naloge nadzora v okviru naše organi-
zacije. Opozorili smo tudi na deloma pomanjkljivo obstoječo zakono-
dajo, predvsem podzakonske predpise na področju naravovarstva, pa 
tudi na potrebne organizacijske in normativne spremembe v okviru 
ZGS. 

Intenzivnejša usklajevanja in dogovarjanja s predstavniki MOP-a so 
stekla sredi poletja. Konec avgusta je bila podpisana pogodba med 
MOP in ZGS o izvedbi projekta uvedbe naravovarstvenega nadzora 
v ZGS v letu 2006 na štirih pilotnih območjih: Pohorje, Javorniki in 
Snežnik, Trnovski gozd – Nanos - Idrijsko ter Kamnik z okolico.

Zakon o ohranjanju narave veliki večini gozdarjev, delavcev ZGS z 
ustreznimi delovnimi izkušnjami, priznava formalno usposobljenost 
za naravovarstvene nadzornike. Ne glede na to je bilo sklenjeno, da 
pripravimo tridnevno izobraževanje za vse tiste delavce, ki bodo za-
čeli z opravljanjem nadzora na pilotnih območjih (6 območnih enot 
ZGS). Pridružili so se jim tudi predstavniki preostalih OE, skupaj se 
je izobraževanja udeležilo 100 delavcev ZGS. Splošni del je potekal 

dva dni v Poljčah. Poleg gozdarjev so se tega izobraževanja udeleži-
li tudi naravovarstveni nadzorniki Triglavskega narodnega parka ter 
delavci vseh drugih parkov v Sloveniji, ki jih je ustanovila država in 
imajo upravljavce. To je bila tudi priložnost, da smo se srečali in spo-
znali z že izkušenimi nadzorniki v parkih. Tretji dan izobraževanja, 
samo za nadzornike ZGS, je bil posvečen naravovarstvenim posebno-
stim ter operativnim zadevam na pilotnih območjih, zato je potekal 
na treh ločenih lokacijah.

Udeleženci izobraževanja iz ZGS bodo s prejemom izkaznic nara-
vovarstvenih nadzornikov prejeli pooblastilo za izvajanje nadzora v 
gozdnem prostoru. Kot rečeno, bo v letu 2006 nadzor potekal le na 
izbranih pilotnih območjih. Delo bo prvenstveno posvečeno sezna-
njanju javnosti o uvajanju nadzora v okviru ZGS. Nadzorniki ZGS 
bomo obiskovalcem gozdnega prostora tudi svetovali, kako ravnati 
in delovati v duhu spoštovanja obstoječe naravovarstvene zakonodaje 
ter jih na primeren način skušali odvrniti od morebitnih napačnih 
ravnanj. Tudi izkušnje nadzornikov v parkih govore v prid preventiv-
nega delovanja z osveščanjem in usmerjanjem obiskovalcev. Ukrepov 
z izrekom kazni zaradi kršitev je relativno malo.

Polna pooblastila, torej tudi izrekanje ustreznega ukrepa po Zakonu 
o prekrških, bomo nadzorniki ZGS pridobili šele po opravljenem iz-
pitu po Zakonu o prekrških, predvidoma v naslednjem letu. Tedaj bo 
ZGS postal tudi prekrškovni organ, ki bo pooblaščen, da v skladu z 
Zakonom o prekrških vodi in odloča v prekrškovnih postopkih.

Uvajanje naravovarstvenega nadzora zahteva tudi v Zavodu korenite 
organizacijske spremembe. Dejstvo je, da se večina obiskovalcev v goz-
dove poda v popoldanskem času ter ob sobotah in nedeljah, zato bomo 
morali biti tudi nadzorniki prisotni v gozdu v tem času. V letu 2006 
bomo prisotnost nadzornikov v gozdnem prostoru zagotovili v obliki 
aktivnih dežurstev 2-3 popoldneve na teden ter 4-6 sobot in nedelj na 
mesec, po vnaprej pripravljenem razporedu. Za opravljanje dežurstev 
bodo nadzorniki prejeli denarno nadomestilo, priznani bodo tudi do-
datni stroški za prihod na delo ob sobotah in nedeljah ter stroški pre-
hrane. 

Pooblaščeni nadzorniki bodo tudi med svojim rednim delom lahko 
delovali kot nadzorniki, v kolikor bodo naleteli na tako situacijo, ki 
bo zahtevala ukrepanje. V popoldanskem času ter ob vikendih pa bo 
dežurni nadzornik ZGS opravljal nadzor v območju ene nadzorne 
enote. Na izbranih pilotnih območjih znotraj posamezne OE smo ob-
likovali eno ali dve nadzorni enoti, skupaj jih je deset. 

Delo nadzornika ZGS zahteva, poleg poznavanja problematike in za-
konodaje, tudi zelo korektno obnašanje in komuniciranje z obiskovalci 
gozdnega prostora in lastniki gozdov, pa tudi intenzivno sodelovanje z 
inšpekcijskimi službami in policijo. Poleg tega pa je pomembna tudi 
prepoznavnost delavca ZGS kot gozdarja in nadzornika. ZGS še dva-
najst let po ustanovitvi nima povsem urejene podobe službenih oblačil. 
Morda bo ravno uvedba naravovarstvenega nadzora pripomogla k ure-
ditvi tudi tega pomembnega področja našega delovanja. V okviru pro-
jekta naravovarstvenega nadzora v ZGS bo nabavljena potrebna osebna 
in tehnična oprema za pooblaščene nadzornike, za opravljanje nadzora 
na terenu pa bodo v uporabi službena vozila ZGS. 

Uvajanje naravovarstvenega nadzora v ZGS je v vseh pogledih zelo 
zahtevna naloga. Poleg delavcev ZGS čaka veliko dela tudi sodelavce 
MOP-a, intenzivirano pa bo tudi delo Inšpektorata in Policije. Letos 
smo na začetku. Ta naloga prinaša veliko sprememb v naše dosedanje 
delo, kljub temu pa bomo morali poskrbeti, da bo naše osnovno delo 
opravljeno prav tako kvalitetno in zanesljivo kot doslej. V novo nalo-
go bo potrebno vložiti še veliko truda – odprtih vprašanj je še veliko, 
odgovore bomo morali iskati skupaj in si, ob nabiranju izkušenj na 
terenu, poiskati pravo pot za vzpostavitev naravovarstvenega nadzora 
na območju cele Slovenije. Izobraževanje naravovarstvenih nadzornikov.



4 List  glasilo Zavoda za gozdove Slovenije

Aktualno

foto: Vida Papler-Lampe

Vetrolom na Jelovici
Vida Papler-Lampe, 
vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov, OE Bled 

Konec junija 2006 je prinesel vroče soparno vreme s števil-
nimi nevihtami in neurji. V slovenskem gozdu je  največji 
pečat pustil orkan, ki je na Jelovici ploskovno podrl v 10-ih 
minutah 160 ha starejših smrekovih debeljakov.  Padlo je 
okoli  85 000 bto m3 lesa.
Obveščanje in vse nadaljnje ukrepanje je bilo učinkovito 
in  primer dobrega sodelovanja lastnikov gozdov ter vseh  
gozdarskih inštitucij.

Orkan je pometal po Jelovici 29. junija okoli pol petih popoldan. Naj-
bližja očividca sta bila pastirja na Ribčevi planini okoli 600 m od plo-
skovne polomije. Po njunih besedah je najprej zavladal popoln mir, 
spustila se je megla, nato pa se je približeval tak zlovešč grom, da sta 
se skrila v bunker.

Naslednji dan so gozdarji s KE Bohinj in Železniki že pregledali te-
ren in popoldne smo sporočili na MKGP, da je vihar podrl okoli 
65 000 btom3. Služba ZGS je ugotovila obseg in lokacijo  vetroloma. 
Na osnovi preleta z letalom je bil izdelan približen grafični prikaz  na 
gozdnogospodarskih kartah v merilu 1:10 000 (7. julij 2006). Veter je 
podrl tri obsežne ploskve gozda (35 ha, 50 ha in 75 ha). 
Ugotovilo se je lastništvo prizadetih gozdov. Lastniki ali njihovi iz-
vajalci so  v tednu med 3. in 7. julijem očistili ceste in zagotovili pre-
voznost. ZGS je evidentiral izdelane količine .

Na cestah, kjer se je začelo s pospravilom vetroloma,  so bili predhodno 
nameščeni znaki za prepovedan prevoz in opozorila o delu v gozdu.

foto: Andrej Gartner 

Na površinah polomij so se vrstili obiski vodilnih garnitur  na po-
dročju gozdarstva, lastnikov, novinarjev in radovednežev, ki jih je 
prignala zvedavost.
ZGS OE Bled je pripravil novinarsko konferenco in poskrbel za pri-
spevke na televiziji, radiu in v časopisih. Na internetni strani ZGS  
http://www.zgs.gov.si/ in MKGP je informacija in slikovni material  
o vetrolomu.

Na bohinjskem delu Jelovice je bil  uveden  začasen režim prometa 
na območjih in v bližini polomij. Obsegal je postavitve informativnih 
tabel,  ramp s ključi ter določitev smeri vožnje polnih in praznih to-
vornjakov. Pri večinskem  lastniku gozdov, ki jih je prizadel vetrolom 
(Republika Slovenija), je ZGS pripravil prerazporeditev  načrtovanih  
sečenj. 

ZGS  je pričel z označevanjem drevja za posek na robovih polomij, 
kjer so bili poškodovani šopi in posamezna drevesa.

S pomočjo razpačenih aeroposnetkov (posebej naročeno helikopter-
sko snemanje) in podatkov iz vzorčnih ploskev so bile ugotovljene 
točne lokacije in najboljša možna ocena količine ter debelinska struk-
tura poškodovanega lesa. Gibanje po vetrolomnih površinah ni bilo 
mogoče.
Izdane so bile C odločbe, ki so nalagale lastnikom prizadetih gozdov 
pospravilo do 31. 12. 2006.

foto: Vida Papler-Lampe
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Požar 
Šumka – Železna vrata - Trstelj
Kako smo gasili in kaj smo se naučili?

Bogdan Magajna, OE Sežana

V petek, 21. 7. 2006, je okrog 16.00 zagorelo ob lokalni cesti Komen-
Branik. V soboto zjutraj so na požarišče prišle številne gasilske enote 
iz zahodnega in osrednjega dela Slovenije.

Pri gašenju sta sodelovala tudi helikopterja slovenske vojske ter ita-
lijansko letalo Canadair in helikopter (Sikorsky) za gašenje gozdnih 
požarov.

V nedeljo zjutraj je ogenj na zahodnem delu požarišča preskočil va-
rovano območje in nadaljeval proti zahodu, kjer so ga v poznih več-
ernih urah ponovno uspeli lokalizirati.

V ponedeljek zgodaj zjutraj je zaradi močne burje ogenj preskočil za 
več kot 300 m na vznožje severnega pobočja Trstelja.

28. julija so bile na MKGP posredovane okvirne ocene škod in po-
trebnih sredstev za sanacijo.

30. avgusta smo izdelali sanacijski načrt, ki  je pokazal , da je bila 
škoda zaradi vetroloma okoli  300 milijonov sit.

Pospravilo, zahvaljujoč strojni sečnji, poteka zelo hitro in se ni 
ustavilo niti v deževnem avgustu. V začetku avgusta je bilo po-
sekanega že več kot 40 000 bto m3. Na polomiji je trenutno 6 
strojnih kompozicij in precejšnje število sekačev ter traktorjev. 
Les se sproti odvaža v dolino. SKZG bo za del hlodovine organi-
ziral licitacijo na gozdni cesti.

foto: Blaž Černe 

foto: Blaž Černe 

Jelovški vetrolom bo prikazan tudi v novem slovenskem mladinskem 
filmu Teja. Služi pa tudi kot študijski objekt pri izdelavi diplomske 
naloge s področja  zatiranja podlubnikov.

foto: Franci Pogačnik

Zaposleni na OE Bled na izobraževalnem dnevu Sanacija vetroloma 
na Jelovici dne 14.09.2006

foto: Darjo Pipan

foto: M
atej K

ravanja

foto: Milan Race

foto: Milan Race
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Poleg velikega števila gasilskih enot je požar gasilo tudi pet helikopter-
jev slovenske vojske. Požar je bil lokaliziran in pogašen okrog 19 ure.
Po neuradnih podatkih je pri gašenju sodelovalo okrog 1500 gasilcev 
iz celotne Slovenije, z vso potrebno tehnično opremo. Tri dni so pri 
gašenju aktivno sodelovali helikopterji slovenske vojske, dva dni pa 
italijanski letali ter helikopter za gašenje gozdnih požarov.

Požar je zajel 950 ha veliko območje, od tega 710 ha gozdov. Prevladu-
jejo odrasli borovi gozdovi (56 %), s primesjo hrastov (6 %) in ostalih 
termofilnih listavcev (38 %). V strukturi lastništva prevladujejo za-
sebni gozdovi  z 82 %.
Glede na drevesno sestavo in stopnjo poškodovanosti zaradi vršnega 
požara ocenjujemo, da bo potrebno posekati 80.000 m3 lesa, od tega 
60.000 m3 iglavcev in 20.000 m3 listavcev. Ocenjena neposredna 
škoda je 212 mio SIT (300.000 SIT/ha).

Sodelovanje delavcev ZGS v gasilski akciji:

- v štabu intervencije smo vodjem intervencije pomagali pri 
 orientaciji v prostoru in načrtovanju gašenja požara,
-  zbirali smo podatke o trenutnem položaju požara in vsakih 
 nekaj ur prikazovali trenutno stanje na terenu, kar je bila osnova  
 za koordinacijo nadaljnjega vodenja intervencije,
-  pomagali smo  pri usmerjanju gasilskih enot in obstoječih poti,  
 zbirali in posredovali smo informacije o obsegu požara in nastali škodi.

Kaj smo se sodelujoči v gašenju naučili?

- Zagotoviti strokovno utemeljeno in učinkovito obnovo v požaru  
 opustošenih gozdov.
- V povezavi z Upravo za zaščito in reševanje še okrepiti osveščanje  
 javnosti o požarni ogroženosti naravnega okolja.
- Pospešiti ustanovitev Mednarodnega centra za varstvo pred 
 požari v naravnem okolju v Sežani. 
- Krepiti čezmejno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi  
 nesrečami, ki je bilo v omenjenem požaru odločilnega pomena.

Obnova poškodovanih gozdov se bo v skladu s sanacijskim načrtom, 
ki ga že pripravlja Zavod za gozdove Slovenije OE Sežana v sodelo-
vanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, začela 
v prihodnjem letu.

foto: Andrej Zadnik

foto: Milan Race

foto: Matej Kravanja

foto: Janez Zafran
foto: Branka Gasparič

- Zagotoviti bo potrebno še tesnejše vključevanje Zavoda za 
 gozdove Slovenije v sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
 nesrečami.
- Zgostiti omrežje protipožarne infrastrukture v gozdovih, tudi z  
 angažiranjem sredstev Evropske skupnosti, in zagotoviti 
 vzdrževanje.
- Zagotoviti, da bodo tudi občine formalno razglasile gozdove z  
 zelo veliko in veliko požarno ogroženostjo gozdov.
-  Zagotoviti izdelavo požarnemu varstvu prilagojenih kart, ki jih  
 izdela Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z Upravo za 
 zaščito in reševanje.

foto: Milan Race

foto: M
ilan K

ravanja

foto: Andrej Zadnik
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Eurorando 2006 
Janez Konečnik, KE Rog

K
ratke novice

Zaključna prireditev Evropohoda 2006 v Evropi se je dogodila 
v soboto, 9. 9. v Čeških Budejovicah. Zbralo se je veliko število 
pohodnikov ter drugih nastopajočih iz številnih evropskih držav: 
od obal Atlantika, Sredozemlja in Severnega morja do Poljske 
na vzhodu.

To je bil zaključek aktivnosti na evropskih pešpoteh, od katerih je del 
potekal v mesecu juniju tudi na naši E-7.
Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji (KEUPS) je organizirala ude-
ležbo za številno zastopstvo iz Slovenije. Poleg pohodnikov in planin-
cev smo za popestritev dogajanja popeljali s seboj še mojstra izdelova-
nja predmetov iz lesa, Matijo Kobola iz Kočevja, ter folklorno skupino 
bolnišnice Ptuj, okrepljeno s tremi kurenti z Dravskega polja.

V dveh avtobusih je na srečanje potovalo kar blizu 80 Slovencev, med 
katerimi pa je bilo žal le malo gozdarjev, ki sicer prispevamo pomem-
ben delež pri delu KEUPS in vzdrževanju pešpoti.

Sicer pa je bilo naše zastopstvo prav po zaslugi kurentov, folklore in 
mojstra Kobole zelo prepoznavno in deležno pozornosti.

EVROPOHOD 2006 

Jože Prah, KE Radeče

V Sloveniji je v mesecu juniju 2006 potekal šestdnevni  EVROPO-
HOD od Beltincev do gradu Podsreda. Udeležilo se ga je več sto po-
potnikov iz cele države, ki so hodili po delu  evropske pešpoti E7. 
Vsak dan na pohodu so se srečevali z domačini, z društvi, z občinami 
….in razmišljali o skupnem motu pohoda: za mir in sožitje med na-
rodi in ljudmi, za zdravje in kulturno rast ob doživljanju kulturnih in 
naravnih lepot Slovenije. 

Gozdna učna pot Kres
Boštjan Škrlep, KE Železniki

V okviru študijskega krožka Kres smo predstavniki Osnovne šole 
Železniki, Turističnega društva Železniki, Lovske družine Železni-
ki, Zavoda za šport, kulturo in turizem Občine Železniki ter Zavoda 
za gozdove Slovenije osnovali Gozdno učno pot Kres. Sama zamisel 
o poti je stara že vsaj desetletje, zaradi ujm in obilo dela v preteklosti 
pa smo k realizaciji pristopili šele jeseni preteklega leta. Pozimi smo 
pridobili soglasja lastnikov zemljišč, naredili teoretične osnove za 
pot, pripravili material za zgibanko in začeli izdelovati table. Pot 
smo opremili s tablami spomladi letos. 

V sklopu študijskega krožka in celotnega projekta smo izvedli tudi 
likovni natečaj za učence Osnovne šole Železniki, kjer smo iskali 
logotip učne poti. Tako smo v prostorih Občine Železniki 29. maja 
ob Tednu gozdov odprli likovno razstavo, istega dne pa, kljub de-
ževnemu vremenu, še Gozdno učno pot Kres. Zgibanke so na voljo 
na Zavodu za gozdove, OE Kranj in KE Železniki, v prostorih Tu-
rističnega društva Železniki in LTO Škofja Loka.

Tudi gozdarji združujemo Evropo

Helena Zorn, Vodja KE Gorica

Letos mineva 20 let od organiziranega srečanja slovenskih in itali-
janskih gozdarjev na Goriškem. Spontana želja po spoznavanju po-
dobno mislečih ljudi je prerasla v tradicionalna letna srečanja, ki se 
izmenično vrstijo v slovenski in italijanski pokrajini.  

V strokovnih delih srečanj smo spoznali veliko drobnih biserov, 
ki krasijo naš obmejni prostor, družabni del pa je pripomogel k 
utrjevanju prijateljstva in širitvi ideje o sodelovanju. Želja obmej-
nih gozdarjev je bila, da bi se srečevali le znotraj kolektivov, širši 
javnosti pa smo se predstavili  ob desetletnici naših srečanj in pred 

foto: Janez Konečnik

foto: Jože Prah

foto: Mladen Hladnik
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Odprtje poti.

Informativna tabla na 
začetku poti.
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Kratke novice

dvema letoma ob vstopu v EU. Ob tej priliki so nas s svojo prisotnost-
jo počastili in pohvalili vodilni gozdarji z obeh strani meje, pa tudi 
predstavniki državnih in občinskih oblasti. 

Gozdarje druži narava, ki ne pozna meja. Meje so umetna človeška 
tvorba, ki ločuje ljudi. Goriški gozdarji, ki opravljamo svojo dejavnost 
v naravi, smo prvi korak v Evropo nevede naredili že pred dvajsetimi 
leti. Na to smo ponosni. 

Letošnje jubilejno srečanje je potekalo v soboto, 17.6.2006. Zbrali 
smo se ob mejnem prehodu na Erjavčevi cesti v Novi Gorici, kjer 
smo postavili manjše spominsko obeležje pri pred dvema letoma po-
sajenem drevesu. Tu sta vse navzoče pozdravila predsednik DIT goz-
darstva Posočje Marko Gasparič in Claudio De Crignis, predsednik 
društva gozdarjev iz Furlanije-Julijske krajine. Želja obeh je bila na-
daljevanje druženja in sodelovanje gozdarjev z obeh strani meje ter 
s tem združevanje Evrope. Uspešno nadaljnje sodelovanje pa nam je 
zaželel tudi novogoriški podžupan Andrej Miška. 

Od tod  nas je pot vodila v osrčje trebuških gozdov, kjer smo, po-
leg strokovnih tematik, italijanskim sosedom pokazali tudi številne 
naravne in kulturne zanimivosti teh gozdov. Jubilejno srečanje smo 
z družabnim delom zaključili na Vojskem,  z upanjem, da se bodo ta 
srečanja še dolgo vrstila, saj nas to druži in  bogati naše strokovno in 
kulturno znanje.

Prenovljena GUP Rožni studenec

Katja Konečnik, OE Kočevje

Najstarejša gozdna učna pot na Kočevskem je 1. junija letos dožive-
la otvoritev svoje prenovljene podobe. Sova uharica na markaciji bo 
obiskovalce še vedno varno vodila po poteh okrog Rožnega studenca 
pri Kočevju, od sedaj pa ji bo v pomoč 20 informativnih tabel za spo-
znavanje življenja in varovanja gozdov ter 19 informativnih stebrov 
s predstavitvami drevesnih vrst. S prenovljenimi mostovi bo ogled 
poplavljenih logov in kraških izvirov zanimivejši in varnejši, nova 
gozdna učilnica – jurček - pa bo s senco in klopmi poskrbela za lažje 
učenje v naravi, za prijetnejšo malico in zaslužen počitek.

Vodna učna pot Grabnarca

Simon Resman, OE Bled

Vodna učna pot Grabnarca se nahaja ob vznožju Jelovice, v Lipniški 
dolini. S sprehodom po poti, ki je dolga 5 km, hočemo poudariti po-
membnost vode in njeno vlogo v preteklosti in danes. Skupaj z občino 
Radovljica smo pot opremili z 10-imi hrastovimi mostiči. Ob poti 
smo postavili 6 informacijskih tabel, ki predstavljajo obiskovalcem 
pomembnost vode in povezanost gozda in čiste vode. Pripravili smo 
tudi vodič po vodni poti.

Pot se začenja v Kolnici, kjer se je v 16. stoletju razvijalo železarstvo. 
Ime pomeni kovačnica oz. kovnica. Nadaljuje se mimo izvira Lipni-
ce, ob potoku Grabnarca, mimo Grabnarjevega in Grofovega ribnika 
ter po Voškem polju nazaj do izhodišča.

Vabimo vas, da se sprehodite po vodni učni poti Grabnarca, za do-
datne informacije o poti pa smo vam na razpolago na območni enoti 
na Bledu.

Mesec maj – mesec magistrov

Katja Konečnik, OE Kočevje

Letošnji mesec maj je bil na OE Kočevje res prebujen – ne samo s 
pomladjo, ampak tudi z novimi znanji. V kratkem obdobju so kar tri-
je naši sodelavci magistrirali na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire Biotehniške fakultete, eden pa je uspešno zaključil speci-
alistični študij.

Pavle Košir, vodja KE Draga in Travna gora, je na podiplomskem 
študiju varstva naravne dediščine magistriral z nalogo »Gozdnogo-
spodarski vidiki ohranjanja voda visokega krasa na primeru gozdno-
gospodarske enote Draga«. Mirko Perušek, vodja odseka za gojenje 
in varstvo gozdov, je magistriral z nalogo »Vpliv nekaterih ekoloških 
in drugih dejavnikov na razširjenost izbranih vrst ptic v gozdovih 
Kočevske«. Tomaž Devjak je podiplomski študij gozdarstva zaključil 
z nalogo »Presoja inventurnih in načrtovalnih enot v gozdarskem na-
črtovanju na primeru GGO Kočevje«.
Specialistični študij na Fakulteti za management v Kopru je v mesecu 
maju zaključil Franc Oražem, revirni gozdar na KE Velike Lašče, v 
septembru pa mu je na istem študiju uspešno sledil še Franc Dejak, 
vodja KE Velike Lašče.

Čestitke!

EFNS smučanje- obvestilo

Janez Konečnik

Imeli smo že prvi sestanek OK EFNS v Brussonu, kjer bo zimsko 
srečanje gozdarjev. Brusson je kraj v bližini Aoste.

Informacije in prijave pošljite na naslov: 
Janez Konečnik, ZGS, OE Kočevje, Rožna 39, 1330 Kočevje. 
Telefon: (01) 895 0400, int. 36; gsm: 041 657 388 (5563) in 
e-pošta: janez.konecnik@zgs.gov.si.
Dodatne informacije si oglejte na spletni strani: www.efns.de!

Prijavni obrazec je že razposlan in še enkrat vas prosim, da se držite rokov.
Lep pozdrav vsem, dobre priprave in čimprejšnji odgovor. 

foto: Janez Konečnik

Nova spletna stran ZGS
Borut Debevc, CE, Oddelek I 

Na naslovu www.zgs.gov.si po novem deluje nova spletna stran. 
Je v celoti prenovljena in omogoča hitro in sprotno aktualizira-
nje novic in informacij, kar je bil tudi naš cilj. 

http://www.zgs.gov.si/

Med drugim si lahko ogledate tudi slike in informacije dogod-
kov, ki jih opisujemo v Listu (vetrolom na Jelovici, požar na Kra-
su, rezultati tekem iz G. Radgone,…).

Spletna stran služi za obveščanje najširše javnosti, za hitro po-
dajanje aktualnih novic iz ZGS in sporočil za javnost in medije.



 glasilo Zavoda za gozdove Slovenije   List 9 

Iz naše p
rak

se

Izdelava karte Slovenije 
s satelitskimi posnetki
Tomaž Šturm, sodelavec na CE, oddelek II

V zadnjih nekaj letih je v svetu velik napredek na področju daljin-
skega zaznavanja in uporabe satelitskih posnetkov v komercialne 
namene. Na internetu določene organizacije ponujajo satelitske 
posnetke starejšega datuma v brezplačno uporabo. Ena izmed 
teh organizacij je tudi Global Land Cover Facility (GLCF).

V ta namen smo najprej na internetnem naslovu: http://glcf.umi-
acs.umd.edu/data/landsat/ poiskali ustrezne satelitske posnetke, 
ki pokrivajo območje Slovenije. Izkazalo se je, da za območje 
Slovenije potrebujemo tri digitalne multispektralne posnetke sa-
telita Landsat 7 ETM+, s prostorsko ločljivostjo 30 m. Območje, 
ki ga pokriva en posnetek, je veliko približno 170 x 183 km (za 
primerjavo: Slovenija pokriva območje, veliko približno 251 x 
163 km) in vsebuje slike osmih spektralnih kanalov (kanal 1: mo-
dra, kanal 2: zelena, kanal 3: rdeča, kanal 4: skoraj infrardeča, 
kanal 5: srednja infrardeča, kanal 6: toplotna infrardeča, kanal 
7: srednja infrardeča in kanal 8: pankromatična), ki so ortorekti-
ficirani, so v TIF formatu in v 256 sivinskih tonih.  

Za izdelavo satelitskih posnetkov v naravnih barvah smo upora-
bili prve tri kanale vsakega posnetka. V programu Adobe Pho-
toShop smo pretvorili sliko posameznega kanala iz 256 sivinskih 
tonov v barvno paleto RGB. Potem pa po principu RGB = 321 
vzeli samo določen barvni kanal iz barvne palete posameznega 
posnetka in jih združili v eno samo sliko tj. satelitski posnetek. 
Navodila za tovrstno obdelavo satelitskih posnetkov se nahaja-
jo na naslovu http://cherba.com/wcs/tutorials/vns/030802/. Pri 
tem smo dobili barvni kompozitni satelitski posnetek v naravnih 
barvah.
 
Posnetke je bilo potrebno še georeferencirati, kar pomeni, da 
smo vsak satelitski posnetek locirali na ustrezno mesto v prostor. 
Naredili smo TFW datoteko, v kateri je zapisana velikost satelit-
skega posnetka in njena lokacija. Pri tem smo si pomagali z meta-
podatki o posameznem satelitskem posnetku in mejo Slovenije.

Končni rezultat je mozaik ortofoto barvnih kompozitnih satelit-
skih posnetkov v naravnih barvah, ki pokrivajo območje Sloveni-
je. Ti posnetki se nahajajo na ZGS CE, na Oddelku za gozdnogo-
spodarsko načrtovanje. Prav tako imamo tu tudi karto Slovenije, 
izrisano v merilu 1 : 200.000 (glej sliko).

Satelitska slika Slovenije

Delovna skupina ZGS za 
mestne gozdove
Dani Oblak, OE Tolmin

Celje – delovna skupina je s svojim prvim sestankom, 
ki je potekal 14. 9. 2006, v Celju, pričela z delom.

Pobudo za ustanovitev delovne skupine sta leta 2004 podala 
Robert Hostnik in Dani Oblak, na podlagi mednarodnih in 
domačih spoznanj o potrebi po izmenjavi izkušenj in znanja 
strokovnjakov za gospodarjenje z urbanimi gozdovi. Te bi bile 
osnova za oblikovanje skupnih izhodišč, strategije in usmeritev 
pri upravljanju slovenskih urbanih gozdov. S tem bi se krepila 
vloga ZGS kot vodilne institucije na tem področju.

Pospešen prostorski razvoj večjih slovenskih mest v zadnjem dese-
tletju je namreč v veliki meri zanemaril sočasno varovanje, ohranja-
nje in načrtno gospodarjenje s  pripadajočimi elementi naravnega 
okolja, ki bistveno vplivajo na kvaliteto življenja in bivanja sodo-
bnega meščana, ki mu gozd, kakor tudi posamezno drevo, park ali 
drevored v njegovi bližini, zaznaven in dojemljiv, predstavlja mesto 
in vsebino duhovne, fizične, socialne in intelektualne sprostitve, 
osvežitve in nove življenjske rasti.

Delovna skupina si je zadala naslednje cilje:
• inventarizacija slovenskih mestnih in primestnih gozdov  
 in njihovega statusa;
• raziskave potreb in želja obiskovalcev gozdov in meščanov;
• ugotovitev stanja, značilnosti in primernosti 
 obstoječih gozdov; 
• določiti mesto ZGS pri načrtovanju urejanja mestnega   
 prostora;
• opredeliti vlogo urbanih gozdov pri vzpostavljanju stikov z  
 javnostjo;
• podati smeri prihodnjega razvoja slovenskih mestnih in   
 primestnih gozdov (prognoza pomena, potreb, posledic).

Naloge, ki iz tega izhajajo, so:
• priprava strategije usmerjanja gospodarjenja z mestnimi in 
 primestnimi gozdovi;
• oblikovanje smernic za upravljanje, varovanje in nego 
 drevnine v mestih;
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MEDNARODNI PROJEKTIIz naše prakse Mednarodno sodelovanje

• izdelava pregleda in spremljanje strokovne literature in 
 drugega znanja z obravnavanega področja;
• priprava internega gradiva, vključujoč navodila za strokovno 
 svetovanje drugim službam, organizacijam in posameznikom;
• sodelovanje pri reševanju konkretnih vprašanj in izzivov, 
 povezanih z gozdovi posameznih mest; 
• izdelava propagandnega materiala s tega področja;
• izdelava spletne strani znotraj spletnega mesta ZGS;
• organizacija seminarjev in delavnic s tega področja.

Na prvem sestanku so se člani delovne skupine, Robert Hostnik (vod-
ja DS), Dani Oblak, Hedvika Jenčič, Marijana Tavčar, Andrej Kotnik 
in Tone Lesnik, odločili, da opravijo inventarizacijo slovenskih urba-
nih gozdov s pomočjo ankete po območnih enotah ZGS.

DynamicData EU 25+. 
- delavnica

Dragan Matijašić, CE Ljubljana

V Zrečah je bila 7. in 8. septembra 2006 delavnica, namenjena pri-
pravi novega projekta z naslovom DynamicData EU 25+. 

Delavnica, ki sta jo skupaj organizirali ZGS (Centralna enota in 
OE Maribor) in Gozdarski inštitut Slovenije (dr. P. Simončič in 
dr. U. Vilhar), je gostila možne partnerje v projektu, in sicer iz 
Slovenije (poleg ZGS in GIS tudi Inštitut Jožef Štefan in Inšti-
tut za vode RS), Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Češke, Poljske, 
Rusije in Švedske. Namen delavnice je bil določiti cilje projekta 
in izdelati besedilo predloga projekta, ki naj bi potekal znotraj 7. 
okvirnega raziskovalnega programa, financiranega iz EU, od leta 
2007 dalje.  

Udeleženci so si med delavnico ogledali tudi nekaj terenskih ob-
jektov na Pohorju, ki je kot celota predlagano za slovensko mo-
delno območje, veliko približno 85.000 ha. Naj kot zanimivost 
poudarimo, da je Ruska federacija za svoje modelno območje 
predlagala kar celotno Republiko Komi – le-ta pa je kar dvajset-
krat večja od Slovenije …

Cilj projekta je pojasniti povezavo med gozdnogospodarskimi 
ukrepi ter kvaliteto in kvantiteto pitne vode  - tudi s pomočjo ra-
čunalniških modelov in simulacij. Projekt bo potrebno prijaviti do 
31. decembra 2006, potekal pa naj bi – seveda, če bo sprejet – v 
letih od 2007 do 2010.

V okviru priprav na Ministrsko konferenco o varstvu gozdov 
v Evropi (MCPFE), ki bo 2007 v Waršavi, bo v Sloveniji orga-
nizirana mednarodna delavnica na temo klasifikacije gozdnih 
tipov v Evropi. Vsebina je skladna z Dunajsko resolucijo V4: 
Ohranjanje biotske pestrosti v gozdovih Evrope.

V okviru priprav delavnice je bila ob koncu meseca avgusta na 
obisku na CE ZGS mednarodna delegacija organizacijskega 
odbora, ki je izdelala program delavnice in predlagala smerni-
ce za njeno izvedbo.

Napoved delavnice:

»Delavnica o razumevanju 
in določanju gozdnih 
tipov v Evropi«

Slovenija, Bled, 13-15 November, 2006

Na sliki z leve proti desni 
Maksimiljan Mohorič, 
Malgorzata Buszko-Briggs, 
Jo Van Brussellen, Jurij 
Beguš, Tor-Bjöern Larsson 
in Andrej Kermavnar.
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Letošnje poletje si bomo zagotovo zapomnili po obsežnem požaru na 
Šumki na Krasu, ki ni pustil ravnodušnega še tako slabega poznavalca 
gozda. Požar je v svojih razsežnostih zajel del površine kar dveh revir-
jev. Zato je prav, da ob tej priliki predstavimo revirnega gozdarja, ki se 
na pot obnove požarišč podaja že tretjič v svoji delovni dobi. 
Anton Pirjevec, revirni gozdar v KE Sežana, s svojo odločnostjo in za-
gnanostjo že vrsto let uspešno vodi aktivnosti pri sanaciji požarišč.

Zakaj si postal gozdar? 
Vedno sem rad zahajal v naravo, opazoval gozd in živali v njem. Po-
sebej rad opazujem menjavanje letnih časov v gozdu in njegovo spre-
minjanje.

Koliko časa si že zaposlen na ZGS?
V gozdarstvu sem se zaposlil leta 1975 na takratnem Zavodu za po-
gozdovanje in melioracijo Krasa, ki je imel sedež v Sežani. Kasneje 
sem delo opravljal na TOK-u. Z ustanovitvijo Zavoda za gozdove pa 
sem prišel na revir Goriško, kjer sem še danes.

Kje delaš?
Kot že rečeno sem revirni gozdar revirja Goriško, v krajevni enoti 
Sežana.

Katero opravilo je zate pri delu najpomembnejše?
Največ mi pomenijo pristni odnosi in medsebojno zaupanje ter slož-
nost v kolektivu. Na območni enoti, še posebno pa na krajevni enoti, 
se počutim, kot da smo družina.  
Tudi odnosi z lastniki se mi zdijo zelo pomembni, saj je zaupanje 
temelj uspešnega in zadovoljnega dela, prav tako pa predstavlja do-
datno motivacijo.

Kateri dogodek se ti je v delovni praksi najbolj vtisnil v 
spomin?
Nedvomno mi je ostal v spominu prvi velik požar na Fajtjem hribu iz 
leta 1994, ki je takrat veljal za najobsežnejšega v državi. Pojavili smo 
se pred velikim problemom, kako izpeljati tako obsežno sanacijo, saj 
do takrat s tem nismo imeli izkušenj. 

Najbolj smešna oz. zanimiva stvar, ki se ti je zgodila pri delu?
Ne spomnim se natančno, mogoče bližnje srečanje s skupino divjih 
prašičev, ki so pridivjali mimo mene in me pošteno prestrašili. Še 
posebej, ko so lovci govorili, kako nevarni so lahko, če so zraven tudi 
mladički.

Najlepši kotiček na tvojem terenu?
Na skrajnem zahodnem delu revirja (tik ob meji z Italijo ) je hrib 
Cerje nad Mirnom, kjer se ob lepem vremenu odpre prečudovit 
pogled na spodnjo Vipavsko dolino, vrhovi Alp so kot na dlani, na 
južni strani pa seže pogled na morje.

Najljubši letni čas in zakaj?
Prav gotovo pomlad. Takrat se vse začne znova, krog se zavrti in 
narava se znova prebuja. 
V gozdu me še posebej pritegne cvetenje robinije in omamne diša-
ve njenih cvetov, ki so posebej izrazite po deževnem vremenu. 
Tudi v kulinariki so panirani robinijevi cvetovi prava poslastica.

Najljubše drevo?
Kot pravemu Kraševcu mi je gotovo v spominu ostal črni bor, ki 
je že takrat predstavljal v pogledu dimenzije »kralja« vseh dreves 
na Krasu. 
Sicer bi si ga izbral tudi sam za najljubše drevo.

Družina?
Žena je medicinska sestra in zaposlena v bolnišnici. Imava tri otro-
ke, sina in hčerki dvojčici. Sin je končal strojno šolo, ena od hčera je 
zaključila glasbeno akademijo, druga pa višjo ekonomsko šolo.

Najljubše opravilo izven delovnega časa?
Najboljšo sprostitev po napornem delu mi pomeni ukvarjanje z 
vrtičkarstvom. Večkrat se ob popoldnevih z ženo odpraviva na 
vrt, kjer obdelujeva košček zemlje. Lep je občutek, da lahko pri-
delaš nekaj svojega.

Namesto gozdar bi bil …?
Če ne bi bil gozdar, bi se zagotovo ukvarjal z gradbeništvom. To 
me je že od nekdaj veselilo.

Na kaj si v svojem življenju najbolj ponosen?
Na prvem mestu gotovo na družino. Potem pa na opravljeno delo, 
pri tem mislim predvsem na uspešne sanacije požarišč na Fajtjem 
hribu in Selah na Krasu (letošnje na Šumki bo že tretje).
Če dobro pomislim, si na začetku svoje delovne poti nikoli nisem 
predstavljal, koliko dela in truda je potrebnega vložiti v sanaci-
jo tako obsežnih požarov, sploh pa v trud za uspeh pogozditve 
revnejših rastišč na Krasu, pa v prepričevanje in delo z lastniki 
gozdov, ki jih je na takih površinah ogromno in jih večino niti ne 
zanima, kaj se bo tam dogajalo.

Ostaja kakšen življenjski cilj neizpolnjen?
Potovanja z ženo me zelo veselijo. Videla sva že kar nekaj krajev v 
Evropi in če bo zdravje služilo, upam, da si bova skupaj še veliko 
zanimivega ogledala.
Na svojem delovnem področju pa, da bi se še dolgo tako dobro 
razumeli kot do sedaj.

Kaj ti polepša dan?
Najlepše je, ko zjutraj pokličem sodelavce in se pogovorim, kako 
smo preživeli vikend ali prejšnji dan, malo se pošalimo in dan z 
novimi obveznostmi lepše steče.

Kako si doživljal letošnji požar na Krasu?
Na samem začetku požara nisem sodeloval, ker me ni bilo doma. 
Pristopil sem takoj po vrnitvi domov, ko so me sodelavci obvestili 
o tem. Bilo je zelo naporno, že zaradi izredne vročine.
Človek se ob gledanju ogromnih ognjenih zubljev, ki v vetru šviga-
jo sem in tja, zamisli, kako trud vseh prejšnjih generacij gozdarjev 
zgori v plamenih v nekaj urah. In življenje gozda je treba začeti 
znova, treba je obrniti nov list. 

Kaj še pogrešaš pri opravljanju svojega dela ?
Mislim, da je pri našem delu vse preveč birokracije, saj posta-
jamo pravi uradniki. Ostaja nam premalo časa za poglobljeno 
strokovno delo v gozdu. Verjetno bi se marsikatero stvar dalo 
izpeljati na bolj enostaven način in z manj papirjev.

N
aši so

d
elovci

Andrej PIRJEVEC
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Površina gozdov: 15.342 ha (gozdnatost  66 %,)
Gospodarski enoti: Žužemberk, Krka 
Občini: Žužemberk, Ivančna Gorica (del)
5 revirjev:  Ajdovec, Šmihel pri Žužemberku, Hinje, Ambrus in Krka.
Vodja KE: Miloš Kecman.
Gojitelj - načrtovalec: Milan Kosi.
Revirni gozdarji: Rudi Omahen, Jože Boben in Jože Primc.

Predstavitev krajevne enote Žužemberk

KE Žužemberk leži v severozahodnem delu novomeške območne enote. 
Geografsko gledano bi rekli, da pokriva severni del Suhe krajine.

Kot je že iz imena razvidno, je pri nas precej sušno. Pokrajina je do-
bila ime po tem, da, z izjemo reke Krke, ni površinskih voda in v 
preteklosti je vode primanjkovalo. Zato pa je bilo delovne sile ogrom-
no. Ko to pišem, ima vodovod že skoraj vsaka vas, trenutno pa nam 
primanjkuje revirnih gozdarjev. Vsega skupaj dva. Trenutek traja že 
leto in osem mesecev!

Tako se vsak od petih zaposlenih bojuje s svojim revirjem, ki v pov-
prečju meri več kot 3000 ha gozda. Od kar sta ZGS in BF omogočila 
študij ob delu in so tudi revirni gozdarji uspešno dokončali študij, 
lahko vsi visoko strokovno opravljamo naloge, ki so nam poverjene. 
Med drugim preštevamo lubadarje po pasteh, kamione, ki vozijo pe-
sek za vzdrževanje gozdnih cest, in kopljemo luknje za prometne zna-
ke „GOZDNA CESTA - VOZIŠ ... “ Še več: vsi skupaj lahko letno v 
fascikle vpnemo preko 800 odločb in prav toliko manualov, vodja KE 
pa celo po drugačnem ključu, kot to počnejo revirni gozdarji. 
V poletnih mesecih večino našega dela spominja na delo mrliškega 
oglednika. Evidentiranje žarišč nam zbija moralo že zadnja tri leta, 
saj predstavlja več kot polovico letnega odkazila. Tega je za vse sku-
paj 42.000 m3 letno oziroma več kot 8000 m3 po zaposlenem. V je-
senskem in spomladanskem času bi se lahko posvetili usmerjenemu 
gospodarjenju z gozdom, a se velikokrat dogaja, da moramo reševati 
socialne probleme. Struktura prebivalstva je neugodna in se iz dneva 
v dan slabša, zato so posledice vidne na vseh področjih. Dokaz je 
tudi zaraščajočih se ca. 1000 ha gozda, ki smo jih pridobili tako s 
predzadnjo kot tudi zadnjo obnovo gozdnogospodarskih načrtov. Kot 
večina v Sloveniji imamo tudi pri nas opravka z majhno gozdno po-
sestjo. V povprečju je ta velika 3,5 ha in seveda razdeljena na tri do 
štiri parcele. Dodaten problem predstavlja tudi slaba odprtost gozdov 
z gozdnimi prometnicami, s katerim pa smo se že uspešno spoprijeli. 
Vzpodbudili smo gozdne posestnike po vaseh, da so se dogovorili 
za skupne akcije in obenem izkoristili tudi možnost sofinanciranja 
gradnje in rekonstrukcije vlak, ki ga ponujata obe občini. Lastniki 
so s skupnimi močmi utrdili nekaj bivših poti in vlak, tako da sedaj 
lahko po njih vozijo s polprikolicami in si tako pripravljajo lesne pro-
izvode z manjšimi stroški za spravilo. Več kot 15 km utrjenih vlak v 
zadnjih 5 letih ni malo dela. Tako kot gozd moramo tudi mi delati na 
dolgi rok in računati na to, da bo naše vztrajno delo obrodilo sadove, 
in to na vseh področjih. Prvi rezultati se že kažejo in veseli smo, da 
naš prispevek k razvoju podeželja ni zanemarljiv.

Čeprav na Dolenjskem nismo ravno v zlato kovani kar se tiče izvedbe 
gojitvenih del, lahko trdimo, da krivca ne smete iskati pri nas. Letno 
izvedemo v povprečju vsaj 60 ha gojitvenih del. Od tega je zelo malo 
sadnje. Ugotovili smo, da se ob tako kakovostnih sadikah raje za-
nesemo na „avtohton sadilni material“ in, kar je še bolj pomembno, 
pridne roke lastnikov gozdov, ki delajo obžetve. Narava da vse, le mi 
ji moramo dati čas, da se izkaže. Tudi za leto 2006 nismo imeli pro-
blemov, ko smo dobili odlok, da smemo porabiti le za 3,5 MIO SIT 
evropskih subvencij, tako da smo se morali držati nazaj in prestavljati 
določena dela v naslednja leta.

Ne glede na to, da nismo vsi domačini, dva nisva niti Dolenjca, pa rezul-
tati našega sodelovanja z lastniki dokazujejo, da smo se dobro vživeli 
in spoznali delovanje suhokranjske mikroklime. Letno organiziramo 
(vsaj) dve ekskurziji za lastnike gozdov, imamo vsaj dva tečaja za varno 
delo z ... (lahko bi jih speljali tudi več, a pravijo, da ni denarja). Vsako 
leto pripravimo tudi ekipo lastnikov gozdov za sekaško tekmovanje na 
sejmu v Gornji Radgoni. V preteklosti smo večkrat izvedli tudi lokalno 
tekmovanje v spretnostih z motorno žago. Redno se pojavljamo v glasi-
lu občine Žužemberk, občasno pa tudi v glasilu občine Ivančna Gorica. 
Čeprav nimamo gozdne učne poti, kjer bi na bolj enostaven način pred-
stavili pestrost gozdnega ekosistema, pa nas radi povabijo tako v vrtce 
kot v šole, da jih seznanimo s svojim delovnim okoljem.

Plod dobrega sodelovanja z lastniki gozdov na naši KE je tudi izvedba 
prve strojne sečnje na novomeškem območju. Tako smo rešili Agrar-
no skupnost Smerjak pred finančnim zlomom, saj se jim je začel suši-
ti pred štiridesetimi leti nasajen zeleni bor in bi prodaja lesa ne mogla 
pokriti stroškov sečnje in spravila po klasični metodi.

Preobilica dela nam onemogoča resno razvojno delo. Recimo, lahko se 
pohvalimo z nekaj zelo uspešnimi naravnimi pomladitvami hrasta grad-
na, a enostavno nimamo možnosti, da bi po tem postali prepoznavni in 
da bi lahko s svojo izkušnjo seznanili čim več lastnikov gozdov ter širšo 
strokovno javnost. Imamo velik delež hrastovih in hrastovo-bukovih ra-
stišč, katerim veliko (gospodarsko) zanimivost daje prav pestrost dre-
vesnih vrst, a se bojimo, da se bodo spremenila v čiste bukove sestoje. 
In bomo raje delali z bukvijo, ker z njo pa na Dolenjskem ja znamo, 
namesto da bi izkoristili, kar nam ponuja narava (se resnično šli so-
naravnega gospodarjenja) in razširili naše znanje prek meja: smreka, 
jelka, bukev. Prav tako nam zmanjkuje časa, da bi se posvetili vsem 
novim zamislim, kot so organiziranje lastnikov v društvo, certificira-
nje, naravovarstveno ozaveščanje, gozd in (eko-)turizem. Vse to budno 
spremljamo, a nas papirologija nehote sili, da delamo vse več nepotreb-
nih napak, ki jih moramo potem popravljati, namesto da bi se posvetili 
gozdu zunaj pisarne.

Kar se tiče področja divjadi in lovstva, lahko trdimo, da smo bolj za-
ščitniško usmerjeni in najbolje streljamo po lovskem golažu. Vseeno 
pa je potrebno omeniti posebnost nekaterih dolenjskih vodotokov. 
Ponovno jih je naselil bober. Tudi pri nas.

In še z nečim se v našem kolektivu lahko pohvalimo. Zelo dobro se 
razumemo, dobro sodelujemo in užitek je, da delamo prav v tem kolekti-
vu. Tudi to je plod preteklega in sedanjega dela. V tujini našim akcijam 
rečejo „team building“ (prevod: gradnja kolektiva), mi pa temu pravi-
mo vsakoletna tridnevna strokovna ekskurzija v tujino.

Če boste prišli k nam, s seboj prinesite košaro za nabiranje gob. V 
preteklih gozdnogospodarskih načrtih je pisalo, da je prihodek od 
prodaje gob višji od prihodka, ki ga prinaša les. V zadnjih letih gob 
ni več toliko. Vseeno pa naj prišepnem, da domačini nabirajo do pet 
vrst gob. Tisti, ki se malo bolj spoznate na gniloživke, boste za juhice 
in omakice dobili še vedno zadosti, če bo le pravi čas za nabiranje. 
Vsem ostalim pa: Vabljeni! Čim prej si oglejte Suho krajino, ker jo 
bo zaraslo in potem ne bo več niti primernih razglediščnih točk, niti 
romantične, še ohranjene kulturne krajine.

Miloš KECMAN, univ. dipl. inž. gozd.
vodja krajevne enote Žužemberk
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V sobotnem večeru, 13. maja 2006, so nas s koncertom ob 5. obletnici 
svojega delovanja razveselili pevci gozdarskega pevskega zbora Stezice. 
V ambient cerkvice Sv.Vida, ki v Dravogradu ni samo enkraten sakral-
ni spomenik častitljive starosti, temveč tudi kulturni hram, so pričarali 
delček gozda.

Številni poslušalci, ki smo napolnili osrednji prostor, smo si bili eno-
tni, da so nam Stezice pripravile umetniško bogat in pester kulturni 
večer in dokazale, da gozdarji znamo in zmoremo počenjati tudi dru-
ge reči.

Zakaj gozdarji?
Pevski zbor Stezice ni čisto običajen pevski zbor. Ker je njegovemu 
nastanku botrovalo kar nekaj pevsko dobro uglašenih gozdarskih ba-
bic, je prav, da o njih napišem kakšno besedo več in bolj natanko.

Začeli so iz čistega veselja in dobre volje na Evropohodu od Radelj do 
mejnega prehoda Radel, z narodnimi Pleničke je prala in Kje so tiste 
stezice ter ugotovili, da so kar uglašeni. Padla je ideja o ustanovitvi 
mešanega zbora gozdarjev OE Slovenj Gradec.

Gusti je dobil nalogo, da zbere prijave vseh zainteresiranih in poišče 
zborovodjo. Poiskati zborovodjo se je izkazalo silno naporna zadeva 
in Gustiju je končno uspelo, da je v sodelovanje privolila ga. Alenka 
Mori. V ponedeljek, 28. 9. 2001, se s prvo vajo v glasbeni učilnici 
OŠ Dravograd začne petje gozdarjev v zboru zares. Ponedeljek nato 
ostane stalni dan za vaje pevskega zbora.

Na prvi vaji jih je bilo osem: Suzana Andrejc, Primož Areh in Jerneja 
Čoderl za 1. glas, Mirko Cehner in Gusti Kunc za 2. tenor, Tomaž 
Serec za 1. bariton in Drago Križan ter Janez Skerlovnik za 2. bas 
- vsi sami gozdarji. 
Gusti, ki v zboru piše kronologijo dogodkov in vestno beleži priso-
tnost na vajah, je o vaji zapisal: »Vaja je zgledala dokaj klavrno, s 
slabim občutkom za naprej. Vzpodbuda zborovodkinje Alenke nam 
vliva novih moči.« 
Vsekakor jim poguma ni zmanjkalo in naslednje mesece pridno vadijo 
s ciljem, da se svojim sodelavcem predstavijo ob zaključku leta. Tako 
je bil njihov prvi uradni nastop 20. decembra 2001 pri Dularju .

Nastopa se dobro spomnim. Prosili so me za nekaj uvodnih besed, 
da pred zbrano množico sodelavcev iz območne enote vpeljem njihov 
nastop. Bili so živčni, napeti, takšni, kakršnih nisem bila vajena, saj 
so po naravi veseljaki, pripravljeni na hec. Videlo se je, da nastop 
jemljejo resno in odgovorno. Lepo so nam zapeli štiri ljudske pesmi, 
tri slovenske narodne, zadnja je bila dalmatinska. Živo se spomnim, 
da sem v uvodni predstavitvi poudarila, da želijo gojiti slovensko na-
rodno pesem, še posebej tisto, ki je povezana z naravo in z gozdom. 

5 let pevskega zbora 
Stezice
Mika Medved, Slovenj Gradec 

Zato so takoj po nastopu letele kritike, da dalmatinske ne sodijo v 
gozdarski repertoar. 
Pevci so vzeli kritiko zares, mogoče celo preveč zares. Pesmi, kot 
so Lovčeva, Lovska in V gozdu tam so postale tako železen reper-
toar, da brez njih že skoraj ni bilo pravega nastopa.

In nastopov je bilo v 5-ih letih kar nekaj, če po Gustijevi presoji ome-
nim najpomembnejše:
• v maju 2002 na sklepni prireditvi v okviru študijskih krožkov 
 na Remšniku, 
• v juniju 2002 na gozdarskem dnevu ob občinskem prazniku v  
 Mislinji,
• v maju 2003 na Pomurskem lovskem sejmu,
• v januarju 2004 na slovenskem gozdarskem smučarskem 
 tekmovanju na Kopah,
• v aprilu 2004 na plesu Koroškega gozdarskega društva,
• v maju 2004 na otvoritvi nove žagalnice GG Slovenj Gradec 
 v Otiškem vrhu,
• septembra 2004 ob 10. obletnici delovanja ZGS v Kočevju  
 (pravijo, da je to njihov najpomembnejši nastop),
• v maju 2005 na predstavitvi mešanih zborov v župnijski cerkvi 
 v Vuhredu.

V pevski sestavi se je v teh letih zvrstilo kar nekaj sprememb. V letu 
2002 se je zboru pridružil Boris Večko, v letu 2003 pa še Branko 
Širnik. Oba sta kaj kmalu postala pomembna strebra glasbene za-
sedbe. Poskušali so tudi ostali kolegi gozdarji, pa zaradi različnih 
razlogov niso uspeli postati stalni člani zbora. Zaradi preobilice 
dela sta v letu 2003 zbor zapustila Stanko Mori in Jerneja Čoderl. 
Tudi zborovodkinja Alenka Mori je morala v letu 2005 zaradi 
zdravstvenih težav začasno prenehati z vodenjem zbora. Da delo 
ne bi zamrlo, je zbor nekaj časa vodila gospa Ida Strmčnik iz Šent-
vida pri Vuzenici.

Gozdarji – pevci so se tako kalili ne samo glasbeno, temveč tudi 
organizacijsko. Poskrbeli za svoj enoten zunanji izgled, tako da 
so barvno usklajeni tako v sproščenih kot tudi svečanih nastopih. 
Lepo jih je videti, ko tudi s primerno obleko in dodatki izkazuje-
jo svoj poklicni stan. V teh letih so imeli 20 uradnih nastopov in 
preko 140 vaj. Stalno nas razveselijo ob zaključku leta, pa tudi ob 
otvoritvah učnih poti in drugih gozdarskih srečanjih.

Naj se na koncu še enkrat vrnem na njihov nastop ob praznova-
nju 5. obletnice njihovega prepevanja. Številnim poslušalcem, ki v 
veliki večini niso bili gozdarji, so ob glasbenih užitkih, ki smo jih 
bili tisti večer v obilju deležni, pripravili tudi enkratno promocijo 
tako gozda kot gozdarstva. Dravograjski podžupan, g. Naberžnik, 
ki je bil dolga leta v diplomatski službi v tujini, je svoje občudo-
vanje gozdarjev in vtise ob koncertu nekako strnil z besedami, da 
je pravzaprav v današnji drveči družbi prava redkost, da sodelavce 
druži ne samo služba, ampak da se znajo tudi skupaj veseliti in 
svojo poklicno dejavnost izražati tudi na drugih področjih. Pet let 
Stezic to nedvomno dokazuje. Bronasto Gallusovo priznanje, ki so 
ga na koncertu prejeli: 
 
 Suzana Andrejc,
 Mirko Cehner,
 Pavle Jeriček,
 Gusti Kunc,
 Drago Križan, 
 Vlado Petrič,
 Ivan Skerlovnik,
 Tomaž Serec,
 Branko Širnik in
 Boris Večko.

je priznanje  ne samo za njihovo veselje do petja, ampak tudi za 
pevsko rast in kvaliteto, ki jo iz leta v leto izboljšujejo. 

Stezice! Bodite naši, bodite pevci, bodite s ponosom pevci – goz-
darji. Bravo !!!
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Zima je bila dolga, pomlad pa je zato toliko hitreje minila. Dela je 
bilo na pretek tako na terenu kot tudi za sindikat. Vlada RS se je spo-
mladi še intenzivneje lotila zategovanja pasu javnim uslužbencem. 
Pogajanja za kolektivno pogodbo in za uvrščanje delovnih mest v nov 
plačni sistem so potekala burno, intenzivno in neusmiljeno. V zmeš-
njavi sindikalnega bojnega polja so se ustanovile nove sindikalne po-
vezave. S tem je nastala situacija, ki je prinesla še več nejasnosti glede 
izidov pogajanj med Vlado in sindikati s področja novega plačnega 
sistema.
  
V tem času smo v KSZGS nadaljevali pogajanja za KP za javno goz-
darsko službo in do poletja končali na predlogu tarifnega dela. Hkrati 
smo doživeli tudi sestanek Virant – Lukačič - predstavniki sidikata. 
Oba smo dodobra seznanili z našo specifiko dela in potreb po opremi 
(glavna tema so bili službeni prevozi). Predvsem minister Virant je 
priostril ušesa, ko smo mu argumentirali poglede sidikata in predla-

marec - avgust 2006

gali rešitve. Virant in Lukačičeva sta sklenila, da bosta poiskala skup-
no ustrezno rešitev za omenjene probleme. Načeloma še v letu 2006.

Prav hitro je prišlo poletje in čas dopustov. V juniju smo imeli še dve 
seji republiškega odbora, potem pa je vročina opravila svoje.

Poleg omenjenega je pomembno tudi dejstvo, da smo končno vzposta-
vili kvalitetno in ažurno pravno pomoč. Vsi, ki bi potrebovali pravni 
nasvet ali pravno zastopanje in ste člani sindikata delavcev ZGS, se 
prosim obrnite na svojega sindikalnega zaupnika, ki vam bo dal na-
daljnja navodila.  

Lep pozdrav,

Igor Lampe
PREDSEDNIK KS ZGS

Mednarodna delavnica 
27. in 28. sept. 2006

V okviru večletnega programa sodelovanja med re-
publiko Slovenijo in Bavarsko je v dvorani BF po-
tekala delavnica na katero so na pobudo Bavarske 
bili s strani MKGP vabljeni tudi predstavniki minis-
trstev sosednje Madžarske.

Na delavnici so bile obravnavane tri zelo aktualne 
teme s področja gozdarstva in varstva okolja:
• nacionalni gozdni program,
• upravljanje območij Natura 2000 v gozdovih,
• strateške presoje vplivov na okolje in presoje po 
 6. in 7. členu Habitatne direktive.

Delavnica je bila priložnost za primerjavo zakonskih 
in operativnih rešitev ter predstavitev dobrih praks 
za navedena področja.

Ker so v Sloveniji nekatere rešitve še v pripravi, je 
bila delavnica priložnost, da z izkušnjami drugih iz-
boljšamo naše rešitve. Prihod udeležencev

Vodje odsekov za gozdnogospodarsko načrtovanje Predstavniki organizacij s področja gozdarstva
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Zavod za gozdove Slovenije je organiziral, v sodelovanju s Pomur-
skim sejmom, VIII. Državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, 
ki je potekalo v nedeljo, 27. 8. 2006, na poligonu ZGS, na Mednarod-
nem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni.

Tekmovalci so tekmovali v naslednjih disciplinah: 
• menjava verige in obračanje letve,
• kombiniran rez, 
• precizen rez, 
• zasek in podžagovanje, 
• kleščenje, 
• podiranje na balon. 

Tekmovanje je ekipno in posamezno. Ekipo so sestavljali trije tekmo-
valci, število ekip je bilo omejeno, vsaka območna enota ZGS je lahko 
prijavila po eno moško in eno žensko ekipo. Tekmovalce so izbirali na 
območnih izbirnih tekmovanjih. Vsak tekmovalec je moral nastopiti 
v vseh tekmovalnih disciplinah. Najboljše ekipe ter posamezniki so 
prejeli pokale ter praktične nagrade.

Rezultati tekmovanja ekipno v mešani konkurenci:

mesto ekipa točk 
 1.  OE Nazarje – moški  3.743 
 2. OE Slovenj Gradec 3.499 
 3. OE Kranj 3.483 

Rezultati tekmovanja posamično v ženski konkurenci:

mesto Ime in priimek ekipa  
 1. Berta VOLER OE NAZARJE 
 2. Pavla VOLER OE NAZARJE 
 3. Kristina ŠTAJNBERGER OE MARIBOR 

Rezultati tekmovanja posamično v moški konkurenci:

mesto Ime in priimek ekipa 
 1. Janko MAZEJ OE SLOVENJ GRADEC 
 2. Marko ŽGAVEC OE TOLMIN 
 3. Anton PLANINŠEK OE NAZARJE

VIII. Državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov

Podelitev prve nagrade

Postroj ekip

Slavnostna otvoritev tekem

Ekipe se predstavijo
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Otvoritev z prežagovanjem hloda

Pri sodniški mizi

Predstavnica nežnejšega spola v akciji

Precizen rez ZGS se je obiskovalcem sejma predstavil tudi v gozdarski koči

Podiranje na balon (žal gre mimo)

Kleščenje

Bil je vroč dan


