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S strokovnostjo in izjemno prizadevnostjo 
vseh zaposlenih smo bili kos izzivom, pri-
dobili smo si dragocene izkušnje, zagotovili 
finančno stabilnost in zaradi vsega tega po-
gumno zremo v prihodnost in izzive, ki nas 
še čakajo.
Republika Slovenija nam je z ustanovitvijo 
družbe Slovenski državni gozdi, ki so nado-
mestili prejšnji koncesionarski sistem, zaupa-
la pomembno nalogo – dobičkonosno, so-
naravno in trajnostno gospodariti z državnimi 
gozdovi v največjo korist vseh deležnikov. Po 
svojih najboljših močeh smo poskušali nare-
diti največ, kar je bilo možno, da bi uresničili 
visoka pričakovanja lastnika. 
Veliko je bilo dvomljivcev, ki niso verjeli, da 
nam bo uspelo. Toda danes lahko na podlagi 
rezultatov poslovanja ponosno povemo, da 
smo pričakovanja lastnika uresničili. 
Naloga vsekakor ni bila lahka. Poleti so nas 
najprej ponovno presenetili podlubniki, ki so 
bistveno vplivali na lansko strukturo sečnje in 
posledično nižjo prodajno ceno. Lansko leto 
si bomo žal zapomnili tudi po veliki naravni 
katastrofi, ki je prizadela naše gozdove. V 
noči iz 11. na 12. decembra nam je vetro-
lom poškodoval okoli milijon kubičnih metrov 

POMEMBNEJŠI FINANČNI KAZALNIKI 31.12.2017 31.12.2016

Poslovni prihodki skupaj 58.212.816 25.717.217

Poslovni odhodki skupaj 41.333.548 19.216.994

EBITDA v EUR = dobiček pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki 17.079.321 6.546.306

EBIT v EUR = poslovni izid iz poslovanja 16.879.268 6.500.223

EBT v EUR = dobiček pred davki 17.243.670 6.515.966

Količina poseka / prodaje na kamionski cesti v m3 1.141.204 530.422

Čisti prihodki GLS iz prodaje na kamionski cesti v EUR / m3 49,98 47,62

Strošek sečnje v EUR / m3 16,80 19,16

Stroški storitve sečnje in spravila v EUR 19.175.144 10.160.921

Število zaposlenih na dan 168 161

Dejan Kaisersberger, 
direktor za finance,

računovodstvo in kontroling

Po letu in pol poslovanja:
državi smo povrnili vložek 
v ustanovitev SiDG

Za nami je komaj drugo leto poslovanja. Čeprav smo še 
vedno vzpostavljali organizacijske procese, nabavljali 
opremo ter se nadpovprečno veliko ukvarjali s sanitar-
no sečnjo, je rast družbe v letu 2017 presegla vsa pri-
čakovanja, izražena skozi dolgoročne in letne načrte. 

dreves. Za primerjavo; to je skoraj toliko kot 
znaša naše letni planirani posek. S sanira-
njem škode zaradi podlubnikov in vetroloma 
se bomo ukvarjali še vsaj naslednji dve leti.
V 18 mesecih, kolikor je družba obstajala do 
konca lanskega poslovnega leta, smo ustva-
rili 23,7 milijonov EUR dobička pred davki, 
kar je za 1,26 milijona EUR več od zneska 
ustanovnega kapitala družbe. Država je na-
mreč ob ustanovitvi vplačala 20,0 milijona 
EUR denarnega vložka ter 2,4 milijona stvar-
nih vložkov v obliki delnic družbe Snežnik 
d.d.
V preteklem letu smo ustvarili za 58 milijonov 
evrov prihodkov, kar je v povprečju skoraj 5 
milijonov evrov mesečno. Po odbitku vseh 
stroškov je dobiček pred obdavčitvijo znašal 
17 milijonov evrov. 
Naš največji strošek so predstavljala vplačila 
v gozdni sklad Republike Slovenije ter stroški 
sečnje, ki jo za nas izvajajo gozdarska pod-
jetja. Po metodologiji ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano smo pridelali 36 
milijonov evrov neto donosa za državo, kar 
je približno trikrat več, kot je država vsako 
leto dobila pred ustanovitvijo naše družbe. 
Takšnega rezultata ni pričakoval nihče. Prak-

tično vsi finančni kazalniki so bili s tem prese-
ženi v primerjavi s planom. 
Vendar pa dobičkonosno poslovanje ob 
načelih sonaravnega, trajnostnega in več-
namenskega gospodarjenja ni naš ni edini 
cilj, ki ga zasledujemo. Država nam je z Za-
konom o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS 
zaupala še šest drugih ciljev, med katerimi 
smo denimo tudi dolžni povečevati površino 
državnih gozdov. V preteklem letu smo za 
državo pridobili 50 hektarjev gozdov. Do leta 
2021 smo po strateškem načrtu dolžni po-
večati površino za več kot 7.000 hektarjev, 
kar pomeni, da bomo na tem področju mo-
rali še veliko narediti in hkrati tudi upati, da 
bodo na trgu na voljo kakšni večji kompleksi. 
Od pomembnejših ciljev je potrebno izposta-
viti tudi vzpodbujanje in razvoj gozdno-lesnih 
verig. Tako smo bili na eni strani v zgodbo 
neposredno vpleteni preko našega hčerinske 
lesarskega podjetja Snežnik, po drugi strani 
pa smo ves čas poslušali potrebe lesarske 
panoge in jim pomagali dosegati boljše re-
zultate. V vseh primerih se na trgu pojavljamo 
kot zanesljiv partner, ki je industriji sposoben 
omogočiti surovino za svoje lastne potrebe. 
To nam že nekaj mesecev omogočajo dolgo-
ročne pogodbe, s katerimi dajemo surovino 
zgolj tistim podjetjem, ki jo potrebujejo v svoji 
predelavi. Hkrati pa tudi kažemo razumeva-
nje za strateške vlagatelje, ki si želijo rasti na 
našem lesarskem trgu. Skupaj z ministrstvi 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za 
gospodarski razvoj in tehnologijo vedno pri-
sluhnemo tistim, ki s svojim kapitalom želijo 
na slovenskem trgu vložiti svoja sredstva in 
znanje v razvoj lesarstva. Želimo si namreč, 
da bi lesarska industrija nekoč spet postala 
prepoznaven simbol naše gozdnate države.
V imenu celotnega vodstva kot tudi širših de-
ležnikov s ponosom kažemo na uspešnost 
poslovanja v preteklem letu in optimistično 
zremo v našo prihodnost. Letošnji cilji so 
zelo zahtevni, le s skupnimi močmi jih 
bomo lahko dosegli.
Dragi sodelavci in sodelavke, hvala vam 
za vašo prizadevnost in za vsak tre-
nutek, ki ste ga vložili v našo skupno 
družbo! 

Drage sodelavke, 
dragi sodelavci!
Prve dni maja bo minilo leto dni, odkar je vodenje družbe Slovenski državni gozdovi prevze-
lo novo poslovodstvo. Še danes se živo spomnim prvih obiskov zaposlenih po poslovnih 
enotah v Postojni, Mariboru, Trzinu in Kočevju ter prvega obiska in nagovora v Gozdarski 
in lesarski šoli v Limbušu. Dnevi, meseci in prvo leto vodenja družbe so minevali zelo hitro. 
Dogodki so si sledili s takšno naglico, da jim je bilo včasih težko slediti, kaj šele reševati vsa 
vprašanja in težave. 
Te dni zaključujemo pripravo letnega poročila o poslovanju družbe SiDG za leto 2017, ki 
ga skupaj z revizijsko hišo BDO pripravljajo sodelavci službe za finance, računovodstvo in 
kontroling, skupnih služb ter služb za gozdarstvo, prodajo in logistiko. Prepričan sem, da 
bo letno poročilo jasno sporočilo lastnikom in ostali zainteresirani javnosti, da je bilo delo 
družbe in vseh zaposlenih v letu 2017 zelo uspešno in krepko nad zastavljenimi poslovnimi 
cilji ter nova potrditev, da je bila ustanovitev državnega podjetja za gospodarjenje z držav-
nimi gozdovi več kot upravičena.
Podobno, kot je bilo turbulentno leto 2016, ko je bila družba ustanovljena, je bilo tudi v 
preteklem letu. Nadaljevali smo z uspešnim reševanjem posledic žledoloma, prenamnoži-
tve podlubnikov, vetroloma in dolgotrajne zime z visokim snegom. Pripravili in potrdili smo 
strateški načrt, na novo zaposlovali in oblikovali lastne zmogljivosti za gozdno proizvodnjo. 
Pomemben korak je družba storila s sprejetjem novih pravil prodaje, katerih temelj so dol-
goročne pogodbe z domačimi predelovalci lesa. Na ta način uresničujemo pomemben 
cilj in namen ustanovitve družbe – pomoč pri ponovni vzpostavitvi gozdno-lesnih verig v 
državi. Kljub vsem tegobam in nevšečnostim je družba SiDG poslovno leto 2017 zaključila 
nad vsemi pričakovanji.
Poslovanje v letu 2018 je v polnem teku. V družbi smo sprejeli ambiciozen poslovni načrt. 
Na njegovo realizacijo bo močno vplivala naravna nesreča – vetrolom, ki je prizadel gozdo-
ve, s katerimi gospodarimo. V tem trenutku še ne poznamo pravih razsežnosti in posledic 
te naravne ujme.
Skladno s strateškim in letnim načrtom smo z januarjem zaposlili 34 novih sodelavcev v 
neposredni gozdni proizvodnji. Sklenili smo več kot 150 dolgoročnih pogodb z domačimi 
žagarji in predelovalci lesa, zaključili javno naročilo o nabavi 22 novih strojev za potrebe 
lastne gozdne proizvodnje, tečejo pa tudi postopki za gradnjo nove poslovne zgradbe.
Tudi v prihodnjih tednih in mesecih bomo v družbi iskali nove sodelavce, zlasti v gozdni pro-
izvodnji in na delovnih mestih, ki so že sistemizirana, a še nezasedena. Zaposlovali bomo v 
skladu s sprejetim letnim kadrovskim načrtom in dejanskimi potrebami.
V družbi pripravljamo novo sistemizacijo in organizacijo delovnih mest in nova pravila o 
nagrajevanju in napredovanju. V veljavi in izvajanju je pravilnik o evidentiranju delovnega 
časa. Prav te dni za prvo tromesečje zaključujemo ocenjevanje stimulativnega nagrajevanja 
na osnovi kriterijev timskega dela.
Zaposlenim smo pred dnevi že izplačali regres za letni dopust v celotnem znesku. Po 
lanskoletnem team buildingu je aprila sledil sindikalni strokovni izlet na Hrvaško. S tovrstni 
aktivnostmi nismo še zaključili. 25. maja bo potekal zbor delavcev, ki se bo nadaljeval z 
druženjem in dogodki ob Dnevu zdravja.
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, na osnovi doseženega v preteklem letu in 
prvih mesecih letošnjega leta sem prepričan, da smo na pravi poti. Želim vam prijetne 
prvomajske praznike in uspešno delo še naprej.

 
Zlatko Ficko, glavni direktor
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NOVICE IZ TERENA
POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA 

V začetku tekočega leta smo v naši po-
slovni enoti intenzivneje izvajali sana-
cijska dela po vetrolomu, ki ga je bilo 
največ na območju južno od Ljubljane, 
Bistre-Borovnice in Ravnika. Samo na 
območju Ljubljane smo prejeli skoraj 
300 odločb, v količini nekaj manj kot 
17.000 m3, pri čemer je bilo do sedaj 
izvedenih oziroma saniranih okoli 65 
% s strani ZGS predpisanih količin. 
Sečnje po vetrolomu pri tem še nismo 
pričeli na območju GGO Bled, revir 
Martinček, ter na območju GGO Na-
zarje, v Podveži, saj dela na tem ob-
močju še vedno preprečujejo zimske 
oziroma snežne razmere. Zaradi sne-
ga je tako na Poslovni enoti Ljubljana 
glede na izdane sanacijske odločbe 
ostalo še okoli 2.000 m3 sanitarne 
sečnje. 
Do konca sanacije vetroloma bomo 
na operativni enoti Ljubljana sicer nu-
dili tudi pomoč pri odpremi Poslovne 
enoti Kočevje – operativni enoti Bre-
zova Reber.
Ob zaostritvi vremenski razmer v me-
secu februarju in marcu je bila proi-
zvodnja na splošno nekoliko upoča-
snjena, ponekod pa je bila sanacija 
vetroloma zaradi večjih količin snega 
tudi praktično nemogoča. Na obmo-
čju operativnih enot Litija, Celje-Na-
zarje in Podčetrtek je sanacijo namreč 
najprej oviral sneg, nato pa še razmo-
čen teren – blato. 
Poleg sanitarne sečnje smo v mesecu 
marcu intenzivneje pričeli z umetno 
obnovo gozdnih površin, pretežno na 
GGO Ljubljana, kjer se bo v večji meri 
izvajala sadnja bukve in smreke. 
Poleg navedenega je eden večjih pro-
jektov, ki se trenutno zaključuje na 
Poslovni enoti Ljubljana, novogradnja 
gozdne ceste na Cerije, operativna 
enota Podčetrtek v gozdno-gospo-
darski enoti Rogaška Slatina. V okviru 
naše poslovne enote gre namreč za 
prvi večji gradbeni projekt, gradnjo 
gozdne ceste v dolžini 1.340 m, ki od-
pira okoli 110 hektarov gozdov. Pro-
jekt se obenem navezuje na gradnjo 
občinske ceste Občine Rogatec, s či-
mer bo v celoti rešen problem odvoza 
lesa iz tega delovišča. 
Z novogradnjo gozdne ceste v dolžini 
2,5 km bomo v kratkem pričeli tudi na 
območju operativne enote Litija, pri 
čemer se sečnja na trasi gozdne ceste 
že izvaja, odprla pa bo dostop do pri-
bližno 150 hektarjev gozdnih površin.

Branko Štunf

POSLOVNA ENOTA POSTOJNA 

Močan vetrolom na širšem Postojn-
skem območju, najmočneje pa v 
snežniških gozdovih, je konec leta 
2017 začrtal smer gospodarjenja – 
sanacije vetroloma v letu 2018. Tako 
se je redni plan sečnje predviden za 
leto 2018 še pred koncem leta spre-
menil, saj ga je nadomestila izvedba 
sanacije vetroloma, ki je po katastro-
falnem žledu v letu 2014 in intenziv-
nem napadu podlubnikov že tretja 
naravna katastrofa. 
Zadnji vetrolom količinsko predstavlja 
večletni povprečni posek na postojn-
skem gozdnogospodarskem ob-
močju. Zato smo vse cilje prilagodili 
novim razmeram in s povečanimi po-
trebami po dodatnih odpremnikih za-
poslili enega novega, enega pa smo 
na našo poslovno enoto prerazpore-
dili iz Poslovne enote Maribor.
Že v mesecu januarju smo za vetro-
lom prejeli vse odločbe za sanitarno 
sečnjo, v prihajajočih poletnih mese-
cih pa pričakujemo še znatne količine 
nujne sanitarne sečnje zaradi napada 
podlubnikov.
Zaradi velike koncentracije vetrolo-
ma v GGE Snežnik in Leskova dolina 
smo se z Družbo za razvoj infrastruk-
ture - DRI in koncesionarjem CPK, 
ki je pristojni izvajalec del na državni 
cesti, po kateri bomo izvajali večinski 
del v sanaciji posekanega lesa, do-
govorili za popolno zaporo. Ta naj bi 
trajala najmanj do 15. marca 2019. 
V tem času bomo na SiDG sami po-
skrbeli za nujna vzdrževalna dela za 
zagotavljanje prevoznosti na ome-
njeni državni cesti. Z zaporo ceste 
se bomo izognili morebitnim kaznim 
zaradi številnih kršitev pravil režima 
na državni cesti v času pospešene iz-
vedbe del in posledično prekomernih 
obremenitev ceste. Prav tako smo ob 
pomoči oddelka za gozdno gradbe-
ništvo pripravili načrt izgradnje doda-
tnih 8 izogibališč na omenjeni cesti. 
Na ta način bomo dodatno povečali 
propustnost tovornega prometa, z 
namenom čim hitrejšega izvoza po-
sekanega lesa. 
V primeru zastoja pri prodaji gozdno-
-lesnih sortimentov v poletnih mese-
cih, ko številni kupci ustavijo proizvo-
dnjo, smo podpisali še pogodbe za 
najem dveh skladišč, na katera bomo 
začasno odvažali les iz gozda.

Tomi Ivanič

POSLOVNA ENOTA MARIBOR

V poslovni enoti Maribor nas je 27 zaposlenih. Pri nas sta tudi sodelavka Marta 
Beranič Kaube iz splošnih služb, ki ima pisarno v Limbušu, ter Dušan Leskovec 
iz službe prodaje in logistike, ki ima pisarno v Slovenj Gradcu. Razpršeni smo po 
Koroški, Štajerski in Prekmurju tako, da se ob kakšnem skupnem srečanju kar 
lomijo različni dialekti, prevodi pa so še toliko bolj zanimivi in šegavi. 
Dobri odnosi se pozitivno prenašajo tudi na delo na terenu. Zaradi vetroloma se 
je znatno povečal obseg dela in posledično težave z iskanjem izvajalcev, vendar 
smo optimistični. Obilica snega, ki se na vrhovih Pohorja in predelih Črne na Ko-
roškem še kar drži, je dela na terenu precej podaljšala in bili bi zelo veseli, če bi 
lahko z zunanjimi službami uskladili težave, ki nas pestijo (pričetki del…).
Konec marca se nam je pridružil Miha Bergauer, oddajnik gozdno-lesnih sortimen-
tov na območju Lovrenca na Pohorju, medtem ko se je januarja upokojil naš so-
delavec Franc Nabernik, delovodja operativne enote Radlje ob Dravi. Na njegovo 
delovno mesto je prišla Danijela Zaveršnik, ki je do tedaj opravljala dela oddajnika 
gozdno-lesnih sortimentov in je bila Frančeva desna roka. Francu želimo obilo 
zdravja in čebelarskih užitkov, za kar bo sedaj imel časa na pretek.

Ernest Ruter

POSLOVNA ENOTA KOČEVJE

Od ocenjene količine 1,1 milijona m3 lesa v 
državnih gozdovih, ki jih je poškodoval vetro-
lom, je med najbolj prizadetimi prav VI. goz-
dnogospodarsko območje - Kočevje. Ocena 
poškodovanosti na Kočevskem je okoli 0,5 
milijona m3. Najbolj prizadet je nižinski predel 
Kočevskega polja, in sicer gozdno-gospo-
darske enote Vrbovec, Grintovec in Obora 
Stari Log. Poškodovani so tudi platoji oko-
liških vrhov, predvsem predel platoja Stojne, 
Slovenskega in Črnega vrha. V glavnem (čez 
80%) je poškodovana smreka, na omenjenih 
platojih pa večinoma jelka (cca 20 %). Po-
slovna enota Kočevje pokriva tudi gozdnogo-
spodarsko območje Novo mesto. Tu so bile 
poškodbe minimalne in omejene predvsem 
na predel Kočevskega Roga. Groba oce-
na poškodovanosti je okoli 20.000 m3 lesa. 
Pričakujemo, da bo delež poškodovanosti 
zaradi obilnih snežnih padavin in morebitnih 
gradacij podlubnikov še večji. Opažamo, 
da smo na določenih predelih tako kot tudi 
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) močno 
podcenili količino vetroloma. Količine se nam 
glede na odločbe ponekod celo podvajajo ali 
še kaj več. 
Do polovice januarja smo odprli preko 500 
km gozdnih cest. K sanaciji smo pristopili že 
proti koncu decembra 2017 in do konca ja-
nuarja sanirali preko 40.000 m3. Takoj smo 
tudi prerazporedili kadre in izvajalce. Preme-
stili smo vodje operativnih enot in oddajnike 
iz predelov Novega mesta, kjer je poškodo-
vanost minimalna. Ukinili smo tako rekoč vse 
redne sečnje oddelkov. Dobili smo tudi ka-
drovsko pomoč iz Poslovne enote Ljubljana, 
eno gozdno-gospodarsko enoto pa smo v 
celoti prepustili Poslovni enoti Ljubljana. Za-

vedati se moramo namreč, da je v Kočevju 
poškodovana količina enaka dvoletnem eta-
tu območja. Do konca februarja je ZGS OE 
Kočevje izdal vse odločbe za celoten vetro-
lom. Na odločbah so ocenjene količine vpra-
šljive in popolnoma nerealni roki izvedb glede 
na količine, dostopnost, vremenske pogoje, 
odprtost in ostale dejavnike.
V mesecu februarju in delno marcu nas je pri 
sanaciji močno zadržala velika količina sne-
ga, ki na določenih predelih še danes zadržu-
je izvajanje del. Na sanaciji vetroloma trenu-
tno dela preko 13 kompozicij strojne sečnje 
in čez 80 klasičnih strojev.
Logistiko odvozov in prodajo kupcem zaen-
krat rešujemo zadovoljivo. Potrebno pa bo 
razmisliti o dodatnih skladiščih, ki jih bomo 
potrebovali kot nujno rešitev sredi poletja. Na 
Kočevskem pričakujemo tudi močan napad 
podlubnikov, ki bodo časovno zamaknili sa-
nacijo vetroloma. Sanacija bo odvisna tudi 
od zmogljivosti zunanjih izvajalcev za poseg, 
spravilo in prevoz lesa. Na javnih razpisih smo 
oddali preko 90% del izvajalcem iz Okvirne-
ga sporazuma. Poskusili smo tudi z odprtimi 
razpisi (EU), kjer pa se ni prijavil nihče. Na 
področju naše poslovne enote izvajamo dela 
tudi z lastnimi proizvodnimi kapacitetami, ki 
smo jih pridobili iz Snežnika. 

Zvonimir Žagar
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PLAN DRUŽBE SIDG za leto 2018 temelji na 
dosedanjih izkušnjah in realnih ambicijah. Pri 
tem upošteva tudi tveganja zaradi spremem-
be pravil prodaje, predvsem pri dolgoročnih 
pogodbah. 
Kljub pričakovano nižji prodajni ceni gozdno-
-lesnih sortimentov glede na Strateški načrt 
in nižji realizaciji planiranega poseka na račun 
nižjih stroškov planiramo v letu 2018 
boljši izid kot v letu 
2017.
Sečnja in spravilo pla-
nirano v bruto obsegu 
1389.038 m2

Naj izpostavim samo ne-
kaj najbolj pomembnih 
ciljev poslovanja družbe 
v letu 2018. Sečnjo in spravilo gozdno-le-
snih sortimentov planiramo v bruto obsegu 
1.389.038 m3, kar pomeni 1.200.037 m3 neto 
poseka in razpoložljivih gozdno-lesnih sorti-
mentov za prodajo. 

V gozdni sklad RS kar 20 %
Poprečni strošek sečnje in spravila, izve-
den z zunanjimi izvajalci, je planiran v višini 

17,69 EUR/m3 neto poseka. Iz naslova pro-
daje gozdno-lesnih sortimentov načrtujemo 
61.207.731 EUR prihodkov, in sicer 94 % v 
Sloveniji in največ 6 % na tujih trgih. Za iz-
račun višine prihodkov je upoštevana pov-
prečna cena m3 gozdno-lesnih sortimentov 

na kamionski cesti v višini 50,91 
EUR/m3. Družba bo na podlagi 
Zakona o gospodarjenju z goz-
dovi v lasti RS vplačala v goz-
dni sklad Republike Slovenije 
20 % od prodajne vrednosti 
GLS, tj. 12.241.546 EUR. 

4 milijone za nakup gozdarske 
mehanizacije
Družba načrtuje investicije v višini 11.407.500 
EUR, od tega dobre 4 milijone v nakup goz-
darske mehanizacije ter podoben znesek v 
zagon prvih centrov za zbiranje in predelavo 
in pričetek gradnje lastne poslovne stavbe. 
Načrtujemo, da bo konec leta 2018 v družbi 
255 zaposlenih. Dodana vrednost na zaposle-
nega pa je načrtovana v višini 107.707 EUR. 

Načrtujemo 61.207.731 EUR
prihodkov, in sicer 94 % v 
Sloveniji in največ 6 % na 
tujih trgih.

Načrtujemo rast
prihodkov in za enajst 
milijonov investicij

Kljub nižji prodajni ceni v letu 2018 planiran še boljši 
izid kot v letu 2017

Renata Juršič

KAZALNIKI POSLOVANJA

 Plan 2018

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja v 000 EUR 13.780

Kosmati donos v 000 EUR 65.092

Sredstva v 000 EUR 49.392

Kapital v 000 EUR 39.882

ROA * - čista donosnost sredstev v % = (čisti poslovni izid obračunskega obdobja / 
(sredstva + sredstva preteklega leta)/2)*100

28,12

ROE - čista donosnost kapitala v % = (čisti poslovni izid obračunskega obdobja / 
(kapital + kapital preteklega leta)/2)*100

34,86

EBIT v 000 EUR – Poslovni izid iz poslovanja 17.007

EBIT marža v % = (EBIT / čisti prihodki od prodaje)*100 26,15

EBITDA v 000 EUR – Dobiček pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki 17.658

EBITDA marža v % = (EBITDA / čisti prihodki od prodaje)*100 27,16

Finančni vzvod = celotna sredstva konec obdobja / lastniški kapital konec obdobja 1,24

Kazalnik gospodarnosti = celotni prihodki / celotni odhodki 1,35

Kratkoročni koeficient likvidnosti = kratkoročna sredstva / kratkoročne finančne in 
poslovne obveznosti

4,06

Konec leta 2018 bo v družbi 255 zaposlenih. 

Dodana vrednost na zaposlenega je načrtovana 

v višini 107.707 EUR.
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Storili smo pomemben korak
k oživitvi lesno-predelovalne industrije

Letošnje leto se bo v 
zgodovino SiDG brez 
dvoma zapisalo kot 
prelomno. Z lesnimi 
predelovalci smo prvič 
podpisali dolgoroč-
ne prodajne pogodbe. 
Jasno smo pokazali, da 
bomo naredili vse, da 
les iz državnih gozdov 
ne bo šel več v roke 
preprodajalcev, ampak 
predelovalcev lesa. 
Podpis dolgoročnih 
pogodb je tudi naš klju-
čen doprinos k razvoju 
gozdno-lesne verige. 

STRUKTURA GLS, RAZDELJENIH PO
DOLGOROČNIH POGODBAH:

GLS m3

Hlodovina jelke in smreke 249.290

Hlodovina ostalih iglavcev 7.710

Hlodovina bukve 65.700

Hlodovina hrasta 2.920

Hlodovina ostalih listavcev 4.380

Ostala oblovina iglavcev 25.000

Brusni les 10.000

Ostala oblovina listavcev 295.000

Les za tanin 10.000

Skupaj 670.000

NAJVEČJIH DESET KUPCEV GLS PO 
DOLGOROČNIH POGODBAH:

Kupec   m3

Lesonit Lesno kemična 
industrija d.o.o.

119.891

Snežnik Kočevska Reka 50.000

Gozdarstvo Grča d.d. 29.371

Tanin Sevnica kemična 
industrija d.d.

27.073

Lesoj d.o.o. 25.600

Tisa d.o.o. 22.897

Tesar les d.o.o. 20.096

Razrez hlodovine Alojz 
Cugmajster s.p.

19.573

GG Slovenj Gradec d.d. 14.777

CVA d.o.o. 13.186

V poslovnem načrtu za leto 2018 je predvide-
no, da bo SiDG posekal in prodal 1,2 milijona 
m3 gozdno-lesnih sortimentov. S poslovnim 
načrtom za letošnje leto smo določili tudi 
strukturo prodaje glede na možne načine, ki 
nam jih predpisujejo Pravila o načinu in me-
rilih prodaje GLS, sprejeta lani julija na vladi 
kot skupščini SiDG. Eden od teh je prodaja 
preko dolgoročnih pogodb, ki smo jo izpeljali 
prvič. Za prodajo preko dolgoročnih pogodb 
lesnim predelovalcem smo skupaj namenili 
preko 72 % vseh predvidenih količin poseka. 
Od 195 prijavljenih na razpis je 152 kupcev 
ustrezalo vsem zahtevam razpisa. Povpra-
ševanje na razpisu je močno preseglo po-

Kriteriji, ki smo jih določili z razpisom za 
sklenitev dolgoročnih pogodb, so bili:
❑ Kupec je lahko samo podjetje, ki ima svoj 
obrat za obdelavo in predelavo GLS. Pora-
bo oziroma predelavo in obdelavo GLS mora 
dokazati s statističnimi in knjigovodskimi bi-
lančnimi podatki.

❑ Kupcu ni bila v zadnjih dveh letih pravno-
močno izrečena globa zaradi kršitev delov-
nopravne zakonodaje. 

❑ Ima ustrezno bonitetno oceno.

❑ Kupec mora biti kvalificiran. Kvalificiranost 
se preverja glede na oddaljenost njegovega 
obrata za obdelavo in predelavo GLS od me-
sta poseka oziroma centroida gozdnogospo-
darskega območja, kjer je bil posek izvršen. 
Kriterij je bil oddaljenost od centrodia obmo-
čja za manj kot 50 km.

Najbolj pomemben kriterij je brez dvoma 
lastna predelava. Pomembna je predvsem 
zaradi razvoja lesno-predelovalne in papirne 
industrije, ki sta v zadnjih 20 letih doživeli mo-
čan upad, zlasti v času krize. Ocenjuje se, da 
je v lesni industriji izgubljenih več deset tisoč 

delovnih mest. Direktna prodaja predeloval-
cem pa izključuje posredništvo ter omogoča 
trajnejšo in zanesljivo oskrbo za lesno-prede-
lovalno industrijo.
Za triletne in ne petletne pogodbe za prodajo 
GLS smo se odločili, ker je sistem še nepre-
izkušen in se nam je zdelo neko srednjeročno 
obdobje bolj primerno za fazo, ko se sistem 
šele preizkuša. Dodatno je k odločitvi za tri-
letne pogodbe prispeval povečan obseg sa-
nitarnih sečenj, ki se vlečejo že od leta 2014. 
V letošnjem letu predvidevamo, da bomo v 
veliki večini izvajali samo sanitarno sečnjo, 
čemur je prilagojena tudi naša ponudba GLS 
za prodajo ter nadaljnja višina in struktura 
etatov, ki jih bomo lahko izkoriščali.
Ker kljub temeljitemu preverjanju obstaja mo-
žnost zlorab, je bila ustanovljena posebna 
komisija, v kateri sodeluje tudi zunanji član. 
Njena ključna naloga bo preverjati, ali kupci 
spoštujejo pogodbena določila, predvsem ali 
les, ki ga bodo kupili na podlagi dolgoročne 
pogodbe, sami predelujejo. V primeru ugoto-
vljenih kršitev bo kršitelj sankcioniran s preki-
nitvijo dolgoročne prodajne pogodbe. 
Dejstvo je, da lesni predelovalci potrebujejo 
večje količine GLS, kot jim jih lahko zagotovi 
SiDG. Zato bo nujno potrebno rešitve za sta-
bilnejšo dobavo iskati pri zasebnih gozdovih. 
Potrebno bo najti mehanizem za spodbujanje 
gospodarjenja s temi gozdovi. Z državnimi 
gozdovi se namreč gospodari skladno z goz-
dno-gospodarskimi načrti, izkoristi se razpo-
ložljiv etat in izvede vsa predpisana vlaganja. 
V zasebnih gozdovih pa žal temu ni tako.

Prve dolgoročne pogodbe 
smo s kupci, med katerimi 
je bil tudi Lesonit kot naš 

največji kupec, podpisali 2. 
marca v Postojni.

nudbo: za 670.000 m3 gozdno-lesnih sorti-
mentov smo zabeležili preko 2,3 milijona m3 
povpraševanja. Zato je povsem pričakovano, 
da mnogi kupci z izidom razpisa niso bili za-
dovoljni. 
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Ali tudi v lesno-pre-
delovalni panogi 
opažate, da je krizno 
obdobje v gospodar-
stvu že mimo? Kako 
to občutite? 
Krizno obdobje v lesni 
panogi se počasi zaklju-
čuje. To je opaziti pred-
vsem po večjem pov-

praševanju po lesnih izdelkih. Ker se veča 
povpraševanje po lesnih izdelkih, posledično 
nastane v našem podjetju potreba po novih 
delovnih mestih, kjer pa se žal »zatakne«. 
Imamo zelo velike težave pri pridobivanju de-
lovne sile. 

8

Kako se je v zadnjih letih spremenila 
lesno-predelovalna panoga v Sloveniji? 
Kako bi po vaši oceni lahko vzpodbudili 
razvoj gozdno-lesnih verig in posledično 
število zelenih delovnih mest?   
V naši prelepi deželi imamo zadostne količi-
ne lesa za vso domačo lesno-predelovalno 
industrijo. Prvi korak v razvoju gozdno-lesnih 
verig bi bil, da bi država stopila korak bliže 
naši industriji, ji prisluhnila in ji omogočila ra-
zvoj, ki nam ga lahko ponudijo naši gozdovi. 
Za to potrebujemo tudi čas, saj do razvoja 
lesno-predelovalnih verig ne more priti čez 
noč. Drugi dobrodošel korak pa bi bil, da bi 
podjetniki v lesno-predelovalni industriji pri-
čeli s sodelovanjem, ne pa metanjem polen 
pod noge. 

z dodano vrednostjo žagarji lahko obdržali 
na domačem in tujem trgu. Sčasoma bomo 
mogoče tudi v Sloveniji priče rasti lesno-pre-
delovalne industrije. 

Na razpisu SiDG za dolgoročne prodaj-
ne pogodbe je bilo povpraševanja za 
2,4 mio m3 gozdno-lesnih sortimentov, 
medtem ko letni posek SiDG v celoti 
znaša samo dober milijon m3. Zakaj la-
stniki zasebnih gozdov les v tolikšni meri 
izvozijo? 
Po moji oceni lastniki zasebnih gozdov izvo-
zijo les zato, ker je v Sloveniji trenutno pre-
malo lesno-predelovalne industrije. Drugi ra-
zlog so seveda tudi ponujene višje cene. Pri 
naših pogojih poslovanja domači trg ne more 
doseči takšne ponujene cene za hlodovino, 
kot jo lahko kupec iz tujine. 

NA OBISKU PRI NAŠEM POSLOVNEM PARTNERJU: Alojz Cugmajster, Žagarstvo Cugmajster

Tokrat vam predstavljamo enega največjih kupcev naše 
družbe – podjetje Žagarstvo Cugmajster iz Loč. Direk-
tor in lastnik Alojz Cugmajster se lahko pohvali s hitro 
rastočim podjetjem, ki sodi med srednje velika zasebna 
podjetja iz panoge in zaposluje že skoraj 50 ljudi. 

Žagarstvo Cugmajster ima več kot 25-le-
tno zgodovino. Nam lahko na kratko pred-
stavite, kako je podjetje raslo skozi leta? 
Začetki so bili pred več kot 25 leti v strojni 
lopi z doma izdelano horizontalno žago. Ker 
ni bilo denarja, sem žago in strojno lopo v 
velikosti 15mx5m izdelal sam. Na začetku 
sem opravljal storitve razreza lesa za potrebe 
občanov svojega kraja in občanov bližnjih so-
sednjih občin. Sčasoma je bilo te vrste dela 
vedno manj, zato sem začel razmišljati o tem, 
ali opustim to dejavnost ali se odločim za na-
kup lesa, opravim razrez in nato prodam re-
zan les. Odločil sem se za slednje. Izkazalo 
se je, da doma narejena žaga ne zadostuje 
več zmogljivostim razreza. Zato je padla od-
ločitev, da kupim prvo vertikalno žago Primul-
tini. Po tem je začelo žagarstvo Cugmajster iz 
leta v leto rasti, se širiti in posodabljati. 

V čem vidite prednost družinskih podjetij, 
med kakršna sodi Žagarstvo Cugmaj-
ster?
Prednost družinskih podjetij je v tem, da je 
sodelovanje med nami veliko lažje, vsak dru-
žinski član je 100-odstotno prisoten in predan 
delu in tudi zaupanje je večje. Naše družinsko 
podjetje sestavljamo sam kot direktor, moja 
desna roka je moja žena Jožica Cugmajster 
in moja dva otroka sin - Aleksander Cugmaj-
ster, ki je vodja proizvodnje, in Sintija Cugmaj-
ster, ki dela v komerciali. Tudi hči Silvija se je 
že uvajala v delo v našem podjetju, a je leta 
2013 doživela prometno nesrečno s smrtnim 
izidom. Ta dogodek je bil za nas zelo boleč, 
to je najhujša lekcija v našem življenju. Ampak 
smo zbrali moči in delamo in živimo naprej, 
saj bi tako želela tudi ona. 

Vaša osnovna dejavnost je žagarstvo. 
Koliko žag imate in kakšna je njihova 
skupna zmogljivost? Načrtujete širitev 
proizvodnje?

Razvoj gozdno-lesnih 
verig zahteva svoj čas

Naša osnovna dejavnost je razrez hlodovine 
in predelava lesa. Žagarstvo Cugmajster ob-
sega 5 hektarjev površin, na katerih so štiri 
sodobne žage: Esterer WD 1800, Primultini 
1600, Primultini 1300 in Španer linija Esterer 
WD. Zraven sodi še veliko ostale opreme in 
strojev za obdelavo in predelavo lesa. Njiho-
va skupna zmogljivost je 40 m3/uro. 
Razmišljamo tudi o širitvi proizvodnje. Tre-
nutno se dogovarjamo za nova postrojenja, 
ki bodo nadomestila že obstoječa. S tem 
bomo povečali zmogljivost razreza in končne 
predelave. Razmišljamo tudi o popolnoma 
novi tehnologiji lepljenih nosilcev.

Kakšni so vaši osnovni izdelki?
Naši osnovni izdelki so deske, plohi, tramovi, 
morali, opaži, brune, talne obloge, talni podi, 
različnih dimenzij in izdelani iz različnih dre-
vesnih vrst. Naš proizvodni program obsega 
tudi izdelavo lesnih sekancev, briketov in 
peletov ter druga naročila po željah po-
slovnih partnerjev. 

Kdo so vaši ključni poslovni par-
tnerji? Kolikšen delež predstavlja 
prodaja v tujino?
Imamo dolgoletne poslovne partnerje, 
delujejo pa na slovenskem in tujem trgu. 
55 odstotkov prodaje opravimo na doma-
čem trgu, preostanek prodamo na 
tuje trge. Večina našega lesa, 
okoli 60 odstotkov, konča v 
končnih izdelkih, preosta-
nek pa se porabi v grad-
bene namene. 

Nam lahko razkrijete, 
kako ste poslovali 
lani v primerjavi z 
letom pred tem? 
Rastemo iz leta v 
leto. S tem raste 

tudi število zaposlenih. Trenutno je v na-
šem podjetju zaposlenih 49 ljudi. 

Ste eden izmed največjih kupcev SiDG. 
V kolikšni meri svoje potrebe zadovoljite 
z gozdno-lesnimi sortimenti, ki jih odku-
pujete od SiDG? 
Naš največji dobavitelji hlodovine so Sloven-
ski državni gozdovi. Zagotavljate nam sta-
bilno dobavo lesa, zato da lahko normalno 
opravljamo svojo dejavnost. Z našim med-
sebojnim poslovanjem smo zadovoljni. Preo-
stanek lesa pa kupimo na prostem trgu.

Tisti, ki iz lesa izdelujejo končne izdelke, 
nemalokrat ne gledajo prijazno na vas 
žagarje, češ da vaša dejavnost ne prinaša 
visoke dodane vrednosti lesu iz naših goz-
dov in bi prednost morali imeti proizvajalci 
končnih izdelkov. Se s tem strinjate? 
Rad bi vedel, kdo so tisti, ki nam očitajo, da 
imamo premalo dodano vrednost. Zanima 
me, kakšno dodano vrednost imajo sami. 
Zakaj se samo žagarjem očita prenizka do-
dana vrednost? Bi želeli, da Slovenija ostane 
še brez teh preostalih žagarskih obratov? 
Niso žagarski obrati krivi, da je v Sloveni-
ji lesna industrija po letu 1994 začela hitro 

padati. Na domačem trgu ni dovolj 
končne proizvodnje, ki bi upo-

rabila surovino iz žagarskih 
obratov do končnih proi-
zvodov. Vsaka dejavnost 
ima določeno dodano 
vrednost. Prav tako lesna 
industrija. Ocenjujem, da 
ta dodana vrednost ra-
ste, saj se bomo samo 
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Na Kočevskem je 
poškodovanost gozda 70 %
Vetrolom je po naših ocenah poškodoval 
preko 60 % vseh površin, ki jih zajemajo 
državni gozdovi. Na Kočevskem je bilo po-
škodovanega skoraj 500.000 m3 lesa, kar 
predstavlja skoraj 70-odstotno poškodova-
nost tukajšnjega gozda. Na Notranjskem je 
preko 460.000 m3 poškodovanega lesa, kar 
predstavlja več kot štirikratnik obsega letne 
sečnje. 

Omejeni dostopi do gozdnih in

ostalih cest 
Sanacije smo se lotili takoj po vetrolomu, 
toda snežne razmere so začetek sanacije 
žal zamaknile za skoraj dva meseca. V času 
obilnih snežnih padavin smo delali le na okoli 
30 % običajnih zmogljivosti, čeprav bi gle-
de na obseg vetroloma in roke za sanacijo 
dela morali izvajati s polnimi zmogljivostmi. 
Sanacijo gozdov dodatno otežujejo omejitve 
na gozdnih cestah in na ostalih cestah, kjer 
zaradi omejevanja prevozov nastajajo težave 
s prevozi lesa. 
Načrtujemo, da bomo gozdove sanirali do 
konca letošnjega leta, večji del pa do sredine 
leta. Prednost imajo gozdovi iglavcev, ki bi 
jih lahko prizadela še gradacija podlubnikov. 
Poleg sanacijske sečnje zaradi vetroloma 
sicer pričakujemo tudi del sanitarne sečnje 
zaradi prenamnožitve podlubnikov, ki mu bo 
najverjetneje priča v večjem obsegu, kot je 
bila lani.

Preverjanje izvršljivosti odločb
Zaradi zahtevnih razmer pri sanaciji gozdov 
je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v začetku aprila Zavodu za goz-
dove predlagalo, da skladno z zakonom o 
splošnem upravnem postopku preveri izvr-
šljivost odločb v prvotno postavljenih rokih v 
primerih, ko bo ugotovil, da odločbe o sani-
tarni sečnji ne bodo realizirane v z odločbami 
postavljenih rokih. Če bo Zavod za gozdove 
na podlagi navedenega ugotovil, da lastniki iz 
objektivnih vzrokov (vremenski pogoji, obse-
žnost sečnje, dostopnost oziroma odprtost 
gozdov …) odločb ne bodo mogli realizirati, 
ima zavod možnost, da izdane odločbe, po 
uradni dolžnosti, zaradi njihove neizvršljivosti 
izreče za nične ter določi nove smiselne roke.

Delo ni čakalo 
Čeprav smo bili zaradi snežnih padavin v fe-
bruarju in marcu pri izvajanju sečnje skoraj 
paralizirani, pa nismo mirovali. Da bi zagoto-
vili čim hitrejšo sanacijo poškodovanih držav-
nih gozdov, smo v SiDG že takoj po vetrolo-
mu sprejeli več ukrepov:

❑ prilagodili smo program dela, saj smo takoj 
po nastanku škode ustavili večino izvajanja 
rednih sečenj ter preusmerili zmogljivosti v 
sanacijo poškodovanih gozdov. 

❑ uskladili smo program sanacije poškodo-
vanih gozdov glede na nujnost, povzročanje 
drugih nevarnosti ter ostale prioritete po sa-
naciji.

❑ uredili smo gozdne ceste, s katerimi smo 
omogočili dostop v gozdove in povečujemo 
prepustnost.

❑ zaradi zagotovitve dodatnih zmogljivosti 
smo izvajalce iskali tudi preko odprtega po-
stopka na evropskem trgu in ne samo preko 
že sklenjenega okvirnega sporazuma z izva-
jalci, ki smo jih priznali usposobljenost. 

❑ javna naročila smo prilagodili načinu izved-
be, zato da bomo zagotovili čim bolj učinko-
vito sanacijo. Na delih, kjer je možna strojna 
sečnja, smo od izvajalcev zahtevali zagotovi-
tev strojne sečnje, ki zagotavlja večjo varnost 
pri izvedbi del in večjo učinkovitost sanacije. 
Na predelih, kjer strojna sečnja ni možna, 
smo predvideli druge načine izvajanja sečnje 
in spravila. Posebej smo predpisovali speci-

SiDG ima 
na terenu 
vse možne 
zmogljivosti 
zunanjih in 
lastnih izva-
jalcev sečnje 

in spravila 
lesa.

Komisija: sanacija 
poteka hitro in učinkovito
Pod vodstvom državnega sekretarja 
mag. Marjana Podgorška z ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
se je 6. aprila na 12. terenski seji sestala 
koordinacijska skupina za sanacijo posledic 
vetroloma. Po seji so si člani skupine 
v Leskovi dolini in Snežniku ogledali 
delovišča, kjer poteka sanacija te naravne 
nesreče. Koordinacijska skupina je na seji 
ugotovila, da dela na terenu potekajo hitro 
in učinkovito. Koordinacijska skupina sproti 
išče rešitve in odpravlja ozka grla v gozdno-
lesni verigi za učinkovito sanacijo posledic 
vetroloma. Na terenu potekajo okrepljene 
aktivnosti svetovanja, izobraževanja ter 
povezovanja lastnikov poškodovanih 
gozdov za skupno izvedbo del v gozdovih 
z usposobljenimi izvajalci. Izvaja se tudi 
program demonstracij varnega dela v gozdu 
v razmerah naravnih ujm na vseh območnih 

enotah ZGS, ki so bile prizadete v 
vetrolomu.

PE
Prilagojen kmetijski 

traktor, zgibnik
in forwarder

Strojna sečnja Žičnica

Kočevje 76 13 0

Postojna 147 12 7

Ljubljana 24 2 5

Maribor 31 3 2

Skupaj 278 30 14

Sanacijo gozdov izvajamo z naslednjimi kapacitetami zunanjih in lastnih izvajalcev
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GGO
Prejete odločbe za sanacijo vetroloma Trenutno v 

izvajanju [m3]Količina [m3] Število odločb

TOLMIN 8.074 65 7.745

BLED 2.181 21 1.181

KRANJ 5.968 40 5.968

LJUBLJANA 12.147 134 11.785

POSTOJNA 314.523 460 303.795

KOČEVJE 446.502 827 424.177

NOVO MESTO 21.487 113 20.413

BREŽICE 135 15 135

CELJE 2.451 56 2.451

NAZARJE 1.084 18 1.084

SLOVENJ GRADEC 86.854 235 78.521

MARIBOR 30.333 101 29.333

MURSKA SOBOTA 165 17 165

SEŽANA 57 2 57

SKUPAJ 931.961 2.104 886.810

poškodovane v vetrolomu

Pospešeno
saniramo gozdove,

Delo na terenu je žal napovedalo, da bodo 
končne ocene verjetno še večje, predvsem 
zaradi obilnih snežnih padavin, ki so dodatno 
podrle poškodovana drevesa. Da bi omejili 
gradacijo podlubnikov, smo se prednostno 
posvetili sanaciji poškodovanih iglavcev.

Poškodovana petina 
slovenskih gozdov
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je 
vetrolom poškodoval petino slovenskih goz-
dov. Skupaj je poškodovanih preko 2,2 mili-
jona m3 drevja, od tega približno polovica v 
državnih gozdovih. Najbolj so prizadeti iglavci 
(90 %). Po površini prizadetih gozdov močno 
izstopa kočevsko območje, kjer je poškodo-
vanih kar 69 % gozdnih površin, močno po-
škodovani so tudi gozdovi na Notranjskem in 
Koroškem. 

V letošnjem letu smo v SiDG vse sile usmerili v sanacijo gozdov, ki jih je decembra moč-
no prizadel vetrolom. V državnih gozdovih je bilo poškodovanega preko 1,1 milijona lesa, 
kar predstavlja skoraj enoletni obseg poseka.

Stanje prejetih odločb in potek sanacije na dan 10. aprila 2018

Vetrolom je v državnih 
gozdovih pustil pravo 

razdejanje.
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Napačen pristop lahko vzame tudi življenje
Najbolj zahtevne so razmere pri izruvanih drevesih. Tudi največ smrtnih primerov se je do sedaj 
dogajalo zaradi napačnega pristopa pri reševanju debla od koreninskega sistema. Posebno 

nevarnost predstavljajo t.i. obvisela drevesa, ki so izjemno nevarna. Velika nevarnost je tudi v celih 
šopih podrtih dreves, kjer je prisotnih veliko napetosti v posameznih deblih in se je treba izdelave 
oziroma reševanje situacije lotiti res previdno. Posebno previdnost moramo stalno posvečati 
ostankom vej v krošnjah dreves, tako podrtih, obviselih kot stoječih. 

Najprej preverimo delovišče
Prav zaradi zahtevnosti razmer si moramo najprej temeljito 
ogledati delovišče in presoditi, katere nevarnosti nam pretijo, 
ter se na podlagi te ocene odločiti za pristop k sanaciji. Če je le 
mogoče, naj se za izvedbo tovrstnih opravil poiščejo možnosti 
strojne sečnje, ki je v takšnih razmerah najvarnejši način 
sanacije od vetroloma poškodovanih gozdov.

Sodelovanje s srednješolci
Zaradi zavedanja o povečanih tveganjih, ki jih 
predstavljajo v vetrolomu podrta, nagnjena, 
izruvana in obvisela drevesa, smo se v SiDG 
odločili, da v sodelovanju s kompetentnimi 
učitelji praktičnega pouka pod okriljem Srednje 
gozdarske šole iz Postojne izvedemo dodatno 
ponovno poučitev in usposabljaje zaposlenih na 
delovnem mestu gozdar-sekač in gozdar-traktorist 

s poudarkom na varnem delu 
z motorno žago po vetrolomu. 
Usposabljanje, ki je obsegalo 
teoretični in praktični del, 
smo izvedeli v januarju. V 
tem trenutku pa pridobljeno 
znanje že s pridom 
uporabljamo na terenu. 

fične vrste spravila lesa, kot je na primer žič-
niško spravilo na terenih, kjer druge tehnolo-
gije izvedbe del ne omogočajo. 

❑ po prevzemu gozdarske dejavnosti od 
naše hčerinske družbe Snežnik dela v po-
škodovanih gozdovih izvajamo tudi z lastnimi 
zmogljivostmi gozdne proizvodnje. 

❑ zagotovili smo dodatne zmogljivosti za 
skladiščenje gozdno-lesnih sortimentov, ki 
bodo omogočile hitrejši odvoz lesa iz gozda.

❑ prilagodili smo program dela, saj smo takoj 
po nastanku škode ustavili večino izvaja-
nja rednih sečenj ter preusmerili zmoglji-
vosti v sanacijo poškodovanih gozdov.

Dnevna zmogljivost poseka 
v državnih gozdovih 
trenutno znaša 12.800 m3. 
Izvedba sanacije je odvisna predvsem 
od:
❑ obsega poškodovanih gozdov, ki se 
kaže tako v obsegu kubičnih metrov po-
škodovanih dreves kot tudi v poškodova-
ni površini gozdov, 
❑ povečane nevarnosti dela zaradi prelo-
mljenih, nagnjenih in podrtih dreves, 

❑ omejenih zmogljivosti na trgu za posek 
in prevoz lesa, 

❑ omejenih možnosti pri prodaji lesa iz po-
škodovanih gozdov, 

❑ omejenih zmogljivosti cest in gradbenih 

del na nekaterih cestah, kar ponekod močno 
otežuje izvoz lesa. 

Kupcem ponudili do 40 % 
povečanih količin 
Sanaciji poškodovanih dreves bomo prilago-
dili tudi program prodaje gozdno-lesnih sorti-
mentov. Predelovalcem lesa, s katerimi smo 
letos podpisali dolgoročne prodajne pogod-
be, bomo prednostno prodajali tudi les iz po-
škodovanih gozdov. Glede na Pravila družbe 

SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdno 
lesnih sortimentov bomo lahko tem kupcem 
ponudili do 40 % povečanje količin pri hlo-
dovini smreke in jelke ter ostali oblovini. Pre-
ostali del prodaje gozdno-lesnih sortimentov, 
ki bodo posledica sanacije poškodovanih 
gozdov, bomo izvedeli preko javnega zbira-
nja ponudb in javnih dražb. 

Nujna sanacija poškodovanega 
lesa
Trenutno je pri izvedbi ukrepov sanacije 
ključno, da se posek poškodovanih dreves 
iglavcev izvede čim prej, vendar na varen na-
čin. V naslednji fazi se bomo skupaj z državo 
in Zavodom za gozdove lotili obnove gozdov 
in tako pripomogli k ponovni biotski stabilno-
sti slovenskih gozdov ter omogočili normalno 
gospodarjenje z gozdovi. 

Na MKGP namenili skoraj
4 milijone evrov
Za sofinanciranje načrtovanih del za sana-
cijo gozdov, ki so bili poškodovani v vetro-
lomu, bodo na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano predvidoma na-
menili nekaj manj kot 4 milijone evrov, 
medtem ko skupna ocena potrebnih vla-
ganj znaša okoli sedem milijonov evrov. 
Gozdove, državne in zasebne, bomo 
obnovili tudi z zasaditvijo okoli milijona 
sadik novih dreves. 

Sanacija vetroloma eno izmed
najnevarnejših opravil v gozdu

De-
cembrski ve-

trolom je v sloven-
skih gozdovih povzročil 
pravo razdejanje, odpra-

vljanje posledic pa je zelo 
nevarno opravilo, ki se 
ga moramo lotevati še s 

posebno pazljivostjo, 
skrbno in preu-

darno.

Tekst in foto: Roman Zadnik

Zavedati se moramo, da je sanacija vetroloma eno od najnevarnejših opravil v gozdarstvu, zato se 
morajo dela lotiti le dobro in pravilno opremljeni delavci. Biti morajo predvsem ustrezno in dodatno 

usposobljeni, na razpolago pa morajo imeti vsa potrebna in brezhibna sredstva za delo, ki so po-
trebna za varno izvedbo zadanih nalog. In še eno pomembno pravilo - pri izvedbi teh del se nam 
nikoli ne sme muditi!

Zaradi zahtevnosti razmer si je potrebno 
najprej dobro ogledati delovišče.

Posebno nevarnost predstavljajo obvisela 
drevesa in šopi podrtih dreves.

Koordinacijska skupina za sanacijo vetroloma, ki jo vodi 
državni sekretar na MKGP Marjan Podgoršek, si je v začetku 
aprila na terenu ogledala, kako poteka sanacija gozdov.

Vpliv sanitarne sečnje na 
poslovanje
Zaradi bistvenega povečanega poseka 
v strukturi iglavcev bo imela sanitarna 
sečnja vpliv tudi na sečnje v naslednji 
letih. Vpliv sanacije vetroloma na 
poslovanje družbe v letošnjem letu se 
bo kazal predvsem v povečanem poseku 
in prodaji gozdno-lesnih sortimentov, 
povečanih stroških sečnje in spravila, 
višji prodajni ceni zaradi velikega deleža 
iglavcev v strukturi prodaje ter slabšem 
izkoristku gozdno-lesnih sortimentov v 
strukturi prodanega lesa. Slabši izkoristek 
oziroma struktura prodanih gozdno lesnih 
sortimentov je posledica poškodovanja 
dreves zaradi vetra in napada podlubnikov 
ter propadanja gozdno-lesnih sortimentov.

Sanacija vetroloma 
je eno od 
najnevarnejših opravil 
v gozdarstvu, zato 
se morajo dela lotiti 
le dobro in pravilno 
opremljeni delavci.
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Narava je v osnovi nedeljiva. Voda, zrak in velik del 
živega sveta ne poznajo meja, tako tudi posledice 
uničenja narave ne poznajo meja. Zato so v zadnjih 
letih, ko je postalo očitno, da prvine oziroma do-
brine narave niso neuničljive, prizadevanja za 
njeno ohranitev zajela ves svet. 

Mnogi 
zasebni 

lastniki gozdov 
preganjajo ljudi, 
ki iščejo oddih in 

rekreativno nabirajo 
gozdne plodove 

iz gozdov. 
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Zaživel je
strokovni svet
 SiDG

Damjan Oražem,
direktor ZGS in predsednik strokovnega sveta SiDG

PREDPISANI ŠTIRJE ORGANI IN NJIHOVA SESTAVA Za-
kon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slove-
nije (zakon) je družbi SiDG d.o.o. predpisal štiri organe, 
njihovo sestavo, naloge ter področja delovanja. Poleg 
skupščine, nadzornega sveta in poslovodstva je četrti 
organ strokovni svet SiDG.

Zakon ga opredeljuje kot posvetovalni or-
gan poslovodstva družbe. Sestavlja ga de-
set članov, od tega dva predstavnika lokal-
nih skupnosti, dva predstavnika organizacij 
civilne družbe s področja varovanja okolja 
ter šest predstavnikov strokovnih organi-
zacij in združenj s področja gozdarstva in 
lesarstva. Tudi naloge tega organa so na-
vedene že v samem zakonu, in sicer so to 
predvsem svetovanje poslovodstvu v zvezi 
z doseganjem ciljev zakona pri opravljanju 
nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, 
zlasti na področju odsvojitve državnih goz-
dov, pridobivanju gozdov, pripravi poslov-
nih načrtov ter na področju vzpostavljanja 
in razvoja gozdno-lesnih verig. Mnenja, 
predloge in priporočila strokovnega sveta 
je poslovodstvo dolžno obravnavati in se 
do njih opredeliti.

ostalih organov SiDG častno. Vlada RS je 
dala v marcu 2017 soglasje k poslovniku 
strokovnega sveta SiDG in s tem so bili iz-
polnjeni pogoji za osnovanje tega organa. 
Po večkratnih pozivih zainteresirani javno-
sti je poslovodstvo firme konec leta 2017 
sklicalo konstitutivno sejo tega organa in 
5. januarja 2018 so se prvič sešli njegovi 
člani, ki so: prof. dr. Miha Humar, Mihael 
Koprivnikar, Igor Milavec, Dušan Debenak, 
Cvetko Zupančič, Karel Lipič, mag. Mla-
den Prebevšek, Damjan Oražem in Tomaž 
Ščuka. 

Člani 
so se zavezali, da bodo 

delovali v dobro podjetja, 
državljanov in državnih gozdov.

Podrobnejša določila glede strokovnega 
sveta so opredeljene v aktu o ustanovitvi 
SiDG. Z njim je določeno, da člane tega 
organa imenuje in odpokliče poslovod-
stvo, da je njihov mandat štiri leta in da je 
članstvo v strokovnem svetu za razliko od 

Dela v gozdovih morajo bodi 
izvedena kakovostno, poskrbeti 
pa je treba tudi za dolgoročna 
vlaganja.

S strani vseh članov sveta je bila podana 
zaveza, da bodo delovali v dobro podjetja, 
državljanov in državnih gozdov, pri čemer 
bo sicer pomemben dobiček iz gozdov, 
ampak ob enakovrednem upoštevanju tudi 
vseh drugih funkcij gozdnih ekosistemov. 
Člani so na ustanovni seji poudarili, da mo-
rajo biti dela v gozdovih izvedena kakovo-
stno, poskrbeti je potrebno za dolgoročna 
vlaganja, dokupovati gozdove in v gozdno-
-lesnih verigah iskati sodobne tehnološke 
rešitve ter rabo lesa. Cilj članov strokov-
nega sveta je, da državni gozdovi (zopet) 
postanejo vzor gospodarjenja z gozdom.

Kar po vrsti se podpisujejo mednarodne kon-
vencije za zaščito posameznih delov narave. 
Tudi Slovenija se rada pohvali, da jih podpisuje. 
Toda ali ima tudi resen namen ravnati v skladu 
z njimi?

Državni gozdovi naj ostanejo v 
javni lasti 
Država bi morala skrbeti za zdrave, stabilne, 
trajnostne in večnamenske gozdove, ki bodo 
lahko opravljali vse socialne, ekološke in pro-
izvodne funkcije tako za lokalne kakor tudi za 
globalne potrebe. To je tudi skladno s podpi-
sovanjem mednarodnih konvencij o okolju – od 
Ria, Kjota do Pariza in naprej. Gozdovi naj ne 
bodo zgolj dopolnilna dejavnost raznim mate-
rialnim organizacijam, ampak naj imajo vse bolj 
javno vlogo, zlasti ekološko, ki jo bomo v nasle-
dnjih stoletjih vsi še kako potrebovali. Državni 
gozdovi naj ostanejo v javni lasti. Njihov obseg 
in funkcije je treba še povečevati kot drugje v 
EU, saj je s koncentracijo ljudi v mestih tudi vse 
več potreb po njih. Država Slovenija naj odku-
puje gozdove posebnega javnega pomena od 
zasebnega sektorja (na primer primestne goz-
dove, varovalne gozdove, območja naravne 
dediščine, regijske in naravne parke…).

Ne osiromašimo narave
Tu so še gozdovi z močno poudarjenimi splo-
šno koristnimi vlogami. Brez njihovega ohranja-
nja in vsestranske krepitve bi bila jutri biološka 
pestrost narave osiromašena, težave z oskrbo 
pitne vode pa bi postajale vse večje in končno 
nerešljive. 

Vse več rekreacije v gozdovih 
V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije (ZEG), nevla-
dni okoljski organizaciji (ki ima status društva v 
javnem interesu po ZVO) dajemo velik pomen 
usklajevanju različnih rab gozda in gozdnega 
prostora ter temeljnim usmeritvam za razvoj 
mehkega turizma in rekreacije v gozdu. Tako za 
turizem kot za rekreacijo v gozdnem prostoru 
velja, da sta tu, da obstajata in da bo pritisk ljudi 
na gozd večji, tudi zaradi novih oblik rekreacije. 

Težave s primestnimi gozdovi 
V Sloveniji lahko povečanje obiska gozda priča-
kujemo tudi zaradi objektivno nekoliko zmanj-
šanih socialnih možnosti za topliški in obmor-
ski turizem v primerjavi s prejšnjimi razmerami. 
Posebej pomembni v prihodnje bodo primestni 
gozdovi. Primestne gozdove zaradi bližine na-
selij obišče največ ljudi in so od rekreacij najbolj 
obremenjeni. Nekatere od teh gozdov bi bilo 
primerno posebej opremiti za posebne oblike 
rekreacije. Priporočljivo bi bilo, če bi primestne 
gozdove, ki jih zaradi njihove primernosti za re-
kreacijo ljudje najpogosteje obiskujejo in so v 

Ohranimo gozdove
in strokovno delajmo z njimi

Karel Lipič,
predsednik Združenja ekoloških gibanj

in član strokovnega sveta SIDG

miru v tej deželi. Tu ni popušča-
nja, strasti so politično razgrete. 

Bomo naravo razvrednotili? 
Vendar pa ne moremo mimo ugotovitve, da 
pomeni prizadevanje »do konca rešiti« lastnin-
sko vprašanje (cerkveni gozdovi in želje po-
tomcev tujih fevdalcev) v primeru narave hkrati 
odpiranje občutljivega vprašanja življenjskega 
prostora in življenjskih dobrin za vse, ki niso la-
stniki vsaj delčka narave. No, prepričani smo, 
da tudi za slednje, saj tisti, ki ima gozd na svo-

sebna lastništva zemljišč v 75% zavarovanega 
območja za potrebe ohranitve parka. Pogreša-
mo bolj dorečeno normativno urejenost veča-
nja državne posesti. Upoštevati moramo dej-

stvo, da se površina državnih gozdov 
zaradi postopkov denacionalizacije 

zmanjšuje in se še bo. Primarni cilj 
narodnega parka mora biti varo-
vanje naravne biotske pestrosti 
skupaj z ekološko strukturo in 
okoljskimi procesi območja ter 
spodbujanje izobraževanja in re-

kreacije (ne pa masovnega športa 
v TNP).

V plimi lastninskih pravic Slovenci iščemo naj-
slabše in že tudi preživele posamične vzore na 
tujem in sestavljamo mozaik tovrstnih odnosov, 
ki samo na videz vodijo k rešitvi, v bistvu pa v 
nepregledne konflikte med ljudmi in v nespreje-
mljivo siromašenje in krnitev narave. Eden na-
jizrazitejših primerov opisanih teženj so zahteve 
po doslednem lastninjenju celo tistih delov na-
rave, ki so največjega pomena za ves slovenski 
narod, kot so na primer slapovi. Gre za naravne 
rezervate in parke. Država Slovenija naj odku-
puje gozdove posebnega javnega pomena od 
zasebnega sektorja, na primer primestne goz-
dove, varovalne gozdove,območja naravne de-
diščine, regijske in naravne parke ... 

Izgoni ljudi iz gozdov 
Priče smo pojavom izganjanja ljudi, ki iščejo 
oddih in rekreativno nabirajo gozdne plodove 
iz zasebnih gozdov. In to kljub določbi zakona 
o gozdovih, ki lastnikom gozdov te pravice ne 
daje. Gozdarstvo pač mora negovati omenjene 
vsebine in obravnavati gozd kot naravni eko-
sistem, prostorsko in vsebinsko celovito, sicer 
ni več gozdarstvo, temveč le ozko usmerjena 
pridelava lesa z vsemi katastrofalnimi posledi-
cami za okolje. 

Več nalog za ohranjanje in 
varovanje gozda 
Zato smo v ZEG ves čas podpirali predlog o 
javnem gozdarskem podjetju (SiDG d.o.o ) in 
enoviti državni gozdarski službi , ki bo skrbe-
la za gojenje in izkoriščanje gozdov in lesa. 
Les moramo predelati v pohištvo in izdelke že 
doma, ne pa množično izvažati hlodovine, ce-
luloze in drv v Italijo in Avstrijo. V ZEG imamo v 
svojem programu zato opredeljenih več nalog, 
ki zadevajo ohranjanje in varovanja gozda.

zasebni ali cerkveni lasti, država ali lokalne sku-
pnosti odkupijo in se tako izognejo morebitnim 
zapletom z lastniki gozdov. 
V to skupino lahko štejemo tudi gozdove v ne-
posredni bližini pomembnejših turističnih točk. 
Pri njih gre za poudarjeno turistično vlogo. Kako 
globoko v gozd dopustiti povečan vpliv ljudi, ki 
obiščejo določeno turistično točko, je odvisno 
predvsem od narave in vloge gozdov, ki jo ob-
dajajo. V primeru poudarjene naravovarstvene 
vloge pa moramo vpliv ljudi v gozd in gozdni 
prostor omejiti. 

Na področju dela z gozdovi 
napovedi niso najboljše
V sledenju temeljne premise razvitega sveta, 
da učinkovit razvoj omogoča le zasebna lastni-
na, smo konec devetdesetih tudi v Sloveniji pri 
zastavitvi novih razvojnih usmeritev to premiso 
vzeli kot eno od izhodiščnih. Lastninjenje nek-
danjega družbenega premoženja, ki je bilo od 
vseh ali od nikogar, ter bolj ali manj posrečena 
poprava krivic, ki so jih pred pol stoletja pov-
zročile različne oblike nacionalizacij, zato že vse 
od osamosvojitve pomenijo prioritetno nalogo 
razvojnih prizadevanj v Sloveniji. Brez rešenih 
lastninskih vprašanj in brez tega, da se name-
ni lastnini vso veljavo, menda ne bo razvoja in 

PODPIRAMO PRIZADEVANJA ZA 
VAROVANJE OKOLJA

Kot družbeno odgovorno podjetje smo kot 
soorganizator sodelovali na 21. strokovnem 

okoljskem posvetu, ki je letos potekal na 
temo: Nacionalni program varstva okolja 
in njegov dialog z lokalnimi skupnostmi. 
V dneh 5. in 6. aprila so se na posvetu v 
Moravskih Toplicah s svojimi prispevki 

zvrstili številni okoljski strokovnjaki, 
oblikovalci politik, vodilni predstavniki 

ministrstev in lokalnih skupnosti ter drugih 
ključnih akterjev s področja varstva okolja. 

Razdeliti si naravo in jo 
obravnavati kot vsak kos posebej, 

pomeni razvrednotenje. 

jem posestvu, verjetno nima tudi lastne vode in 
drugih naravnih dobrin. Razdeliti si naravo in jo 
obravnavati kot vsak kos posebej ter jo izko-
riščati izključno z vidika gospodarske presoje 
njegovega lastnika, pomeni bližnjico v njeno 
razvrednotenje. 

Triglavski narodni park še vedno 
ne izpolnjuje mednarodnih 
standardov
Med številnimi predlogi in pripombami ZEG 
smo že v letu 2009 opozorili takratno vlado na 
novelo zakona o Triglavskem narodnem parku, 
da TNP tudi še danes ne izpolnjuje vseh med-
narodnih standardov za narodni park katego-
rije II po IUCN sistemu upravljavskih kategorij 
za zavarovana območja. Mnenja smo, da bi 
hkrati z zakonom o TNP morali določiti oziro-
ma urediti tudi načine reševanja problemov, ki 
jih prinaša stanje prevladujočega zasebnega 
lastništva zemljišč-gozdov, in vzpostaviti učin-
kovit sistem upravljanja z državnimi zemljišči in 
lastnino v TNP. Ali drugače povedano, da mora 
država v večji meri po vzoru Nemčije in Avstrije 
prednostno odkupovati cerkvena in druga za-
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V tem biotsko raznovrstnem okolju so se po-
leg medveda, volka in risa, številčne jelenja-
di, srnjadi in drugih vrst živali, ohranile redke 
in ogrožene vrste ptic, vezane na obsežne 
gozdne sestoje, kot so triprsti (Picoides tri-
dactylus) in belohrbti detel (Dendrocopos 
leucotos), gozdni jereb (Bonasa bonasia) 
ter divji petelin (Tetrao urogallus). Po-
sebnost tega območja je tudi gnezdi-
šče orla belorepca (Haliaeetus albicilla) 
v okolici Reškega jezera pri Kočevski 
Reki, ki je prvo gnezdišče tega orla v 
Sloveniji. 

Ohranjanje ogroža človekov 
poseg
Trajnostno ohranjanje teh vrst ogrožajo člo-
veške motnje v prostoru ter nezadostno 
upoštevanje potreb teh vrst pri gospodarje-
nju z gozdovi. Za izboljšanje razmer zgoraj 
naštetih vrst bomo v okviru projekta »Ohra-
njanje območij Natura 2000 Kočevsko« 
(kratko LIFE Kočevsko) nadgradili dosedanji 
sistem upravljanja območja. 

Kako kaže detlom?
Obe vrsti detlov smo v letu 2015 s pomočjo 
metode s predvajanjem zvočnega posnetka 
teritorialnega bobnanja in oglašanja popisali 
na skupno več kot 300 točkah (trenutno se 
na območju Natura 2000 Kočevsko odvija 
ponovitev popisa oz. evidentiranje stanja cilj-
nih vrst projekta). Populacijo triprstega detla 
smo ocenili na 30 do 40 parov, kar je nizka 
gostota populacije v primerjavi z drugimi ob-
močji v Sloveniji in Evropi. Za obstoj te vrste 
so ključne stare in odmrle jelke na nad-
morskih višinah nad 800 m, saj se pre-
hranjuje z ličinkami lubadarjev in hroščev, 
ki vrtajo v odmirajoč in odmrl les iglavcev.
Belohrbti detel je vezan na pretežno bu-
kove gozdove z večjim deležem starih, de-
belih odmrlih dreves listavcev (predvsem 
bukve in jelke), v katerih živi njegova hrana. 
Populacijo te vrste smo ocenili na 40 do 50 
parov, gostota vrste pa je prav tako nizka.
Obe vrsti detlov sta ogroženi zaradi premajh-
nega deleža odmrlega drevja in razdroblje-

Tekst: Tina Kotnik,
koordinatorka projekta
LIFE Kočevsko na ZGS 

Kočevsko je naše največje in 
najbolj gozdnato Natura 2000 

območje, ki po površini obsega 
nekaj več kot 100 km2. Za ob-

močje so značilni dinarski 
jelovo-bukovi in bukovi 

gozdovi na kraški 
podlagi.

nosti življenjskega prostora, kar je posledica 
večje intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi. 

Več odmrle lesne mase
Med potekom projekta izboljšujemo pogoje 
za obe vrsti detlov z ukrepi za povečevanje 
odmrle lesne mase, med drugim z obroč-
kanjem listavcev. Gre za poseg v deblo, 
natančneje skorjo drevesa, s katerim drevo 
oslabimo in na ta način pospešimo njihovo 
odmiranje. Vzpostavili smo tudi nove ekoce-
lice (manjši deli gozdnega prostora, prepu-
ščeni naravnemu razvoju, namenjeni izbolj-
šanju njegove pestrosti in življenjskih okolij 

vrst) ter z zakupom starih, odmirajočih 
dreves (t.i. habitatnih dreves) odložili oz. 
preprečili njihov posek in jih na ta način 
ohranili v gozdu. Dolgoročno povečanje 

odmrle lesne mase bomo dosegli z na-
daljevanjem načrtnega puščanja odmrle 

lesne mase v gozdu ter z izobraževanjem 
gozdarjev kot tudi splošne javnosti o pome-
nu odmrle lesne mase.

Spremenjeno gospodarjenje 
za gozdne kure
Tudi zaradi sprememb v gospodarjenju z 
gozdovi izginjata gozdni kuri - divji petelin in 
gozdni jereb. Primanjkuje predvsem vrzeli v 
gozdu, kjer bi se lahko razrasle plodonosne 
zeli in jagodičje za prehrano, gozdna zarast 
pa je premalo pestra in razgibana. Dodaten 
problem predstavljata povečano število ple-
nilcev talnih gnezd in divjadi (slednje zaradi 
krmljenja), ki objedajo plodonosne rastlinske 
vrste. Pri izvedenem popisu divjega petelina 
se je situacija pokazala za kritično, saj smo 
prisotnost vrste zabeležili samo na enem od 
štiridesetih rastišč, ki so bila aktivna leta 1980. 
Pri sistematičnem popisu gozdnega jereba 

smo v letu 2015 zabeležili 12 zasedenih te-
ritorijev, dodatnih osem lokacij pa smo našli 
naključno. Za izboljšanje prehranskih razmer 
smo v gozdovih vzpostavili poseke v veliko-
sti do enega hektarja, na manjših ograjenih 
površinah pa bomo v prihajajočih pomladnih 
dneh posadili tudi plodonosno drevje ter 
ga ustrezno zaščititi pred rastlinojedo 
divjadjo. Z namenom zmanjševanja 

Ohranjanje bogastva
kočevskih gozdov

nad dogajanjem v okolici gnezda. Z name-
nom izboljšanja orlovih prehranskih razmer 
smo vzpostavili tudi zimsko krmišče, založe-
no z mrhovino v obdobju od decembra do 
meseca junija. 

Izobraževanje javnosti
Z namenom izobraževanja občanov (in tudi 
širše) o pomenu območja Natura 2000 Ko-
čevsko smo opremili Orlovo sobo v Kultur-

nem domu v Kočevski 
Reki, kjer si obiskovalci 
lahko ogledajo lesene 
makete ciljnih vrst ptic v 
naravni velikosti, kratek vi-
deo o projektu ter posnet-
ke dogajanja na gnezdu 
belorepca. Kulturni dom 
in z njim Orlova soba je 
tako izhodišče učne poti, 
ki obiskovalce popelje 
po gozdnem rezervatu 
Jezero ob južnem robu 
Reškega jezera pri Koče-

vski Reki do opazovalnic jezera 
in narave ob njem.
Zdi se nam pomembno, da se za 
zagotavljanje usklajenih in trajnih 

Projekt LIFE Kočevsko 
poteka od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2019, vodilni partner 

pa je Občina Kočevje. Poleg Zavoda za gozdove 
Slovenije sta partnerja še Zavod RS za varstvo narave 

in Ljudska univerza Kočevje. Projekt se izvaja v okviru 
finančnega mehanizma LIFE+, sofinancira pa ga 

Ministrstvo za okolje in prostor.
Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani 

http://www.life-kocevsko.eu.

V gospodarskih gozdovih pogosto 
primanjkuje plodonosnih vrst, ki 
so prehranska baza za gozdne 
kure. Foto: Marjan Artnak

Odmrla drevesa 
listavcev, predvsem 
bukve in jelke, so iz 
vidika zagotavljanja 
hrane belohrbtemu 
detlu (Dendrocopos 

leucotos) v gozdu 
zelo pomembna. 

Foto: Marjan Cigoj

ZAPOSLENI V SIDG ŽELIMO PRISPEVATI K VAROVANJU NARAVE

Ena od pomembnih značilnosti  območja Natura 2000 Kočevsko je prevladujoč delež gozdov v 
lasti RS, s katerimi od 1. julija 2016 upravlja družba SiDG. Slednje je ob tvornem in strokovnem 

delu ter sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije in družbe SiDG vsekakor pomembna 
prednost tako pri gospodarjenju z gozdovi kot za ohranitev biotske pestrosti naših gozdov.

V organizaciji kočevske območne enote Zavoda za gozdove smo 20. marca izvedli izobraževalni 
dan s predstavitvijo konkretnih ukrepov projekta LIFE Kočevsko. Območje Natura 2000 

Kočevsko je največje območje Natura 2000 v Sloveniji in sodi med najbolj ohranjena in biotsko 
pestra območja Nature 2000 v državi. Gozdarji z izvajanjem ukrepov v gozdovih ob upoštevanju 
gozdnogospodarskih načrtov usmerjamo razvoj gozdov. Izvajanje ukrepov za vrste Natura 2000 

in habitatne tipe že predstavlja pomemben del našega dela. 

motenj v gozdu, predvsem na območju t.i. 
mirnih con za vrste, smo na dvajsetih slepih 
krakih gozdnih cest vzpostavili zapore ter s 
tem omejili dostop na občutljiva območja. 

Mirna cona za belorepca 
Edini par orla belorepca, ki živi na Koče-
vskem, je pred štirimi leti opustil svoje staro 
gnezdo v bližini Kočevske Reke. Vzrok za to 
so bile verjetno motnje v bližini gnezda (opa-

zovanje para v gnezdu, fotografiranje, preleti 
zračnih plovil, nabiranje gob ter čolnarjenje in 
ribolov). Za odpravo motenj smo vzpostavili 
mirno cono v zgornjem delu Reškega jezera, 
obiskovalce pa z na novo vzpostavljeno učno 
potjo usmerjamo na opazovalnice, ki bodo 
na treh lokacijah v okolici jezera vzpostavlje-
ne do konca maja 2018. S pomočjo video 
nadzora gnezda belorepca spremljamo nje-
govo aktivnost ter obenem izvajamo nadzor 

rešitev povezujemo in komuniciramo z lokal-
nimi deležniki in prebivalstvom, ki je zaradi 
polpretekle zgodovine še vedno v veliki meri 
izolirano. V sklopu projekta zato razvijamo 
tudi znanja o možnostih trženja neokrnjene 
narave v izobraževalnem turizmu. 
Za trajnostno ohranjaje populacij ciljnih vrst 
gozdnih ptic je potrebno izboljšati njihove 
prehranske možnosti, vzpostaviti mirne cone 
ter izobraževati ključne deležnike.

Vzpostavljena mir-
na cona za belo-

repca (Haliaeetus 
albicilla) v zgornjem 
delu Reškega jeze-
ra bo prispevala k 
zagotovitvi miru v 

tem prostoru. Foto: 
Marjan Artnak
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Program za potrjevanje certificiranja gozdov 
(PEFC - Programme for the Endorsement of Forest 
Certification) je mednarodna neprofitna, nevladna 

organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. 

Več o PEFC lahko najdete tudi na povezavi:
http://www.pefc.si/.
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Letošnji Teden gozdov
bo kulturno obarvan

Slovensko gozdarstvo s sonaravno, trajnostno 
in večnamensko usmeritvijo gospodarjenja 
z gozdovi varuje in neguje to pomembno 

vrednoto in s tem opravlja tudi pomembno 
kulturno poslanstvo

Državni gozdovi v gospodarjenju SiDG
certificirani tudi po standardu PEFC

Družba Slovenski državni gozdovi je 19. de-
cembra 2017 od Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije prejela potrdilo o vključenosti 
državnih gozdov v regijsko certifikacijo goz-
dov PEFC. Potrdilo o certificiranih državnih 
gozdovih po standardu PEFC je sicer zbor-
nica kot regijski predstavnik za regijsko certi-
fikacijo gozdov v Sloveniji za SiDG izdala 29. 
novembra 2017. Certificiralo se je 178.615 
državnih gozdnih parcel oziroma 231.498 
hektarjev državnega gozda.
Odločitev družbe SiDG za certificiranje dr-
žavne gozdne posesti tudi po standardu 
PEFC temelji predvsem na povpraševanju 
kupcev državnega lesa po PEFC certificirani 
surovini. Tako bomo lahko kupcem ponudi-
li certificirane gozdno-lesne sortimente po 
obeh glavnih certifikacijskih shemah, tako 
po FSC standardu, ki je bil za gozdno po-
sest državnih gozdov pridobljen že v letu 
2007, kot tudi po PEFC certifikacijski shemi. 
S to pridobitvijo bomo predvsem domače-
mu kupcu državnega lesa kar se da olajšali 
poslovanje in mu s prodajo izdelkov s certi-

močja ohrani za vsa živa bitja, ki domujejo v 
gozdovih. Pomena ohranitve biodiverzitete v 
gozdovih se zavedamo tudi na SiDG, zato 
pozdravljamo in podpiramo vključevanje la-
stnikov gozdov v certifikacijske sheme, kot 
sta FSC in PEFC. Poleg gozdno proizvodne 
funkcije in ohranitve čistih voda je namreč 
ravno biodiverziteta tisto področje, ki mora 
v državnih gozdovih imeti pomembno prio-
riteto.
Certifikat PEFC je veljaven pet let, za po-
daljšanje njegove veljavnosti pa je potrebna 
vnovična presoja trajnostnega gospodarje-
nja in sledljivosti izvora lesa. Certifikacijski 
organ prav tako najmanj enkrat letno izvaja 
kontrolo primernosti trajnostnega gospodar-
jenja in izvajanja postopkov sledljivosti izvora 
lesa.

ficiranim poreklom surovine omogočili enako-
vreden nastop na zahtevnem svetovnem trgu.
Pomembno in odgovorno je, da SiDG kot dr-
žavno podjetje za gospodarjenje z državnimi 
gozdovi kupcem lesa zagotovi transparen-
tnost porekla prodanih gozdnih lesnih sor-
timentov, da certificiran les izvira iz gozdov, 
v katerih se gospodari na trajnosten način in 
da ta les ni proizvod nenadzorovanih krčenj 
gozdov in črne, nelegalne sečnje. Vsi gozdno-
-lesni sortimenti, ki jih družba poseka in pro-
da, so legalnega izvora oziroma je drevje za 
posek označeno, odkazano. To pomeni, da 
javna gozdarska služba za namen poseka izda 
odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves, 
družba SiDG pa preko računov za prodajo in 
dobavnic zagotavlja nadaljnjo sledljivost pose-
kanega lesa. Tako lahko kateremukoli kupcu 
vedno zagotovimo informacije o 
drevesni vrsti, kraju in času pose-
ka, količini in vrsti sečnje.
Certifikacijske sheme oziroma sis-
temi za certificiranje s številnimi me-
hanizmi skrbijo, da se zavarovana ob-

Kultura odnosa do gozda in obzirnega ravnanja 
z njim postaja vse pomembnejša civilizacijska 

vrednota in je odraz kulture družbe.

Gozd je bistvena prvina in sooblikovalec na-
šega okolja, njegov varovalni in socialni po-
men za vse ljudi pa postaja čedalje večji. Da 
poudarimo njegov pomen, v Sloveniji že od 
zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stole-
tja zadnji teden v maju obeležujemo Teden 
gozdov. 
Letošnji Teden gozdov bo tako potekal v 
dneh od 28. maja do 3. junija. Krovna tema 

letošnjih aktivnosti in dogodkov, ki se 
bodo odvijali v okviru tega tedna, pa tudi 
pred in po njem, je »Gozd je kultura«. Tema 
letošnjega Tedna gozdov sovpada z Evrop-
skim letom kulturne dediščine, ki poteka pod 
sloganom: »Naša dediščina, kjer preteklost 
sreča prihodnost«. V okvir tega slogana na-
mreč brez težav umestimo tako gozd kot 
kulturo in njuno dediščino. 
Z namenom promocije gozda in gozdarstva 
bomo ob Tednu gozdov številne institucije s 
področja gozdarstva organizirale razne sku-

pne prireditve in posamične dogodke 
ter s tem osveščale javnost o po-
membnem prispevku gozdarstva 

k varovanju kulturne dediščine in 

njegove vloge v razvoju kulture v povezavi z 
gozdom.
Osrednja prireditev ob Tednu gozdov 2018 
bo v soboto, 26. maja 2018 v Grosuplju (Ce-
rovo), in sicer ob odprtju posodobljene nara-
voslovne učne poti z naslovom »Po sledeh 
vodomca«. Pričakujemo vidnejše predstavni-
ke vseh pomembnejših institucij s področja 
gozdarstva.
Program prireditev bo javno objavljen, tako 
da boste o vseh dogodkih še pravočasno 
seznanjeni.
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Koncept organizacijske klime je neizogiben 
koncept za učinkovito upravljanje podjetja, 
saj zajema ljudi, njihove medsebojne od-
nose (interakcije) in sinergijo, ki jo ti skupaj 
ustvarjajo. Na podlagi tega bi lahko sklenili, 
da je menedžment prihodnosti pravzaprav 
menedžment organizacijske klime, kjer kvali-
tetni delavci delujejo optimalno in na ta način 
predstavljajo visoko vrednost v svojem pod-
jetju.

Tekst: Nina Finžgar,
M komunikacije

Rezultati ankete so pokazali visoko stopnjo 
zadovoljstva med zaposlenimi v podjetju 

SiDG. Povprečne ocene na Likerto-
vi lestvici od 1 do 5 so v primeru 
vseh elementov organizacijske kli-
me presegale vrednost 3.5. 
Pri merjenju zadovoljstva zapo-
slenosti se je pokazalo, da je 
zadovoljstvo zaposlenih v pod-
jetju SiDG izrazito visoko, saj 
srednja (povprečna) vrednost 
na lestvici od 1 do 5 znaša 
3.73 točk. Indeks, sestavljen 
iz spremenljivk, ki se nana-

šajo na individualne značilnosti zaposlenega, 
je pokazal, da je povprečna vrednost 3.67 
(na lestvici od 1 do 5). To pomeni, da se za-
posleni v SiDG v povprečju veselijo odhoda 
v službo v ponedeljek. V službi se večinoma 
počutijo pozitivno, ob koncu dneva pa imajo 
dovolj energije za opravljanje dejavnosti, ki 
jih veselijo. Kontakti s sodelavci so dobri, v 
službi pa imajo tudi prijatelje. Pri svojem delu 
se čutijo koristni, priznani in cenjeni, prav 
tako pa imajo tudi možnosti, da se potrjujejo. 
Delo, ki ga opravljajo, se jim zdi pomembno 
in smiselno.
Rezultati analize pripadnosti podjetju so po-

kazali, da velika večina anketiranih zaposle-
nih čuti močno pripadnost podjetju. To se v 
največji meri manifestira tako, da v podjetju 
čutijo socialno varnost, in jim je hkrati mar 
za usodo podjetja. Podjetje bi priporočili tudi 
svojim znancem in prijateljem, saj so ga pred 
njimi prav tako pripravljeni pohvaliti.
Več kot 90 % zaposleni je pri merjenju pre-
danosti delu izjavilo, da se v službi nikoli ne 
izogibajo dodatnim nalogam in obveznostim. 
Dobri dve tretjini zaposlenih je povedalo, da 
se počutijo potrte, ko kak del nalog ne uspe-
jo izpolniti, več kot 70 % zaposlenih pa je pri-
pravljeno delati nadure, da dokonča zadane 
naloge, tudi če za to niso dodatno plačani. 
Več kot 90 odstotkom zaposlenih čas v služ-
bi mineva hitro, smiselnosti dobre priprave na 
delo pa se zavedata slabi dve tretjini, ki sta 
pripravljeni priti nekoliko prej v službo, da se 
lahko pripravijo na delovne naloge. Več kot 
92 % praktično nikoli ne zamuja v službo.
Ob merjenju samospoštovanja je dobrih 83 % 
zaposlenih mnenja, da jih v podjetju spoštuje-
jo. Dobri dve tretjini meni, da so njihove ideje 
v podjetju vzete resno. Več kot tri četrtine za-
poslenih (78 %) je prepričano, da v SiDG ver-
jamejo v njihove sposobnosti. Zaupanje je na 
izrazito visoki ravni (85 %), prav tako občutek 
koristnosti, ki je nad 86 %. Da v podjetju pred-
stavljajo dragocen vezni člen je prepričanih 74 
% zaposlenih. Svoje delo kot učinkovito vidi 
dobrih 85 % anketiranih. Nekaj manj kot 75 % 
je prepričanih, da imajo v podjetju SiDG do-
ber ugled. Več kot 95 % se dobro razume s 
sodelavci. 
Korelacijski koeficienti v primeru povezanosti 
zadovoljstva z delom in strukturno-demo-
grafskimi značilnostmi zaposlenih so bili niz-

Ugodna organizacijska klima predsta-
vlja temelj vsakega uspešnega podjetja 
in sodi med najpomembnejše psihoso-
cialne dejavnike njegovega uspešnega 
delovanja in razvoja. Vpliva na organi-
zacijske in psihološke procese, kot so 
komunikacija, reševanje problemov, 
sprejemanje odločitev, upravljanje s 
konflikti, učenje in motivacija.

Anketo, ki smo jo opravili v SiDG, je izpolnilo 136 
zaposlenih. Pri merjenju zadovoljstva zaposlenih in 
organizacijske klime je bilo uporabljenih več kot sto 
spremenljivk. Sestavljeni indeksi so vključevali štiri 

ključne elemente znotraj sistema organizacijske klime 
in so se nanašali:

na zadovoljstvo zaposlenih, 
pripadnost podjetju, 

predanost delu 
ter samospoštovanje zaposlenih in njihovega dela. 

ki. Praktično vsi koeficienti so pokazali šibko 
(ali celo negativno) korelacijo, kar pomeni, da 
zadovoljstvo zaposlenih v SiDG pri tokratni 
meritvi ni bilo povezano z njihovimi struktur-
no-demografskimi značilnostmi, službo, zno-
traj katere zaposleni dela, ali s položajem na 
delovnem mestu. Približno podobni (šibki ali 
negativni) korelacijski koeficienti so se poka-
zali tudi v primeru drugih sestavljenih inde-
ksov, kar pomeni, da je pozitivno ocenjena 
stopnja organizacijske klime v podjetju SiDG 
približno enaka med vsemi anketiranimi za-
poslenimi, in se ne razlikuje glede na horizon-
talno (po oddelkih) in vertikalno strukturno 
ureditev (vodstvo in zaposleni).

Rezultati ankete so pokazali nekaj področij, 
kjer bi bilo do naslednje meritve organizacij-
ske klime mogoče narediti določene izbolj-
šave. To se nanaša predvsem na izboljšanje 
stanja na področju organizacije dela in delov-
ne učinkovitosti, upravljanja s časom (time 
management) in izboljšanja medsebojnih 
odnosov med zaposlenimi. S ciljem izbolj-
šanja stanja na področju je zato predviden 
akcijski načrt, ki vsebuje predloge ukrepov. 
Slednji bodo implementirani s strani vodstva 
oziroma področno pristojnih služb, ki bodo 
poskrbele tudi za organizacijo in izvedbo izo-
braževalnih delavnic na omenjenih področjih.

        Dobri rezultati prvega merjenja organizacijske
 klime in zadovoljstva zap oslenih
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Bioekonomija z upoštevanjem 
ekosistemom
Izvršni direktor organizacije EUSTAFOR Pi-
otr Borkowski je v svojem govoru na letošnji 
skupščini izpostavil, da »je za zagotavljanje 
gozdnih funkcij potreben pridih ekonomike. 
Prepričani smo, da mora močna, na goz-
darstvu temelječa bioekonomija vključevati 
komponento upravljanja z ekosistemi kot tudi 
ustrezno vrednotenje lesnih in drugih gozdnih 
storitev«. 
Pomen državnih gozdov v Evropi je dobro vi-
den na primeru poizkusa privatizacije državnih 
gozdov v Angliji. Miranda Winram iz držav-
nega podjetja Foresty Enterprise England je 
predstavila pomen državnih gozdov za pre-
bivalce Anglije in pomen vrednotenja gozdnih 
funkcij. Leta 2010 so politiki želeli prodati dr-
žavno gozdno posest v površini 252.000 ha 
po ceni okoli milijarde funtov.   Ljudje so se 
odzvali množično, pol milijona ljudi je demon-
striralo, podpisovalo peticije in javno izražalo 
nestrinjanje s prodajo državnih gozdov. Za 
politike je bil to pravi polom, opravičilo ljudem 
je bilo zanje ponižujoče, saj so morali javno 
povedali, da so se zmotili. Pozneje je vredno-
tenje nekaterih funkcij gozda, ki jih je opravilo 
državno gozdarsko podjetje Forest Enterprise 
England, pokazalo, da je vrednost državnih 

Evropska politika
bi morala bolje vrednotiti

gozdne funkcije
26. in 27. februarja 2018
je v Bruslju potekala generalna skupščina zdru-
ženja EUSTAFOR (European State Forest Asso-
ciation). Poudarek letošnje skupščine je bil na 
vrednotenju gozdnih funkcij oziroma zagotavlja-
nju njihovih ekosistemskih storitev.
Letošnje generalne skupščine so se udeležili 
predstavniki večine evropskih državnih gozdar-
skih podjetij, v organizacijo pa je bilo sprejeto 
tudi srbsko državno gozdarsko podjetje Srbija 
šume.  Konec leta 2017 je bilo članic EUSTA-
FOR 33 državnih gozdarskih podjetij s sedeži v 
22 EU državah.

Mlado dekle sreča štiri drevesa,
od tega tri zrela in eno mlado,

še majhno drevo. Vpraša jih, kaj delajo. 
Prvo drevo pove, da raste zato, da služi gozdu 

in energetski industriji.
Drugo drevo pove, da služi pticam in drugim 

živalim, ki uživajo njene sadove.
Tretje drevo odgovori, da kot senca služi 

jagodam in gobam, katere okoliški prebivalci 
obožujejo.

Nato deklica vpraša še četrto, najmanjše in 
najmlajše drevo, kaj čaka. Mlado tanko drevo 
ji  odgovori, da je del bodočega gozda in da 

je bilo določeno, da bo naenkrat opravljalo vse 
zgoraj naštete funkcije. Deklica mlado drevo 

začudeno vpraša, kako bo to mogoče.  Mlado 
drevo ji odgovori, da tega sedaj še ne ve, da 
pa so ji sosednja odrasla drevesa povedala, 

da to ve gozdar …

Tekst: Janez Polanc

O ZDRUŽENJU EUSTAFOR

Združenje EUSTAFOR je mednarodna, nevladna, neprofitna organizacija, ki je bila 
ustanovljena leta 2006 na pobudo državnih gozdarskih podjetij Finske (Metsähallitus), 
Francije (Office National des Forets), Latvije (Vasts Mezi) in Avstrije (Österreichische 

Bundesforste). Prostore ima najete v tako imenovani Evropski gozdarski hiši, ki se nahaja 
v neposredni bližini EU parlamenta. Evropsko gozdarsko hišo sta leta 2007 ustanovili 

združenji EUSTAFOR in CEPF (Confederation of European Private Forests Owners). Družba 
SiDG je polnopravna članica organizacije EUSTAFOR postala s 1. januarjem 2017. 

gozdov samo za leti 2016 in 2017 znašala 22 
milijard funtov. Navedeni primer kaže, da je 
vrednotenje gozdnih funkcij zelo pomembno, 
saj je to eden od najpomembnejših načinov, 
kako pomen gozda predstaviti politikom, ki 
gozd velikokrat gledajo le z ekonomske plati. 

Kako vrednotiti izgubo 
biodiverzitete?
Ali je možen izračun, koliko država in člove-
štvo izgubita z izginjanjem biodiverzi-
tete? Takšen izračun je praktično 
nemogoč, saj gre za domino 
efekt (uporaba pesticidov – žu-
želke – ptice – voda …).  Spo-
dnji primer dobro kaže zaple-
tenost sistema.
Raziskovalci iz univerze Rad-

bound (Nizozemska) in Entomološkega zdru-
ženja Krefeld (Nemčija) so 18. oktobra 2017 
objavili rezultate, pridobljene s 27 letnim 
spremljanjem biomase letečih žuželk, ki so 
jih ulovili na 63 področjih zavarovane narave 
v Nemčiji. Rezultati raziskave, ki se odlikuje s 
širokim časovnim razponom in visoko kvalite-
to zbiranja podatkov, so alarmantni. V 27 letih 
se je masa ujetih žuželk zmanjšala za 76%, 
v poletnih mesecih, ko je aktivnost žuželk 

največja, pa celo za 82%. Raziskovalci 
ugotavljajo, da je vzrok za upad naj-

verjetneje uporaba pesticidov v 
kmetijstvu, saj kar  94% lokacij 
z nameščenimi pastmi obda-
jajo agrarne površine. Veliko 
žuželk, ki leti, je pomemben 
opraševalec rastlin. Ocenjuje 
se, da je razmnoževanje pri-

bližno 80% rastlin odvisno od žuželk, poleg 
tega pa žuželke predstavljajo hrano za mnoge 
živali, na primer za ptice, sesalce, ribe, plazilce 
in dvoživke. Domneva se, da je podobno na-
zadovanje števila žuželk prisotno tudi drugod 
v Evropi, nadaljevanje tega trenda pa bi lahko 
dramatično vplivalo na delovanje ekosistemov. 

Odgovor so zavarovana 
območja NATURA 2000
Slovenija je s svojim pristopom k Naturi 2000 
potr- dila, da se zaveda pomena ohranjanja 

biocenoz. Natura 2000 oziroma 
evropsko omrežje varstvenih obmo-
čij, ki so jih določile države članice 
EU, predstavljajo protiutež vse 
večjim pritiskom na biocenoze. 
Območja Nature 2000 pokrivajo 
37 % ozemlja Slovenije (40 % 
državnih gozdov), kar je največ 
med 28 državami članicami 
EU. Slovenija ima med člani-
cami drugi največji biodiver-
zitetni indeks (0,558). Ob-
močje Natura 2000 pri nas 
zajema 355 območij, na 
katerih se spremlja stanje 
živali in rastlin ter habita-
tnih tipov. 71 % površine 
območij Natura 2000 
pokrivajo gozdovi. 
S pristopom k Naturi 
2000 so se vse dr-
žave EU zavezale 
k ohranjanju funk-
cionalne diverzite-

te biocenoz (Natura 2000). 
Spletna aplikacija NATURA 2000 Viwer 
http://natura2000.eea.europa.eu/#, prikazuje 
omrežje zaščitenih območij po posameznih 
EU državah. Zavedati se je potrebno, da je 
biodiverziteta dobro ohranjena tudi zaradi 
dobrih gozdarskih praks in strokovnega dela 
gozdarjev.

V 27 
letih se je 

masa ujetih žuželk 
zmanjšala za 76 %, v 
poletnih mesecih, ko 

je aktivnost žuželk 
največja, pa celo 

za 82 %.
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V podjetju SIDG d.o.o. smo že leta 2017 nave-
zali stik s podjetjem BaySF, ki upravlja z držav-
nimi gozdovi na Bavarskem v Nemčiji. Dogo-
vorili smo se za delovni obisk, na katerem, bi 
nam bavarski gozdarji predstavili njihovo pod-
jetje, razvoj podjetja od ustanovitve leta 2005 
do danes ter izzive in težave, s katerimi so se 
srečevali na svoji poti. 

Za 54 milijonov evrov dobička
Glavne drevesne vrste Bayerische Stattsforsten 
so smreka, bukev in rdeči bor. Glavnino prihod-
kov predstavlja prodaja lesa. Dobiček v letu 
2017 je znašal 54 milijonov evrov. Gospodarje-
nje z gozdovi je sicer razdeljeno na 41 gozdnih 

Obisk enega največih gozdarskih podjetij -    
   Bayerische Stattsforsten

Tekst in foto: Peter Kolar

Bavarsko gozdarsko podjetje Baye-
rische Stattsforsten (BaySF) upravlja 
s približno 800.000 hektarji državnih 
gozdov in ima 2.700 zaposlenih. Le-
tno posekajo 5 milijonov m3 lesa in 
ustvarijo nekaj več kot 400 milijonov 
evrov prihodkov.

gliv. Za namen optimiranja poslovnega procesa 
oblikujejo dve vrste lesnih skladišč. Pri hlodih, 
ki so že napadeni z glivami modrivkami in iz 
katerih je lubadar že izletel, les skladiščijo na 
t.i. suhih skladiščih, saj temu lesu ne preti več 
nevarnost poslabšanja kakovosti in razmnoži-
tve podlubnikov. 
Za les, ki je zdrav in ga ne morejo uspešno 
plasirati na trg, pripravijo t.i. mokra skladišča. 
Mokra skladišča so namenjena predvsem hlo-
dom smreke kakovosti B. Ko začnejo les voziti 

na skladišče, ga takoj 
ob razlaganju začnejo 
škropiti z vodo. Škro-
pljenje poteka nepresta-
no ves čas od poletja do 
januarja ali februarja, ko 
les odpremijo kupcem. 
Po njihovih izkušnjah se s 
škropljenjem ustavi razvoj 
lubadarja tudi, če je že za-
vrtal v les in hkrati onemo-
goči napad lesa z glivami 
modrivkami. Tako večina 
lesa ohrani svojo kvaliteto 

(B). Kljub visokim stroškom močenja lesa s ta-
kim načinom ustvarijo višji donos.

Od začetnih pomislekov 
do podpore javnosti 
Obisk podjetja Bayerische Stattsforsten je po-
nudil veliko uporabnih informacij pri načrtovanju 
razvoja SiDG. Po več kot desetih letih obstoja 
njihova družba deluje stabilno. Na začetku je 
bilo tudi v Nemčiji veliko pomislekov in nezau-
panja ob ustanovitvi podjetja, ki gospodari z dr-
žavnimi gozdovi. Danes pravijo, da jih je javnost 
sprejela in večina Bavarcev delovanje družbe 
sprejema pozitivno. Kljub temu se pred njim 
pojavljajo vedno novi izzivi. Zato veliko pozor-
nosti namenjajo odnosom z javnostmi. Javnost 
obveščajo o svojih dejavnostih, promovirajo 
gozd, gozdarstvo in uporabo lesa ter divjačine. 
Veliko pozornosti namenjajo tudi varovalnim in 
socialnim vlogam gozda in tako navezujejo stik 
s prebivalstvom in lokalnimi skupnostmi.
Iz SiDG smo se srečanja z nemškimi kolegi 
udeležili Dejan Kaisersberger, direktor za finan-
ce, računovodstvo in kontroling, Jože Sterle, 
takratni vodja službe prodaje in logistike, Er-
nest Miheljak, član nadzornega sveta, in Peter 
Kolar, pomočnik vodje PE Maribor za logistiko. 

Veliko gozdarjev je lovcev in v pisarnah 
jim družbo delajo tudi njihovi štirino-

žni prijatelji. Ne verjamete? Poglejte si 
fotografijo, ki smo jo posneli ob zaključki 

našega obiska.

Na obisku pri bavarskih 
kolegih smo poseben 
poudarek namenili 
njihovemu informacij-
skemu sistemu in kon-
trolingu, proizvodnemu 
procesu, prodajnim 
potem ter skladiščenju 
lesa.

V pisarnah z domačimi ljubljenčki
Delovno okolje na upravi BaySF je delovalo mirno in sproščeno. Zaposleni v podjetju BaySF so s 

svojim delom zadovoljni in z veseljem prihajajo v službo. V zgradbi uprave, ki je sodobno arhitekturno 
oblikovana, so notranje stene pisarn steklene. Veliko gozdarjev, zaposlenih na upravi, je lovcev in v 
pisarnah smo opazili veliko število lovskih psov, ki jih zaposleni dnevno s seboj pripeljejo v službo. 

Med odmori pse peljejo ven, kjer lahko opravijo svoje potrebe in se razgibajo. Eden izmed naših 
gostiteljev je imel s seboj dva psa. Ko ju je med odmorom spustil na zrak, sta se razživela in živahno 
tekala ter skakala po dvorišču. Med igro sta z glavami trčila skupaj in pri tem je eden od psov dobil 
na glavi večjo rano. Lastnik psov se je opravičil, saj nas je moral zapustiti in psa peljati k veterinarju, 

da so mu rano oskrbeli. Na koncu našega sestanka se nam je vesel spet pridružil, saj je bilo z 
njegovim psom vse v redu in ob odhodu smo skupaj s psoma naredili skupno fotografijo.

tisoč kubičnih metrov lesa, prodajo les franko 
kupec. Ker svojih gozdarskih transportnih kom-
pozicij nimajo, za prevoz najamejo podizvajalce. 
Cena prevoza je vnaprej določena, enaka za 
vse prevoznike in odvisna od prevozne razda-
lje. Prevozniku javijo GPS lokacijo, kodo tovora 
in kartno skico mesta skladišča lesa ob gozdni 
cesti. Lesno skladišče je označeno z dokumen-
tom, ki je prepet na čelo hlada, da ne pride do 
pomote. Na ta način odpremljen les predhodno 
ni izmerjen. Prevoznik les zapelje do predeloval-
nega obrata, kjer dobi prevzemnico, ki jo še isti 
dan posreduje podjetju. Kupec opravi meritev 
lesa. Pri hlodih se opravi elektronska meritev 
sortimentov. Pri ostali oblovini se opravi tehta-
nje in v nekaterih primerih tudi izmera vlažnosti 
lesa, če se količina obračuna po atro toni. Po-
datke o količini in strukturi lesa dobi podjetje 
od kupcev v elektronski obliki. Pri tem načinu 

Kako nadzirajo prodajo
Zaradi tveganj pri prodaji izvajajo kontrolo pre-
vzetih količin lesa. Pred odvozom lesa oceni-
jo količine lesa na skladišču. Okularne ocene 
izboljšujejo z aplikacijami za mobilne telefone, 
s katerimi lahko določijo število in približno ko-
ličino sortimentov v zložaju lesa ali na kamionu, 
natančnejše meritve opravijo z laserskimi meril-
niki, ki so nameščeni na osebna vozila in merijo 
količino lesa med počasno vožnjo ob zložaju. 
Takšne meritve so mogoče le v primeru, da je 
les enakih dolžin zložen ob cesti pravokotno 
na smer ceste (čela gledajo proti cesti). Upo-
rabljajo tudi laserski sistem merjenja količin lesa 
naloženih na kamion. Kamion pri takšni meritvi 
zapelje skozi merilno polje, ki ga pokriva več 
senzorjev. Kontrolo izvajajo tudi z merjenjem 
vlažnosti lesa.

Skladiščenje lesa
V poletnem času se tudi pri kupcih lesa na Ba-
varskem pojavljajo viški lesa. To je tudi čas, ko 
morajo zaradi lubadarja les čim hitreje umikati 
iz gozdov. Glavna nevarnost pri zastojih pri od-
premi lesa preti zaradi razvoja lubadarja ter na 
finančni strani zaradi razvrednotenja lesa zaradi 

Sodoben informacijski sistem
Njihov informacijski sitem je kompleksen, več-
delen in avtomatiziran. Na operativni ravni da-
jejo velik pomen uvedbi mobilne pisarne, kar 
pomeni, da so zaposleni strokovni delavci opre-
mljeni s prenosnimi računalniki in lahko podatke 
uporabljajo in vnašajo neposredno na terenu. 
Tudi revirni gozdarji so opremljeni z robustnimi 
tabličnimi računalniki, ki jim omogočajo vpogled 
in vnos podatkov na terenu. Ti računalniki imajo 
GPS, kar omogoča pogled trenutne lokacije na 

karti, ki se obdeluje. Trenutno vse njihove apli-
kacije delujejo v okolju Windows, načrtujejo pa 
tudi možnost uporabe aplikacij v okolju Andro-
id. Vsi gozdni delavci so opremljeni s pametnimi 
telefoni, preko katerih lahko neposredno javijo 
podatke o opaženih žariščih lubadarja, odstre-
lu divjadi in ostalih dejavnostih v revirju. Avto-
matizirana je vsa priprava poročil. Poročila na 
določene datume prejemajo nadzorni svet, po-
slovodstvo ter vodje oddelkov in gozdnih obra-
tov. Vsebina poročil je prilagojena naslovniku 
in omogoča učinkovito sledenje proizvodnemu 
procesu, prodaji ter takojšnje ukrepanje v pri-
meru, da stvari ne tečejo po programu.

Moderniziran postopek 
prodaje lesa
Na področju prodaje lesa uporabljajo dva nači-
na. Velikim predelovalcem, ki odkupijo več sto 

obratov, v katerih je 370 revirjev. Poleg gospo-
darjenja z gozdovi, ki zajema načrtovanje, od-
kazilo, sečnjo in spravilo lesa, gojenje in varstvo 
gozdov, gozdno gradbeništvo in prodajo okro-
glega lesa, se ukvarjajo še z izobraževanjem 
gozdnih delavcev, s prodajo sekancev, lovom, 
ribolovom in prodajo divjačine, obnovljivimi viri 
energije ter z področjem nepremičnin. Družba 
ima dva člana poslovodstva in nadzorni svet, 
katerega predsednik je minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

prodaje veliko pozornosti namenijo optimiranju 
prevoznih razdalj. Na ta način znižajo stroške 
prevoza in povečajo donos.
Manjšim kupcem (do 20.000m3) prodajajo les 
franko kamionska cesta. Les izmerijo in raz-
vrstijo v kakovostne razrede na skladišču ob 
gozdni cesti. Ko se kupec strinja z izmero in 
strukturo lesa, mu izdajo predračun in po plači-
lu predračuna lahko les odpelje. Prizadevajo si, 
da kupec odpelje les v čim krajšem času.
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Takole smo 
zaščitili 

drevesa pred 
objedanjem 

jelenjadi. 

Obnovili smo gozd Panovec,
najljubšo rekreacijsko točko
Novogoričanov

Če bi drevesa znala govoriti, bi nam lahko o 
Panovcu povedala veliko zanimivega. Lahko 
bi nam pripovedovala o Goriških grofih, ki so v 
njem z loki lovili srnjad, ali o vojakih v prvi sve-
tovni vojni, saj je preko Panovca skoraj dve leti 
tekla prva bojna linija tedanje vojne. V njem so 
se vojaki borili in umirali. Žalostno obdobje 
je gozd doživel tudi po kapitulaciji Italije 
ob koncu druge svetovne vojne, ko so 
nekateri izkoristili kaos in drevesa sekali 
vsevprek. 
Danes se – ne glede na letni čas – v njem 
srečujejo rekreativci, kolesarji, jahači, go-
barji in sprehajalci. Pa tudi raziskovalci. Že 
od sredine prejšnjega stoletja so namreč 

Gozd Panovec, ki leži na robu mesta Nova Gorica in se razprostira na 380 hektarjih, velja 
za izjemno priljubljeno rekreacijsko točko domačinov. Čeprav bi glede na ime pričakovali, 
da gre za gozd z drevesi, ki so zrasla iz panja (panjevsko gospodarjenju), temu ni tako. 
Gozdni kompleks se ponaša s številnimi domačimi in tujimi drevesnimi vrstami, pri pre-
poznavanju katerih se včasih v zagati znajdemo tudi sami gozdarji.

ALI STE VEDELI?

Po odpravi fevdalnih lastninskih odnosov v 18. stoletju je Panovec postal državna last, 
kar je – z izjemo manjšega dela, ki je v občinski lasti – še danes. Z strokovnimi posegi 

na Panovcu se je sredi 19. stoletja ukvarjal znameniti gozdar Jožef Ressel, znan kot 
izumitelj ladijskega vijaka in mnogih drugih izumov.Gozd kot tak je bil vedno zanimiv tudi za 
samooskrbo domačinov z drvmi in še danes je tako. V preteklosti je Panovec veljal za zimsko 
delovišče, saj so gozdarji, ko je v hribih zapadel sneg in je pritisnil mraz, prišli sekat v dolino, 
kjer je občutno milejša klima. Že od takratnih časov je gozd prepreden z vlakami za spravilo 

lesa, ki pa so jih sprehajalci v novejšem času spremenili v sprehajalne poti in kolesarske steze. 

Tekst in foto: Florjan Omejc

nižjih predelih imeti imeniten gozd, saj mu ni 
para od italijanske Gorice do Nanosa. Zaradi 
bujne rasti dreves in tudi robide ter leske tu-
kajšnji gozd zahteva nekoliko več negovalnih 
del kot višje ležeči gozdovi. Na isto površino se 
je potrebno v fazi mladja in gošče vračati tudi 
dvakrat letno, predvsem zaradi sprotnega od-
stranjevanja robide, ki bi sicer zamorila želene 
drevesne vrste. 
Če vas je pred kratkim pot zanesla v Panovec, 
ste zagotovo srečali tudi kakšnega gozdarja. 
Obiskovalci, ki v mestu pogrešajo mir in sveži 
zrak, nas gozdarje včasih gledajo postrani, ko 
se v Panovcu zasliši motorna žaga in tovornjak 
pride po les. Toda Slovenski državni gozdovi 
(SiDG), ki z gozdovi upravljamo v imenu Repu-
blike Slovenije, moramo skrbeti tudi za ta gozd, 
čeprav je njegova rekreacijska vloga bolj izrazi-
ta kot lesnopredelovalna. 
Tudi v prihodnje bomo morali skrbno in preu-
darno gospodariti s Panovcem in pazljivo izva-
jati gozdna dela. Samo na takšen način bomo 
ohranjali ta prvinski košček narave ob stičišču 
alpskega in mediteranskega podnebja, ki za 
domačine pomeni zeleni raj ob betonski džun-
gli. 

Panovec uporabljali za strokovno udejstvova-
nje. Takrat so tukaj tudi zasadili različne tuje 
drevesne vrste, tako da lahko danes na Pa-
novcu opazujete tako mediteranske kot alpske 
drevesne vrste ter bogat živalski svet. 
Panovec je lep primer, kako je mogoče tudi v 

Ko smo predvidena dela na 
Panovcu predajali našim po-
dizvajalcem, so bila drevesa 
še gola…danes je na robu 
Nove Gorice vse v zelenem.
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V POSLOVNI ENOTI POSTOJNA 
SO SE POGLABLJALI V KLASIFIKACIJO LESA

Da bi se izognili nejasnostim in dvomom, smo sredi marca v Poslovni enoti Postojna organizirali izobraževanje, v okviru katerega 
smo se bolje podučili o lani sprejetem Pravilniku o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike 
Slovenije. Pravilnik, na podlagi katerega razvrščamo les v kakovostne razrede, se namreč bistveno razlikuje od predhodnega. 
Da bi izobraževanje potekalo na najvišji strokovni ravni, smo se povezali s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, ki je 
hkrati tudi trenutni strokovni arbiter v primeru reklamacij, ki jih SIDG in kupec ne uspeta rešiti sporazumno. Strokovno tolmačenje 

smo izvedli v Starem Trgu, na lesnem skladišču kupca MBS. Ugotavlja-
mo, da bi bilo določene stvari v pravilniku potrebno prevetriti, dopolniti in 
popraviti, da bi zmanjšali možnosti napak oziroma olajšati strokovno delo 
naših odpremnikov. S tem bi se izognili tudi nepotrebnim reklamacijam, ki 
so v večini primerov posledica nedoslednosti v pravilniku.

Tekst in foto: Boris Semenič

ŠTUDENTOM SMO 
PREDSTAVLJALI NAŠE DELO

Kot potencialni delodajalec smo se 27. mar-
ca 2018 predstavili študentom na kariernih 
dnevih Oddelka za gozdarstvo in obnovljive 
vire Biotehniške fakultete. Kljub pozni uri je 
bilo na «mini zaposlitvenih intervjujih» s štu-
denti na Kariernih dnevih Oddelka za gozdar-
stvo zelo pestro. Študenti so nam predstavili 
svoje življenjepise in delovne izkušnje, ki so 
si jih pridobili tekom študija. Za dober kader 
na področju gozdarstva se nam ni bati. Ima-
mo dober potencial, željan praktičnih znanj 
in izkušenj.

UTRINKI ZADNJIH MESECEV

NA OBISKU PRI NAJVEČJEM PREDELOVALCU V ZDRUŽENEM KRALJESTVU
Na povabilo škotskega družinskega 
podjetja BSW Timber Ltd se je skupina 
iz različnih slovenskih gozdarskih inšti-
tucij v aprilu udeležila tridnevnega sre-
čanja na Škotskem. Srečali smo se s 
predstavniki ministrstva, pristojnega za 
gozdarstvo, vodstvom državnega pod-
jetja za gozdarstvo ter si ogledali proi-
zvodne obrate podjetja BSW Timber Ltd, 
ki je največji predelovalec lesa v Združe-
nem kraljestvu Velike Britanije in Sever-
ne Irske. 
Na letnem nivoju na sedmih lokacijah 

predelajo okoli dva milijona m3, zapo-
slujejo 1200 ljudi in letno ustvarijo okoli 
330 milijonov evrov prihodkov. Leta 1999 
so v Latviji odprli žago, kjer na leto pre-
žagajo 400.000 kubičnih metrov hlodo-
vine. Poleg tega so pred tremi leti odku-
pili podjetje Tilhill forestry, ki je največje 
podjetje za gospodarjenje z gozdovi in 
ima v upravljanju preko 200.000 ha goz-
dov z letnim posekom okoli dva milijona 
m3. Omenjeno podjetje nam je na terenu 
predstavilo način gospodarjenja z dr-
žavnimi gozdovi ter tudi, kako poslovno 

sodelujejo z zasebnimi lastniki gozdov.
Podjetje BSW Timber Ltd je tudi poten-
cialni vlagatelj v predelavo lesa v Slo-
veniji in glede na videno ter ponujeno 
pomoč z njihove strani, lahko rečem, da 
si v Sloveniji lahko samo želimo takega 
vlagatelja. Slovensko delegacijo smo se-
stavljali: Marjan Podgoršek (MKGP), Ja-
nez Zafran (MKGP), Marjan Hren (Zveza 
lastnikov gozdov), Janez Marinčič (GIZ), 
Janez Mazej in Damjan Golovrški (SiDG).

Tekst in fotografije:
Damjan Golovrški

Predstavitev gospodarjenja z zasebnimi 
gozdovi

 Ogled proizvodne hale na družbi BSW 
Timber Ltd

Sestanek na sedežu BSW 
Timber Ltd

SLOVENSKE GOZDARSKE SMUČARSKE TEKME 
POKLJUKA 2018

V začetku marca smo se na Pokljuki, kjer sta nas pričakala obilna snežna odeja 
in sončen dan, zbrali slovenski gozdarji ter se pomerili v smučanju. Tekma v 
veleslalomu je potekala na smučišču Viševnik, tekači pa smo se pomerili na 
delu biatlonskih prog na Rudnem polju.
Zbralo se je kar okrog 80 kolegic in kolegov iz različnih gozdarskih organizacij, 
ki so zastopali 13 ekip. Med njimi je bila tudi manjša, le dvočlanska ekipa SiDG. 
Našemu vabilu so se odzvali tudi gozdarji iz Italije (Furlanije - Julijske krajine in 
Južne Tirolske). 
Slovenski državni gozdovi (SiDG) so kot sponzor prireditev podprli. V vele-
slalomu sta tekmovala naša sodelavca Boštjan Rozman, ki je med mlajšimi 
moškimi osvojil 3. mesto, in Branko Štunf, ki je tudi podelil medalje najboljšim 
v veleslalomu. »Dogodka sem se veselil, saj zelo rad smučam, hkrati pa sem 
se srečal z bivšimi sodelavci in sošolci, s katerimi se že nekaj časa nisem videl. 
Med samim tekmovanjem sem z zanimanjem spremljal svoje sotekmovalce ter 
dal vse od sebe, ko je napočil moj čas. Dosegel sem 3. mesto in s tem podjetju 
SiDG prinesel prvo medaljo,« je po tekmi povedal Boštjan Rozman.

Tekst: Janez Koneč-
nik, fotografije: Katja 
Konečnik in Matija 

Mediževec

… je sledil 
praktični del, ki 

smo ga izvedli 
na lesnem 

skladišču, kjer 
smo hlode 

razvrščali v 
kakovostne 

razrede. 
Strokovne debate 

so se razvile ob 
praktično vsakem 

sortimentu.

Po teoretičnem predavanju 
Petra Boleta iz Srednje 
gozdarske in lesarske šole 
Postojna …

V PROSTORIH SIDG 
V KOČEVJU SMO NAMESTILI 

DEFIBRILATOR
Pri zastoju srca je znanje temeljnih postopkov 
oživljanja neprecenljivo, saj lahko z njim srce, ki 
je zastalo, vnovič poženemo v tek in ga z upo-
rabo avtomatskega defibrilatorja (AED) tudi po-
vrnemo v normalni ritem, s čimer lahko človeku 
rešimo življenje. V SiDG smo se zato odločili za 
nakup defibrilatorja, ki smo ga namestili v pro-
store na Rožni ulici v Kočevju. 
Da bi se ustrezno usposobili, smo organizira-
li tudi tečaj temeljnih postopkov oživljanja, kjer 
smo poseben poudarek namenili pravilni upora-
bi zunanjega avtomatskega defibrilatorja. Naši 
sodelavci, ki izvajajo dela na terenu, pa so se 
postopki oživljanja seznanili na usposabljanjih v 
izvedbi Rdečega križa Slovenije. 

Tekst in foto: Roman Zadnik

NUJNA OBNOVA OBJEKTOV V BAZI 
20 POTEKA PO NAČRTIH

Strokovna skupina, sestavljena iz predstavnikov 
ministrstva za kulturo, ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije, Dolenjskega muzeja, obči-
ne Dolenjske Toplice in poslovodstva SiDG si je 11. 
aprila ogledala potek obnovitvenih del v Bazi 20. Na 
terenskem ogledu je bil sprejet tudi sklep, da se stro-
kovna skupina v juniju 2018 preoblikuje v programski 
svet za celovito usmerjanje vzdrževanja in upravlja-
nja omenjenih kulturnih spomenikov. 
Družba SiDG je namreč decembra 2017 prevzela 
v vzdrževanje štirih kulturnih spomenikov državne-
ga pomena v Kočevskem Rogu - Bazo 20, Bunker 
44, Partizansko bolnišnico Jelendol ter Partizansko 
bolnišnico Zgornji Hrastnik. Februarja 2018 je bil v 
Bazi 20 opravljen popis stanja objektov v Bazi 20 
ter izdelan seznam nujnih obnovitvenih del. Marca 
2018 smo za nujna obnovitvena dela pridobili pogo-
je in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije ter pričeli z deli, ki jih je mogoče izvesti do 
praznovanja 75. obletnice postavitve Baze 20 konec 
aprila.

Tekst in foto: dr. Robert Robek

Strokovna skupina, ki spremlja 
obnovo kulturnega spomenika 
Baza 20, je z zadovoljstvom 
ugotovila, da dela potekajo po 
načrtih.
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13. marca 2018 smo izvedli žrebanje za nagradno križanko iz pete številke Korenine.
Tričlanska komisija sodelavcev SiDG je ugotovila, da so vse prispele rešitve pravilne. Izmed njih je izžrebala tri nagrade.

Dobitniki so nagrade prejeli po pošti. Rešitev križanke (geslo v zelenem polju) se je glasilo: »SNEŽNA PRAVLJICA«

Izžrebanci nagradne križanke - Korenina št. 5 so:

1. nagrada – termovka:
MOJCA KRAJNC, RUŠE

2. nagrada – naglavna svetilka: 
LEJA TRDAN, RIBNICA

3. nagrada – 
rokovnik z lesenimi 

platnicami:
NEJC MARINAC, 

JELŠANE

Vsi, ki uživate v družbi ptic, jim lahko, sploh v spomladanskem času 
pomagate pri njihovem gnezdenju. Zgradite jim ptičjo hišico na svo-
jem vrtu, one pa bodo poskrbele, da bo vaš vrt brez nezaželenih 
gostov. 
Pri izdelavi ptičje hiške bodite pozorni na to, da je vzdržljiva, vodo-
odporna in dobro ptritrjena na podlago ali drevo. Poskrbite tudi, da 
bo imela lahek dostop v notranjost, kar je pomembno predvsem v 
zimskih mesecih, saj jo boste tako lažje očistili. Les bo za izdelavo 
najboljši material. Za streho lahko poleg lesa uporabite aluminij, dru-
ge kovine niso priporočljive, saj se lahko na soncu močno segrejejo. 
Nič pa ne bo narobe, če boste uporabili kos debla, v katerega boste 
zvrtali dovolj veliko luknjo, da bodo ptice v njem našle svoj dom. 

KRATKA PRAVILA IN NAVODILA 
Pri izdelavi načrta strehi prištejte vsaj tri centimetre roba, da bo ob 
dežju vhod v hiško ostal suh. Kljub vsemu bo verjetno nekaj kapljic 
vendarle pristalo v notranjosti, zato v dno hiške zvrtajte nekaj drob-
nih lukenj. To pa bo koristilo tudi prezračevanju, še posebej v pole-
tnih mesecih, ko se temperature nekoliko zvišajo. Vhod prilagodite 
velikosti ptic, ki jim hiško namenjate. 

KAM HIŠKO POSTAVITI? 
Pomembno je, da najdemo za hiško varno za-
vetje, kjer je plenilci ptic ne bodo mogli doseči. 
Zaželeno je tudi, da je nekoliko odmaknjena od 
neposrednega sonca. Če želite imeti v bližini več 
ptičjih hišk, potem med njimi ohranite določeno 
razdaljo, saj se tudi ptičke borijo za svoj teritorij 
in ga branijo. Če bodo stale preblizu, se utegne 
zgoditi, da bodo izgubile veselje do gnezdenja 
in si poiskale mirnejši kraj za iskanje hrane. 

ALI JIH ŠE HRANIMO? 
Drži, da imajo ptice v tem času že dovolj 

hrane, nič pa ne bo narobe, če jim jedil-
nik popestrite s semeni buč, sončnic, 
orehi, lešniki, drobtinicami kruha in ke-
ksov, pa tudi sadja se ne bodo bra-
nile. Ne pozabite jim privoščiti tudi 
vodo. Mnoge ptice obožujejo tudi 
kopeli, tako bo večji škaf napolnjen 
z vodo, prava atrakcija, za lepšo po-

dobo pa si lahko omislite tudi fontano. 

Nič ne bo 
narobe, če 

jim tudi v 
pomladnih 

mesecih na-
sujete nekaj 

hrane.

Dobro nareje-
na hiška bo v 
zadovoljstvo 
tako vam kot 
tudi pticam.

Vhod prilagodite 
velikosti ptic, ki jim 
hiško namenjate.

Hiško postavite 
na mesto, kjer ni 
neposrednega 
sonca, v bližini 
pa ni nevarnih 

plenilcev.

GREMO NA IZLET
PO GOZDNIH POTEH
Gozdarji so prve gozdne učne poti 
uredili kot pripomočke pri spoznava-
nju gozda in gozdarjevega dela v njem. 
Cilj in želja načrtovalcev učnih poti je, 
da se na poti ustavimo, spoznavamo in 
opazujemo ter se skušamo približati goz-
du, drevesom, rastlinam in živalim. Opazujemo lahko tako drevesne 
vrste, med katerimi se bohotijo bukev, jelka, trepetlika, rdeči bor, beli 
gaber, macesen, smreka in mnoge druge, pa tudi številne zeli, grmičevja, 
gobe in druge spremljevalce gozdnih tal. 

Na gozdno učno pot po 
Radovljici 
Gozdna učna pot v Radovljici velja za eno 
prvih poti v Sloveniji. Primerna je za vse, sta-
rejše, pa tudi mlajše obiskovalce in razisko-
valce gozda. Dolga je 2,5 kilometra, a je za 
mlajše obiskovalce tudi nekoliko skrajšana. 
Na poti boste srečali predstavitve številnih 
drevesnih vrst, starih orodij, lovskih tematik, 
predstavitev živali, užitnih rastlin in grmičev-
ja, pa tudi številne druge zanimivosti. 

Rozkina gozdna učna pot 
Rozkina pot se vije vse od Bolfenka pa do Razglednika. Prvotni namen 
je obiskovalcem približati Pohorje, ki zagotovo velja za eno najbolj na-
ravnih območij Slovenije, pa tudi srednje Evrope. Pohorje velja za edino 
silikatno gorovje v Sloveniji in je po-
membno tako v geomorfološkem, 
hitrološkem, biološkem in kulturno-
krajinskem pogledu. Na sprehodu 
boste srečali številne potočke in 
slapove, če se boste odpravili še po 
nekaterih drugih poteh po obronkih 
Pohorja, pa boste našli tudi številna 
jezera, ki so dom redkih in ogrože-
nih rastlinskih in živalskih vrst. Pot 
je dolga tri kilometre, dobro utrjena 
in označena. Znaki poti so smreka 
in rumeno-modra markacija na belem pravokotniku. Vodi nas od 

zgornje postaje žičnice proti cerkvi sv. Bolfenka, nato po 
severnem pobočju na Razglednik, od ko-

der se spusti na južno stran proti 
Železničarskemu domu in nato po 
sprehajalni poti nazaj do Bolfenka.

Tičnica na Koroškem 
V lepo urejenem okolju Rožnika se zače-
nja gozdna učna pot Tičnica, ki jo najdemo 
ob ovinkastem klancu proti Legnu v Slo-
venj Gradcu. Nad obvoznco pri nekdanji 
tovarni usnja se vzpenjamo po stezi, ki nas 
vodi skozi Štolcerjevo barje in skozi gozd 

do učilnice v naravi. Med potjo najdemo številne ta-
blice z oznakami dreves, predstavljene pa so tudi druge, številne zanimi-
vosti. Pot se zaključi pri cerkvi sv. Jurija na Legnu, ki velja za edinstven 
arheološki spomenik s steklenim podom, pod katerim so ohranjeni sta-
roslovanski grobovi.

POUČNO IN ZABAVNO 
Spoznajmo drevesne 
vrste, živali in šumeče 

potočke

NAZAJ K NARAVI
V Sloveniji imamo zelo 
veliko urejenih gozdnih 
učnih poti, ki nas učijo 

spoznavati naravo, opa-
zovati živali v gozdu in 

seeznaniti se s številnimi 
zdravilnimi rastlinami, ki 
jih gozd ponuja človeku. 
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