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Spoštovane sodelavke 
in sodelavci.
Pred nami je letošnja druga številka internega glasila Korenina. Nova vsebinska in 
oblikovna postavitev, veliko novih sodelavcev iz družbe in izven nje, je s prispevki in 
slikovnim materialom  obogatilo in nadgradilo dosedanje glasilo. Prepričan sem, da 
delim vaše mnenje, da si oblikovalci in uredniški odbor zaslužijo čestitke. Nenazadnje 
smo na njihov račun tudi s strani zainteresirane javnosti prejeli veliko vzpodbudnih in 
pohvalnih besed.
Sicer pa je delo vas in naše družbe v prvih osmih mesecih letošnjega  leta zaznamoval 
uničujoč decembrski vetrolom, ki je po oceni ZGS tako ali drugače poškodoval 70 od-
stotkov vseh površin državnih gozdov. Dodobra je vplival na potek poslovanja družbe 
in realizacijo z letnim planom zastavljenih ciljev. Tako je bilo  v tej naravni ujmi v nekaj 
urah podrtih krepko čez milijon kubičnih metrov predvsem iglastih gozdov smreke 
in jelke. Kot da to ni bilo dovolj, je nad našo družbo in njenim delom visela še druga 
nevarnost – namnožitev podlubnikov. Najhuje je bilo na Kočevskem in Postojnskem 
ter Koroškem. 
Odgovorni v družbi so se smelo in odločno lotili sanacije porušenega drevja praktično 
v vseh delih Slovenije.  Na poti nam je stalo veliko ovir: vremenske razmere v februarju 
in marcu, zapletene birokratske poti pri izbiri izvajalcev sanacije, preračunljivost kupcev 
lesa v trenutku, ko so se na trgu začeli pojavljati viški lesa, nerazumevanje razsežnosti 
naravne nesreče in posledično nerazumljivo ukrepanje (sankcioniranje) s strani ZGS in 
nekaterih na Inšpektoratu za gozdarstvo RS, zapleti s posameznimi župani, neobjek-
tivno prikazovanje dejanskih razmer v nekaterih medijih itd…. Kljub temu smo danes 
lahko vsi skupaj ponosni. Konec avgusta beležimo več kot milijon kubičnih metrov 
posekanega, spravljenega in odpeljanega lesa do kupcev ali na skladišča. SiDG je 
prvo nalogo opravil z odliko.
Toda pred nami je v jesenskem in pomladanskem času enako zahtevna naloga: 
velikopovršinska obnova gozdov, kot jo predvideva sanacijski načrt ZGS. V relativno 
kratkem času bo potrebno posaditi nekaj milijonov sadik različnega gozdnega drevja 
in ga v prihodnje tudi negovati in varovati.
Prav zaradi povedanega smo se v družbi odločili, da 13. oktobra 2018 organiziramo 
vseslovensko akcijo pogozdovanja. Potekala bo na več krajih širom Slovenije, kjer 
imamo državne gozdove. Organizacijski postopki za to akcijo so v teku.
K sodelovanju na akciji bomo poleg vseh zaposlenih v družbi SiDG povabili tudi di-
jake, študente gozdarstva, tabornike in skavte, zaposlene na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije, Zvezo ekoloških gibanj, ZGS, poslovne partnerje, predsednika države in vse 
državljane, ki jim ni vseeno za naše gozdove.
Namen akcije je pokazati, da odgovorno skrbimo za gozdove, povezati različne inštitu-
cije in organizacije, ki se ukvarjajo z gozdom, in ozaveščati javnosti o pomenu obnove 
gozdov za naše življenje.
Vsem sodelavkam in sodelavcem se iskreno zahvaljujem za vložen trud in delo ob izva-
janju ukrepov sanacije. Enako pričakujem tudi ob akciji vseslovenskega pogozdovanja, 
katerega pomembno sporočilo bo druženje, sodelovanje in odgovornost do narave in 
prihodnosti.
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Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Izdaja:

Slovenski državni gozdovi d.o.o.,
Rožna ulica 39, Kočevje

Naklada:

500 izvodov

Urednici:

Katarina Stanonik Roter,
Suzana Rankov

Uredniški odbor:

Zlatko Ficko, glavni direktor,
Dejan Kaisersberger, direktor za 

FRK, Marta Briški, vodja splošnih 
služb,

Miha Zupančič, vodja službe za 
gozdarstvo, Robert Robek, vodja 
oddelka za gozdno gradbeništvo, 
Branko Štunf, vodja PE Ljubljana, 
Ernest Ruter, vodja PE Maribor, 

Zvonimir Žagar, vodja PE Kočevje, 
Tomi Ivanič, vodja PE Postojna, 
Roman Zadnik, varstvo pri delu
in varovanje, Suzana Rankov, 

korporativno komuniciranje, Katarina 
Stanonik Roter, korporativno 

komuniciranje.

Fotografija na naslovnici:

Dreamstime

Oblikovanje in prelom:

Salomon d. o. o., Ljubljana

Tisk:

Unitis d. o. o., Postojna

Revija Korenina
je tiskana na recikliranem papirju.



3

Kljub izrednim razmeram 
uspešno v prvem polletju

POSLOVNI
REZULTATI

Tekst: Dejan Kaisersberger,
direktor za finance,

računovodstvo in kontroling Poslovanje v prvem polletju 2018 je potekalo povsem 
v luči sanacije decembrskega vetroloma. Kljub neugo-
dnim vremenskim razmeram v prvem kvartalu in izre-
dnim razmeram, ki so bile posledica obsežne sanacij-
ske sečnje v Sloveniji in sosednjih državah, smo v prvih 
šestih mesecih poslovali dobro, pri marsikateri postavki 
tudi nad planom za letošnje leto. Zasluga za to gre izre-
dnim naporom naših zaposlenih. 

V začetnih mesecih nam je največ težav pri 
poslovanju povzročila visoka snežna odeja, ki 
je skoraj povsem onemogočila izvajanje del 
na terenu. V nadaljevanju poletja smo uspe-
li nadoknaditi zaostanek iz prvega kvartala. 
Rezultat poslovanja je tako količinsko blizu 
planiranih vrednosti. V prvih šestih mese-
cih smo posekali 626.085 m3, kar je sedem 

V DRUGEM POLLETJU PRIČAKUJEMO BOLJŠI REZULTAT PROIZVODNJE

Z lastnimi zmogljivostmi za gozdno proizvodnjo, ki smo jih v začetku 2018 prevzeli od 
Snežnika, še nismo uspeli realizirati vseh zastavljenih ciljev.  Lastna proizvodnja tako 
količinsko še ni dosegla planiranega tempa, vendar za drugo polletje predvidevamo 
boljši rezultat, tako zaradi ugodnih vremenskih razmer kot optimiranja izvedenih del in 
nakupa nove opreme. 
Zmogljivosti za transport lesa delujejo predvsem na področju PE Kočevje, in sicer 
opravljajo transport za hčerinsko podjetje Snežnik ter dovoz GLS na skladišča. V 
prvem polletju smo z lastnim transportom (4 tovornjaki) prevozili 30 tisoč m3 in opravili 
40.000 kilometrov. 

odstotnih točk nad planom in štiri odstotne 
točke nad lansko realizacijo. Zadovoljni smo 
lahko tudi s skupnimi prihodki, ki so znašali 
32.373.103 evrov, kar je štiri odstotne točke 
nad planom in devet odstotnih točk nad rea-
lizacijo v prvih šestih mesecih leta 2017.  
Zaradi velikega stroškovnega pritiska in za-
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KAJ NAS ČAKA

Če želimo nadoknaditi zaostanek pri 
doseganju planiranega dobička, ki je 
nastal predvsem kot posledica višji 
stroškov sečnje in spravila in dolge 
zime, so naši trije največji izzivi do 
konca leta predvsem: 
1. odprodaja zalog na skladiščih, 
2. izboljšanje prodajne cene predvsem 
preko sortimentne strukture GLS, 
3. izvajanje mesečne prodaje GLS v 
znesku vsaj 130.000 m3. 
Čaka nas torej veliko dela, pri čemer je 
potrebno računati tudi na vremenske 
razmere.

sičenosti trga s surovino, ki je prinesla nižje 
prodajne cene in zastoje pri prodaji obsežne 
sanitarne sečnje, je poslovni izid iz poslova-
nja nekoliko nižji od planiranega. Medtem 
ko smo načrtovali 8.228.817 evrov poslov-
nega izida iz poslovanja, smo ga dosegli 
6.496.585. 
Stanje na trgu storitev del v gozdovih je bilo 
zaradi katastrofalnega vetroloma v državnih 
in zasebnih gozdovih ter nekaterih sosednjih 
pokrajinah v prvi polovici leta takšno, da je 
povpraševanje po gozdarskih storitvah moč-
no presegalo ponudbo. Posledično je prišlo 
do dviga cen storitev ter do zastojev pri od-
daji del. Za več kot 200.000 m3  javnih naro-
čil za sečnjo in spravilo namreč nismo prejeli 
nobene ponudbe in smo morali oddajo po-
navljati, s čimer smo se izpostavili težavam 
z realizacijo kratkih rokov na sanitarnih od-
ločbah. Stroški za opravljene storitve sečnje 
in spravila so v prvih šestih mesecih dosegli 
vrednost 21,06 EUR/m3 v primerjavi s pla-
niranim stroškom navedenih storitev v višini 
17,69 EUR/m3. 
Bolj smo lahko zadovoljni z doseženo pov-
prečno prodajno ceno na kamionski cesti. 
Ta je namreč v prvem polletju znašala 53,11 
EUR/m3 v primerjavi s planirano povprečno 
letno prodajno ceno v višini 51,00 EUR/m3. 
Dosežena cena je rezultat kombinacije pro-
daje GLS na osnovi javnega zbiranja ponudb, 
kratkoročnih in dolgoročnih pogodb, ki so 
bile sklenjene v začetku marca. Ker se po-
večuje delež prodaje po dolgoročnih pogod-

bah, za katere velja, da imajo nekoliko nižjo 
ceno, bo prodajna cena vsak mesec nižja v 
primeru, če se sortimentna struktura GLS ne 
bo izboljšala.
Sortimentna struktura je po kvaliteti sicer 
odstopala od planske. Največji zaostanek 
je pri iglavcih klase B, ki smo jih prodali le 
6%. Glede na velike razlike med poslovnimi 
enotami kaže na to, da bi že manjši popravki 
klasiranja lahko prispevali k vsaj dvema mili-
jonoma višjim prihodkom na letni ravni. Glede 
na vedno višje stroške in stabilne tržne cene 
je to naš glavni izziv za prihodnje, v kolikor 
želimo obdržati raven dobičkonosnosti na 
današnji ravni.  
Izpostaviti velja tudi vzpostavitev skladišč za 

hlodovino iglavcev, s katerimi smo pospešili 
realizacijo sanitarne sečnje. V januarju smo 
skladno s poslovnim načrtom pričeli s poslo-
vanjem preko prvega centra za zbiranje in pre-
delavo na Snežniku, do konca junija pa smo 
vzpostavili še šest začasnih  skladišč s ciljem, 
da les v najkrajšem možnem času spravimo iz 
gozda. Skladišča se nahajajo na območjih PE 
Kočevje in PE Postojna. Ob koncu avgusta 
je bilo na vseh lokacijah skupaj skladiščenih 
približno 96.000 m3 GLS.
Pri oblikovanju skladišč vzpostavljamo tudi 
sistem skladiščnega poslovanja in materi-
alnega blagovnega knjigovodstva.  Prodaja 
GLS preko skladišča je sicer obremenjena z 
dodatnimi stroški, ki jih kupec mora priznati. 
Dodatni stroški so se oblikovali predvsem v 
prevozu na skladišče ter manipulativnih stro-
ških na skladišču. 
Glede na obseg sanitarne sečnje, ki mu kup-
ci niso uspeli slediti, je bil dovoz na skladi-
šča bistveno večji od prodaje iz skladišč.  Pri 
oblikovanju nadaljnjega programa prodaje 
bomo s prodajo poskušali zmanjšati zaloge 
na skladiščih ter iskali dodatne možnosti za 
hitrejšo prodajo kupcem, na primer  preko 
elektronskih dražb.
Kljub dolgo trajajoči zimi pa smo v prvem 
polletju zabeležili zelo dobre rezultate v goz-
dnem gradbeništvu. Uspeli smo namreč re-
alizirati  65% planiranih investicij v gozdno 
infrastrukturo, 46% planiranih stroškov goji-
tveno varstvenih del in 19% stroškov vzdrže-
vanja gozdne infrastrukture. 
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»Pomladimo
gozdove«

13. oktober 2018 od 9.00 ure dalje. 
V primeru slabega vremena bo akcija prestavljena za en teden,

na 20. oktober 2018.

Lokacije pogozdovanj:

Na območju PE Ljubljana:
Ravnik pri Logatcu

Na območju PE Maribor: 
Lovrenc na Pohorju 

in Ribnica na Pohorju

Na območju PE Postojna:
Trnovo v MO Nova Gorica

Podkraj - nanos v Občini Ajdovščina

Na območju PE Kočevje:
Mozelj v Kočevju

Več informacij o akciji bo SiDG objavljal na:

spletni strani družbe www.sidg.si in na družabnih omrežjih Facebook in Instagram

Udeležba na lastno odgovornost
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POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA

Tako kot na ostalih poslovnih enotah 
je tudi pri nas drugo četrtletje zazna-
movala sanacija vetroloma, in sicer 
na območjih GGO Bled, Kranj in GGO 
Ljubljana, deloma tudi na območju 
GGO Celje in Nazarje. Na območju 
PE Ljubljana je bila večina vetrolo-
ma na nadmorskih višinah od 800 do 
1.400 metrov, zato smo lahko nada-
ljevali s sanacijo vetroloma šele ko-
nec meseca aprila in v začetku maja. 
V mesecu aprilu in maju smo prekinili 
vso redno sečnjo in vse napore vložili 
v sanacijo vetroloma na zahodnem 
delu PE Ljubljana, pomoč smo ponu-
dili tudi sosednji PE Kočevje s tremi 
oddajniki in PE Maribor z enim od-
dajnikom. Trenutno izvajamo sanaci-
jo vetroloma in sanacijo podlubnikov 
z enajstimi do dvanajstimi oddajniki. 
V spomladanskem obdobju smo po-
leg sanitarnih sečenj  izvajali gojitve-
na in varstvena dela na podlagi le-
tnega plana. Poseben poudarek smo 
namenili obnovi gozdov, ki so bili po-
škodovani od žledoloma in kasneje 
od podlubnikov, in sicer s sadnjo na 
območju GGO Ljubljana. Na območju 
GGO Ljubljana smo pripravili sestoje 
in izvedli sadnjo na površini 40 hek-
tarjev. 
Posebno skrb smo namenili tudi 
odpravljanju poškodb na gozdnih 
cestah po spravilu in odvozu GLS, 
izgradnji gozdnih vlak in zagotavlja-
nju varnega odvoza GLS, ker so bile 
konec lanskega leta in v prvi polovici 
leta 2018 neugodne vremenske raz-
mere za gozdno proizvodnjo in odvoz 
GLS. Na območju Komatevre, GGE 
Jezersko sta zaradi velikih količin 
izvedene sečnje in dotrajanosti po-
pustila dva lesena mostova, ki nista 
bila več varna za prevoz GLS. Zato 
smo izvedli popise del za zamenjavo 
mostu in  javno naročilo ter izbrali 
najugodnejšega ponudnika. Izbrani 
izvajalec je v skladu s popisom iz-
vedel vsa potrebna dela in sedaj sta 
mostova zopet varna za odvoz GLS.  

Tekst: Branko Štunf

NOVICE S TERENAPOSLOVNA ENOTA POSTOJNA 

Drugo četrtletje je na PE Postojna 
zaznamovala povečana intenziteta 
sanacijskih sečenj zaradi vetroloma v 
decembru 2017. Še v mesecu aprilu 
smo bili namreč zaradi visoke snežne 
odeje primorani izvajati pluženja višje 
ležečih predelov, ki so omogočile do-
stop izvajalcem do površin poškodo-
vanih po vetrolomu. 
V tem obdobju smo pridobili dovo-
ljenje za zaporo državne ceste Grda 
draga-Pudob. Kljub temu  so nave-
deno cesto, ki vodi skozi zaselek Ko-
zarišče zaprli zaradi ureditve novega 
vodovoda in kanalizacije. Zapora, ki 
bo trajala približno mesec in pol, bo 
nekoliko zmanjšala število kamion-
skih prevozov, saj so sedaj primorani 
izvažati les preko drugih veliko daljših 
in manj primernih gozdnih cest.
V spomladanskem obdobju smo po-
leg sanacijske sečnje izvajali številna 
dela v povezavi z odpravo posledic 
po žledolomu, pretežno pa je šlo za 
obnovo gozdov s sadnjo. Velika ve-
čina sadnje je bila podprta z evrop-
skimi sredstvi, nekaj pa jih je SiDG fi-
nanciral sam. V tem času smo zaradi 
nujnosti čim hitrejšega odvoza lesa iz 
gozdnih cest za določen čas zaposlili 
štiri oddajnike.
V mesecu maju smo na naši PE gosti-
li skupino gozdarjev iz Belgije. Pred-
stavili smo jim območja mašunskih 
gozdov, Rakovega Škocjana in Cer-
kniškega jezera.
V okviru splošno koristnih funkcij 
smo sanirali gozdno učno pot Mašun, 
ki je bila poškodovana zaradi decem-
brskega vetroloma.
Na področju prodaje smo se na PE 
poleg prodaje po dolgoročnih pogod-
bah posluževali javnih dražb in jav-
nega zbiranja ponudb. Ob tem smo 
z nekaterimi večjimi kupci sklenili do-
govor o odvozu večjih količin lesa v 
času poletnih mesecev. Ozko grlo pri 
večini kupcev  je pomanjkanje skla-
diščnih zmogljivosti, ki bi omogočale 
še hitrejši odvoz lesa iz gozda.
Dodatno smo z najemom zagotovili 
dve lokaciji za skladiščenje lesa izven 
gozda, ki prav tako služita hitrejšemu 
odvozu lesa iz gozda, še posebej v 
primerih, ko za tako velike količine 
lesa v kratkem času tega ni možno 
odpeljati neposredno na skladišča 
kupcev. 
V strukturi prodane lesne mase ima 
večinski delež jelka velikih dimenzij, v 
manjšem deležu pa je zastopana tudi 
smreka.

Tekst: Tomi Ivanič

POSLOVNA ENOTA KOČEVJE

Dogajanje na poslovni enoti Kočevje je letos 
močno zaznamoval decembrski vetrolom. Po 
zadnjih podatkih in izdanih odločbah je na po-
dročju operativne enote Kočevje poškodovanih 
497.158 m3, kar je več od prvotne ocene. Na 
operativni enoti Novo mesto je izdanih odločb 
za bruto 31.681 m3. Dejanski obseg vetroloma 
bo bistveno večji, saj v večini primerov presega-
mo ocenjene količine na odločbah. 
Površinska ocena poškodovanosti je okoli 70 
odstotkov gozdov. ZGS je izdal skupno 1167 
odločb. Zaradi neizvršljivosti  teh odločb v pr-
votno postavljenih rokih je zavod izdal še nado-
mestne odločbe za določene predele in sklepe 
o dovolitvi upravne izvršbe po drugi osebi z 
naknadnim rokom. Pri izdaji odločb po mo-
jem mnenju nismo vsi lastniki v enakopravnem 
položaju (ZS). Po dopisu ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (z dne 5.4.2018) 
je potrebno lastnikom gozdov, ki iz objektivnih 
razlogov, kot so vremenski pogoji, obsežnost 
sečnje, dostopnost ipd, niso sposobni realizirati 
prvotnih odločb, te izreči za nične in jim izdati 
nove odločbe z realnimi roki za izvedbo. Očitno 
pa je, da se teh navodil ne drži nihče. 
Na področju sanacije vetroloma v PE Kočevje 
dela v državnih gozdovih 30 sečnih strojev in 
preko 80 klasičnih skupin.  Mesečni odvoz GLS 
znaša  med 60.000 in 70.000 m3. Zaloge na 
kamionskih cestah se gibljejo med 30.000 in 
35.000 m3. Do konca meseca avgusta smo sa-
nirali preko 80 odstotkov vetroloma, pri čemer 
smo v operativni enoti Novo mesto že prekora-
čili predvidene količine. 
Ovire za sanacijo vetroloma so bile na začetku 
zasutost cest in sneg. Nadalje se je pojavil pro-
blem pretočnosti cest. Razmere na nivoju drža-
ve in Evrope so pokazale, da imamo premalo 
zmogljivosti za posek, spravilo in odvoze lesa. 
Pojavila se je tudi prenasičenost trga z GLS. 
Kupci so se začeli z različnimi izgovori izogibati 
dobavi lesa, kot so z nespoštovanjem pogod-
benih obvez, z nezmožnostjo plačila, pomanj-
kanjem prostora, z nezmožnostjo organiziranja 
transporta in podobno.
Zaradi zgoraj omenjenih problemov smo na 
PE Kočevje poiskali in aktivirali začasna skla-
dišča GLS. V nasprotnem primeru bi se nam 
ustavila celotna proizvodna veriga v gozdu. Na 
področju operativne enote  Kočevje imamo 
stalno skladišče za zbiranje in predelavo lesa 
v Kočevski Reki na skladišču Snežnika. Poleg 
tega smo vzpostavili še začasna skladišča v 
peskokopu (Kočevska Reka), na področju Tra-
te in bivšega podjetja LIK (najemnik Pogorelec). 
Dogovorili smo se tudi za najem prostora od 
podjetja Grča.  Skupna zmogljivost skladišč ob 
dobri organizaciji je med 95.000 in 100.000 m3, 
kar predstavlja četrtino letnega etata poslovne 

enote. Obseg del je bil na splošno prevelik, saj 
predstavlja vetrolom na operativni enoti Kočev-
je dvoletni etat. Zaradi povečane nevarnosti del 
pri poseku in spravilu so tudi učinki manjši, kot 
bi bili v normalnih delovnih razmerah.
V letošnjem letu ne zasledujemo večjih grada-
cij podlubnikov. Večji napad se pričakuje v letu 
2019.  Kljub vsemu smo se na iniciativo skupine 
za sanacijo vetroloma in ZGS (centralne enote) 
odločili za pripravo preko 120 lovnih dreves in 
izvajali tretiranje s fitofarmacevtskimi sredstvi. 
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Izredne razmere vetroloma terjajo tudi poseb-
ne prijeme. Zato smo takoj prekinili z rednimi 
sečnjami in preusmerili proizvodne zmogljivosti 
v Kočevje. Na začetku leta smo izvedli reor-
ganizacijo kadra in proizvodnih zmogljivosti. Iz 
predela operativne enote Novo mesto smo pre-
razporedili vodje operativnih enot in oddajnike. 
Dogovorili smo se za pomoč dveh oddajnikov 
iz PE Ljubljana, prerazporedili enega zaposle-
nega iz urejanja gozdov, zaposlili dva oddajnika 
(študenta) in dva skladiščnika. GGE Dobrepolje 
smo oddali PE Ljubljana. 
Kljub izrednim razmeram smo tudi vlagali nazaj 
v gozdove preko gojitvenih in varstvenih del, 
vlak, sanacije poškodb na gozdnih prometni-
cah, izdelave rampnih prostorov ter vlaganj v 
socialne funkcije gozda.
Na kadrovskem področju smo izgubili Ano-Ma-
rijo Rugole, ki je odšla v prodajno službo, in Da-
mjana Južniča, ki je začasno prevzel še vode-
nje gozdne proizvodnje. Na novo smo pridobili 
Simona Vukana, Petro Mihelčič, Nadjo Mikuž in 
Rudolfa Kovačiča.
Tekom leta so bili za naše zaposlene organizira-
ni razni tečaji in izobraževanja. Naj jih naštejem 
samo nekaj: tečaj oživljanja, program Life, var-
stvo in zdravje pri delu, tečaj izmere in razvršča-
nja GLS, komisija PEFC in FSC…

Tekst: Zvonimir Žagar

POSLOVNA ENOTA MARIBOR

Delo na poslovni enoti je v tem spomladanskem in poletnem času zaznamoval ve-
trolom iz decembra 2017. Dela so potekala skoraj izključno na sanaciji teh in drugih 
sanitarnih sečnjah. Največ dela s sanacijo imamo v operativnih enotah Črna, Radlje in 
Lovrenc. 
Poleg dolge zime je bila ovira za hitrejšo sanacijo tudi potreba po odprtju gozdov. 
Velik del vetroloma je na težjih, tudi nedostopnih terenih, zato smo naredili ali je še v 
delu preko 20 kilometrov novogradenj gozdih vlak in osem kilometrov rekonstrukcij. V 
tem obdobju je bilo precej javnih razpisov za sečnjo in spravilo neuspešnih. Ni namreč 
bilo prijaviteljev, kar kaže na pomanjkanje izvajalcev za takšno intenzivno delo. Do 
pomanjkanja usposobljenih izvajalcev je prihajalo predvsem zato, ker je bila podobna 
intenziteta vetroloma  tudi v zasebnih gozdovih in v sosednji Avstriji. Težavnost izvaja-
nja del na naših terenih se kaže v kar nekaj težjih delovnih nezgodah, ki so se zgodile 
v zasebnih  gozdovih, ena tudi pri delu v državnih gozdovih.
Zaradi velikih koncentracij sečenj na določenih območjih lokalni kupci, s katerimi ima-
mo sklenjene pogodbe, ne uspejo prevzeti vseh količin lesa, z bolj oddaljenimi kupci 
pa imamo kar nekaj logističnih težav. V juliju smo v Slovenj Gradcu skupaj z vodstvom 
podjetja pripravili sestanek z najpomembnejšimi kupci, na katerem smo se dogovorili 
za bolj učinkovito sodelovanje na tem področju. 
V začetku meseca julija je v Slovenj Gradec prišla tudi večja skupina gozdarskih stro-
kovnjakov iz Hrvatskih šum. Vodilne delavce posameznih uprav sta vodila član uprave 
Hrvatskih šum Igor Fazekaš in direktor gozdarskega sektorja  Krešimir Žagar. Najbolj 
jih je zanimala nova organiziranost slovenskega državnega gozdarstva, zato smo se 
srečanja poleg gostiteljev iz GG Slovenj Gradec udeležili tudi predstavnika ZGS  Bran-
ko Gradišnik in Vlado Petrič ter jaz kot predstavnik SiDG. Po srečanju so si v našem 
spremstvu v okolici Dravograda ogledali  poškodovane sestoje po vetrolomu.

Tekst: Ernest Ruter
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Pomembna vloga gozdov
Gozdovi, znotraj katerih lahko najdemo dve 
tretjini svetovne kopenske biotske pestrosti, 
imajo ključno vlogo v oblikovanju klime, po-
membno vplivajo na kroženje snovi in posa-
meznih elementov, hkrati pa zagotavljajo les, 
energijo za ogrevanje in veliko število nele-
snih proizvodov za več milijard ljudi. 
Trenutno klimatske spremembe vplivajo na 
gozdove preko dveh sklopov procesov: 

Podnebne spremembe
in obnova gozdov po ujmah

Tekst: dr. Gal Fidej,
Biotehniška fakulteta
Univerze v Ljubljani Podnebne spremembe bodo v naslednjem stoletju 

vzrok velikih sprememb v biosferi. Spremembe bodo še 
posebej pomembne v vseh svetovnih gozdnih ekosiste-
mih, ki močno vplivajo na splošno blaginjo človeštva.

1) dolgoročne in postopne spremembe v 
temperaturah in padavinah in 
2) spremembe v intenzivnosti in pogostosti 
naravnih motenj, kot so požari, vetrolomi, 
namnožitve insektov in suša.
Svetovno ozračje se še naprej segreva, zato 
pričakujemo, da bodo vrste zaznale tudi 

spremembe v lokalni klimi in spremenile svo-
ja območja pojavljanja bolj proti severu in v 
višje nadmorske višine. Kljub temu nekatere 
raziskave ugotavljajo, da določene vrste niso 
sposobne spremembe območja pojavljanja 
ali pa, da je naravna migracija teh vrst po-
časnejša, kot so spremembe temperature. 



9

Poleg sprememb v robnih delih arealov vrst 
so raziskovalci dokumentirali večji klimatski 
stres osebkov drevesnih vrst tudi v osrednjih 
delih območja, v katerem se pojavljajo. 

Spremembe v strukturi in vrstni 
sestavi
Ogrevanje ozračja bo povzročilo postopne 
spremembe v gozdovih, medtem ko spre-
membe v režimu naravnih motenj povzro-
čajo hitre in velike spremembe v strukturi in 
vrstni sestavi gozda, predvsem zaradi ujm, ki 

V žledu leta 2014 je bilo 
poškodovanih preko 9 milijonov m3 lesa. 

V letih 2015 do 2017 je sledila  gradacija 
podlubnikov, ki je zahtevala dodatnih 

4,5 milijonov m3 metrov lesa, vetrolom v 
lanskem letu pa 2,1 milijon m3 lesa.

RAZISKAVA POMLAJANJA 
PO VELIKIH UJMAH

Na Oddelku za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani smo v 
sodelovanju s SiDG zastavili raziskavo 
pomlajevanja po velikih ujmah na 
Notranjskem. Proučiti želimo potek 
naravne in umetne obnove in na 
podlagi rezultatov predlagati smernice 
za nadaljnje delo pri obnovi gozdov.

in semenarstvo, zmanjšale so se potrebe po 
raziskovalnem delu v povezavi z umetno ob-
novo gozda in zagotavljanjem zdravih sadik, 
vse manj je ustvarjanja novih znanj in preno-
sov znanj v prakso, pogosto so se pridoblje-
na znanja in veščine pozabila. 

Nezadovoljiv uspeh umetne 
obnove
Vse to se je odrazilo v nezadovoljivem uspe-
hu umetne obnove gozdov. Še zlasti je ne-
uspeh značilen pri nasadih z listavci (npr. 
gorski javor, veliki jesen, češnja), kjer je preži-
vetje sadik nizko ali pa je preživetje sadik za-
dovoljivo, vendar je kvaliteta osebkov izrazito 
slaba in ne upravičuje vložka v umetno obno-
vo. Umetna obnova z iglavci (npr. smreko kot 
predkulturo) je bolj uspešna in zato pogosto 
upravičena, po drugi strani pa ni primerna za 
večino rastišč, kamor jo (znova) vnašamo. 
Poleg vsega je umetna obnova sestojev s 
saditvijo ekonomsko in fizično zahtevna. To 
je še posebej izraženo v Sloveniji, kjer so 
stroški umetne obnove v primerjavi s tujino 
bistveno višji. 

Zakaj povečati delež umetne 
obnove
Vse našteto pa otežkoča že tako zahtevno 
odločitev o načinu obnove in izbiri drevesnih 
vrst. Delež umetne obnove v Sloveniji je smi-
selno povečati iz dveh razlogov: 
1) zaradi prilagajanja podnebnim spremem-
bam je nujno saditi genetsko raznolik GRM 
drevesnih vrst, ki so prilagojene na priho-
dnje podnebje (večja temperaturna nihanja, 
manj padavin, daljša sušna obdobja, višje 
temperature), in 
2) s povečevanjem jakosti in pogostosti 
naravnih ujm bo naraščala tudi potreba po 
umetni obnovi sestojev. 

povzročajo propad gozdov na večjih površi-
nah, pa tudi zaradi zmanjšane sposobnosti 
okrevanja gozda (sposobnost gozda, da se 
povrne v stanje, v kakršnem je bil pred ujmo). 
Najpomembnejši vpliv na spremembe v 
gozdovih imajo verjetno kombinirani učinki 
segrevanja ozračja in povečanja naravnih 
motenj. Eden od primerov je hitro širjenje 
podlubnikov kot posledica sušnega stresa 
dreves, hkrati pa boljših razmer (toplejša in 
daljša rastna sezona) za razvoj njihovih po-
pulacij. Drug primer takega negativnega vpli-
va pa so zaporedne suše z visokimi tempe-
raturami, ki bodo v prihodnje vse pogostejše. 

Obsežne gole površine po ujmah
V zadnjih petih letih so območje Slovenije pri-
zadele številne naravne ujme in namnožitve 
insektov. V žledu leta 2014 je bilo poškodo-
vanih preko 9 milijonov m3 lesa. V letih 2015 
do 2017 je sledila  gradacija podlubnikov, ki 
je zahtevala dodatnih 4,5 milijonov m3 me-
trov lesa, vetrolom v lanskem letu pa 2,1 mili-
jon m3 lesa. Po zahtevnih tehničnih sanacijah 
poškodovanega gozda so nastale obsežne 
gole površine ali površine z minimalnim za-
stiranjem drevesnih vrst, ki so potrebne bio-
loške sanacije. 
Pri biološki sanaciji smo gozdarji soočeni z 
zahtevno odločitvijo na kakšen način obnoviti 
gozd, ali uporabiti umetno ali naravno obno-
vo. V tujini prevladuje mnenje, da je umetna 
obnova nujna, saj tako hitreje vzpostavimo 
različne funkcije gozdov, spet številne druge 
raziskave in praksa pa kažejo, da lahko tudi 
sekundarna sukcesija pripomore k obnovitvi 
funkcij gozda. V Sloveniji je obnovo s sadnjo 
in setvijo v zadnjih desetletjih skoraj povsem 
zamenjala naravna obnova gozdov, tako da 
danes naravno obnovimo kar 95 odstotkov 
vseh gozdnih površin. Obratno pa delež 
umetne obnove v Sloveniji pada vse od 
80. let prejšnjega stoletja. V zadnjih dese-
tih letih smo povprečno umetno obnovili 
le 350 ha površin letno, v zadnji petih 
letih pa povprečno le še 250 ha letno. 

Otežena naravna obnova
Naravna obnova je pogosto najbolj 
primeren način obnavljanja goz-
dnih površin pri rednem gospo-
darjenju, medtem ko po zgoraj 
naštetih ujmah večjih razsežnosti, ki smo jim 
bili priča v zadnjih letih in jih glede na napo-
vedi pričakujemo tudi v prihodnje, nastajajo 
večje gole površine, kjer je naravna obnova 
zaradi spremenjene mikroklime in oddalje-
nosti do gozdnega roba in s tem semenskih 
dreves, močno otežena. V takšnih razmerah 
z umetno obnovo pospešimo sukcesijo (in s 
tem skrajšamo proizvodno dobo sestoja), saj 
bi sicer naravna sekundarna sukcesija v teh 
razmerah lahko trajala tudi več desetletij. 
Vendar je s padcem uporabe umetne obno-
ve začelo zamirati gozdno drevesničarstvo 

Pri tem je potrebno uporabiti kakovosten 
in genetsko pester GRM. V tujini (Avstrija, 
Nemčija, Švica) se povečuje delež subven-
cionirane umetne obnove z namenom pri-
lagajanja na podnebne spremembe, kjer se 
uporabljajo drevesne vrste prilagojene na bo-
doče spremembe podnebja (na primer hrast 
in jelka). Da bi zmanjšali tveganje in povečali 
uspeh drage umetne obnove pri nas, je treba 
izboljšati prakso proizvodnje, vnosa (saditve 
oziroma setve) in vzdrževanja osebkov GRM 
na terenu.



Les, 
ki se med 
padavinskimi 
dogodki 

manj navlaži 
oziroma se 

hitreje posuši, 
bo imel daljšo 
življenjsko 

dobo kot les, 
ki med dežjem 
vpije veliko vode.
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Že dlje je znano, da so pod-
lubniki tudi vektorji ophiosto-
matoidnih gliv. Samice pod-
lubnikov namreč prenašajo 
spore v drevesa med uvr-
tavanjem, ustvarjanjem ma-
terinskih rovov in izleganjem jajčec. 
Okužba lesa z ophiostomatoidnimi glivami se 
odraža v različnih obarvanjih. Beljava lesa se 
obarva v sivo-modrih do sivo-zelenih tonih. 
Zato temu pojavu pravimo tudi modrenje, 
glive pa uvrščamo v nesistematsko skupino 
gliv modrivk. Četudi so glive modrivke soro-
dne glivam, ki povzročajo mehko trohnobo, 
praviloma ne povzročajo izrazitega razkroja 
celičnih sten, zato se mehanske lastnosti po-
modrelemu lesu ne poslabšajo. V nasprotju s 
temi trditvami nekateri raziskovalci poročajo, 
da so hife gliv modrivk zaznali v lumnih celic 
ali med celicami v območju srednje lamele, 
kar se lahko odraža v zmanjšanju mehanskih 
lastnosti. Zaradi izrazite gradacije podlubni-
kov v slovenskih gozdovih je na trgu mogoče 
zaslediti povečane količine lubadark. Zato je 
smiselno določiti lastnosti pomodrelega lesa 
in mu določiti omejitve pri rabi. 

Izvedena raziskava
Raziskavo smo izvedli na lesu smreke, ki 
smo ga dobili z območja Žirov z rastišč 
500 m do 700 m nad morsko gladino. 
Ob poseku je bil premer dreves od 35 
cm do 45 cm. Uporabili smo dve skupi-

Značilnosti lesa lubadark

Smreka (Picea abies) 
sodi med najpomemb-
nejše drevesne vrste 
v Evropi in tudi v Slo-
veniji. V Sloveniji so 
na številnih rastiščih 
smrekova drevesa še 
posebno izpostavlje-
na podlubnikom in 
vremenskim vplivom. 
V osrednji Evropi so 
najpogostejši vzrok za 
sanitarno sečnjo smre-
kovih dreves pod-
lubniki, patogene 
glive in vetrolom. 

Prof. dr. Miha Humar,
Biotehniška fakulteta
Univerze v Ljubljani

Intenzivna obarvanja beljave so značilna za les lubadark.

Analiza z vrstično elektronsko mikroskopi-
jo je potrdila hudo okužbo, kar je razvi-
dno tudi iz intenzivne diskoloracije lesa. 
Predvsem v parenhimskih celicah je bilo 
opaziti veliko prisotnost hif.  

Hife gliv 
modrivk so zaznali v 
lumnih celicah ali med 
celicami v območju 
srednje lamele, kar 
se lahko odraža v 
zmanjšanju mehanskih 

lastnosti.

ni smrekovine: kontrol-
ne vzorce smo dobili 
iz zdrave smrekovine, 
drugo skupino vzorcev 
(pomodrele vzorce) pa 
smo izdelali iz lubadark, 
ki so izvirale iz sanitar-
ne sečnje. Tako so bile 
določene relevantne la-
stnosti pomodrelega 

lesa lubadark, in sicer: upogibna in tlačna 
trdnost, sorpcijske lastnosti, absorpcija vode 
in odpornost proti glivam razkrojevalkam. 

Kaj je pokazala analiza?
Temnejši videz lesa lubadark jasno kaže na 
prisotnost gliv modrivk. Analiza SEM jasno 
nakazuje prisotnost gliv modrivk v lumnih 
traheid in parenhimskih celic. V celicah re-

ferenčne smrekovine ni bilo opaziti nobenih 
hif. Mehanske lastnosti lesa lubadark so bile 
skoraj nespremenjene. Upogibna in tlačna 
trdnost pomodrele in nepomodrele smreko-
vine je bila povsem primerljiva. Rezultat je v 
skladu z dosedanjimi rezultati. Tako je z vi-
dika mehanskih lastnosti raba pomodrelega 
lesa popolnoma primerljiva z rabo nepomo-
drele smrekovine.

Kaj vpliva na dovzetnost?
Na odločitev glede rabe lesa poleg mehan-
skih lastnosti vpliva tudi odpornost oziroma 
dovzetnost lesa za glivni razkroj. Glive raz-
krojevalke lesa so eden najpomembnejših 
razlogov za razvrednotenje lesenih konstruk-
cij v Evropi. Glivi rjave trohnobe, ki se najpo-
gosteje pojavljata na konstrukcijskem lesu v 
Srednji Evropi (tramovka in bela hišna goba) 
sta povzročili bistveno večjo izgubo mase pri 
pomodrelih vzorcih kot pri kontrolni smre-
kovini. V literaturi je mogoče zaslediti več 
razlogov za večjo dovzetnost pomodrelega 
lesa za razkroj. Nekateri avtorji navajajo, da 
sta ključna razloga povečana permeabilnost 

in odpiranje novih vrzeli v celični 
steni med kolonizacijo lesa z gli-
vami modrivkami. Pri tem je treba 
upoštevati, da je glivna kolonizaci-
ja kompleksen proces, ki vključuje 
številne povezave med glivo in le-
som ter med posameznimi glivami 
v lesu in okoljskimi vplivi. Kakorkoli, 
kolonizacija lesa z glivami modriv-
kami ni vplivala na razvrstitev lesa v 
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Glive razkrojevalke lesa 
so najpomembnejši razlog 

za razvrednotenje lesenih 
konstrukcij v Evropi.

razrede odpornosti v skladu s standardom 
CEN/TS 15083-1 (2005). Tako referenčno 
kot tudi pomodrelo smrekovino lahko uvr-
stimo v peti razred odpornosti, kamor sodijo 
lesne vrste, ki so najbolj dovzetne za glivni 
razkroj. V to skupino sodi tudi les bukve, be-
ljave borov in topola.

Razlika je v navlaževanju 
Poleg odpornosti lesa proti glivam na življenj-
sko dobo lesa na prostem zelo vpliva tudi 
odpornost lesa proti navlaževanju. Les, ki se 
med padavinskimi dogodki manj navlaži ozi-
roma se hitreje posuši, bo imel daljšo življenj-
sko dobo kot les, ki med dežjem vpije veliko 
vode. Zato smo naredili več različnih testov, 
s katerimi smo osvetlili odpornost lesa proti 
navlaževanju. Med testi kratkotrajnega nav-
zemanja vode je pomodrel les vpil za 30 % 
več vode kot referenčna smrekovina. To je 
jasen kazalnik večje permeabilnosti smreko-
vega lesa. Tudi testi, kjer je bil smrekov les 
vodi izpostavljen daljše časovne obdobje, 
so potrdili večjo permeabilnost pomodrelega 

lesa. Kakorkoli, les na prostem ni izposta-
vljen le tekoči vodi, temveč tudi 

vodni pari v zraku. V 
nasprotju s testi, s 
katerimi smo dolo-
čali prodiranje vode 
v kapljevinasti obliki 
v les, pomodrelost ne 
vpliva na sorpcijske 
lastnosti lesa. 
Na podlagi obsežne 
raziskave tako lah-
ko zaključimo, da  so 
mehanske lastnosti 
pomodrelega lesa pri-
merljive z mehanskimi 
lastnostmi kontrolne, 
nepomodrele smre-
kovine; prav tako po-
modrelost ne vplivana 

sorpcijske lastnosti pomodrelega lesa. Po 
drugi strani se bistveno poslabša odpornost 
pomodrelega lesa proti navlaževanju, kar 
se odraža tudi v slabši odpornosti lesa proti 
glivnemu razkroju. 

V 5 razred 
odpornosti 

lahko uvrstimo 
tako referenčno kot 

tudi pomodrelo 
smrekovino.

Les, 
ki se med 
padavinskimi 
dogodki 

manj navlaži 
oziroma se 

hitreje posuši, 
bo imel daljšo 
življenjsko 

dobo kot les, 
ki med dežjem 
vpije veliko vode.

5

Srečanje z izvajalci 
in kupci

S prvimi smo iskali predvsem načine, kako bi 
- glede na izjemen obseg dela zaradi sanitarne 
sečnje vetroloma v državnih in zasebnih gozdo-
vih - spoštovali roke izvedbe del in zahtevano 
kvaliteto del. Na drugi strani smo s kupci raz-
pravljali, kako bi lahko pospešili prodajo vedno 
večjih zalog gozdnih lesnih sortimentov (GLS), 
ki so posledica sanitarne sečnje vetroloma. Na 
podlagi sestankov smo kupcem, ki so s pove-
čano dinamiko odkupa GLS iglavcev pomagali 
k hitrejši sanaciji, omogočili boljše prodajne po-
goje preko podaljšanja rokov plačil. 

Razprava je ponudila predloge 
Tako izvajalci kot tudi kupci so nas opozorili 
na probleme, ki jih opažajo pri poslovnem so-
delovanju s  SiDG. Razprava, ki je potekala v 
konstruktivnem vzdušju, je ponudila veliko pre-
dlogov, s katerimi smo in še bomo izboljšali so-
delovanje  ter nadgradili obstoječi sistem javnih 
naročil. V SiDG se namreč zavedamo, da bomo 
tako uspešni, kot bodo uspešno poslovali naši 
poslovni partnerji!

Izredne razmere 
Do sestankov s kupci in izvajalci je prišlo zara-
di izrednih razmer, v katerih delamo v letošnjem 
letu. Plan poseka in prodaje GLS je namreč bi-
stveno spremenjen zaradi izrednega povečanja 
sanitarne sečnje. Na reševanje težav pa so po-
leg  obsega sanitarne sečnje vplivale tudi izredne 
razmere v nekaterih evropskih državah. To je po 

eni strani dodatno zmanjšalo ponudbo storitev 
sečnje in spravila, po drugi strani pa povzročilo 
še večje zastoje pri prodaji presežnih količin GLS. 

Pomagale so dolgoročne pogodbe
Poleg prilagoditve izvajanja sečnje in spravila 
je družba SiDG v letošnjem letu prilagodila tudi 
program prodaje ter povečala obseg zaposle-
nih. Kot je znano, smo v začetku leta na pod-
lagi razpisa s podjetji, ki imajo svoje obrate za 
predelavo in obdelavo GLS, sklenili dolgoročne 
prodajne pogodbe. Za te dolgoročne prodaj-
ne pogodbe smo nato z zainteresiranimi kupci 
sklenili dodatke za povečanje prodajnih količin 
in za zamenjavo dela količin GLS listavcev z 
GLS iglavci. Poleg tega smo tekom leta objavili 
in izpeljali še dodaten razpis za sklenitev dolgo-
ročnih prodajnih pogodb. Pri izvajanju progra-
ma prodaje so dolgoročne pogodbe pomagale 
tako, da so kupci z odkupom GLS bolje sledili 
samim razpoložljivim količinam. 

Več javnih ponudb 
in več javnih dražb
Dolgoročne pogodbe o prodaji GLS pa niso 
mogle pokriti vseh naših potreb. Zato smo v 
zadnjih mesecih izvedli več javnih zbiranj po-
nudb in večje število javnih dražb. Ob tem velja 
izpostaviti tudi odvoz GLS na skladišča, ki je 
omogočil hitrejšo sanacijo ter nekoliko omilil 
probleme zaradi zasičenosti trga. Prodaja GLS 
iz skladišč poteka pospešeno glede na razmere 
na trgu in pričakujemo, da bo do konca leta tudi 
v večjem delu zaključena. 

Odprli bomo redno sečnjo
Izvajanje sanacije poškodovanih gozdov v leto-
šnjem letu ne bo zaključeno, saj  bodo za sa-
nacijo potrebni tudi dodatni ukrepi za obnovo 
gozdov. V letošnjem letu bo družba prednostno 
glede na postavljene roke izvedbe del zaključila 
sanitarno sečnjo ter proti koncu leta nadaljevala 
z izvajanjem redne sečnje. 

Ključno je sodelovanje
Prizadevanje vseh zaposlenih za spoštovanje 
predpisanih rokov izvedbe del in tudi ostalih 
predpisanih ukrepov, ki jih SiDG predpisuje 
javna gozdarska služba, je ključno. Samo z 
dobrim sodelovanjem in prizadevanjem vseh 
zaposlenih ter tudi dobrim sodelovanjem z 
ostalimi poslovnimi partnerji in javno gozdar-
sko službo bo vpliv vetroloma na državne 
gozdove ter tudi na SiDG in njene zaposlene 
najmanjši.

V začetku julija smo v Kulturnem centru Kočevje prvič or-
ganizirali sestanek z izvajalci sečnje in spravila ter nato še 
s kupci naših gozdnih lesnih sortimentov.

V PRIPRAVI NOV OKVIRNI 
SPORAZUM 

Konec leta se bo iztekla veljavnost 
okvirnega sporazuma kot dvofaznega 
sistema javnega naročanja za izbiro 
izvajalcev sečnje in spravila. Zato 
je v pripravi nov sistem javnega 
naročanja za to vrsto storitev. V 
pripravo podlag smo vključili tudi 
Gozdarski inštitut Slovenije in ostale 
strokovne institucije. Naš namen je 
ohraniti dobre prakse dosedanjega 
sistema in nadgraditi pomanjkljivosti. 
V novem sistemu bomo med drugim 
večji poudarek dali na dosledno 
spoštovanje pogodbenih določil, večjo 
kakovost izvedenih del in vzpostavitev 
srednjeročnih poslovnih odnosov z 
zunanjimi izvajalci. V prihodnje je naš 
načrt, da bi razširili obseg poslovanja 
v zasebne gozdove, s čimer bi 
njihovim lastnikom olajšali sečnjo in 
spravilo ter prodajo GLS.  

Tekst: Miha Zupančič
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Kateri so vaši osnovni proizvodi, 
koliko kvadratnih metrov proizvodnih 
in skladiščnih površin imate, koliko 
prihodkov od prodaje ste ustvarili v 
lanskem letu, kolikšno rast prihodkov 
ste ustvarili v zadnjih desetih letih, 
koliko ljudi zaposlujete?
Lesonit je podjetje, ki je specializirano za 
proizvodnjo lesnih vlaknenih plošč, poime-
novanih MDF, ki jih naše stranke uporabljajo 
v različne namene, na primer za proizvodnjo 
vrat, oken, talnih oblog, pohištva, sedežnih 
garnitur itd. oziroma  na splošno vsega, kar 
sodi v okvir gradenj in notranje opreme. 
Naša površina obsega približno 230.000 
kvadratnih metrov, od tega je okoli 40.000 
kvadratnih metrov pokritih površin. Imamo 
140 zaposlenih in pomembne povezave s 
številnimi drugimi podjetji. Ko je Lesonit leta 
2000 kupila družba Fantoni, je Lesonitov 
obseg prodaje znašal približno 14.000.000 
evrov, leta 2007 pred zagonom nove proizvo-
dne linije približno 32.000.000 evrov, danes 
pa je obseg prodaje blizu 50.000.000 evrov. 

Koliko ste od spremembe lastništva 
investirali v proizvodnjo? Katere so 
bile največje naložbe?
Da bi lahko nadaljeval s proizvodnjo, je Le-
sonit potreboval velike investicije. V bistvu 
je bilo potrebno zamenjati vse proizvodne 
naprave. Takoj smo investirali v novo kurilno 
napravo, nato v sekalnico in na koncu v novo 
proizvodno linijo. Skupno je bila vrednost in-
vesticije okoli 75.000.000 evrov.  

Ali načrtujete širitev proizvodnje? Od 
česa so odvisni ti načrti? 
Da bi lahko sledili zahtevam trga, je potrebno 
proizvodne naprave nenehno posodabljati. 
Podjetja morajo vedno stremeti k temu, da 
se izboljšajo in proizvajajo več, bolje in na 
okolju prijazen način. To bi želeli uresničiti z 
dodatno investicijo v vrednosti 20 do 25 mi-
lijonov  evrov, ki bi pomenila korak naprej za 
celotno državo. Z njo bi Lesonit ostal še na-
prej ena od vodilnih tovarn na svetu znotraj 
naše panoge in bi se prilagodil morebitnim 
novim evropskim normam na okoljskem po-
dročju, ki naj bi sicer stopile v veljavo šele čez 
nekaj let. To bi bil pomemben korak naprej, 
vendar se soočamo s težavo, kako to razlo-
žiti institucijam. 

NA OBISKU PRI NAŠEM POSLOVNEM PARTNERJU: Giorgio Barzazi, predsednik uprave Lesonita

Investicije, tuje ali domače,
vedno prinašajo dodano vrednost

Podjetje Lesonit iz Ilirske Bistrice je naš daleč naj-
večji kupec. Lesonit je  leta 2000 prevzela  skupina 
Fantoni iz italijanskega Vidma, potem ko se je znašel 
na robu preživetja. Danes podjetje s 140 zaposlenimi 
posluje zelo uspešno, je med vodilnimi v svoji branži 
v svetovnem merilu, pred njim pa je tudi nov investi-
cijski ciklus. O poslovanju Lesonita smo se pogovar-
jali s predsednikom uprave g. Barzazijem. 

Pogovor: Suzana Rankov

Kakšne so za lastnika ključne pred-
nosti tovarne v Sloveniji? So stroški 
delovne sile, surovin in energije v 
Sloveniji bistveno nižji kot v Italiji? 
Glavna prednost je nižja cena surovine, ki je 
posledica tega, da smo blizu gozdov in so 
posledično stroški transporta nižji. Stroški 

energije so se v zadnjih letih povečali tudi v 
Sloveniji in to ni več prednost, strošek delov-
ne sile pa ni ena od ključnih postavk v naši bi-
lanci. Pomemben je položaj blizu naših tržišč, 
od katerih je najpomembnejše italijansko, ter 
bližina pristanišč. 

Delodajalci se zadnje čase pritožu-
jejo nad pomanjkanjem delovne sile. 
Imate tudi vi ta problem? 
Da, tudi mi to občutimo, vendar v manjši 
meri, saj delujemo na decentraliziranem ob-
močju, daleč od večjih mest, kot sta Ljublja-
na in Koper. 

Da bi lahko sledili zahtevam 
trga, je potrebno proizvodne 

naprave nenehno 
posodabljati. Podjetja 

morajo vedno stremeti k 
temu, da se izboljšajo in 

proizvajajo več, bolje in na 
okolju prijazen način

Dnevno predelajo približno 700 
ton lesa, letno okoli 240 tisoč ton. 
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Kolikšen delež proizvodnje izvozi-
te? Kateri so vaši najbolj pomembni 
izvozni trgi? 
Izvozimo 90 odstotkov naše proizvodnje. 
Slovenija je majhna država in na domačem 
trgu ni mogoče porabiti mnogo večjih koli-
čin. Italija je zagotovo naše najpomembnejše 
tržišče, nato Evropa na splošno, zlasti drža-
ve severne Evrope, prodajamo pa po celem 
svetu, predvsem v Sredozemlju. 
 
Ste eden od največjih slovenskih pre-
delovalcev lesa. Koliko ga predelate 
dnevno? 
Znotraj lesne industrije smo največji proizva-
jalec v Sloveniji. Predelamo približno 700 ton 
na dan, sedem dni v tednu, skupno okoli 230 
do 240 tisoč ton na leto. S predvideno novo 
investicijo naj bi predelavo povečali za 30 do 
40 odstotkov. 

Kje si zagotavljate surovino? Samo na 
slovenskem trgu ali tudi iz uvoza? 
Na slovenskem trgu kupujemo med 80 od-
stotkov in 90 odstotkov surovine, ostalo na 
Hrvaškem. 

Kako si zagotavljate preostanek 
potrebne surovine? Ali les kupujete 
tudi od slovenskih zasebnih lastnikov 
gozdov?  
Les kupujemo od zasebnikov, vendar skoraj 
zmeraj posredno, preko zasebnih podjetij in 
prevoznikov, ki to opravljajo kot svojo osnov-
no dejavnost. 

Kako bi po vašem mnenju lahko 
spodbudili sečnjo in prodajo lesa iz 
zasebnih gozdov, zato da se prede-
lovalci na trgu ne bi več srečevali s 
pomanjkanjem surovine, kot velja za 

spremembe v primerjavi z obdobjem 
pred krizo? 
Tudi za Lesonit je bilo to zelo težavno ob-
dobje. K sreči smo pred tem že zaključili 
vse investicije in smo se soočali s krizo s 
sodobnim in zelo konkurenčnim obratom. 
Če potegnemo črto, mislimo, da smo to 
obdobje prebrodili bolje kot drugi. Iz tega 
se je potrebno nekaj naučiti, potrebno je 
nadaljevati z investiranjem, da bi bili ve-
dno pripravljeni kljubovati težkim časom. 
Najhujše obdobje krize je zagotovo minilo, 
vendar bodo prišle druge krize, saj je bilo 
vedno tako. 

Za nas so pogovori s SiDG 
kot pogovori s slovensko 
državo, saj je ključnega 

pomena in določa smernice 
glede cen in trgovskih politik 

za celotno tržišče.

Posledica 
vetroloma je 
pomanjkanje 
listavcev in 
negativni končni 

rezultat.

običajno leto, ko ni predpisan toli-
kšen obseg sanitarne sečnje poško-
dovanih gozdov? 
Na to lahko po našem mnenju vpliva le dr-
žava preko Zavoda za gozdove z ustreznimi 
gozdnogospodarskimi načrti ter nadzorom 
izvajanja le-teh. Veliko število lastnikov goz-
dov pomeni majhne gozdne posesti, ki pa 
za lastnika nimajo posebne vrednosti, to pa 
otežuje strokovno delo v gozdu ter optimalno 

izrabo lesa iz teh gozdov. Cene, ki jih 
trenutno plačujemo za les, 
še nikoli niso bile na tako vi-
soki ravni, pa kljub temu to 
ne spodbudi lastnikov goz-
dov k večji izrabi le-teh.  

Tako kot celotno gospo-
darstvo je tudi lesno-
-predelovalno industrijo 
v zadnjem desetletju 
močno prizadela svetov-

na gospodarska kriza. Kakšne posle-
dice je čutil Lesonit in kako ocenjuje-
te današnje stanje na trgu – je kriza 
dokončno mimo? Opažate kakšne 

Kako kot predsednik uprave podje-
tja, ki je v tuji lasti, gledate na tuje 
naložbe v slovenski lesno-predelo-
valni industriji, kot sta turški nakup 
TIP Otiški vrh ali škotska investicija v 
žago na Gomilskem?
Investicije so vedno pozitivne, vedno prinaša-
jo dodano vrednost, naj bodo investicije tuje 
ali domače. Če tisti, ki investira, resno opravi 
svoje delo, prinese vedno dodatno bogastvo 
tudi v državo, v kateri investira, tako da je to 
dobro za vse. 

Za konec, pa nekoliko bolj osebno 
vprašanje. V Sloveniji delate že dolga 
leta, vse od kar je Fantoni prevzel Le-
sonit. Kaj vam je pri nas najbolj všeč? 
Vas kaj posebej moti?  
V Sloveniji se dobro počutim. Sicer ne živim 
tukaj, vendar imam občutek, da se lahko 
tukaj lepo živi, vse je urejeno, poleg tega je 
pokrajina čudovita. Všeč mi je.  Malce mi je 
žal, ker imam pogosto občutek, da Italijani 
tukaj niso cenjeni ali priljubljeni, verjetno pa 
se bodo s časom tudi na tem področju stvari 
izboljšale. 

Poslovanje v gozdarstvu v Sloveniji je 
letos povsem zaznamoval decembrski 
vetrolom. Kako bo to vplivalo na vaše 
poslovne rezultate v letu 2018?
Na splošno je letos na trgu pomanjkanje lesa 
in posledično so se cene zelo povišale. Veli-
ka škoda, ki so jo povzročili naravni pojavi, je 
privedla do tega, da so na voljo velike količi-
ne iglavcev, manjkajo pa listavci. Mi potrebu-
jemo za našo proizvodnjo obe vrsti. Končni 
rezultat je, da je bil vetrolom negativen za 
vse, tudi za Lesonitovo bilanco. 

Lesonit je daleč največji  kupec SiDG. 
V začetku letošnjega leta smo pod-
pisali triletno  pogodbo o po-
slovanju, s katero ste si letno 
zagotovili 120.000 m3 gozdnih 
lesnih sortimentov. Kaj vam 
pomeni takšna dolgoročnejša 
oblika sodelovanja?
Pogodba, ki smo jo podpisali s 
SiDG, je za nas izredno pomemb-
na, tako zaradi količine (približno 
50 odstotkov količine, ki jo potre-
bujemo) kot tudi zaradi odnosa 
z državo. Za nas so pogovori s SiDG kot 
pogovori s slovensko državo, saj je ključne-
ga pomena in določa smernice glede cen in 
trgovskih politik za celotno tržišče. Dolgoroč-
na pogodba okrepi tovrstno sodelovanje. 
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Gozdna mehanizacija nabavljena do konca leta 2018:

Strojna sečnja

Ponnse-Harvester ScorpionKing 210 1x

Ponnse-Forwarder Elk 150 1x

Vlačilec

Mercedes Benz Arocs 1851 375 3x

PKT

Valtra N114 90 5x

Zgibniki:

Bijol Alpine 115 2x

Kamioni z nakladalno napravo

MAN TGS 33.500 368 8x

Žičnica

MM Syncrofalke  1x

Posodabljamo in krepimo 
gozdno proizvodnjo

Tekst in foto:
Damjan Južnič

Število gozdarske mehanizaci-
je se na SiDG od začetka leto-
šnjega leta stalno povečuje. V 
začetku letošnjega leta smo od 
podjetja Snežnik odkupili pet 
prilagojenih gozdarskih traktor-

V skladu s strateškimi usmeritvami na SiDG v letošnjem letu 
posebno pozornost namenjamo gozdni proizvodnji. Z začet-
kom 2018 smo od Snežnika najprej prevzeli dejavnost gozdne 
proizvodnje, zadnji meseci pa so potekali v znamenju nabave 
nove strojne mehanizacije in usposabljanja zaposlenih. 

PKT

John Deere 6230 70 1x

John Deere 6100 MC 75-78 2X

John Deere 6220 67 2X

Zgibniki:

Hittner 120 V 86 2x

Timberjack 240C 87 1X

IWA FUJI-rezerva T41 43 1x

Gozdna mehanizacija odkupljena od podjetja Snežnik d.d.:

jev (PKT), štiri zgibne traktorje 
in štiri gozdarske kamione. Do 
konca tega leta bomo skupaj na-
bavili pet prilagojenih gozdarskih 
traktorjev Valtra N114, dva zgib-
na traktorja Bijol Alpine Marmot 

BWS 160, osem  gozdarskih 
tovornjakov  MAN TGS 33.500 
(po štiri »prikoličarji« in »bilinge«), 
tri vlačilce Mercedes Benz Arocs 
1851LS, žičnico Syncrofalke U3 
in  stroj za sečnjo Ponsse Scor-

pionKing ter  zgibno polprikolico 
Ponsse Elk. 

Dobavljena mehanizacija se 
nahaja v PE Kočevje 
Vsa že dobavljena gozdna me-
hanizacija se trenutno nahaja v 
poslovni enoti Kočevje. Traktorji 
in strojna sečnja se uporabljajo 
za sanacijo gozdov poškodo-
vanih v vetrolomu, medtem ko 

Kupili smo komplet za 
strojno sečnjo enega 
od vodilnih proizva-

jalcev gozdarske 
mehanizacije na sve-
tu, finskega podjetja 

Ponsse.
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Leto 2018 2019 2020/21

Tip mehanizacije Novi Skupaj Novi Skupaj Novi Skupaj

Komplet strojne sečnje-Ponsse 1 1 0 1 1 2

Žičnica-Syncrofalke 1 1 0 1 0 1

Zgibnik-Bijol 2 2 3 5 2 7

Traktor-Valtra 5 5 4 9 3 12

Kamion biling-MAN 4 4 1 5 1 6

Kamion prikoličar-MAN 4 4 3 7 1 8

Vlačilec-Mercedes Benz 3 3 1 4 1 5

Skupaj 20 20 12 32 9 41

tovornjake uporabljamo za pre-
voz GLS na začasna skladišča v 
poslovno enoti Kočevje, pripravo 
dražb in prevoz GLS na Snežnik.

Sodoben komplet za 
strojno sečnjo 
Komplet strojne sečnje Ponsse, 
ki sodi med vodilne proizvajalce 
gozdne mehanizacije na sve-
tu,  je z delom pričel 6. avgusta. 
Harvester Ponsse ScorpionKing 
sodi v kategorijo velikih strojev. 
Masa samega stroja znaša okoli 
22,5 tone. Opremljen je z dviga-
lom dolžine 11 metrov in sečno 
glavo H7, ki omogoča podira-
nje dreves do premera 720 mm 
in kleščenje do premera 640 
mm.  Posebnost našega stroja 
v primerjavi z drugimi modeli in 
proizvajalci je, da ima dvigalo na-

goča transport 13 ton tovora. 
Opremljen je z dvigalom dolžine 
10 metrov. V začetku avgusta je 
bil ob pričetku del za novo zapo-
slene strojnike organiziran tudi 
tečaj s strani proizvajalca Pons-
se. Delo se bo predvidoma izva-
jalo v dveh izmenah. Za dostavo 
goriva in ostale opreme pa bomo  
uporabljali dva nova avtomobila 
Toyota Hilux. 

Žičnica še v tem 
mesecu
Žičnica Syncrofalke U3 proi-
zvajalca MM Forsttechnik bo 
dostavljena v mesecu septem-
bru. Montirana bo na tovor-
njaku  MAN TGS 33.466 6x6. 
Opremljena bo s teleskopskim 
stebrom višine 11,5 metrov, no-
silno vrvjo dolžine 800 metrov 
in premerom 19 mm, vozičkom 
Sherpa U-3, dvigalom Palfinger 
Epsilon S280L94 in procesorjem 
WOODY H61 s programom KTC 
1.0. Hitrost vožnje vozička brez 
tovora je med 7,5 in 9,5 m/s, hi-
trost vozička s tovorom pa med 
4,3 in 5,7 m/s. Prednost te žič-
nice je, da lahko žičnica opravlja 
tako spravilo navzgor kot tudi 
spravilo navzdol. Za celotno po-
stavitev in delovanje žičnice sta 
potrebna dva delavca. 

Razporeditev 
gozdarske 
mehanizacije
Ker je določena mehanizacija, ki 
smo jo kupili od podjetja Snežnik 
že dotrajana, bomo ob nakupu 
novih strojev prodali dva tovor-
njaka  MAN, zgibni traktor IWA 
FUJI in dva zgibnika Hittner. V 
letošnjem letu se bo lastno me-
hanizacijo razporedilo v dve po-
slovni enoti, in sicer kočevsko in 
mariborsko.  V PE Kočevje bo ob 
upoštevanju prodaje dotrajanih 
strojev ob koncu leta 2018 skupaj 
okvirno razporejenih osem goz-
darskih tovornjakov z nakladalno 
napravo, trije vlačilci, komplet 
strojne sečnje, trije zgibniki, pet 
prilagojenih gozdarskih traktorjev 
in dodatno eden do dva prilago-
jena gozdarska traktorja, ki se 
bosta uporabljala kot rezerva. V 
PE Maribor se bo razporedilo dva 
gozdarska tovornjaka  z nakladal-
no napravo, žičnico in dva do tri 
prilagojene gozdarske traktorje.

Tudi zaposlujemo
Na oddelku za gozdno proi-
zvodnjo je trenutno zaposlenih 
8 traktoristov, 16 sekačev, trije 
strojniki strojne sečnje, štirje šo-
ferji gozdarskih tovornjakov  z 
nakladalno napravo, šofer vlačil-

ca, dva  delovodja gozdne proi-
zvodnje, administratorka in vodja 
gozdne proizvodnje. Do konca 
tega leta se bo predvidoma do-
datno zaposlilo še štiri žičničarje, 
strojnika strojne sečnje, dva vo-
znika vlačilca, pet šoferjev goz-
darskih tovornjakov z nakladalno 
napravo, tri traktoriste, šest se-
kačev in delovodjo. Skupaj naj 
bi na koncu leta na oddelku za 
gozdno proizvodnjo bilo zapo-
slenih 58 ljudi.

meščeno na vrhu kabine. S tem 
dobi  strojnik boljši pregled nad 
deloviščem in tudi vrtilni krog dvi-
gala je 280O. Forwarder Ponnse 
Elk  ima maso 18,8 tone in omo-

V letošnjem 
letu bomo 

skupaj nabavili 
osem gozdar-

skih tovor-
njakov in tri 

vlačilce.

Konec 
avgusta je 
v Celovcu 

potekal 
gozdarski 
sejem, na 

katerem je 
dobavitelj 
predstavil 
tudi našo 

žičnico 
Syncrofal-

ke U3.
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Za nadaljevanje zgodbe gozdne ceste Ceri-
je je ‚poskrbel‘ novembra 2016 Miro Kores, 
vodja operativne enote Podčetrtek. Pri svojem 
delu v družbi SiDG se je takoj srečal z besnimi 
krajani zaradi svežih poškodb na občinski ce-
sti. Vodja naše poslovne enote Ljubljana Bran-
ko Štunf je podprl njegovo pobudo, na podla-
gi katere je oddelek za gozdno gradbeništvo 
SiDG pripravil zasnovo tretje variante 750 m 
dolge gozdne ceste. Idejo smo februarja 2017 
predstavili županu. Ta je varianto zavrnil, ker 
je na podlagi poznavanja vpletenih lastnikov 

Gozdna cesta Cerije –
rešitev zahtevnega
infrastrukturnega izziva

Da je na predelu Loga 
v občini Rogatec pro-
blem z izvozom 'skla-
dovega' lesa, sem izve-
del marca 2008, ko mi 
je kot zasebnemu pro-
jektantu takratni in še 
vedno aktualni župan 
naročil idejni projekt 
gozdne ceste Cerije za 
preusmeritev kamionov 
takratnega koncesio-
narja GG Celje. Leta 
2009 sta bili izdelani 
dve varianti gozdne ce-
ste in krajša (950 m) je 
bila tudi zakoličena na 
terenu. Ker več lastni-
kov zemljišč ni pristalo 
na gradnjo po njihovi 
zemlji, je projekt za-
stal.

dr. Robert Robek

ocenil, da ni realna njihova finančna podpora 
investiciji. 
Četrto varianto okvirne trase GC Cerije sta 
pripravila Miro Kores (SiDG) in Jože Gobec 
(ZGS). Traso smo 14. marca 2017 predstavili  
županu, ki je z njo načelno soglašal ob pogo-
ju, da bo začetek gradnje že v letu 2017. 11. 
aprila 2017 je bilo podpisano pismo o nameri 
za sodelovanje med SiDG in občino. Slednja 
se je zavezala, da bo na svoje stroške zgradila 
70 m občinske poti do začetka 1340 m goz-
dne ceste ter pridobila soglasja za gradnjo po 
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zasebnih zemljiščih, SiDG pa bo izdelal doku-
mentacijo ter financiral in vodil gradnjo.
Sledili so meseci terenskih del in projektira-
nja. Na dolžini dobrih 600 m je trasa potekala 
po obstoječi vlaki z neustreznim naklonom. 
Projektirana so bila velika  zemeljska dela za 
izravnavo nivelete vlake (sliki zgoraj). Septem-
bra 2017 smo pridobili končno soglasje ZGS 
in takoj zatem objavili povabilo za oddajo in-
vesticijskih del. Prejeli smo sedem ponudb 
v cenovnem razponu 1 : 3,5.  Izbrani izvaja-
lec je z deli začel že v prvem tednu oktobra, 
gradbena dela smo izvajali vse do začetka 
decembra 2017, ko smo pripravili večino tra-
se za prezimitev. Zaradi obilnega deževja je 
decembra prišlo na trasi do velikega usada, 
prav tako pa do posedkov na nasipnem delu 
ene od serpentin. Vse to je narekovalo pove-
čan obseg miniranja in utrjevanja cestnega 
telesa. Od predvidenih 8.350 m3 izkopov jih je 
bilo na koncu izmerjenih in obračunanih sko-
raj 12.000 m3, samo na območju plazu 3.000 
m3. Od 230 m3 predvidenih kamnometov je 
bilo potrebno na koncu izdelati kar 1.144 m3 
kamnometov. Za vzdržno zapiranje investici-
je smo zato del premostitvenih objektov po-
enostavili ter opustili vsa nenujne priključke. 
Končna dolžina ceste je 1.314 m, vrednost 
gradbenih del je znašala 86.525,20 evrov ozi-
roma povprečno 65,8 evrov/m.
Projekt gozdne ceste Cerije je kljub številnim 
zapletom uspel zaradi treh bistvenih dejavni-
kov:
• Pripravljenosti za sodelovanje in kompro-
mise ter spoštovanja dogovorjenega med 
lokalno skupnostjo in družbo SIDG na vseh 
ravneh.
• Konkurenčnim izvajalcem del z vrhunskim 
kadrom in popolno opremljenostjo.
• Čvrstemu usmerjanju delovnih procesov s 
tedenskim gradbenim nadzorom in objektivno 
izmero izvedenih del.
Hvala vsem, ki ste s svojim delom pripomogli 
k še eni uspešni zgodbi naše družbe.
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Tekst: Jože Sterle

Izvedba izobraževanj
o klasifikaciji gozdnih lesnih sortimentov

V lanskem letu je bil sprejet nov Pravilnik o 
merjenju in razvrščanju GLS (Uradni list RS 
št.30/2017 z dne 16.06.2017). Vsebinsko je 
razdeljen na več sklopov, in sicer:
• orientacijske vrednosti dvojne debeline 
skorje v odvisnosti od premera okroglega lesa 
za smreko, jelko in bukev ter hrast,
• uporaba enot za določitev količine GLS,
• tržna imena drevesnih vrst,
• razvrščanje okroglega lesa po dimenzijah,
• merjenje kvarnega vpliva napak lesa,
• razvrščanje po kakovostnih razredih.

V Sloveniji imamo z razvrščanjem lesa po ka-
kovostnih razredih dolgo tradicijo. Tisti, ki so ži-
veli in delali v nekdanji Jugoslaviji, se še spomi-
njajo JUS standarda (Jugoslovanski ujedinjeni 
standard), po katerem smo razvrščali GLS v 
različne kakovostne razrede. Najbrž da se je 
pojmovna zmeda iz tistih časov delno prenesla 
tudi v sedanjost. Dejstvo je, da je vrednostni 
razred tehnična  kategorija, cena lesa pa eko-
nomska. Med njima sicer obstaja ozka kore-
lacija, ni pa to eno in isto. Ker smo v nekdanji 

Največji delež vrednostnih razredov D1 in D2 
je v poslovno enoti Kočevje (64% pri smreki in 
81% pri jelki).
Tako velike razlike med poslovnimi enotami so 
lahko objektivne kot tudi subjektivne. Da bi po-
enotili načine razvrščanja med vsemi oddajniki 
lesa,  smo v mesecu aprilu in maju organizirali 
enodnevne tečaje po poslovnih enotah. 
Nosilec izobraževanja je bila Srednja gozdar-
ska in lesarska šola iz Postojne, ki ima edina 
dovoljenje za izvajanje nacionalne poklicne 
kvalifikacije za odkupovalca lesa, kar je po naši 
sistematizaciji  in načinu dela enako delu od-
dajnika. Prva je izobraževanje izvedla PE Po-
stojna, in sicer na skladišču Marof pri Starem 
trgu, sledila je PE Ljubljana, ki je izobraževanje 
izvajala na skladišču na Škofljici, nato še PE 
Kočevje v Kočevski Reki in PE Maribor v Lim-
bušu.

Izobraževanja so se udeležili praktično  
vsi oddajniki lesa, pa tudi logisti in vodje 
delovišč. Prisotni so bili tudi vodje PE. 
Splošna ocena je bila, da je izobraževanje 
koristno in bi ga bilo potrebno ponoviti, da 
bi izhodišča še bolj poenotili in odpravili 
nekatere dileme.

državi živeli z visoko inflacijo, so bile cene na 
zveznem nivoju pogosto zamrznjene, zato so 
probleme reševali z razvrščanjem lesa v višje 
kakovostne razrede.
Novi pravilnik je vsaj v tistem delu, kjer obrav-
nava razvrščanja iglavcev, precej podoben av-
strijskemu. Res pa je, da Avstrijci nimajo pravil-
nika, pač pa uzance, ki veljajo za vse gozdove. 
Uzance so bile izdane s strani dunajske borze 
(Öesterreichische-holzhandelsusancen). Pra-
vilnik uvaja vrednostne razrede za iglavce, in 
sicer:
• hlodi za resonančni les
• hlodi za proizvodnjo furnirja
• hlodi za proizvodnjo žaganega 
lesa(A,B,C,D1,D2)

Po avstrijskih izkušnjah v normalnih okoliščinah 
prevladujeta vrednostni razred B in C. V našem 
primeru je situacija nekoliko drugačna, saj tako 
pri smreki kot tudi jelki prevladujeta vrednostna 
razreda D1  in D2. 
So pa tudi velike razlike med poslovnimi enota-
mi. Tako se samo poslovna enota Maribor  se 
po strukturi približa avstrijskemu modelu, saj 
vrednostna razreda B in C predstavljata skupaj 
58% pri smreki in nekoliko pod 50% pri jelki. 

Razvrščanje GLS hlodo-
vine jelke in smreke po 
poslovnih enotah  za prvih 
šest mesecev

SMREKA

PE  KOČEVJE PE LJUBLJANA PE  MARIBOR PE  POSTOJNA SKUPAJ

m3 % m3 % m3 % m3 % m3 %

SMREKA B 6.167 6 3.997 12 6.583 16 3.586 12 20.334 10

SMREKA C 28.710 30 10.658 32 17.021 42 9.855 34 66.244 33

SMREKA D1 55.096 57 13.165 39 11.466 28 12.370 42 92.097 46

SMREKA D2 7.000 7 5.534 17 5.426 13 3.593 12 21.553 11

SKUPAJ 96.973 100 33.355 100 40.496 100 29.405 100 200.228 100

JELKA

JELKA B 134 1 1.650 15 198 7 7.361 10 9.344 8

JELKA C 4.500 19 4.523 41 1.196 41 27.922 38 38.141 34

JELKA D1 17.190 71 3.322 30 1.300 44 29.474 40 51.286 46

JELKA D2 2.314 10 1.412 13 246 8 8.246 11 12.218 11

SKUPAJ 24.137 100 10.908 100 2.940 100 73.002 100 110.988 100
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Ker razumemo velik 
pomen učinkovitega 
poslovnega informacij-
sko komunikacijskega 
sistema kot strateške 
funkcije pri današnjem 
poslovanju, smo se v 
letošnjem letu odločili 
za celovito prenovo po-
slovnega informacijsko 
komunikacijskega sis-
tema (PIKS) podjetja.

Prenova informacijsko komunikacijskega sistema

PRED ZAČETKOM PROJEKTA 
PRENOVE PIKS SMO SI ZASTAVILI 

NASLEDNJE CILJE:

• doseganje visoke stopnje 
zanesljivosti in razpoložljivosti 
poslovnega informacijskega 
komunikacijskega sistema SiGD;
• odprtost in fleksibilnost sistema 
(elementi - gradniki informacijskega 
sistema morajo predstavljati 
standardno opremo s programsko 
podporo, kar bo omogočalo enostavno 
prihodnjo širitev, nadgradnjo, nadzor 
in vzdrževanje sistema);
• obvladovanje oziroma nižanje 
stroškov upravljanja in vzdrževanja 
poslovnega informacijskega 
komunikacijskega sistema SiDG;
• povečanje razpoložljivih strojnih 
sistemskih virov in zanesljivosti 
obratovanja ter hitrejše odzivanje na 
poslovne potrebe.

STALNA POMOČ ZAPOSLENIM

Potrebujete pomoč, nasvet, navodila pri uporabi IT storitev? Vzpostavili smo enotno 
vstopno točko, na katero se lahko vedno obrnete. Kontaktna številka je 014755555 
ali elektronski naslov helpdesk@unistarpro.si. S pomočjo primerno vzpostavljenega 
podpornega procesa se bodo na učinkovit način agenti odzvali na vaše zahteve, zato 
dodatno storitev s pridom izkoriščajte. 

POSLOVNO INFORMACIJSKO 
KOMUNIKACIJSKI SISTEM SLEDI 

STROGIM STANDARDOM IN 
TEMELJI NA:

Zakonu o varstvu osebnih podatkov – 
ZVOP-1 in ZVOP-2 
Zakonu o elektronskih komunikacijah 
– ZEKom-1
Zakonu o varstvu dokumentarnega 
in arhivskega gradiva in arhivih – 
ZVDAGA
Zakonu o tajnih podatkih – ZTP
Splošni uredbi o varstvu podatkov 
(Uredba (EU) 2016/679)

Predhodno smo opravili analizo obstoječega 
stanja in ugotovili, da PIKS nikakor ne zago-
tavlja učinkovitega, predvsem pa ne varnega 
dela. PIKS podjetja je bil namreč vzpostavljen 
»ad-hoc« na osnovi začetnih potreb ob usta-
novitvi družbe. Strežniška infrastruktura ni bila v 
lasti podjetja, ampak so se deloma uporabljale 
zmogljivosti hčerinskega podjetja Snežnik. 
Izziv je sprejelo podjetje Unistar LC iz Ljubljane, 
ki ima eno daljših tradicij med podjetji s podro-
čja informacijsko komunikacijske tehnologije. 
Centralno IKT infrastrukturo podjetja smo pre-
selili v podatkovni center podjetja Unistar LC, 
ki nam je omogočil vzpostavitev zahtevnih IT 
storitev v zanesljivem, varovanem in nadzoro-
vanem okolju, hkrati pa nam gostovanje omo-
goča agilnost oziroma hitro implementacijo mo-
rebitnih novih IT storitev. 
Projekt vzpostavitve poslovnega informacij-
skega komunikacijskega sistema je zajemal 
celovito hibridno-oblačno storitev, ki vključuje 
podvojen strežniški sistem s centralnim podvo-
jenim diskovnim poljem, sistem za izvajanje var-
nostnih kopij, celovito Microsoftovo strežniško 
in odjemalsko infrastrukturo, virtualne strežnike, 
replikacijo podatkov na rezervno (DRC) lokaci-
jo, požarne pregrade, mrežna stikala, rešitev 
za zaščito elektronske pošte, rešitev za zaščito 
spletnih strani oziroma spletnih aplikacij, rešitev 
za upravljanje pametnih mobilnih telefonov (An-
droid in Windows platformi), razširitev lokalnega 
in prostranega omrežja, sodelovanje s ponudni-
kom mobilne in IP telefonije in internetne po-
vezljivosti ter morebitnih drugih obstoječih po-
nudnikov IT rešitev pri vzpostavitvi delujočega 
sistema. 
Visokozmogljivo infrastrukturo sedaj spremljajo 

zaposleni podjetja Unistar LC 24 ur na dan vse 
dni v letu in skrbijo za razpoložljivost IKT virov. 
Vsi gradniki infrastrukture PIKS-a na uveljavlje-
ne rešitve svetovno priznanih proizvajalcev. 
Poleg celovite prenove informacijsko komunika-
cijskega sistema smo se odločili tudi za vpeljavo 
polne različice Microsoft Office 365 rešitve, na 
podlagi katere so na voljo naslednje zmogljivosti:
• Polna različica Officeovih programov Word, 

Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, One-
Note in Access

• Office v tablicah in telefonih za popolno izku-
šnjo nameščenega Officea: 

• Spletne različice Officea vključujejo Word, 
Excel in drugo

• Shramba in skupna raba datotek s 5 TB 
shrambe/na uporabnika

• Poslovna e-pošta, koledar in stiki z mapo 
»Prejeto« velikosti 50 GB

• Spletna srečanja brez omejitev, NS in video-
konference v ločljivosti HD. Vključuje Skype 
za podjetja

• Intranetno mesto za skupine z varnostnimi 
nastavitvami, ki jih lahko spreminjate

• Družabna omrežja za podjetja: sodelovanje 
med različnimi oddelki in kraji

• Prilagojeno iskanje in odkrivanje povsod v 
storitvi Office 365 s funkcijo Office Graph

• Portal z videoposnetki za podjetja za prenos 
in skupno rabo poslovnih videoposnetkov v 
podjetju

• Upravljanje programov v podjetju s pravilni-

kom skupine, telemetrijo in aktivacijo raču-
nalnika v skupni rabi

• Samopostrežno poslovno obveščanje za od-
krivanje, analizo in ponazoritev podatkov v 
Excelu

• Skladnost in zaščita informacij vključno s 
pravnim zadržanjem, upravljanjem pravic in 
preprečitvijo izgube podatkov za e-pošto in 
datoteke

• Orodja središča za e-odkrivanje za podporo 
skladnosti s predpisi.
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IGOR KÖVEŠ
Tekst: Daniel Zorko

Naš sodelavec 
Igor Köveš izhaja iz 
generacije gozdar-
jev.  Njegov oče, 
ded in praded so 
se vsi ukvarjali z 
gozdarjenjem na 
širšem področju 
Prekmurja. 
Gozd in veselje do narave je imel v genih, 
okolje pa ga je še dodatno stimuliralo, saj 
so živeli v „logarnici“ Radmožanci. Logar-
nice so bil po Prekmurju hiše sredi gozdov, 
kjer so stanovali logarji-gozdni delavci in 
upravniki.  Kot je velevala tradicija, je po 
končani osnovni šoli Velika Polana nada-
ljeval šolanje v  Postojni. Šolanje je končal 
leta 1984 kot gozdarski tehnik.
Ker je gozdarskega kadra primanjkovalo, 
se je takoj zaposlil v GG Murska Sobota 
kot revirni gozdar revirja Bogojina. Kot 
mlad fant z znanjem in željo po dodatnih 
izkušnjah je kmalu postal delovodja in  
obenem prevzel oddelek za drevesničar-
stvo na podjetju. Opravil je tudi dodatno 
izobraževanje in pridobil naziv drevesni-
čarja.  Z napredovanjem mu je bila zaupa-
na tudi nova logarnica - Hraščice, kamor 
se je z družino tudi preselil. 
Pod njegovim vodstvom se je drevesni-
ca še dodatno razširila. V najboljših letih 
so pod njegovim vodstvom proizvedli  
250.000 sadik hrasta, 50.000 črne jelše, 
50.000 jesena in 7.000 topole letno.  Kot 
drevesničarski strokovnjak je veliko sode-
loval z gozdarskim inštitutom.  
Z ustanovitvijo SiDG d.o.o. se je kot po-
znavalec terena in strokovnjak s 30 letni-
mi bogatimi izkušnjami na terenu pridružil 
novi zgodbi o uspehu.  Delo odpremnika 
je poznal, najpomembnejše pa je pozna-
vanje terena, saj v Pomurju SiDG d.o.o. 
gospodari z razpršenimi majhnimi parce-
lami. 
V svojem novem domovanju na Hotizi je 
Igor poznan kot predsednik Turističnega 
društva Hotiza, ki vsako leto organizira 
Hotiške ribiške dneve. Prireditev v treh 
dneh obišče okoli osem tisoč ljudi.  Prav 
tako je vodil tudi turistično zvezo Lendava.
Kot sodelavec in gozdarski strokovnjak je 
pri svojem delu odličen. Najpomembnejše 
je, da delo na SiDG opravlja z veseljem in 
se vsako jutro vrne z nasmehom na de-
lovno mesto.

SiDG SMO LJUDJE UROŠ VIDMAR
Tekst: Janez Levstek

Uroš Vidmar živi na podeželju  v majhni vasi-
ci Lašče ob regionalni cesti Kočevje – Dvor 
- Novo mesto v Suhi krajini. Prihaja iz kmeč-
ke-gozdarske družine.  Oče je poklicni sekač 
na Gozdnem gospodarstvu Novo mesto. Že 
od malih nog ga je navduševal nad kmečkim 
delom in gozdarstvom. Veliko mu je govoril o 
gozdu, spoznaval se  je z osnovnimi drevesnimi  
vrstami, značilnosti rastja po posameznih po-
dročjih ter mu predvsem s svojimi dolgoletnimi 
izkušnjami kot sekač, 
predstavil svoje delo kot 
odgovorno, naporno 
in zahtevno. Poudarjal 
je, da je potrebno biti 
previden, natančen in 
dobro odreagirati v ne-
predvidljivih situacijah, 
ki si jih deležen v gozdu. 
Ti napotki mu na njegovi poklicni poti zelo po-
magajo. 
Kot ljubitelj narave rad raziskuje življenje in za-
konitosti v gozdu, nabira gobe, hodi v hribe 
in kolesari. Jeseni še posebej uživa v lovu na 
polhe. Tudi domača kmečka opravila na kmetiji 
svojih staršev so mu v zadovoljstvo. Naredil je 
tudi izpit za lovca, kjer je poleg ostalega znanja 
in veščin  spoznal bogat živalski svet gozda.
Po končani osnovni šoli se vpisal na srednjo 
Elektro šolo v Novem mestu. Sicer je na začet-
ku razmišljal o triletnem poklicnem izobraževa-
nju v Gozdarskem šolskem centru v Postojni. 
Vendar ga je oče pregovoril, da naj si z boljšim 
izobraževanjem v gozdarstvu olajša poklicno 
delo.
Med poletnimi počitnicami je opravljal študent-
sko delo na Zavodu za gozdove na OE Novo 
mesto. Že kot srednješolec  je bil nad delom 
gozdarja in delom v gozdu navdušen, zato mu 
ni bilo težko sprejeti  odločitev, da po končani 
srednji šoli nadaljuje študij na Biotehnični fakul-
teti, smer gozdarstvo. Po končanem študiju je  
opravil pripravništvo na Gozdnem gospodar-
stvu Novo mesto. Preko pripravništva in zgo-
raj omenjenega študentskega dela je  dodobra 
spoznal različna dela v gozdarstvu.
Leta 2014 je slovenske gozdove prizadel žle-
dom in kmalu zatem je  Uroš dobil priložnost 
prve zaposlitve v gozdarstvu na Skladu kme-
tijskih zemljišč in gozdov RS. Po ustanovitvi 
SiDG se je prijavil na razpis za prosto delovno 
mesto. SiDG mu je ponudil delo, za katerega se 
je izobraževal in se vseskozi trudil, da  bi sledil 
očetovemu delu v gozdu.  
Uroš  z veseljem opravlja delovno mesto oddaj-
nika gozdno-lesnih sortimentov. Kot sodelavec 
je delaven, pošten, zanesljiv in samoiniciativen. 
Pri svojem delu dosega visoko učinkovitost in 
natančnost. Njegova starša sta na nanj brez 
dvoma lahko izjemno ponosna.

MARKO BIZJAK
Tekst: Mateja Šega

Marko Bizjak z družino živi v vasi Vrbovo 
na območju Ilirske Bistrice. Že od otroštva 
je z očetom, ki je bil lovski čuvaj v GGE 
Gomance, rad zahajal v gozd in se tako 
naučil prepoznavanja različnih rastlinskih, 
drevesnih in živalskih vrst. 
Osnovno šolo je obiskoval v Ilirski Bistrici. 
Šolanje je nadaljeval na Srednji gozdarski 
in lesarski šoli v Postojni. 
V Kranju je odslužil vojaški rok in se vrnil 
nazaj domov. 
Zaposlil se je kot pripravnik pri Gozdnem 
gospodarstvu Postojna. Začel je kot od-
dajnik gozdno-lesnih sortimentov, ker pa 
se je izkazal, je kmalu napredoval v vod-
jo del na območju mašunskih gozdov. Pri 
Gozdnem gospodarstvu Postojna si je 
tako pridobil veliko delovnih izkušenj na 
različnih področjih v gozdarstvu. Ob delu 
je študiral na Biotehniški fakulteti v Ljublja-
ni, kar mu je vzelo veliko prostega časa, 
potem pa je dobil zaposlitev pri Slovenskih 
državnih gozdovih. 
Svoje delo opravlja z veseljem, saj se zelo 
dobro počuti v naravi. Tudi pisarniška dela 
mu niso tuja, saj uspešno nadomešča 
vodjo del OE Pivka, kadar je to potrebno. 
Marko je tako kot njegov oče strasten lo-
vec in ljubitelj ter lastnik dveh lovskih psov. 
Je član lovske družine Trnovo, kjer je akti-
ven 26 let. Udeležuje se tako individualnih 
kot skupinskih lovov s svojima lovskima 
psoma, goničema Bossom in Brino. V tem 
času je pridobil v lovskih krogih zavidanja 
vredne trofeje, ki 
jih ima razstavljene 
v svoji lovski sobi 
in je nanje zelo po-
nosen: srnjad, je-
lenjad, divji prašič, 
gams, muflon in še 
bi lahko naštevali.
Ljubezen do gozda 
prenaša tudi na svoja dva sinova, s kateri-
ma preživi veliko prostega časa in ju pogo-
sto vzame s seboj na lov in ribolov. Skupaj 
hodijo nabirat gozdne sadeže, iz katerih 
žena kuha marmelado, otrokoma pa na-
redi sladoled. Pogosto se odpravi nabirat 
gobe, ki jih odlično pozna. Ena izmed nje-
govih strasti je še ribolov na bistriških je-
zerih ob druženju z družino in prijatelji.  Je 
tudi gasilec pri prostovoljnem gasilskem 
društvu Vrbovo.
Če je v bližini kakšna gorsko hitrostna dirka 
avtomobilov, si jo z veseljem ogleda. 
Marko Bizjak opravlja delovno mesto od-
dajnika gozdno-lesnih sortimentov na PE 
Postojna, na območju mašunskih gozdov. 
Kot sodelavec je delaven, zanesljiv in ve-
dno pripravljen pomagati. Ima odličen smi-
sel za humor, ni konflikten in je med sode-
lavci zelo priljubljen.
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Sodelavec Franc Nabernik je letos  zaključil 
svojo aktivno delovno pot.
Doma s Sv. Primoža na Pohorju se je že v 
mladih letih pri vsakodnevni pomoči na do-
mači kmetiji seznanil in spoprijateljil z goz-
dom in gozdarstvom. Gozdarji so bili, tako 
kot tudi še danes, vedno dobrodošli gostje 
na njihovi domačiji. Tako se mu po opravljeni 
maturi na Gimnaziji Ravne ni bilo težko odlo-
čiti za študij gozdarstva. Po diplomi je svo-
jo poklicno pot pričel v GG Slovenj Gradec, 
TOZD Gozdarstvo Radlje kot revirni gozdar. 
Poleg rednih delovnih obvez je z veseljem 
sodeloval pri kulturnih in drugih dejavnostih, 
tako v podjetju, kot tudi v domačem kraju. 
Kmalu po reorganizaciji gozdarstva je na po-
budo kolegov, ki so poznali njegove sposob-
nosti, prevzel eno najpomembnejših funkcij 
v slovenskem gozdarstvu. Postal je direktor 
gozdarskega sektorja na Sladu kmetijskih ze-
mljišč in gozdov.
Po dveh mandatih se je vrnil na Koroško tudi 
zato, da je lahko vsakodnevno pomagal na 
kmetiji ženi Anki, ki je v času njegovega služ-
bovanja v Ljubljani podpirala vse štiri voga-
le domačije in skrbela za njune tri šolajoče 
otroke.
Z ustanovitvijo SiDG leta 2016 je skupaj z 
gozdarskimi kolegi prešel iz sklada in prevzel 
vodenje operativne enote Radlje, ki jo je fe-
bruarja letos predal sodelavki Danijeli Zaver-
šnik.
Tisti, ki smo imeli priložnost z njim delati, ga 
poznamo kot srčnega, strpnega, poštenega 
sodelavca s posluhom pomagati drugim. 
Branko ima velik dar za opazovanje in čut za 
lepoto, kar je prenesel tudi na svoje otroke. 

Ko zjutraj se zbudim, 
na delo v gozd odhitim. 

Tam me pričaka čudovit sončni vzhod, 
prelepa gozdna pokrajina,

česar res ni povsod. 
(Peter Kucler)

POPRAVEK: V članku za naslovom 
»Evropska politika bi morala bolje vrednotiti 
gozdne funkcije«, ki je bil objavljen v 6. 
številki Korenine, smo pomotoma zapisali, 
da je vrednotenje nekaterih funkcij gozda, 
ki jih je opravilo državno gozdarsko 
podjetje Forest Enterprise England, 
pokazalo, da je vrednost državnih gozdov 
samo za leti 2016-2017 22 milijard funtov. 
Pravilno se stavek glasi, da je vrednost  
državnih gozdov samo za leti 2016-2017 
znašala 22,4 milijona funtov. Za napako se 
bralcem opravičujemo.

Uredništvo 

V tokratni številki Korenine uvajamo novo rubriko »SiDG SMO LJUDJE«. V njej 
vam bomo vedno predstavili po štiri sodelavce iz različnih organizacijskih enot. 
S tem bomo svoje kolege, ki so sicer razkropljeni po celi Sloveniji, spoznali ne 
samo bolje, ampak predvsem na malo drugačen način. 

ZAHVALA
Naš sodelavec

Franc Nabernik
je odložil gozdarsko uniformo  

Tekst: Ernest Ruter

Fotoaparat je njegov neločljiv prijatelj. Najraje 
slika naravne lepote in kulturne, predvsem 
sakralne spomenike. Veliko časa posveča 
tudi preučevanju zgodovine, predvsem v 
domačem okolju. O tem nas je tudi veliko 
poučil.
Ker živi na kmetiji, mu dela nikoli ne zmanjka. 
Prenekateri sodelavec sedaj pogreša njego-
ve domače pridelke. 
Branko, nismo pozabili seznama del, ki si ga 
načrtoval za čas upokojitve. Upamo, da si 
kar nekaj od tega že obkljukal. Če ne, nič hu-
dega, vedno je pri roki izgovor upokojencev 
»nimam časa«.
Branko, želimo ti mnogo veselja, sreče in 
zdravja v krogu najbližjih ter veliko uric ob 
tvojih čebelicah in naj bodo  posode medu 
vedno polne.

PETER KUCLER
Tekst: Matija Špacapan

Peter Kucler je od oktobra 2016 zaposlen 
kot oddajnik gozdno-lesnih sortimentov na 
OE Ljubljana-Kranj.  Kot zavednega gozdarja 
ga navdušuje predvsem delo v naravi – na 
svežem zraku, kjer je  obdan z gozdovi. Ker 
pa vsak gozdar tu in tam potrebuje družbo, 
ga veseli tudi sodelovanje z vozniki gozdar-
skih tovornjakov in kupci, skratka organiza-
cija prevozov in odpreme GLS.  Največji kos 
GLS, ki ga je kadarkoli prodal kupcu, je bil 
kos smreke v izmeri 2,5 m3 s  premerom 90 
centimetrov in dolžine štiri metre v GGE Bi-
stra-Borovnica. 
Čeprav delo rad opravlja samostojno,  z ve-
seljem sodeluje tudi s sodelavci na poslovni 
enoti Ljubljana. Peter je znan tudi po tem, da 
aktivno spremlja dogajanja na naši Facebook 
strani in pogosto za objavo posreduje zani-
mive utrinke iz narave, na katere naleti pri 
svojem delu. Praviloma so njegove fotografije 
med našimi sledilci iz-
jemno dobro sprejete.   
Zelo rad dela z vsemi 
vrstami strojev, zato je 
bil zelo zadovoljen, ko 
je SiDG v letošnjem 
letu pričel z nakupom 
lastne mehanizacije 
za delo v gozdu. Zdaj 
upa, da bo lahko tudi sam sodeloval z ekipa-
mi, ki s stroji upravljajo. 
Njegovo najljubše delovišče je sicer  GGE Že-
lezniki, revir Jelovica. Pritegne ga predvsem 
neokrnjena narava. Gre za smrekove goz-
dove na nadmorski višini od 1.000 do 1.500 
metrov, z veliko lesno zalogo ter razgibano 
strukturo razvojnih faz.
Ko mu čas dopušča, ljubiteljsko izdeluje iz-
delke iz masivnega lesa. V zimskem času 

koncu tokratne številke Korenine. 
Veselje do dela z lesom je dobil, v mizarski 
delavnici, kjer je delal vse od najstniških let. 
Med izobraževanjem na srednji šoli in fakul-
teti ter pred zaposlitvijo na SiDG, je opravljal 
dela na žagi za razrez hlodovine, razna dela 
v gozdu ter v tesarski in krovski dejavnosti. 
Delo z motorno žago in ostalimi stroji za ob-
delavo lesa mu tako ni tuje.  

opravlja gozdarska dela v lastnem gozdu, ki 
je del njegove domačije. Rad kolesari, ledno 
zimsko pleza ter se ukvarja z gorništvom. 
Njegova žilica za izdelovanje stvari iz lesa ni 
ostala neopažena niti med sodelavci. Konec 
maja smo imeli zaposleni na SiDG v Podpeči 
dan zdravja, na katerem smo se pomerili tudi 
v žaganju z ročno žago »amerikanko«. Hlode 
smo žagali na leseni »kozi«, ki jo je izdelal 
prav Peter. Postopek izdelave je opisan na 
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Naravne danosti zelo omejujejo mehanizacijo 
sečnje in spravila in zato imajo pri delu v goz-
du še vedno najpomembnejšo vlogo gozdarji 
sekači z motornimi žagami. Teh je v Slovenji 
kljub zelo nevarnemu delu, ki se pogosto izva-
ja v zahtevnih terenskih in vremenskih razme-
rah, še vedno veliko. Zato ni presenetljivo, da 
se na mednarodnih tekmovanjih lahko enako-
vredno kosamo z vsemi državami na svetu.

Zgodovina tekmovanja
Svetovno prvenstvo gozdnih delavcev poteka 
vsaki dve leti v državi članici, ki uspe s kandi-
daturo za pripravo. International Association 
Logging Championships (IALC) je mednaro-
dna organizacija, ki prireja svetovna prvenstva 

Izvrstni rezultati slovenske  reprezentance
na svetovnem prvenstvu  gozdnih delavcev

Tekst in foto: Peter Kolar

(World Logging Chamiponships - WLC). V 
Sloveniji je član IALC-a Gospodarsko inte-
resno združenje za gozdarstvo (GIZ gozdar-
stva). Prvo svetovno prvenstvo gozdnih de-
lavcev je pred daljnimi 48 leti pripravila ravno 
naša bivša država Jugoslavija, v sodelovanju 
s sosednjo Madžarsko. 
Letos je svetovno prvenstvo potekalo od 2. 
do 5. avgusta v norveškem olimpijskem me-
stu Lillehammer˝. Na prvenstvu je nastopilo 28 
ekip iz 27 držav, saj je gostiteljica nastopala z 
dodatno ekipo, ki je tekmovala izven konku-
rence. V konkurenci je tekmovalo 80 tekmo-
valcev v razredu profesionalcev, 26 tekmoval-
cev v razredu U 24 in 12 tekmovalk v ženski 
konkurenci.

Preizkusi v delih z dolgo 
tradicijo
Tekmovanja gozdnih delavcev so simulacija 
opravil, ki jih gozdni delavci pri svojem vsak-
danjem delu opravljajo v gozdu. Imajo že zelo 
dolgo tradicijo in se nenehno izpopolnjujejo z 
namenom zagotoviti vsem tekmovalcem čim 
bolj enakovredne pogoje nastopanja ter čim 
boljšo izmero natančnosti dela tekmovalcev. 
Tekmuje se v petih disciplinah, ki štejejo za 

skupno posamično in ekipno razvrstitev, ter v 
ekipni skupinski tekmi (Relay race), ki je zelo 
hitra, dinamična in atraktivna disciplina, zelo 
zanimiva tudi za gledalce. Discipline, v katerih 
se tekmuje, so: 
• menjava verige in obračanje letve,
• kombinirani rez,
• precizni rez,
• podiranje drevesa,
• kleščenje.
Discipline menjava verige, kombinirani in pre-
cizni rez se izvajajo neposredno ena za drugo, 
saj mora tekmovalec z žago, na kateri je opra-
vil menjavo verige opraviti še naslednji dve 
disciplini. Če je bila veriga nameščena nepra-
vilno ali pri naslednjih disciplina pade iz letve, 
tekmovalec ne dobi točk za menjavo verige 
(točke se mu ne glede na čas izbrišejo). 

Slovenska reprezentanca 
z 9 člani
Ekipo sestavljajo trije tekmovalci v razredu 
profesionalcev, mlajši tekmovalec star do 24 
let v kategoriji U 24 in prvič letos so na sve-
tovnem prvenstvu priredili tudi tekmovanje v 
ženski konkurenci. Slovenska reprezentanca 
je štela devet članov. Sestavljali smo jo:

SVETOVNA PRVENSTVA 
NOVEJŠI ČAS:

• 2004 Italija
• 2006 Estonija
• 2008 Nemčija
• 2010 Hrvaška
• 2012 Belorusija
• 2014 Švica
• 2016 Poljska
• 2018 Norveška
• 2020 Srbija

Vsem pokrajinskim 
tipom v Sloveniji je 
skupno, da ima zelo 
pomembno vlogo v sle-
hernem od njih gozd. 
Ta pokriva kar 60 od-
stotkov površine naše 
države, kar nas uvršča 
v sam vrh evropskih dr-
žav glede gozdnatosti. 
Zato ni nič nenavadne-
ga, da ima gozdarstvo 
v Sloveniji zelo bogato 
tradicijo, tako na stro-
kovni, raziskovalni in 
tudi operativni ravni.
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Konkurenca Tekmovalec Disciplina Uvrstitev

Ženska

Ines Frančeškin Skupno 2. mesto

Ines Frančeškin Podiranje drevesa 3. mesto

Ines Frančeškin Kleščenje 4. mesto

Ines Frančeškin Menjava verige 5. mesto

Ines Frančeškin Precizni rez 5. mesto

Ines Frančeškin Kombinirani rez 6. mesto

Profesionalci

Janez Meden Skupno 3. mesto

Janez Meden Podiranje drevesa 2. mesto

Robert Čuk Precizni rez 6. mesto

U 24

Domen Lahajnar Skupno 4. mesto

Domen Lahajnar Podiranje drevesa 4. mesto

Domen Lahajnar Precizni rez 4. mesto

Domen Lahajnar Kombinirani rez 6. mesto

Ekipno Skupno 5. mesto

Relay race 6. mesto

•  tekmovalka Ines Frančeškin, dijakinja Sre-
dnje gozdarske in lesarske šole v Postojni 
(SGLŠ), 

•  tekmovalci v konkurenci profesionalcev 
Robert Čuk, naš najbolj izkušen tekmo-
valec, gozdni delavec in inštruktor dela z 
motorno žago, 

•  Janez Meden, učitelj praktičnega pouka na 
SGLŠ, 

•  Jure Škufca gozdni delavec na GG Novo 
mesto, 

•  tekmovalec v kategoriji U 24 Domen Lahaj-
nar, ki je letos zaključil šolanje na SGLŠ, 

•  trenersko vlogo in pripravo tekmovalcev je 
opravljal Boris Samec, učitelj praktičnega 
pouka na SGLŠ,

•  za medijsko poročanje je skrbela Marta 
Krejan, urednica Viharnika, 

•  za tehnično pomoč in pripravo državnega 
prvenstva je bil zadolžen Saša Kencijan, 

•  meni, Petru Kolarju, je pripadla čast in 
odgovornost, da sem opravil naloge vodje 
reprezentance.

Nastop naše ekipe, ki je dosegla zgodovin-
ske uvrstitve na tem svetovnem prvenstvu, so 
omogočili številni donatorji, ki smo jih zapro-
sili za pomoč. Vsem se iskreno zahvaljujemo. 
Zahvaljujemo se tudi podporni ekipi: Šimen 
Maksimiljan, Drašler Rožmanc, Žiga Švigelj, 
Blaž Jurjavčič, Tadej Švigelj in Aljaž Zalar. Po-

Najboljše uvrstitve naših tekmovalcev:

skrbela je, da so motorne žage in ostale po-
trebščine v Lillehammer prišle pravočasno in 
brez zapletov. 

Izjemen uspeh s skromnimi 
sredstvi
Svetovnega prvenstva v Lillehammerju smo 
se udeležili z zelo skromnimi sredstvi, na meji 
mogočega, in kljub temu dosegli velik uspeh. 
Največja zasluga za naš uspeh gre gotovo en-
tuziazmu posameznikov, ki so se dolga leta 
pripravljali, pripravljali ekipo ter verjeli v uspeh 
Slovenije.  Za ta cilj so bili pripravljeni vložiti 
veliko svojega truda, časa in tudi denarja. 
Verjamem, da so ti uspehi ponovljivi. Vendar 
bomo v Sloveniji morali najti okrilje, pod ka-
terim bodo v prihodnje potekala tekmovanja 
in priprave na mednarodna tekmovanja. Ne 
smemo pozabiti, da tekmovanja predstavljajo 
promocijo gozdarstva in varnega dela z mo-
torno žago za širšo javnost, ki se sicer z goz-
darji v gozdu ne srečuje. 

Izvrstni rezultati slovenske  reprezentance
na svetovnem prvenstvu  gozdnih delavcev
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Srečanje je temeljilo na  podobnosti klimat-
skih, rastiščnih in gozdnogospodarskih da-
nosti znotraj regije: Obmurski in podravski 
pas v Sloveniji, SZ Podonavje na Madžar-
skem in Avstrijskem Gradiščanskem. Tako 
je prišlo do prvega posvetovanja 30. in 31. 
8. 1973 v Pomurju. Udeleženci so bili člani 
DIT gozdarstva in lesarstva Pomurja, PGD 
Maribor, Burgenländischer Forstverein, goz-
darsko združenje Nagykanizsa in gozdarsko 
združenje Szombathelyi. 

Pravila veljajo že 46 let
Kasneje so oblikovali tudi statut posvetovanj, 
kjer so natančno definirali vrstni red in čas 
srečanj, izbor tem, število udeležencev ... 
Gre za strokovna srečanja, kjer se izmenju-
jejo mnenja o uspehih kot tudi neuspehih in 
različnih težavah v gozdarstvu. Pravil se člani 
držijo že 46 let. Izjema je bilo leto 1991, ko so 
zaradi vojne za Slovenijo in zaprtja mej sreča-
nje morali končati en dan prej.
Srečanje je strokovne, gozdarske narave in 
poteka tako, da gostitelj pripravi nekaj stro-
kovnih prispevkov s področja problemov, 
s katerimi se srečujejo pri gospodarjenju z 
gozdovi, izzivov, ki nas čakajo v prihodnje, in 
primerov reševanja ter dobrih praks iz prete-
klosti. Del posvetovanja poteka v predavalni-
ci, del pa na terenu. Med nami, gozdarji treh 
držav, so se v dolgih letih spletle tudi prijatelj-
ske vezi in tako na srečanjih ne manjka prija-
teljskega druženja in vzdušja.

Pannonia 2018
Letošnje že 45. srečanje je potekalo na Ma-
džarskem, pripravilo ga je gozdarsko združe-
nje Szombathelyi od 10. do 11. maja 2018. 
Otvoritev srečanja in pozdravni nagovor je 
opravil direktor gozdnega gospodarstva 
Szombathely Joszef Bugan pri kapelici de-
vice Marije, ki jo je postavilo gozdno gospo-
darstvo, ob gozdarskem dvorcu Hidegkut, 
v kompleksu državnih gozdov Farkaserdö 
(volčji gozd). Gozdna gospodarstva na ma-
džarskem velik del sredstev namenijo krepitvi 
socialnih vlog gozda in lokalnim skupnostim. 
Rdeča nit Pannonije so bile klimatske spre-
membe in prilaganjanje gozdov in gozdar-
stva nanje. Direktor gozdarskega inštituta 
Madžarske dr. Attila Borovics  je predstavil 
obširno študijo klimatskih sprememb in po-
jekcijo njihovega vpliva na gozdne združbe 
ob večjem ali manjšem obsegu le teh. Za 
oceno primernosti podnebja za posamezne 
vegetacijske tipe oziroma gozdne združbe 
uporabljajo t. i. indeks aridnosti klime:
 

T_VII-VIII: temperatura julija in avgusta
P_V-VII: padavine od maja do julija
P_VII-VIII: padavine v juliju in avgustu
Iz formule je razvidno, da na primernost kli-

me za posamezne gozdne združbe vpliva 
temperatura v juliju in avgustu ter padavine 
v obdobju od maja do avgusta, s tem da 
ima količina padavin v juliju dvojno težo. Na 
madžarskem na najbolj vlažnih (ugodnih) ra-
stiščih uspevajo bukovi sestoji. Z višanjem 
indeksa bukev prehaja v hrastovja z belim 
gabrom, nato v cerovja in nato v stepo. 

Vpliv klimatskih sprememb
Ob predpostavki, da bodo klimatske spre-
membe prinesle zvišanje temperature in manj 
ugodno razporeditev padavin, se bo dana-
šnja razporeditev drevesnih vrst bistveno 

Prekmurski gozdar-
ski strokovnjak László 
Nemesszeghy (1928-
1993) je leta 1972 kot 
redni udeleženec zbo-
rovanj madžarskega 
gozdarskega združenja 
predlagal vzpostavitev 
gozdarskih stikov treh 
dežel. 

Tekst in foto:
Peter Kolar, Daniel Zorko

Srečanje gozdarjev
obmejnih dežel

SPOMIN NA DIVJEGA PETELINA

Med drugim smo obiskali krajinski 
park, del katerega je bil tudi pragozd 
Zalafö. Varovana območja imajo tudi 
na Madžarskem zelo pomembno 
raziskovalno vlogo, kjer gozdarji 
spremljajo in raziskujejo dinamiko, 
trende in spremembe v gozdovih, 
kamor človek s svojo dejavnostjo 
ne posega. V logotipu tega parka je 
divji petelin in madžarski kolegi so 
nam povedali, da je pred leti živel 
tudi pri njih.

        FAI = 100 T VII – VIII
  (P

V
 – VII + P_VII - VIII)
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MADŽARI PONOSNI NA 
GOZDARSKO ZGODOVINO 

Madžarski kolegi veliko pozornosti 
posvečajo svoji strokovni gozdarski 
zgodovini. V gozdovih in ob 
gozdarskih kočah imajo veliko 
spominskih obeležij priznanim 
gozdarjem, ki so delovali in 
gospodarili z njihovimi gozdovi. Do 
svojih stanovskih prednikov kažejo 
veliko spoštovanje, kar občudujemo 
ob vsakem našem obisku. Tudi na 
tej Panonniji smo položili vence na 
treh spominskih obeležjih (Hidegkut, 
Farkaserdö in Ivanec). 

spremenila. Primerna rastišča za bukev bodo 
na madžarskem praktično izginila in zelo se 
bo povečala površina rastišč, na katerih dre-
vesa in gozdovi ne bodo več rasli. 
Prognoza klimatskih sprememb je zelo po-
membna pri snovanju novih sestojev in ob-
novi gozdov. Predvsem pri umetni obnovi je 
zelo pomembna ustrezna izbira sadik. Ena 
izmed možnosti, ki jo je predavatelj izpostavil 
,je, da sadimo sadike s tako provenienco, pri 
kateri je v njenem domačem okolju podnebje 
danes takšno, kot ga pričakujemo na rasti-
šču, kamor bomo sadiko posadili v priho-
dnosti. Odprto ostaja še področje tujerodnih 
drevesnih vrst, ki so že prilagojene na sušne 
in vroče razmere.

v smrekovih monokulturah. V preteklih de-
setletjih so tudi na Madžarskem z name-
nom povišanja donosnosti in zagotavljanja 
lastnega lesa za gradbeništvo ustvarili ne-
kaj večjih monokultur – nasadov smreke. V 
današnjem času imajo s smreko predvsem 
zaradi zaostrovanja vremenskih pogojev zelo 
velike težave. Smrekova drevesa zaradi suše 
oslabijo, sledi gradacija lubadarja in sestoji se 
množično posušijo. Zaradi tega so se odločili, 
da smrekove sestoje posekajo in zamenjajo z 
domačimi drevesnimi vrstami. Sistematično 
tako posekajo letno 50 hektarjev teh sesto-
jev,  ki so šele v fazi mlajšega drogovnjaka. 

Prihodnje srečanje v 
Prekmurju
Srečanje nas je navdušilo s pristno ma-
džarsko gostoljubnostjo, izvrstno kulinariko, 
odlično organizacijo in zelo zanimivo strokov-
no prezentacijo.
Naslednje leto bo srečanje organiziralo Dru-
štvo gozdarskih inženirjev in tehnikov Murska 
Sobota in veselimo se ponovnega snidenja s 
svojimi stanovskimi kolegi iz sosednjih držav.

Odstranitev smrekovih 
sestojev
Prvi dan smo si na prvi terenski točki ogledali 
obnovo hrastovih gozdov. Na Madžarskem 
že nekaj let poskušajo iz velikopovršinskega 
gospodarjenja z enodobnimi sestoji  preiti na 
drugačen sistem gospodarjenja, v katerega 
želijo vgraditi elemente prebiralnega gozda. 
Njihov cilj je na kar čim manjšem prostoru 
imeti vse razvojne faze. S svetloljubnimi dre-
vesnimi vrstami, kot je hrast, je seveda obli-
kovanje prebiralnih gozdov, kot jih poznamo 
v naših smrekovo-jelovo-bukovih prebiralnih 
sestojih, izredno težko ali celo nemogoče. 
Kljub temu smo videli primere, ko jim je uspe-

lo vzgojiti hrastova mladovja v zelo majhnih 
pomladitvenih jedrih, ki pred divjadjo niso bila 
zaščitena z ograjo. Zaradi visoke številčnosti 
divjadi sicer večino hrastovih mladovij zaščiti-
jo z ograjo. Ograjo postavijo, še preden želod 
pade na tla in ga s tem zaščitijo pred divjimi 
prašiči. Ista ograja kasneje prepreči še jele-
njadi objedanje mladja.
Naslednji dan smo nadaljevali terenski ogled 
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Bolečina v križu je znak prizadetosti 
ene ali več hrbteničnih struktur. Za-
njo smo pogosto krivi »sami«, saj 
je posledica slabih navad, slabe 
urejenosti delovnega mesta in 
nepravilnega ukrepanja v primeru 
pojava bolečin. Vzrokov za bolečine v križu 
je veliko, najsi gre za napačno držo, pretežko 
fizično delo ali nepravilne položaje sedenja. 
Velikokrat je vzrok bolečin tudi nateg križa, 
zdrs medvretenčnih ploščic ali degenerativ-
ne spremembe. Bolečina, ki je zjutraj hujša in 
se izboljšuje z gibanjem in raztegovanjem, je 
pogosto znak poškodbe mišice. Tista, ki se 
širi po hrbtu navzdol v eno ali obe nogi, pa je 
znak išiasa.

Ob bolečinah 
raztegovanje in 
krepitev mišic
Pri pojavu bolečine v križu je 
zmotno mišljenje, da moramo 
mirovati (lahko dan ali dva). Pač 

VARSTVO IN ZDRAVJE
PRI DELU

Bolečine v križuTekst: Roman Zadnik

Povzeto po:
http://www.ezdravje.com/bolecina/bolecine-v-krizu/?s=vse
http://altera.si/bolecine-v-krizu-bolecina-v-vratu
http://mojaxis.si/ramenski-sklep-rama-poskodbe/
http://www.natego.si/si/povezanost-zivcev-hrbtenice-z-organi-ter-simptomi-okvarjenih-zivcev-v-

pa ravno nasprotno. Hrbtenica je ustvarjena 
za gibanje. Vzdrževanje telesne dejavnosti je 
namreč nujno potrebno, saj bolečine z miro-
vanjem postanejo močnejše, aktiviranje mišic 
in kosti pa je po dolgem mirovanju zato toli-
ko težje. Potrebno je raztegovanje in krepitev 
hrbteničnih mišic, pomaga tudi masaža. To 
pomeni, da prej, kot bomo pričeli z aktivnost-
mi, prej bomo bolečino olajšali. 

ZAKAJ PRIHAJA DO BOLEČIN?

Bolečina v hrbtu je opozorilni znak 
in le redko znak nevarnosti za 
zdravje. 
Do nje pride zaradi:
• nepravilnega položaja telesa ter 
slabe navade (npr. dolgotrajno in 
nepravilno sedenje, neustrezna 
višina stolov in delovnih miz, vožnja 
z vozilom, dolgotrajni neustrezni 
položaji pri delu…), 
• nepravilnega dvigovanja in 
prenašanja bremen,
• prekomerne telesne teže in 
nosečnosti,
• čezmerne športne obremenitve,
• kalcinacije – nabiranje kalcija v 
kosteh,
• revmatskih obolenjih hrbtenice,
• pogosto težave s hrbetnico 
»kompenziramo« z nepravilno hojo 
in držo in obratno,
• vsekakor k bolečinam pripomore 
tudi nenehna napetost in stres.
Če se ji prepustimo, lahko postane 
bolezensko stanje, ki uničuje telo, 
duha, naše družabno življenje in 
naš vsakdanjik.
Zdravljenje stalne bolečine v križu 
je učinkovito le, če odstranimo 
vzroke, kajti dokler le-ti obstajajo, 
se težave znova in znova vračajo.

Kdaj moramo takoj poiskati 
zdravniško pomoč?
Takoj moramo poiskati zdravniško 
pomoč, če bolečino v križu 
spremljajo:
• težave z odvajanjem vode in 
blata.

Imamo zmotno mišljenje, da moramo 
ob pojavu bolečine mirovati. Dovolj bo dan 

ali dva. Sicer pa moramo mišice krepiti z 
ustreznimi vajami.

Vzrokov za bolečine v križu je veliko, naj-
si gre za napačno držo, pretežko fizično 

delo ali nepravilne položaje sedenja.
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Sanitarna sečnja
v idrijskem primestnem 
gozdu  Rake Tekst in foto: Klemen Kosmač

V avgustu smo opravili sanitarno sečnjo v primestnem gozdu Rake pri Idriji. S sani-
tarno sečnjo smo posekali sušeče se jesene in breste ter nekaj od vetroloma poško-
dovanih iglavcev. 

Gozd na dveh straneh - proti Idrijski Beli in 
Čekovniku - omejujejo strma pobočja, na eni 
strani stari (rudniški) del mesta Idrija, iz ka-
terega vodijo v gozd le ozke poti za pešce 
in kolesarje, ter na spodnji strani reka Idrijca. 
Zato je izvajalec moral les odvažati iz goz-
da s traktorsko prikolico preko reke Idrijce. 
Slednje je bilo povezano tudi z odločitvijo o 
terminu za sečnjo, saj morajo biti vlake suhe, 
ker je podlaga v glavnem zemlja, brez ka-
menja ali peska. Hkrati pa mora biti vodostaj 
reke Idrijce čim nižji, da omogoča prehod s 
traktorsko prikolico.

Idrijski primestni gozd Rake ima poleg pro-
izvodne  funkcije poudarjeno še okoljsko in 
predvsem  socialno funkcijo. Gozd namreč 
služi za rekreacijo ter  obisk turistov v sklopu 
tehnične dediščine zaprtega rudnika živega 
srebra, ima pa tudi izobraževalni (naravoslov-
na učna pot) in estetsko-varstveni namen.
Ob poti skozi gozd je speljan betonski vodni 
kanal. Nekoč je služil za pogon črpalk, ki so 
črpale vodo iz rudnika, ki je stalno zalivala ru-

dnik in onemogočala delo v njem. Črpalke je 
gnalo veliko leseno kolo imenovano »Kamšt«.  
Vodni kanal je dolg 3.500 metrov, kar je tudi 
razdalja med vodnim kolesom in jezom pri 
»Kobili« na reki Idrijci. Zgrajen  je bil okrog leta 
1600 in je bil sprva lesen.
Gozd je bil nekoč v lasti rudnika živega srebra 
Idrija. S svojo neposredno proizvodno funk-
cijo je skrbel za nemoteno delovanje rudnika 

Sprehajalna pot in vodni kanal Rake.

Posamezna drevesa so označena s 
tablami.

in vsestranski (gospodarski, izobraževalni, 
infrastrukturni, kulturni…) razvoj mesta Idrije. 
Posredno pomembno vlogo igra še danes, 
saj  za zaposlene v uspešnih gospodarskih 
družbah v idrijski kotlini  predstavlja neke vr-
ste duševni filter  in telovadnico na prostem. 
Ali kot bi rekli stari Rimljani: »Tempora mutan-
tur et nos mutantur in illis« (Časi so se spre-
menili in mi z njimi, op.ur.)
Čeprav legenda pravi, da je bil ob prvem 
obisku večnega popotnika v Idriji gozd,  ob 
njegovem tretjem prihodu pa naj bi bilo tam 
jezero,  upajmo, da bo lahko SiDG Rake še 
naprej upravljal kot  »primestni« gozd.

Jez pri »Kobili«. V neposredni bližini se nahaja tudi Divje jezero.



POSEK DREVES OB VELENJSKEM GRADU
Na PE Ljubljana smo v okviru del za zagotavljanje socialnih funk-
cij gozda v mesecu juliju izvajali posek dreves, ki so najbolj za-
stirala pogled na Velenjski grad. Mestna občina Velenje ima na-
mreč v načrtu postaviti reflektorje za nočno osvetljevanje gradu. 
Poleg tega so želeli, da bi bil pogled iz gradu na mesto Velenje, 
predvsem pogled na vzhodni del, lepši. Strokovnjaki ZGS so 
označili drevesa, ki jih je bilo potrebno posekati. 
Velenjski grad sicer leži na strmi skalni kopi, okrog 60 m višje od 
mesta Velenje, kar skupaj znese okrog 450 m nadmorske višine. 
Je eden od najbolje ohranjenih gradov v Sloveniji ter eden od 
desetih gradov, ki so v srednjem veku obstajali v Šaleški dolini 
(star je približno 700 let). 
Ker vlačenje hlodovine po poteh v okolici gradu ni bilo sprejemlji-
vo, dovozna pot pa je bila preozka za odvoz lesa s traktorsko 
polprikolico, smo se odločili: 
Izvesti sečnjo drevja na način, da se posekano drevje obdela na 
licu mesta in prečno zloži za obstoječa drevesa in panje; 
Pri sečnji so se puščali čim višji panji; 
Pri sečnji se je najprej posekalo drevje, ki ni bilo nevarno, da se 
sproži na strmem pobočju; 
Izvedlo se je lupljenje smrekovih debel, ki jih ni bilo moč drugače 
zaščititi in 
Sečnja se je izvajala v suhem vremenu. 
Zaradi zahtevnosti izvedbe sečnje smo razpis večkrat ponovili 
in četrtič smo prejeli ponudbo v okviru pričakovane cene. Po 
končani sečnji smo skupaj s predstavniki ZGS  izvedli prevzem 
del in preverili stabilnost zloženih dreves. Predstavnik ZGS je bi z 
izvedenimi deli zadovoljen. 

Tekst in foto: Branko Štunf
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OBNOVILI SMO GOZDNO UČNO POT MAŠUN
Med številnimi podrtimi drevesi, ki jih je prizadel vetrolom, so ne-
katera padla tudi na gozdno učno pot Mašun. Ker to gozdno učno 
pot vsako leto, še posebej v počitniških poletnih mesecih, obišče 
veliko turistov, izven sezone pa veliko število šolskih skupin, smo na 
PE Postojna v  juniju izvedli nujno potrebna vzdrževalna dela. Ta so 
omogočila prehodnost gozdne učne poti, predvsem pa varnost, ki 
jo je zagotavljala zaščitna ograja. 
Dodajam še kratek tekst o gozdni učni poti Mašun, povzet iz sple-
tne strani (https://www.ilirska-bistrica.si): »Na Mašunski gozdni učni 
poti se obiskovalci najprej seznanijo z bogato zgodovino Mašuna 
in spreminjanjem njegove vloge. Druga učna tabla je postavljena 
ob atraktivni bukvi z veliko rakavo tvorbo na deblu. Predstavljena 
je drevesna vrsta in njene lastnosti. Na Anini skali se odpre pogled 
na Veliki Snežnik in vegetacijske pasove na njegovih pobočjih. Ob 
poti se obiskovalci ustavijo še »na obisku pri medvedu« in vidijo 
medvedji brlog. Predstavljene so tudi jelke, in za postojnsko ob-
močje najznačilnejši, jelovo - bukovi gozdovi. Ker pelje pot mimo 
laza in gozdnega roba, obiskovalci spoznajo še dva posebna in zelo 
pomembna življenjska prostora. Obenem dobijo še nekaj informacij 
o populaciji risa ter gozdnih pticah. Na naslednji točki je mogoče 
izvedeti podrobnosti o naravni obnovi.« Vabljeni.

Tekst in foto: Janez Logar

UTRINKI ZADNJIH MESECEV

ZAPORA DRŽAVNE CESTE HRASTNIK 
– MOST ČEZ SAVO

V varovalnem pasu državne ceste Hrastnik – Most čez Savo smo na PE Ljubljana preko 
izbranega in usposobljenega izvajalca s soglasjem in ob pogojih Direkcije RS za infra-
strukturo v mesecu avgustu sanirali brežino ob vozišču ceste, kjer se je nahajalo polo-
mljeno in izruvano drevje. Nekatera drevesa so se tudi že pretirano nagnila 
proti vozišču, zato jih je bilo zaradi varnosti udeležencev v prometu potrebno 
sanirati. Dela smo izvajali na način delne oziroma kratkotrajne popolne zapore 
ceste, ki jo je postavil izvajalec rednega vzdrževanja ceste, končana pa so 
bila v prvi polovici avgusta. Na PE Ljubljana smo po končanih delih pridobili 
tudi izjavo rednega vzdrževalca o ustrezno izvedenih delih.  
Na območju OE Litija smo v mesecu juniju v treh sklopih izvedli tudi zbiranje 
ponudb pri petih izvajalcih, ki so usposobljeni za višinska dela, za sečnjo 
nevarnih dreves, ki ogrožajo stanovanjske in poslovne objekte ter ogrožajo 
promet na občinski cesti. Trenutno smo v fazi zbiranja po-
nudb še za en sklop, in sicer za odstranitev dreves, ki ogro-
žajo varni dostop za vzdrževanje vodnega zajetja, ki oskr-
buje prebivalce in industrijske objekte v občini Trbovlje. V 
septembru je  predvidena še odstranitev nevarnih dreves, 
ki ogrožajo varen promet po občinski cesti na Dobovec.  

Tekst in foto: Anka Stopinšek



OBISK BELGIJSKE DELEGACIJE
Med 28. in 29. majem nas je obiskala skupina iz Belgije. V njej so bili 
predstavniki ministrstev, gozdarskih podjetij, fakultete in lastnikov gozdov. 
Predstavili smo jim naše podjetje ter gospodarjenje z državnimi gozdovi. 
Prvi dan smo jih peljali v Kočevski rog, drugi dan  pa na Mašun. Za vode-
nje in predstavitve so se nam iskreno zahvalili ter nas povabili na obisk v 
Belgijo.

Tekst in foto: Damjan Golovrški

UREJAMO DOSTOP 
DO PRAGOZDA 

KROKAR
4. julija smo si predstavni-
ki ZGS OE Kočevje, občino 
Kočevje in Zavoda Kočevsko 
ogledali možne dostopne 
točke do Pragozda Krokar. 
Dogovorili smo se za ureditev 
obračališča, vstopne točke 
na poti, ki vodi do pragozda 
ter o postavitvi informativnih 
tabel. Kot je znano, je od-
bor za svetovno dediščino 
(World Heritage Committee) 

organizacije UNESCO julija lani  na UNESCO Seznam svetovne dediščine med drugi-
mi uvrstil tudi slovenske državne bukove gozdove v dveh gozdnih rezervatih Pragozd 
Krokar in Snežnik-Ždrocle, s katerima sicer gospodari SiDG.  

Tekst in foto: Damjan Golovrški
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DAN ZA ZDRAVJE
Prvič od ustanovitve SiDG smo organizirali rekreativni dan za zaposlene. Potekal je 25. 
maja, ko smo se že v zgodnjem dopoldnevu zbrali v Podpeči pri Ljubljani.  Po nago-
voru glavnega direktorja in zaključku zbora delavcev so gostitelji – Piknik park Podpeč 
–  najprej poskrbeli, da smo se okrepčali. Nato pa smo se prepustili športnim užitkom: 
igrali smo nogomet, odbojko, košarko, se vozili s kanuji in supi po Ljubljanici, balinali, 
skupinica kolegov in kolegic se je odpravila na krajši pohod na Sv. Ano, nekateri pa so 
se »namučili« ob barskih igrah, kot je na primer namizni nogomet.  Dan smo preživeli od 
prijetnem druženju in spoznavanju z željo, da tovrstno srečanje čim prej ponovimo. Naj 
namesto besed govorijo raje fotografije…  

Foto: Đuro Lukačević 

DAN S KONJIŠKIMI GOZDARJI
V začetku julija je v Slovenskih Konjicah 
potekal Dan z gozdarji. Srečanje je poteka-
lo z namenom predstavitve gospodarjenja z 
gozdovi županu in ostalim članom občinske 
uprave občine Slovenskih Konjic. Kot krajevno 
pristojen predstavnik SiDG  sem se srečanja 
udeležil in predstavil trenutni model organiza-
cije gospodarjenja z državnimi gozdovi. Rdeča 
nit srečanja je bilo negovanje dobrih odnosov 
z vsemi deležniki, ki pomembno vplivajo na 
gospodarjenje z gozdom. Hkrati sem izpostavil 
vedno večje težave, ki nam jih povzročajo inter-
ni akti občin, in sicer vedno večje število omeji-
tev na cestah, ki jih uporabljamo pri odvozu goz-
dno-lesnih sortimentov. Spregovorili smo tudi o 
vlogi socialnih, ekoloških in drugih funkcij goz-
dov, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja 
občanov. Enotno smo se strinjali, da bo potrebno 
še naprej izvajati ukrepe za zagotavljanje le-teh.
Tekst: Lovro Bornšek
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NAREDI SAM IZ LESA 

Leseno stojalo
za razrez drv

Z LESENIM STOJALOM si olajšamo razrez drv, ker 
drva razrežemo z motorno žago. Uporabljamo pa ga  
tudi zaradi večje varnosti. Vendar moramo pri delu 
uporabljati tudi ustrezno zaščitno opremo.

Za izdelavo stojala uporabimo les v obliki reza-
nega lesa (letve) ali v obliki strojno obdelanega 
lesa (okroglice). V našem primeru bomo pred-
stavili izdelek izdelan iz okroglic smrekovega 
lesa, premera deset in šest  centimetrov.
Konstrukcije lesenih stojal so si zelo različne. 
Končno mero si naredimo po želji, tako da je 
lahko bolj kratka, daljša, nižja, višja, ozka ali 
široka. 

Navodila za pripravo
Smrekove okroglice kupimo na domačem trgu 
pri prodajalcu. Okroglice premera centimetrov  
narežemo z ročno ali motorno žago na dolži-
no 80 centimetrov in jih prekrižamo. Za dobro  
stabilnost izdelamo križno preploščitveno vez. 
Večji razmak kot naredimo, večja bo stabilnost 
stojala.  Najprej zarišemo širino preploščitve v 
oba kosa. Nato z ročno ali motorno žago za-
režemo do 1/3 debeline okroglice. Kosa sesta-
vimo in skozi to vez izvrtamo izvrtino premera 
deset milimetrov. Za spoj uporabimo navojno 
palico premera 10 milimetrov, podložke in ma-
tice. Lahko bi uporabili še različne 
sponske stojne vijake ali kar žičnike 
za manj zahtevne kostrukcije. Za 
sam izdelek potrebujemo dva križa. 

Križne vezi
Te križne vezi pri izdelavi lesenih iz-
delkov srečamo zelo pogosto. Tudi 
stojalo za novoletno jelko, podnožje 
miz in podstavek za stebrno mizico 
izdelamo z uporabo križne vezi.  

Čas je za vijačenje 
V nadaljevanju si križa postavimo na končno 
dolžino. V našem primeru je to 100 centime-
trov. Nato si odrežemo okroglice premera šest 
centimetrov - za vzdolžno povezavo potrebuje-
mo dva kosa in dva  kosa okroglice za prečno 
povezavo. Vse privijačimo z lesnimi vijaki 6*120 
(številke so v milimetrih). Na samem mestu 
privijačenja lahko ponovno zarežemo za bolj-
šo stabilnost samih okroglic. Boljšo stabilnost 
lesenega stojala dosežemo še z dvema dia-
gonalnima oporama, ravno tako iz okroglice 
premera šest centimetrov in jih privijačimo z 
lesnimi vijaki 6*120. 
Izdelava izdelkov iz okroglic je težja kot iz reza-
nega lesa (letve). Ampak z malce motivacije in 

KAKŠNO ORODJE 
POTREBUJEMO?

• meter, svinčnik
• motorna žaga
• ročna žaga (lisičji 
rep)
• električni vrtalnik
• baterijski vijačnik
• sponski in lesni 
vijaki

Tekst: Peter Kucler

volje do dela je končni produkt lepšega videza. 
Sestavne dele lahko globinsko impregniramo v 
za to pripravljenih komorah ali pa zaščitimo z 
raznimi lazurnimi premazi. 
Poraba lesa za stojalo je majhna in ga lahko 

izdelamo iz lesa iglavcev (smreka, jelka, bor), 
privoščimo si lahko tudi macesnov les. Na splo-
šno se za zunanje konstrukcije bolj uporabljajo 
iglavci, ker imajo manjšo maso, dobro elastič-
nost in omogočajo lažje spajanje.
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Rešitev križanke (geslo v zelenem polju) lahko skupaj s svojim imenom, priimkom in domačim naslovom pošljete do 5. novembra 2018 na 
elektronski naslov korenina@sidg.si ali pa po pošti na naslov: SiDG d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, s pripisom »Za Korenino«.

31. julija 2018 smo izvedli žrebanje za nagradno križanko iz šeste številke Korenine.
Tričlanska komisija sodelavcev SiDG je ugotovila, da so vse prispele rešitve pravilne. Izmed njih je izžrebala tri nagrade.

Dobitnikom smo nagrade poslali po pošti. Rešitev križanke (geslo v zelenem polju) 6. št. Korenina se je glasilo:  »OBNOVA GOZDOV«

Izžrebanci nagradne križanke - Korenina št. 6 so:

1. nagrada – termovka:
MARCELA URŠIČ,

LJUBLJANA

2. nagrada – naglavna svetilka: 
ŠPELA KOŠMRLJ, ORTNEK 3. nagrada – USB 

polnilec za avto:
BOŠTJAN ROZMAN,

OPLOTNICA




