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Gozdarskemu vestniku ob prvi obletnici 

Poljudnega poučnega časopisa za gozdarstvo, lesn.o in.dustrijo in trgo
vino smo že dolgo pogrešali.- Priložnostne brošure, napisane v lahko ra· 
zumljivem slogu in jeziku, so našim kmečkim gozdnim posestnikom le do 
ne/ce meje nadomeščale strokoven list. V se hvale vredna pa je velika 
vnema, ki jo je naše strokovno gozdarsko osebje posvečalo populari
zaciji gozdarske vede. Tako je že pred 60 leti znameniti gozdarski 
strokovnjak Ludvik Dim i t z, Ljubljančan po rodu, spisal prvo slo
vensko poljudno knjižico za male gozdne posestnike. Ta pionir našeg/J 
strokovnega gozdarskega slovstva ni našel dolga leta nobenega nasled
niIca. Sele pokojni Avgust G u zel; je s svojo odlično brošu.ro »Na'vod 
;za oskrbovanje malih gozdnih posestev na Kranjskem in Primorskem( 
nadaljeval započeta delo . Hvala BogI<, ni ostal osamljen.. Sledila ml< je 
'vrsta mož, vnetih za procvit in napredek našega gozdarstva. Om'enim 
naj le naj-vidnejše strokovnjake, Iti so postavili svoje pero v službo 
gozdarslce vede! V prvi vrsti je imenovati. inž. Antona Š iv ica, ki je 
poleg svojega »Poljudnega navodila« izdal še celo v rsto Icnjižic in brošur 
z gozdarskega področja, nadalje inženirje Vila orja N o v aka, Mir/r,rt 
Š u š t e r š ič a in Josipa Mik la v žič a. Mnogo leoristnih člankov je 
izšlo v »Kmetovalcu.«, »Lovcu«, »Planinskem vestniku({, »Gasilcu« in v 
dnevnem časopisju. Pomembno delo opravlja že mnogo let tudi gozdar
ski odsek banslce uprave v Ljubljani, čigar vsaleoletna »Poročila« su 
skoraj mala gozdarska enciklopedija. 

Krona vsem tem stremljenjem pa je »G o zda r s le ive s tn i k«. 
Ici je lansko leto vzniknil v Mariboru. Brez dvoma j e bilo treba v naših 
dneh za izdajanje strokovnega glasila veliko poguma in še več idealne 
požrtvovalnosti. Kakor je podoba, je uredništvo z agilnimi sotrudniki 
prebredla vse začetne težave , ki gotovo niso bile male: saj smo list 
snovali že več kot 15 let, ne da bi ga mogli ostvariti .. V si načrti za njegovo 
realizacijo so se izkazali praktično neizvedljivi. Tudi zamisel, da 
bi vsedržavno združenje po svojih podružnicah izdajala posebne po· 
ljudne gozdarske liste, se ni uresničila. Lastna iniciativnost šele nam 
j e ustvarila naš »Gozdarski vestnik«. 

Z velikim veseljem smo pozdravili njegovo prvo številko, pa tudi 
z nemalo zaskrbljenostjo . Ali bo list uspel? Prvi številki so sledile po 
vrsti druga, treija ih. vse nadaljnje: led je bil prebit. Pred nami leži 
zaključen prvi letnik »Gozdarskega vestnika«, poln koristnih člankov, 
razprav in vsakovrstnega zanimivega drobiža. Šele pri listanju celotnega 
letnika bralec spozna, koliko vestnega, z l jubeznijo do slovenskega 
gozdarstva in njega'vih potreb prežetega dela se skriva 'v njem. Ako 
morda list tvojemu prekritičnemu duhu ni povsem všeč, kaj bi nerpal? 
Popolnost nam je le težko dosegljiv ideal. Pa se pridruži listu še ti s 
pametnim nasvetom in - dobrim prispe·vkom! 

Vsem: Pišite v sv oje glasilo! Krčite pot gozdarskim težn.jam., orji te 
njih ledino in osvetljujte temo naših .;;lovenskih gozdov! 

V B e o gra d u 24. decembra 1938. 

Ing. A . RUŽIC, 
višii gozdarslci svetnik ministrstva za gozdo·ve .in rudnike. 
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Gozd in les 
Ing. Stanko S o toš c k (Maribor) 

I. UVOD 

Gozd in les spremljala čl oveka l' vsem njegovem razvoju od 
pradavnine do danes. V začetku so ljudje dobivali iz gozda zelišča, 
sadeže in divjačina za hrano ter les za orožje, orodja, ogenj in 
s lavbe. Gozd in les sta omogočila prvim ljudem obstoj in pripravila 
pot civilizacijskemu in kullurnemu napredku človešIva . Gozd je dajal 
ljudem rodoviluo zemljo za pašnike, polja in njive, sludencem, 
polokom in rekam je dajal vodo, branil je ljudi pred povodnijo in 
jim nudil zavelje. Iz lesa so delali ljudje orod je in toporišča ter 
ročaje za orodje iz drugega gradiva. Prvi mostovi, hiše, čolni ladje 
in vozovi so bili iz lesa; les je bil potreben pri vseh ročnih, sta"b
nih, obrtnih, industrij skili in umeluiških delih. Tudi danes sta gozd 
in les še vedno in povsod potrebna in nenadomestljiva. Gozdovi 
pomenijo v sedanj ih časih vedno več in I)Oraba lesa postaja iz dneva 
v dan raznovrstnejša. 

E\'ropske kulture in civilizacije gotovo ne bi bilo brez gozda : 
gozd je bil, je in bo njuna podlaga. Ce bi zmanjkalo gozdov in lesa, 
bi se večji del sveta izpremenil v puščavo, ki v bjej človeštvu ne 
bi bilo pravega obstoja. To dejstvo pronica sicer počasi, vendar 
pa tem gotoveje v ljudsko spoznanje. Vedno večja skrb se posveča 
gojenju in varstvu gozdov tcr pogozdovanju gol ičav. ~{ehanična in 
kemijska predelava lesa se razvijata vedno bolj in lesna obrt ter 
industrija rabita les za vedno več prepotrebnih surovin in izdelkov. 

Dežele, ki nimajo zadosti svojega lesa, ga uvažajo kot neob
hodno potrebno blago, ki ga ne morejo nadomesliti z ničemer 

drugim. Dežele pa, ki so bogate gozdov, skrbijo za njihovo pravilno 
izkoriščanje. Jugoslavija, zlasti Slovenija, ima toliko gozdov, da 
zraste ,v njih več lesa, kot ga rabimo doma. Lesna obrt, industrija in 
trgovina so gospodarske panoge, ki so še naj bolj v domačih rol{ah. 
Zato je naša naloga, da posvečamo gozdu in lesu vedno več po
zOl'nosU. 

Naši gozdovi so v preteklosti prestali razne' pretrese, poškodo
vanja, pustošenja, uničevanja in varnostne ukrepe. Vse važnejše 
ekonomske in politične izpremembe so zapustile v njih globoke sle
dove, vidne in občutne še danes. Vsa gozdnata in ogoljena gozdna 
zemlji šča so v zvezi z režimom voda in drugimi činitelji v eko
nomskem, socialnem, verskem in duševnem življenju posameznih 
pokrajin odprta knjiga zgodovine naših gozdov. In nje beremo in 
občutimo posledice pašnega gospodarstva, lova, odprtih ognjišč, 
spoznavamo načine gradnje in pokrivanja stavb, širj enja' polje
delskega zemlj išča, rudarstva, vojn , suženjstva, fevdalstva, svobodne 
trgo\'ine, zasebnega udejstvovanja, kolonizacijske in eksploataeij
ske politike tujcev, intenzivnih eksploatacij s tujim in domačim ka
pitalom v korist političnih, strankar skih, zasebnih in splošnih in-
teresov ' itd. - . 
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Smrekovje v trnem poloku 
(Fo lo : L. Krema) 

Hezultat vsega tega je komplicirano in raznoliko posestno sta
nje, obširna poljedelska zemljišča in izpremenjen režim potokov in 
rek; mnogo absolutnega gozdnega zemljišča jc golega in neplod- · 
nega ali nima gozda v pravem smislu besede; drugod so zopet ostanki 
pragozdov, opustošeni gozdovi, zamočvirjena zemljišča, dobro ob
varovani in lepo urejeni gozdovi, obnovljeni deli gozdov, regulirani 
in regulacije potrebni hudourniki, potoki in reke, ki so v celoti več 
ali· manj odraz življenja in življenjskega standarLa prebivalstva. 
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Dolžnosl naše generacije je, popravili škodo, sLorjeno v prej
šnjih časih. To dolguj emo samim sebi in svojim potomcem, da tako 
obdržimo v gozdu vsaj lo, kar smo sprejeli . Naša dolžnost pa je 
ludj , da na gozdnih zemljiščih ob1l3vJjamo uničene gozdove. Da 
je lo res nujno potrebno, dokazuje ne le gozdarska znanost, marveč 
prepričevalno izpričujejo vse pogostejše povodnji, goJi Kras, goličave 
in nešLevilni primeri iz zgodovine naših in lujih gozdov. Odgovornost 
pada samo na nas} ko sami uprav ljamo svojo zemljo in urejnmo 
svoje življenje. 

Vkljub nepobitno dokazanemu pomenu gozdov in lesa, je vendar 
gozdarstvo kot stroka in znanost Še mlado. Ljudje so namreč za
čeli oskrbovali svoje gozdove Slniselno in načrlno razmeroma pozno. 
Ko je začel č lovek posegati v živJj cnje gozela in izkoriščali gozdne 
pridelke: je s časom spoznal, da je življenje gozda vezano na po
sebne pogoje in da odločajo o njegovem življ enju posebni naravni 
zakoni. Prišel je do prepričanja, da morajo bili vsa gozdna dela 
v skladu s lemi zakoni. Kajti, čim je človek delal proti njim al i 
mimo njih, je škodoval gozdu, zmanjšal nj.egov donos, ogtažal so
sedne gozde, zemljišča ~n HapJ.~avc. V skrbi za sebe in v že lji, da 
postane gozd vir dOJI0clkov njemu in polomcem, je zače l človel\" 
š ludi rati življep.je gozda. V začetku se je mnogim zdelo, da je 
gozdarstvo nekaj enos ta vnega, to ela gozdarsko delo in veeina bolj 
pereče stanje gozdov z vsemi posledicami s ta pokazala, da je to 
vprašanje zelo težko in zamotano. Vedno bolj prevladuje prepri
čaJlje, da se za gozdarska dela nc morejo sestavili splošno veljavna 
pravila , marveč da je potrebno aplicirati l eor'el ično in praklično 
znanje v vsakem gozdu, v vsakem delu gozda, da celo pri vsakem 
drevesu drugače - toda vedno v skladu z rastiščcm in gospodarski
mi potrebami. Mnenja o "llcizčrpnib gozdnih zakladjh" so se ob
držal" med ljudmi vse do seda(ljega časa in ni jih malo, ki mislijo 
tako še dandanašnji. Cimbolj pa so narodi napredovali v civili
zaciji in omiki, tembolj so spoznaval i pomen, gozdov, pOdpi.Tali so 
gozdarsko znanstvo in širili gozdarsko znanje s pt'edavaJ.1ji, tečaji , 
strokovnimi šolami, z gozdars4.im poukom v drugih šol alI, S knji
gam i, revijami, časopisi , filmom in radiom. Med kulturnimi narodi , 
se že zaveda skoraj vse ljudstvo, da je gozd podlaga omiki in 
civilizaciji narodov in da je les vir neštelih ljudskih dejavnosti. 

II. GOZD 

Sele v zadnjih desetletjih je začel človek bolj natančno opa
zoyali i1'1 spoznavati življ enje gozda. Videl je, da je gozd združba 
drevj~, grmovja, trav, zelišč, mahovja, lišaj ev, go.b, črvov in raz~lih 
živalic ter živali in da so vsi čl eni združbe za njen obstoj po.
trebIJi. V~del je, da ne uspevajo v vseh krajih enake vrste drevja 
in da d~eves.a niso zdrava, če ne rastejo 11a pravem ra~tiščn. P\'i 
vsaki malenk.ostni spremembi drevj.a, ~al, lege, višine, svetlobe, 
vlage, toplote, vetra itd. se spremenijo lu(1j živLjenjski pogoji gozd", 
in I;ljegov sestav. Na 'jugu rastejo druge vrste drevja, kot na se-
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vertl, Y loplejših krajih druge kot v hladnejših in v nižinah 
druge kot na višina h. Vrsta dl'evja se izpreminja Ludi , če S'O Ua 
mokra, vlažna, sveža aji suha, r odovitna ali n erodovilna, apncna 
a li glinasta, peščena ali prstella, strma ali ravna . V r aznih vrstah 
gozdov rastejo pod drevjem raz lične vrste grmovja, zeli šč in ma
hovja, ki so zn ači lne za gozd in rastišče . V vsakem gozdu živijo, 
posebne vr s te korisln ih in škodljivih žuželk in drugih živalic. po
dobno so tudi razne vrste divj adi vezan e na liste gozde, ki so za 
njih prim erni. 

Gozdna tl a so pod drevj em in grmovjem pokrila z lislj em, 
iglo\'jem in dračjem. Pod starejšim drevjem rastejo mlada dre
vesciI, grmo vje, zeli šča in trave. T la so zasu'ta pr ed sončnimi 

Gozd v K.I"anjs]{i dolini} posekan in izpremenjen v p ašn ik ; mesto pašnika 
nastaja lmmnita gO ličava 

(Folo: Direkcija šUm " Lju bljani) 

ža rki in dežjem lel' varna pred ve lrom j za lo so rahla in primerno 
sveža. Pod lis tj em je prst in pod pr s tjo mr tva zemlja. V li stju in 
prsti živijo milijarde glivic in razni h živ.alskih Ler rastl inskih bitij. 
V;a živa bitja v gozdnih tl eh imenujemo edapholl ; la r azkraja 
organske snovi v 1i stju in drugih odpadk ih na anorganske prvine, 
ki se v prsti in globlj e v tleh kem ijsko spojijo v razne anorganske 
snovi. Y tl ch so še p osebne glivice, k i črpaj o iz zraka du šik. Anor
ganske SIlovi, raztoplj ene v ta lni vlagi ) pa sesa drevje (in drugo 
rastlinj e) s koreninami kot rudnin sko ali rulOrgansko hrano. Ta 
hrana se dviga v drevju skozi korenine po zunanjih branikah debel 
in vej v "1 iste in iglice. I stočasno pride skozi lisl1w in i glične r-eži 
kot anorganska hrana h zraka ogljikov tlvokis. Zdelovruljem 
sončne svetlobe in zelenih barvHnih zrnc 'se ·v lis tih ob primerni 
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zračni toploli razloči .ogljikov dvokis na ogljik in kisik. Ogljik se 
kemijsko spoji z anorganskimi spojinami, ki so prišle iz zemlje v 
ogljikovodike (škrob, belj akovine itd.), tol šče in dr. Pri nastanku 
organske hrane se sprosli!a kisik in del vode ter izhlapita v zrak. 
Organske snovi gredo iz listov preko listj a in prevodnega slaničja 
po vsem drevesu; drevo jih porabi za hrano, da more rasti in obro
diti. Cc 11iso gozdovi zadostno zaraščeni, pokriva tla plevel, veter 
raznaša lislje in 'Ua pos tanejo snha in slabo zračna. Iz takih tal 
ne more dobiti drevje do volj primerne hrane in zato peša. Pomen 
lis tja, tal in svetlobe je torej za drevje zelo velik. 

Gozd se dobro razvija, če je sestavljen iz pravih vrst drevja, 
grmovja in drugih delov gozdne združbe. Normalen gozd ima nor
malno zalogo lesa, pravibIo razdeljeno po vsej površini in vsebo
vano v drevju vseh debelin in starosti. Zaloga je razdeljena tako, 
da rasle na posameznih , razli čnih gQzdnih rasliščih tista vrsta 
drevja, ki trajno ohrani največjo dosegljivo produklivnost dotiče 
nega zemljišča. Ta osnovna glavnica mora ostali nedotaknjena in 
le gozd s takim temeljnim kapitalom zasluži Lep in ponosen naziv: 
g o z d . Samo na lakem temelju je dosegljiv maksimalen prirastek 
lesa. Vsak rod ima pravico uživati samo prirastek, potomcem pa .. je 
dolžan izročiti osnovni kapital. Zmanjševali glavnico pomeni, lu-asti 
imetek otrokom in razmelavali imovino, ki si jo prejel od prednikov 
v varstvo z nalogo, da jo izročiš svojiill potomcem. S trošenjein 
osnovnega kapitala se ne porabijo samo dobrine, ki so namenjene 
Z~ bo(Iočnos t , marveč se izposlavlja nevarnosti tudi obstoj gozda', 
uničuJe se vse delo prejšnjih generacij in onemogoča se delo 
bodočim rodovom. 

Gozd, ki je približno normalen, črpa svojo hrano sam iz sebe, 
zadržuje prst, da je ne odneseta voda in veter , in varuje svojo 
okolico. S svojimi koreninami veže lastna Ua in zadržuje v rahli 
zemlji mnogo vode, ki jo porabi deloma sam, ostanek pa razdeli 
poljedelskim zemljiščem, studencem, vodnjakom, potokom in re
kam. Brez gozda bi mnogo te vode v kratkem času odteklo, hudo
urniki in povodnji bi odnašale zemljo, trgale njive in zasipale polja 
s peskom in kamenjem. Gozdno drevje varuje svoja tla in sosedno 
zemijo pred vetrovi, ki bi drugače mnogo zemlje posuši li in odnesli 
rodovitno pr~t. Gozdovi delujejo tudi na podnebje, zmanjšujejo to
plolne razlike, večaj o zračno vlago in zboljšujejo zrak ter tako 
omogočajo mnoga naselja, zdravilišča in tujski promet. Znano je 
tudi, da se v mnogih krajih vrši promet po cestah in železnicah le 
v varstvu gozdov. 

Gozd nam torej - kakor vidimo - daje les, drva, razne gozdne 
pridelke (listje, lubje, industrijska in zdravilna zelišča, gobe, ja
gode, lov in dr.), je važen za svojo okolico in že z obstojem samim 
nudi različne splošne koristi. Z gozdovi posameznikov se zato ne 
sme gospodariti kot z izključno zasebno lastnino in gozdni zakon 
popolnoma npravičeno omejuje individualno gozdno gospodarstvo. 
Vsako samovoljno poseganje v življenje gozda v katerem koli dell.! 
vpliva namreč na razvoj drugih 'delov gozda in njegove okolice. 
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Gozd nima začasne vrednosti, tudi ni važen samo za posameznike, 
gozd na absolutnem gozdnem zemljišču je marveč nnjno' potreben 
za obstanek, življenje in . napredek naroda, ki živi in hoče živeti 
v njegovem območju. Zato 1110ra ostali v gozdu nedotaknjena in 
večno živa njegova osnovna glavnica. 

Hraslovje v Krakovu 
(Foto: Direkcija šum v .Ljubljani) 

Skrb za gozdove je poverjena gozdars tvu, ki ga moremo deliti 
na tri glavne panoge: državno gozdarsko nadzorstvo, gozdna uprava 
in ekonomija, gozdarsko šolstvo ter pros veta. 

Državno gozdarsko nadzorstvo ima skrbeti v skladu idanimi 
razmerami, da -vse gozdne uprave in ekonomije delujejo takq, da 
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se obdržijo sed anj e in bodoče kolektivne koristi vsega gozdnega 
zemlj išča, da se le koristi dvignejo do svoje največj e mere in p otem 
ostanejo trajne. V dosego tega smolra je nadzorstvo dolžno, pred
lagali in aplicirali zakonite predpise o gozdih, pravilnike in uredbe 
o organizaciji gozdarske s lužbe, o urejanju gozdov, o načrtih 
pogozdovanja goličav, urejanja hudournikov, gojenja, varstva in 
izkoriščanj a gozdov, izkoriščanja v lastni režiji , lesne trgovine, indu
striali zacije gozdnih posestev in predpise o gozdarskem šols tvu in 
prosveti. Dolžno je tudi paziti , kako se vse to izvršuje. 

Gozdna uprava in ekonomija imata skrbeti za , 'arstVQ in gojenje 
gozdov, za izkoriščanj e gozdov, za predelavo nekaterih gozdnih pri
delkov in za trgovino. Varslvo in gojenje gozdov imata zelo obširno 
delovno področje. Vse gozdno zemlji šče in vsi gozdovi polrebujejo v 
splošnem interesu neprestanega, budnega iu vestnega varstva pred 
ljudm i, ujmam i, živa lmi, mrčesom in boleznimi. Nepregledne goli
čave čakajo na pogozditev in obnovo, kar bo zopet podlaga drugim 
ekonomskim in kulturnjm delom v njihovem območju. Urejeni hu
dot:.rnil<i lahko odvrnejo velikanske škode, prihranijo stroške za 
regulaci je rek in potokov, in podaljšajo te.r lIstalijo izvršene rečnc 
in potočnc regulacij e ter melioracije. V zaraščenlh gozdovih se z var
stvom in gojenjem lrajno ohranj ajo njihove posredne ter nepo
sredne koristi. Poleg vseg<.l tega skrbita za gozdno varstvo in go
jenje še za to, da se na gozdnem zemljišču pripravi za izkoriščanje 
čim večja. mlložina potrebnih in vrednih gozdnih pridelkov. 

Pri iz}.;:or i ščanju gozdov je treba gledali na to, da se pridelki 
izdelujejo v blago skladno s pravilnjm varstvom in gojenjcm gozdov. 
Izdel o\'anje in spravljanje lesnega blnga 1110ra biti funkcija obsloja 
gozdov in porabne ali prodajne vrednosti blaga. Pod tem vidikom 
je treba pripravljali gozdne proizvode za predelavo. V gozdarsko 
s troko spada mehan ična predelava lesa na žagah; drugi načini me
hanjčne predelave in kemijska predelava pa so predmet drugih strok 
Varslvo, gojenje in izkoriščanj e gozdov je pravilno S3mo v pri
merih, ko se vršijo vsa dela po načrtih, sestavljellih za posamezne 
gospodarskie gozdne enote; lo jc naloga urejanja gozdov. Ker 
pa je ml1Qžina gozdnih pridelkov omejena z donosnostjo gozdov, 
sta s lem omejeni tudi vrsta in kapaciteta naprav za predelavo v 
gozd I! pridoblj enega blaga . - Izdelano in predelano blago pride 
končno do porabe ali prodaje. 

Gozdarsko šolstvo daj e p rim erno teoretsko in praktično izo
brazbo bodočemu gozdarskemu osebj u. Strokovno gozdarsko osebje 
so razne vrste dela'veev, ki jih delimo na gozdarske inženirje, go z
darje, logarje, gozdne čuvaje, gozdne in lesne delavce. Gozdarsko 
osebj c je v poznejšem praktičnem življ enju dolžno neprestano za
sledovati gozdarsko znanost, delati poizkuse za praktično izvajanje 
znanstvenih jzsledkov, sodelovali v strokovni lOljiževnosli, pospe
ševati l; rogresivn i razvoj .. gozdarstva in sodelovati pri gozdarski 
prosveti. NaJoga gozdarske prosvete 'pa je popularizirati gozdarske 
težnje in med vsemi s loji ši riti smi sol zanj e. 

(Konec prihodnjič. ) . 
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Izmera stoječih dreves brez posebnih priprav 
in tablic za praktične potrebe 

Ing. Mirko S ti šle r š 'i t: (Ljublj a na) 

. Z;l Ill cril yc v išin s loj ečega dre vj a imamo posebne pripran', 
illll' l1o'"<.nw viši Jlo m cr e a li ]upso meLrc, r aZI1i11 kons trukcij in p aten
lov, za debel.ine pa d.revesne kl ešče (klupe), za katere imamo ča
s liUjivo d omačo besedo ))5 Leg aH, S lega se nanne(; pri uporabi 
s leZ ~l a li I'nzl cz:1. in od lod im ej Zi.rlo se llaJU ni tre ba "s tegova ti " 
po kleščah , ki jiil že v prcgOYO rll lipO rablja kovač, nli po kIlIpi , 
ki je v n ašem jeziku "pr.i šlck" ', 

Pri p oskusn i izm eri gr e tulli brez lch l,sl rojc\·H. zl nsl i brez 
\' iš in omcra . j\'lc rilne priprave kaj r ncl e ostanejo dom ~l , l,j cr jih k a r 
ho lc p ozabimo, da 1l:l111 p r i d ru gih opra vilih in dn lj ši h polih ler 
\' tesnem Ol)l' llli ku HC dc lnj a napote. Razen lega se posebno viš i
n o m e r zclo !";Jd polarc, ga lll ~ll o rabim o, n i r a\'jlO poce n i in zah lc\'H 
za uporabo \'C IH.I :Hl c neko liko sp re tnos ti in \'<ljc, d a z 1ljim zadcllcm o 
\'išil1{, \'sn,i .Ila pol m et ra l1ala,n č nu, V prim eru, da nc grc za izme r a il1 
prm'zcJ113l1j c lesa ) 'lcl11\'ce Z~ l posknsJ1 c ll1 L'rilw'i k i j i h pol rebujemo \' 
pral\ s i za k~lIkl1];,l cijo ) pa Ja l1 ko, k o l rcčello , \'se Il' pripravc pu
grešam o, 

_Na s \'ojih pol ih in oprn\'l.;.ih po gozd o\' ih imalllu pra\' go lo vo \' 
ŽCIHl nož in m e lc r , ki jc z ložl jiv ali p'a im:1 m o d e rnejša obliJ.i:() 
.i eJd cuega tl'ilku , z\' i! cga \' Ill~lii slwl lici. ka r povs(, 111 za dosluj e za 
našc namcn e, ,\[orda iZl11 c ra iJrez o rodja "Zi\Il1C I1 c k:tj vcc:, časa , ki 
ga rndi ui.l'pimo, samo (/.i1 llam Ili ircha n os ili s se iJoj n c rodn e' 
s lcge in k očl j ivega " iš it lOlll l' l':J, ki bi J1~1l1l \}il <l dan a li eh ';1 \' llilPOlo 
za lo) da bi j ill ll1ol'c bili r a bil i ll e].;:njlll", 

Prcch 'sclll gre za izmer a "i šille, \' la n~ ltlH.· J1 si IIJ'eŽl'mO, r ('<;i l1l o, 
n ula n čno dva Ill et ra rIoigo pali co, (.'e 'il C p o rabilllo Z[l Lo ] \:11' <! ,'a 
me tra rlo/ge mC're S:JIlH'. Labko jc palica tu di m c lr l' d :lIjša, ].;: nkršna 
liam pač 1":1\' 11 0 pridc pod nož. Dobro ,je) če oba k o nca o bc lil11o, (\ :1 

,iill lako bo lj e .l očim o od nZ:ldj<l, Pa lico [Jl'i s /fmilllo 11[I\' pičJlo ob 
dchlo in se p ostav im o od {,('bin ,. l1 ('l ;; <lj vl'čji r:lzcla lji ) ko l ] e \'iš i ~l:l 
d r evcsfl. t:lko rl a vidimo nj egov \TIl ill ' ''l Jl ožjc, To Z[lhtc va tudi 
lllerjenj c z \"iš in OIll CrO Il1 , Hnzl'Jl (('ga 1ll 0 r :l 1ll 0 raz l očno ,"id c li o b ,] 
konca palice , Naše slojišče naj Jl e !Jo ni kd a r nižje oel \'z ll ožj:J drc
,,('sa, -IC111 \'C(': bodi. če Ic mogoče , v \'odora,'n id , ki r eže dre vo 
med vznožje m in sr edino; Ic lako se izogn emo nnpnki pri izmer i. 

Z lJ i Iko al i š ibico, ki jo tll'ži mo m ed p alccll1 ili k:lZa lccl1l oil 
s tegnj c l1i roki n<lypi c' llo pl'cd s(' - 11C' d a bi kaj prclll il\al i gl:l\·o ~
IIvi zi J'amo na vrh pniice \T Il bi lkc ill Jl,a spodnji kon cc pa lice L očko, 

I..:i jo na bilki drži mo z n o lllum p;l1 c~1. Tako odm crjl'Ho pa lico 11;1 
bilJd pn.' 11 ;IŠ:1I11 0 Ila deblu ll:J\'zgO !' d o vrll ;-1. To I1 cl,:o likok rill POll0-

" illl O, d a i zločitl l o (; illl bolj 11<1»[11\:(' pOS:lllleZl1egn p l'C' Jl aš:l l1j:l. lo 
.i l' lIle r jenja. CC' m es i.o d opu ščH , pri Irlll sed e1llo. cla I:lhko l1l il'll l' j l' 
držimo b ilk o, \"sc de !o je " ICI11 ) tI:1 '1. \'izi r rllljC'1l1 p r e izku s imo, ko li-
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kokral je poznana dal jica obsežena \' uepozll<lJli , ki je \' lcm primeru 
\'išinn. drevesa, \'ažno je pri Lem, rla bilko drž im o ,'zporeclllo z 
debJom , lo jc navpično , in rla os lano mcril o fbilka ) ves čas prcna
šan.i'\ \' e n aki razdalji od očcsa , kal' je najlažjc o b s leglljeni rok i. 
,Meri lo je namreč zgol j ce ni (' ~ dna proj ekcija poznan e daljicc n a 
dol očCllO ozadj e, 

Ako dl'c\'csna krošnja sega pre ,'cč ni zko, ociI-cžemo .toliko daljšo 
palico, d a jo luhl{o zapi čim o ob drcvo} yenelar lako, cia s ta drc,'o 
in palica cnako oddalj cn a od očesa (s lik a 1. ). 

Slika 1. 

. Na mes lu bilke in prenašanj a lahko pOl':Juimo m e Lcr ,in cC ll l i-
111 011'81\0 razdelilcv; zlasl i je pripraven jeklen me1rsld lrak, Drž im o 
ga lI, pr, tako dai ('č 'navpično pred sE; da ob uebl u stoječa dya-
1l1elrska palica odreže lln zač,:.! [ku melra nalančno 4 cm (lahko ludi 
več ali manj ccn1i mcl1'ov, ].;akor daleč se puč postavimo, OZ iTOm<l 
ka1.;or pač bolj al i l1Ianj s'legncIHo roko). Ko je bika l(lviziraJlo, 
dvigncmo sum o oko, 11 e da bi s icer ]Ulj pl"cmaJ.:::nili , na vrh drcn~sa 
in poglechll11 0, kje od reže meter 7. \'rhom, Al.;:o ll e vidimo dobro 
š tevilk Ila !Ueri j primc lll o ločko s pa lcelll roke, ki drži zgoraj. tl' 
S111{) Il . pr, prijeli a li vide li ločka pri 43 C111 , d a (o yiši no 

(-13 :4) x 2111 = 2['50 III 

Cr bi hila pri is tih šLm'i1kah palica dolga 3 1lJ , hi iJilo dre,'o ,' isol.; o· 
( 13: 1) ;< 3 11l = 32-~,) 11l . 

.lO 



.. , .. -~ -" 
'. -- . ---_. 

---- ----' 
Sl ika 1. 

Seveda lJi se morali pri 1cm nekaj oddaljili ) če bi 
holcli 3 Dl dolgo palico 1I,'iziraU ob enako s legnj enih 
1'01\:111 na -1 CJll, ali p a b i morali ma lo sl\l'l': ili rokr. 

Rezultat dclit\'c je treba pa6 množili z dolžino 
palice \' metrih. P ri (ern načinu je dobro) da nasIn
nimo) sedeč ali stojcl:. roke ob kako oporo (palico), 
Katercga ohch načinov si kdo izbe re, je njego",,-) 
s l\'al'. Zase uporahljam hi Iko) torej prvi n3i:in. Samo 
n ekoliko "ajc jc Irf'ha , pn opr<.l\'im o \,jš insko izmero 
do mclra nalan}.,o. ,"cl: llldi z \'išinomeroll1 v p rosI ih 
rokah ne dosežemo jn pri drc\' ju preko 10 ll1 višinC' 
mel rskn l1Hlnn(-nosl za prnkso knr zados1 uj e.. 

Rislyo merj cnja jc lort'j dokaj e I105l;'1\'110 in 
hitreje izn'š lji,'o, kakor se da opisali. YSRk si pri 
lem (ueli po svoje pomaga) da čim boljc opravi -
"I.,akol' .it' jJnč iZl1f1jdljh' in s prc-Icn, soj g<1 11(' sl;lI1<' 
lli(": in nimn ni{rsHr po].;:,'arili. 

DrCYC'SUU1) ki smo jim du locjJi viš i1l o, iZllleril1lu 
d ebe lina v prs ni višini z dvema p;Jlic~ln1a ) J\i ju 
pdrncl1lo z rok;nna prrJ{o mclr;} Y oblild slege, 

Prsl1i premer 1nhko tudi dobimo, če s Irakom ali vrvico zJ11C'r imo 
obseg v prsni višini in lega delimo s številom 3, Ker pa lako d o
bimo prc,'e1ik premcI') oclbijrll1o 11f1 ysnkill 10 cm prrl11era po II'! cm, 

PJ'imcr: 
(JiJscg = 150 cm, premer = (150 cm: 3 = 30) 21/,! = 17 cm 

" 103 cm , p ,'cmcr ~ (103 CI11 : 3 ~ 34'3 )-1'1, ~ 32 cm 
" 72 cm, premcr ~ ( 72 CUl : 3 ~ 24) - 1 ~ 23 cm 
" :.0 cm, premcr ~ ( 50 cm : 3 ~ 17) - 1 ~ 16 cm 

Iz , ' išinc jn prsnega prem c!':1 lahko brez posebnih lablic zraclI
nam o dcblovillo s loliko nnl:111Člloslj o, da nnm zndosluje zn k:1.1k111:1-
cij e, 

VseiJino debla (kuhn llll'o) dobimu, (':c vsehi l1 0 v<llj,u , .ld ima Z:I 

leme.ijnico debcls1u) OSI10\'JIO ploske\' in Za višino pa debclsko v išillO, 
111nožimo z obli<':'n ico. Obličnica jc šlC\' i1o, ki lwžc razrnel'j <' meci 
,"sebi no valja in deblrl. Ohličnica d('blovinc je 1 pri rn znih 'Tsl ~lh 
cirevja in pri ra zl ic:ni r aSli, ~ld eplt in zru'asli sestoj::! in s tarosti 
rlrm'ja l'nzUčnn . I ~ovprc(-:nll hi 'Iah l.;o vzeli obli čn i c() deb lovilIc Z'1 

jcl ko i Il bukvo z 0':')0) Z~I SI1l reko z 0',19 jn za bor z U·tll)' To se 
pravi , da ima 11. JW, debloyina jelke a li huk\'c rayno polovico vse
hine odgoY:1 rj njot-cga Ynljn, Sll1rckn in bor pa nekaj man j (slik:l 2,), 

Vsebino valja dobimo, če temeijnico pomnožimo z viš ino valja, 
Površ ino lemci jn ice da nj en polull1cr, postHVJjCU na ].;:.\'adl'aL, lo jr: 
polul11cl' množill1o s samim seboj in zm n ožek tie z Ludolfovim tile
"ilom 3.1 <1159, '1'0 šlC'\'il o, ki lli1l11 pomaga pri kvaciraturi Jo'oga za
znam ujemo spl ošno Iz gr ško črko it (= pi ), poiul11cr pa s črko l' 

(r:1:(lij). V praksi jemljemo za n: S:11110 3'1 (1. (1;1 IlIdi d\'e clecimnlki sla 
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Z~ I h i tro l':l t' un :llljL' ) Inku rl'l\()(~! r : II": IIJl;lI1,ie 11;1 prs te, prL'YP(\ Z:l Il :t ~l' 

!l :1I 1H'1ll' tljJorahlj:wlO ]': ;11' golo š le,' j! o :~) ki pOpOIJI !J Ill:] z; u[O Šl-; 1. 

\ "scbill i! va lja CV) j e lorl'j Icm ul ji c:t ( L' ~ 'ir ) :v: viši na (v; ; če ln 
j)0l11l1oži mo z obli čIlico (o), dobimo vse bin o rlc ll!:! (Yd , 

\" rl = rt X ;: :"< \" >~ () 
\' lej enačb i \, Z[1I11('1110 ohli{': nic() sta lno z O'jO, lo S<.' jJl';t\- j: Č l' 

1 t' 111 eJ .i Il i en 111 Il oži 111 () os j J () I u v i (. JI o \' i š i 11 () CI t' IJ 1 a ) li o -
h i ll1 o JI j (' g () vo v s e lJi 11 o. 

ytl = 3 X r t X ; : < Y r t 
Primcr: Prsui prem er = :~3 cm ; p Ollllll t' l' = Hi em ( ~Ik () ,Ili delj iv 

z :l, z~lOl(J'o ž im o lla\'z<lo l n ~ 1 polne cC'lliinll'lr{' )1 I.udoll'o \'o šlp\'il :] 

•• = 3 ; viš ina drevesa = 2U m ; polo\'icn ( ; ) = 13 m : (pri izm e ri 
viši ne iZjJll šeamo 11 cpoln c metre). I z luga sledi <! cblo\' ina 

Vd ~ 16 X Hi X 3 ) 1 ~l ~ 1 111 ' 

Z znokl'ožanjcl11 d<lllii1 postavk Jl<I"Zt!O! , SC rezultat zll1anjša Z:l 

tol iko, da praklWno ustreza i': ist i CI elJI o,' i Il i , L j . lesn i m:lsi 
Il a cl 7 cm pI' C 111 C r a (debl o brez \Tlla in brcz luhj a) llad šlorol11 ~ . 
Odbi lki JHl lubj u in vrhu znaša jo povprečno lO D/O. 2'J"a l :lJl č ni ra ČU Jl 
Z,l dehl oyino z lu bjem in vrhom bi clal 

16'3' X 3'14 ;, 21j O' ID ~ 1'10 111 " 

I:a r se prakti čno ujem a z odbilki, 
Al.;:o s la obe š le riJi za ,·išinl) in prem e r sod i šlc"i.Ii , 1. j. t!eljh' i 

z :2 ) se po l o\'ična višina zmanjša v r::l Č llnU za 1 111, 

!.Jl'imcr: Prslli prem e r = 32 c m ; POll1I1H' 1' = t() c m ; višin,1 = 
2ti lll; poloyica = 13 m ) zalo: 

Hi ), lG X 3 X 12 ~ 0'92 111" 

čis l e dcbloyillc. 
To je krale1.;: račull dolgih bcsetii ! Sc,'ccla ni :lhsollll Jl o lwl :lIl t-eJ\, 

s;lj nam sl uži ,. pomoč zgo lj Jloži č in p n m cler , ki j c pn d c-se lmili
jonsk i del zL'lllcljskcga ].;:,·ac!r::lll l:.1, ki pa tudi J1i natan če ll . čepr:l" 
ga n iso na prst e zračuna l i , l.;akol' domala mi d e blo vino, 

Kdor pa hodi cel o brez m cl!"::l po gozdih Ln lJi rad m C' ril de!>I", 
l1<lj prej izm e ri sam cg:l se be ill si zapo ll1ni dolžino la stncga 1{olllol(,<l . 
Posehno naj izmeri š irino ram en. Cc hoče pOJC Ill ocC'nili prsni pre
m e r deb lu, lWj s'l opi lik ob Il jega in d,"igllC s podnje le hti ob s!cg
Ilj Pll iil prst ih do 1",\ln('Jl IrI' n:ll o \' razmaku r:lIll (, Il ~ kc š irj:l"c \" lok\l 
jloH'si Icllli do debl :1, S lak o ll :.l rcj c ll o slC'go bo pn'sotiiJ in 11I'{'('C'j 
n: lI:1ni.;:o zud el prem er . 

i'\~ 1 cl;lIj ' l'·O že nekaj met r oy jc p r l'llH'r dt'bla za oč i sililO gol jllj"i,' 
in (fC'oclillo nav:Ht1l 0 jJocicenim o. selc ve lik prakli"f.. , J.;:i imil za lo 
uči in je ,"edno v lem , bo zad e l lucU n<1 nck:o rl:a lj<l,\,o. Važll o jc lo· 
p ri ol.;:u larnih ccnitYč1b , ki po p l"a,·ih mclodah in s istcmali čno iZH'
d (,llc '" nal~.1l1Čnosli nič n e z:lOSlaj:ljo za običajno izm era po drbe
lins k ih razredih. 

Cc pu ni smo Inki mojstri , pa vendar hočemo vcdcli za debelino 
drevja ) stopimo].;: njemu in ga z 1'0 1';<1111<1 p obnrnj mo. kal.;ol' se m 
pon'c1a 1, 
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Dopisna gozdarska posvetovalnica 
Y J>HAš.\ NH 

l. Izbirn dren~snih ,"'st. 
X;l Sl~ll'j č i s ti pos('k i, s pO\T š illO ca 2 11:1, j c p o tre hna lllnl'ln :t 

pllgozcl ilc\', 
Svet lež i 1330 III " isoko; je SCYCrlH' c k::; p uzici j c s precejšnjim J1 <1-

Idol1o l11 . Ha z{cza se vzdo lž p oloka in j c svellobi mal1j dostopen . 
T ,cm cljna hribill <l j c gran U, a I\cul lljin1 jc silno k nm cl1 il ter e11. 
Kam cllj l' j c n~ liko . od ca ,) cm d o llekaj m e tro\' pl'Pl11 crn , a Pl'l' 
\'hl duj c drobno. ~\1 ccl drobllim kam enj em je Ic m ajo z('m lj e. T a sesta \' 
gr e " pr ecejšn jo glob in o in jc za lo ze mlj a Ic nud o z\·czn:l . Pol eg 
lega pa so .1;lk o m okr a tla . 1('0 se izkoplj e ja ma, jo kmalu za lij l: 
,·ocla. 

N~I s ta ri p osck i raste ln pa lam kiJk gor ski .im'o r, Id .šc povo ljn o 
l1 SPl'V[l i s icer pa Ic grmovje in tra va. 

Z,'c rl c l bi rad , k flk šU<l ci l' cYCSJla vrs ta bi bila primcrnfl Zil 

p o ml a(li'I c \' in pr ibli žno k o lik o sadik a li sem enja bi bil o p o tre bno, 
F, p , Hi lm ica na p, 

2. Tt'hničl1c laslnosli Jesa in čas sečnjc. 

Z;l\'od za i zk o r i šča nj e gozd ov iH meh ani.čno p r cd c la\'o lesa 11<1 

kmct ij s1.;:o-gozd a r sk i fa kult eti beograjs ke uni \'c r zc v Zemullll se bavi 
z \'p ra ša nj em o de t O\'~lnjll Č:1S:1 sečnj e li Ci tehni ške las tnos ti lesa, 
Za\'od želi z\'cdcti o tcm šc IlJ l1enj a žagarj ev, gozdarj ev, km eto\', 
lrgo\'cc\', o brLniko,' in druglh , Na jbolj ga zanimajo praIdi čne iz
kuš l1j e g lede las Ln os ti lesa j z zimske jn p ole tne sečnj c , rad bi p~ \ 

tlldi s li ša l šc druga ll1n cnj a, 
Pl'osim o Vas, da nam Jjoš lj e tc S\'ojc mn enje in llldi J1ll1 CJl j:1 

rIJ'ugih, da t~lko ludi Gozrlm'ski Yl'sl n ik sodeluj e pl"i n.lz is konmjll 
leg;l '"IJI"čl ša nj a, Važncj še odgovore bO!110 priobči li v Gozdars].;:elll 
ves tni ku , Za Vaš tr \lcl in pomoč Se' Yam že \' n ~lpl'cj zallYaljuj l' ll1o. 

L' reci l1i 'i=it y o', 

3. Jiuhan,ie oglja \' prc\'oznih ])cčl·h . 

Zn'del sem , dol se \' z.Hlnj ih (-asih, posebn o v F ran ci ji , d (' I ~ l jo 
poizk ll s i za pridn lJ i\'a nj e og lj a s pOl11oc':jo p l"c\'o znill kov inskih peč i. 

I)r os im ) d a m i s porot: il c, če se prcvozne peči že prahli čn o lIpO

ra blj :1 jo pri na s, 1.;: 11'; 0 se upo rablj ajo, če je izš la kll';: š ll:1 knji g:1 () 
nj ih. I.;: j t· se do ll i ill l";C se žc l, j e l:1k t' peč i pri !las izd elujej o, 

.J , C, Geroyn, 

4. Sl arHs tl1 ~) za\"arU\'Hllje gozdnih (!-t·la\'cc \'. 

Po lnih š lirideset IcL sem de lni n a \'t' Ii1.;:eJll gozdn em pos('st nl. 
P o tem sem odšel zn ogljarja 11:1 d ru go posestvo, Sedaj mi ,j e prel.;:o 
70 le l, in ne m or em \'CČ dcla li . 

P r osim, odgo\'o rit e mi, lWI1l se llnj o brn c m s prošnjo za vzdrže-
vn nj e Il a s lara le la! F, T. Pohorje 
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Statistika 

JUMosioyanski IJrekoDlOl's ld izvoz [(Isa " lehi 11137. 
Pl"l'dlnn sko le to jc bilo izvoženo' po morju jz Sušal':!l 2,030.27'1 q , 

iz Sihcnika 657.327 q , iz Metkoviča 320.997 ton i.n iz Spli ta 41.231 q lesa. 
S lI šak P" C'\'ZC Il1a lli.lj\'C{- lesa iz Slovenije in iz GOI'skcga ko tarja. lJuhrovllil, 
in ;\fc lkov i č iz s ['cdnjc in vz hodne Bosnl'. Sil}l'nik p a iz zahodne Bosne. 

Pri iZ\"OZll prago\' ima I)]'\'cnst\·o, kol ludi sicer, Sušak s 123.:3:)·1 q ; 
Il a. dru gem mes lu j e S pl i l s 18::).822 q in na tre tjem DuhrovIlik s ,"'il. IN1 q. 

Madžarski lesni u\'oz " pni Iwlo,.ici Icla 11138 . 
.\ /mlžarska je u\,oz ila lani v prvem pulietju 307.000 IUIl lesa za 2.) mil ijo

no\" G3 t.OOO pengO\", do{-im j c }l l'c(Uani \' ('na}..cm ('asu uvozi la -13;) ,000 1011 iII 
1. H)36. 370.000 lono Vidimo, da uva ža Madža r ska ve liko Il'sa, in ZI1:1J10 lJalIl 
je, d a leži PI'cccj našega izvoza \' lo državo, Vk ljub ugudnim proll1 cIJli1ll 
zvezam ili razmeroma mali I'uzdalji pa zavzema jllgos lm ':lll sld izvoz \' 
le ži lesa Sfl m u 12 % lanskega madž:l rslicga 11 \'07.:.1., 

V(',čanje bolgarskega jzyoza oglj.a. 
Zadnja lela jc uspelo Bolgariji zvečali iz\"()z oglj a, zlasti \' Turčijo, 

Egipl iII Pales lino, 1z\'oz j e rastel iz le la \' le lo, in sicet" , od 10 97U IOIl 

za V,!) milijonov 1c\'ov v L 1933" 17.923 lan za HUl milijono\' levov \" let Il 
193G. ilU 19.636 lan za 27.'1 mil ijone Levov \' le tu 1937. 

Lansld češlt:oslu\"aški iz\"oz I~sa y IJr\"c l11 ]101l('1.i1l je bil \" ečj i (HI 
p redlanskega. 

V lanskih prvih pelih meseci h je izvozila (:('š lw-S IO\'ašlm \' ."\fc ll1 čijo 
:177.000 1011 gradbenega lesa (v iSlem čas u 1. Ut)7, 315.0t)O Ion ) in 101.000 
žaganega lesa (v is lem času 1. 193,1. do 1937,) pa sa mo 'JO-'I ~ tiso č 1.011. 

V prvem polletju jc iz\'ozila Ceš lw-Slovašl.:a l<ln i Z~l 26 L5Ci mi lij ono\' 
Il'S:-l , prcd lani pa za 217.16 milijo no\' K{. 

Izguha C{'ŠliOsl 'uraške in n jell lesni in'oz. 
(: l'š l,u s l oY ~lšl,a jc odslop i la "\1"cl1lt ij i okoli 1 mili jon ha gozdo\' iJl \"l'l i h: 

dcl indus lrije za predelavo lesa. Okmjcna Ccškos lo\':l ška ho lo izg ul ,o 
11I 0čno hiti la. Saj je bila ella red k ih držav, lii je iZ\'fJz ila lani \'eč lesa 
J,; 1I 1. pr('dl rll1sl\o 1('10 . V p l'vi h 8 l11('sf'cih Cv oldepajih so š!c\' ilke za predl ::m s lw 
lt 'l o) j c izvozilu l.;j:l l.OUO 111 ': ( 1. ~-It ,LOOO m li) les :.! . Najllo lj se. jc po\'ečal izvoz 
jalllsh:ega in celu lozllega lesa . J amskega lesa je hilo prndnl1cg3 10:1.000 111 ;\ 
lt .U01) m :l),prcll'žno \' l'\C I11 c'·jjo in 11a Madž:ll'sJ..:0i tli'\' pfl jC' hill) iZ\'OžCllih 

l.-IX-OnO m3 (:15,OO() m 3) , \'l't ino m:1 11ft ,\ladžarsko; -IZVOZ ŽHg-:lI1cga I (,SH pa j e 
Clslal 11:1 predl~ l1 sk i viš ini. 

Slon.'nski iZ\'oz I c ~a ,. lehi 1":~'. 

I'()tl;:l lki ti les l1 c l1l iZ \'OZll iz SIO\'t' lIijc \' druge b:1I1O\' il h' h i \' inozcmsl"ll 
\ . .lel II '!!~() . , ki so bili o bj[l\'lj C' ni Ila s il', 2~1. iII 2~2. r. le ini ka Gozdarskega 
\',;!s lllika, so vzblld ili \' e liko zanimanje, POlhliki niso popolnoma tOČIl i, l~c r 
IlI S() hil i zb inuli spro Li , Icnwe6 su hi li sl'slavljl.'ll i Ila o snovi žcleznišk ih 10-
\"or llil1 li s lov in drug ih \'Iro\'. Golovo pa je, da so približno l učni in da 
l llH lij o P Otl t: 1l 0 sliko slovcnskega lcsl1t'ga izvoza. Upali smemo, da se Im 
l,biraJlj l! podallw\' s i ste l1lati{~no orga ni zira lo in da ho Kme tijska Zhul'l li ('a 
\' krnll~l'1l1 n17.pobgal a s I)OllOlnoma z:lll l's lji.rimi in ločlli mi pod all;: i o 
iJ'SIICl1l IZVOZ U, pa ltuli o de QV3njll drugih gospoclarsld h in kllll' ti jsl.::ih }) <UHJg , 
Na nas lednj ih dveh st raneh podčl.inmo pregled s lovcnskega lesnega izvoza 
v lclu 19:17., k i ga jc sl!s lavila /\Il1 c. lij ska zborn ica v Ljub lj fllli 1)0 virih iII 
n ftč illll kakor za lelo 1!)3G. 
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Lesni jz"Ol iz Slm"cnije " dru~e hano'"ine leta 1937, 

Vr st"a blaga Illeograd Idon."sl'''1 drins". Imor."' 1 "rimor, I savs,," ' , I ""rdm·· 1 vl' bas" a I zclsl,. vse 
b:.lIlo\'inc 

v lo [1 :l il 

hlodi !O'" -
I 

- - - 1281,1'9 I,ru - - j2~"iO'2 
o rehovi hladi - - - l1'- - 16·[6"1 - 10'- - 1 ijij/, 1 
hraslovi hladi - - - - - 198'4 - - - lBX""l 
jesenavi hladi - - - - - 24 1'9 - - - 211"0 
jelšcvi hladi - - - - - JU'D - . - - lG'V 
cclulozni les -tO'J "23'5 - 185·/' ,1 - ,")!)52"- - - - 7t-:7{j'2 I 
ja mski les 91'2 676'4 ;112'11 33G'- S31J:;"1 - - - U!)2 1',j 
brzojavni drogovi 82'2 l.") 1 g':j :;,")7'1 U".i2'U ::1 1")'7 4 12~1 ' :j 12.1'5 30"3 70'G Gi7~r-
hmcljevke 120'2 - - - 1:j'2 - - - - '103' 1 
lesml les 201J"- 1193 1'2 - 5l"G 1(;38'1 12,19"1"7 1(;.t '2 - - 2u,J82"X 
železn iški pra ,~ovi - - - 2(fl 123n IS902' I - - - 20LGU';1 
Yillogradsko kolje - fi :~":l - - - - - - - 53"3 
les za obl"Qčc - - - - G';) - - - - G'J 
dogc 11'X 100'1 1 - 22",1 231"!) 560'8 - - - 030'3 
1an in ski les - - - - - 6·IO'G - - - ij.IO'ij 
dna 32·"'8 8 131'8 2(;"- 246'3 1 Lyn :J!)600'o ·12'8 8'- - 3 l,iOS'!) 
smre],O\"n s lwl"jn 18' 1 12'"7 - 63'- 1722"1) - - - - 1!)38' 1 

I oglje 1:)'- -

I 
- - 1393'S 2760'- - - - '1071'2 

žagan les ,1:11'",) 28207'3 G1S'7 90U'S 7,")3,)":1 1159,10'3 ,18U'S ISI'4 12'ij 18S2:I:n 
o reho\' žugan les - - - - - 50'- - - - 50'-
ucsl,c za zaboje 3 1W,j 113:1'- 56'0 210'4 80'2 "1240'2 - 70'1 - (j IG,)":} 
k izi - I ,)' 1 - 11'- 43' 1 527'8 - 12'9 - 601'2 
rurn irji :11',i I - - - - 125'3 - - - 15(;'8 
lesna voll1<1 20'n I 62'- :10'- - 3 1'2 923'- - 10'- - '!o7i " I 
lesII i izdeH:i 101'1 I 57';) 2"3 ;)1'-

~'- I 
o3G' 1 :~O ""i - - rum":J 

lesni ekst rakt -
I 

12,")1" 1 -

I 
1m)";) IDmr:; - - - ':J JI O·!) 

ccluloza - - - - :H"2 - - - '1 1'2 
oo 

YSl'ga skupa"i I S59trli 1537100- 1 1091"- 1 ~288'" 1 14729'4 1 2(i28"U;-:' 
1 

863'9 
1 

330 
1 

83'2 I :146453'4 

..... 
~ "' ) Od lega hlaga je šlo PI'l'c<"j \' inozemstvo" 



Lesni izvoz" jnozcmslvo lela .9:1,: ) - ~ 

~ 

'" .~ ~ 
Yrst" bl<.lga .:;-: .~ ~ 

~ 
l N 

~ 'SIJ vi "o 
o- ~ :§ '" <: '" '-' ~ 

vlo n ah 

I 
I 

hlodi 2 1o;")D -- \.1 ? - :lK:n 1.)~ I -, 
hras (ov i hlod L IH I -

I 
- - - -

o rehov i hl adi 262 - - 1·11 -
cL'iu \ozni les .11 - -

I 
- ;-H m:; 7;-{2 

hrzojavlli drogi - - - - -1:1li -
tesan les - - - 2:W l i 1022 
ž(' lcznišl,i pr.lgo\" i ;;:1:20 - - - -- tomo 
doge :17(i - - - \ j -
dn-fI - - 1;) - 20 11 :10 
s ll1rcko\'a skorja ;-{;t) - - - -
lesno oglje 222 - --- illi S -
čresl o 26!) - - - - -
žagan les 1S:il ;)!l 21D IiO ~t-i(),I .1 :ll i U 
orehov žagan les RI -

I 
-- - 1:-) 

1.; ra.i Il il.;i in robil i].; j - - - - ·m·1 -
rl'i zi !ilO - - - jG -
pal"l\(~ l i 13S - 1:) I - - -
so( l i - -- G - lO:; 2.-JU 
les za lwpila Li - - - 1G -
kopita - - - - IJ -
ra zni lesni izd t' I\.;i 17 - - - 3 17 20 
\('sni eks tral 202 --- 17,-)') - - 21il 

' ·SCI.:U skupnj I J O.030 
I 

;jO 
I 

2055 I 87 1151.55(; I IS.-U3 

-- -

) Od tega hlaga je šlo prt'cej \1 illozcl.n ~"·o . 
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~ 
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y. 
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120 
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-
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Zakoniti predpisi in okroinice 

UREDBA 
o čuvanju nedržavnih gozdov, s katero se dopolnjuje zakon o gozdih 

. z dne 21. decembra 1929.') 
(Predpisana od ministrskega sveta na podstavi § 100. finančnega zakona za 

lelo 1938./39. po predlogu ministra za gozdove in I"udnil(e.) 

Predpisi za vso kraljevino. šolo in spolnjuje tudi vse ostale po
goje iz § 135. zakona o <fozdih. 

tlen 1. Za logarske~a pomočniYm sme biti 
Posestniki nedržavnih gozdov

t 
omc- postavljen, kaor spolnjuje vse po

njeni v § 56. zakona o gozdIh, in goje iz prvega odstavka, izvzemši 
zasebnih gozdov iz tretj ega odstavka opravljeni loom'ski izpit, oziroma do
§ 74. zakona o gozdih so dolžni po- vršen o logar~o šolo, in Id nima več 
staviti v roku, ki rta določi ban, za kot 30 let starosti. 
čuvanje svoj ih gozdov lastne gozdne Logarski pomočnik je dolžeJI opra
čuvaje (nadlogarje, lo~arje, logarske vi li po dvoletn i službi izpit za lo&ar
pomo~nike) al i pa se lahko združijo sko službo . Ce ne opravi izpita oo 2 
in združeni postavijo skupnega ču- zaporednih rokih, mora biti odpuščen 
vaja. iz službe. 

Ban predpiše s svojo naredbo po- Logarski pomočniki ne smejo sa-
gaje, po katerih se lahko združujejo. mostojno čuvali gozd, če še nimajo 

logarskega izpita. 
Posebni predl)isi za kraško območje 
zetske~ primorsk('. in savske bano

vine. 

elen 2. 
V kraškem obmo C-ju zels\,e, primor

ske in savske banovine postavlja, 
odpušča in premešča ban občinske 
nadlocral'j e, logarje in logarske po
rnočnD.::c za čuvanje gozdov občine, 
vasi in posebnih delov; dolo6a jim 
prejemke, okoliš in sedež. 

Slevilo mest nadlogarjev, logarjcy 
in logarskih pomočnikov določi balJ 
s pravilnikom, ki ga odobri minister 
za notranje posle sporazumno z mi
nish'orn za gozdove in rudnike in 
ministrom za finance. 

En čuvajsld okoliš srne obsegali 
ozemlje več vasi in občin 

Ban določi, katero ozemlje velja za 
kraško. 

Lastn iki os lalih gozdov smejo tudi 
povel-iti svoje gozdove v čuvanje ob
čins].;emu nadlogarju ali Jogarju prali 
plačilu sorazmerne tangente sklad
no s čl. 7. te uredbe. 

Uen 3. 
Za nadlogarja in logarja sme biti 

postavljen, kdor je dovršil osnovno 

elen 4. 
NadJogarji in locrarji, ki so na dan, 

];:0 stopi la naredIm v vel/·ayo, že v 
službi in ki imajo 10 a i več lct 
službe, več 1m 30 let s tarosti in so 
polmzalf v službi posebno sposob
nost, pridnost in brezhibnos t, smejo 
bili na predlog pristojnega okrajne
ga ~ozdarskega referen ta z banovo 
odloebo oproščeni dolžnosti, oprav
ljali logarski izpit. 

elen 5. 
Najmanj ši mesečni prcjcmki smejo 

biti: za l1adlogarja GOO dinarj ev, za 
logarja 500 dinarj ev in za logarske
ga pomočnika 300 dinarjev ; najvišji 
prejemki pa smejo biti: za nadlo
garj a 800 din , za logarja 600 dinarjev 
in za logarskega pomočnika 400 di
narjev. 

elen 6. 
Prejemke spredaj omenjenega oseb

ja izpl ačuje banska uprava po svojih 
organih v breme kreditov, določenih 
za le namene v banovinskem prora
ČUIlll . 

elen 7. 
Ob činc in ostali posestnik~ ki so 

poverili svoje gozdove v cuvanje, 
prispevajo za čuvanje svoj ih gozdov 

*) Službene novine kraljevine Jugoslavije z dne 19. avgusta 1938. št. 
187jLX/472 in Službeni list št. 467/77 IZ L 1938. 
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r 
in gozdnih zemljišč tan~ellto, soraz
merno s površino svo!'in gozdov, v 
višini, kakor se to vsa {Q lelo določi 
z uredbo za izvrševanje banovin
skega proračuna. 

Clen 8. 
Razen prejemkov iz člena 5. do

bivajo nadlogarji in logarji doldado 
v kurjavi in deputatno zemljišče po 
možnoslih in razmerab in v mejah, 
ki jih predpiše banska l1frava z 
uredbo. 

Clen 9. 
Predpisi o presln'bi banovinskega 

pomožnega osebja za starost, bolezen 
in smrt veljajo povsem tudi za osebjc 
po lej ·uredbi. . 

CI en 10. 
Nadlogarji, logarji in logarski po

močniki so v disciplinskem in službe
nem pogledu podrejeni oli:rajnemu 
načelniku. 

Glede disciplinske odgovornosti vc
ljajo zanje predpisi zakona o no
tranji upravi. 

Clen 11. 
V letu dni od dnc, ko s topi la 

uredba v veljavo, se morajo predpisi 
členov 2. do 10. povsem izvesti. 

Predpisi za vso kraljevino. 

Clen 12. 
Za območje, ki se po členu 2. ne 

proglasi za kraško, in pa v ostalih 
banovinah za vse ozemlje ' banovine 
uredi ban z naredbo vprašanje o ču
vanju nedržavnih gozdov in o ču
vajih nedržavnih gozdov. 

Clen 13. 

Kdor v roku, odrejenem po členu 
1., ne postavi gozdnega čuvaja, se 
kaznuje po § 148. zakona o gozdih 
in se mu določi nov rok, v Imterem 
mora postavili gozdnega čuvaja. Ce 
~ozdni posestnik lemu ne ustreže, 
Je občno upravno oblastvo prve stop
nje upravičeno, samo postaviti za
časno lako osebo ob stroških gozd
nega posesDlika. 

Kdor se pregreši zoper predpise 
banove naredbe po členu 12., se 
kaznuje po § 166. zakona o gozdih . 

Clen 14. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem 
razglasitve v "Službenih novin ah". 

UVEDBA 

Minister za 
tole odločbo, 

nakazniškega prometa z Nemčijo.· 
finance je izdal pod št. 64.189(VIII z dne 25. novembra 1938 

Upostavlja se vplačevanje llalmznic z Nemčijo pri vseh poštah v naši 
državI. 

V potniškem promet11 se omejuje prenos do največ 300 dinarjev 
mesečno na osebo. 

Za osnovo obračuna morajo jemati naše pošle borzni lečaj proste 
nemške marl{e. 

Terjatve in dolgovi iz te nakazIliške službe se Hkvidil'ajo občasno po 
sporazumu našega ministra za pošlo telegraf in telefon z državnim poštIllJll 
ministrstvom v Berlinu v prostih devizah. 

Nova jugoslo\'ansko-madžarska tarila. 
Nova jugoslovansko-madžarska zvezna tarii'a za prevoz blaga in živali 

v prometu med postajami ju~oslovanskih in madžarskih železnic je stopila 
v veljavo dne 1. januarja 19~9. Tarifa ima tri zvezke: v zvezku 1 so re
f:{lcmentarna in tarifska določilaj v zvezku 2 a so tarife št. 2, 3, 4 in 5 za 
lZVOZ iz Jugoslavije; v zvezku 2 b sta tarifi št. 502 in 503 za izvoz iz Madžar
ske; v zvezlnl 3 pa so odpravna določila, spisek postaj in razdalje. Tarifa 
je naprodaj v Uradu za prodajo železniških tarif, Beograd, Zmaja od 
Nocaja 12 . 

• Službeni .list dravske banovine 1938., 98/599. in Službene novine kr. 
Jugoslavije 1938/275. 
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Tarifiranje zabojnih delov. 
V poziciji 13i-17 Tarife za prevoz lesa, zvezek št. 2, je vnesena pod 

točko c) nova pozicija, ki se glasi: zabojni deli, ses tavljeni tudi z lep-lje
njem, žlebovi, zobci, železnimi zakovicami iz več deščic, ali zbi li z letvicami. 
Ti zaboj ni deli se tarifirajo v nou"anjem p rometu po razredu 13, pri izvozu 
pa po razredu 16. 

Takse za inozemske poslovne osebe v Romuniji. 
, Romunska vlada je predpisala nove takse za bivanje inozemsldh 

trgovcev, trgovskih potnikov, uradni1wv in pripadnikov sVLboduih poklicev 
v Romunij i. Letna Laksa je določena na 10.000 lej ev, za nameščenec z ma
limi plačami 2000 lejev in za llckvalificirane delavce 1000 lej ev. 

Nekateri novi zakoniti predpisi. 
(Iz Službenega lista dravske banovine 1938.) 

Odločba o sredstvu za denaturiranje white-spirila (512/85). 
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o izvrševanju roko

dels tev brez s talnega poslovališč. (513/85). 
Av tentično tolmačenje u redbe o likvidaciji kmečkih dolgov (516/85). 
Avtentično tolmačenje posameznih določb uredbe o likvidaciji kmet

skih dolgov (517/85). 
Sprememba določbe ministra za finance glede potrdil o zav;arovanju 

valute (522/86). 
Pojasnila k odločbi min. za finance glede potrdil o zavarovanju va-

lu te (523/86). 
Odr edbe o imenovanju komisije za izpit tehnilmv (524/85). 
Pojasnilo o ca,·inj enj u antracita (530/87). 
Telefonski in telegrafski promet z inozemsl'Vom (533/87. 
Pravilnik o obliki in sestavi in oznamenovanjn elektroštevcev in o mejah 

njih na lančnosti (536/88). 
Av ten tično tolmačenje 1. odst. 2. člena uredbe o likvidaciji kmetskih 

dolgov (537/88). 
Telefonsld promet - nove zveze z Romunijo, Italijo in Nemčijo (546/89). 
Popravek v navodilu za izvrševanje pravilnika o pogojih, po lmterih 

se daje dovolitev za plavljenje in splavljanje gozdnih proizvodov, glede ce
nitve in plačevanja odškodnin (552/90). 

P rodajne cene bencinske mešanice (555/ 91). 
Objava pravilnika in pristojbinske tarife javnega skladišča R. Ranzinger 

v Ljubljani (559/ 91). 
Odločba o oprostitvi propagandnega materiala za obisk razstav in 

sejmov v pogodbenih državah od uvozne carine (562/92). 
Spremembe in dopolnitve pravilnika o upravlj anju in nadziranju izlo

čenih državnih lovi šč (569/ 93). 
Odločba o pobiranju taks za poLrdila zavoda za pospeševanje zunanje 

trgovine (579/ 95). 
Dopolnitev pravilnika o določanju in vračanju varščin (97/589). 
Novo av tenhčno tolmačenje uredbe o likvidaciji kme tskih dolgov (98/ 598). 
Odločba o uvedbi nakaznišl<ega prometa z Nemčijo (98/59). 
Pravilnik o poslovanju razsodišč inženirskih zbornic (99/602). 
Dopolnitev obrazca za potrdilo o trajanju učenja po zakonu o obrtih 

(99/606). 
Seznam uprav javne službe za posredovanje dela: j avnih borz dela, 

njihovih podružnic, ekspozitur in poverjenišlev (100/ 612). 
Telefonski promet z Italijo (100/615). 
Odločba o delni razveljavitvi splošne prepovedi uvoza živih in mrtvih 

zajcev, kuncev in njihovih delov iz Ceške in Moravs)(e (101/ 620). 
N aredba o razširitvi odškodnine za nezgode po zakonu o zavaro:vanju 

del avcev (105/636). 
Odločba o dopolnitvi statuta Osrednjega urada za zavarovanje delav

cev (105/637). 
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Dopis! 

DRUGA ODBOROVA SEJA LJ UB· 
LJANSKE PODRUZNICE JUGOSLO· 
YANSKEGA GOZDARSKEGA ZDRU· 

:tENJA. 
Dne 9. decembr a 1938. se je vršila 

v društvenih prosLorih v Ljubljani 
druga odboro\'a seja ljublj anslic po
družnice Jugoslovanskega gozdarske
ga združenja. 

Na seji jc odbor r azpravljal o 
vseh va žnejSih lel.;:očih zadevah, zla
s li pa o nameravani prepovedi iz
voza črnega gabra, o uslanovil vi goz
darsl\cga muzeja v Sluveniji , o taksi 
na vodne žage po llred bi o meliora
cijskem s kladu in o vprašanju za
poslitve absolvcnlm" gozdar sl .. ih šoL 
v državni sl užbi. 

V navedenih zadevah jc odbor 
sklenil) da poc\l"užnica: 

1. s :poscbno notico v Gozdarskem 
vestniku sproži razpravljanje o na
meravani prepovedi izvoza črnega 
gahra (na lico, ki je izš la v 10. štc
villd Gozdarskega vcstnil.;a iz 1. 1938., 
j e uredniš tvo nekoliko izpl'cmcniloj 
v nalici je namreč podružnica za
prosila, da zainteresirane osebe pri
občijo v Gozdarskcm vestniku svoje 
nmenje in svoje prcdloge glede ]la
mera\'ane prepovedi iz\'oz:a črnega 
gabra) ; , 

2. zapr osi ln'aljcvsko bansko upra
vo, da materialno podprc in omogoči 
ustanovitev gozdarskcga I1nizeja v 
Slovcni ji j 

3. zapl'osi Kmetijsko zbornico \' 
Ljubljani za posrcdo\'anje, da Se' 
taksa na vodne žagc odpravi ali \'saj 
pl'imcl'l1o zniža; 

4. da se zavzame za to. da SI' 

omogoč i absolventom gozdarsl;; ih šol 
\'sLop '1 'dl'žanlO službo. 

IZ LJU8LHNSI<E PODRUZNICE 
JUGOSLOVANSKEGA GOZDARSKE· 

GA ZDRU:lENJA. 
Dnc 28. decembra 1938. je bila seja 

podl'užn ičnega odseka za Gozdarski 
ves tnik, ki je bil izvoljen na lanskem 
občnem zboru 15. avgusta. V priso t
nosti podružnične~a predsednika dr . 
Vidica in tajn i1m m g. CokIa je odsek 
razpravljaI ;o • raznih vprašanjih , ki 
se ti čejo Gozdarske~a vestnika. Na 
podlagi pooblastil o lJ čnega zbora je 
bilo sklenjeno, da bodo člani odseka 
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~l~~ Ur bas, ing. Novak in ing. Sušler
Sle pomagali w'cdniku po potrebi z 
nasveti pri urejanju lista. Odsek jc 
lucH prevzel nalogo, da bo skrbel za 
čim širš i krog sotrudniliov, prido~ 
bival 'nove naročnike in vršil pro
pagando lista med vsemi zainteresi-
ranimi krogi. S. 

VELESEJE~[ V LJ U8LJANI. 
Ljubljansld 'velesejem se bo tudi v 

le lu 1930. vršil dvakrat. Spomlad an
ski bo od 3. do 12. jWlija, jesenski 
pa od 2. do 11 . septembra. Na spo
mladanskem velesej mu bodo sodelo~ 
vale vse važne panoge obrla in indu
Sli-ije, jesen skemu pa bo priključenih 
\'eč posebnih gospodarsldh in klll~ 
Lurnih razstav. 

SpnE~IE~1BA V VODSTVU 
NASIClm. 

Dosedanji generalni di rektor Soor 
j e bil upolw jen in zapušča vodilno 
meslo tena znanega velil,cga lesnega 
indus trij ~\ega podjetj a v Jugoslaviji. 
Zvedeli srno, da odhaja v Svico, 
lj er bo prevzel vodilno mesto pd 
švicar ski kon trojn i družbi. 

NOV CLAN PODJETJA GUTTAIANN 
D. D. 

Neko veliko fU1 g1eško podje tje je 
prišlo v posest nekaj deln ic lesnega 
illdu s lrij ske~a podjelja Gul lmanll d . 
d. v Belišcu. Na zadnj em Jetn em 
zboru je bil izvoljen za upravnega 
svetnika tega podjelja sir Andrew 
Mac Fabyal1 iz Londona. 

NOVO PREVOZNO PODJETJE NA 
SUSAKU. 

Na Sušaku je bilo u s tanovljeno 
novo prevozniško :eodjelje z imenom 
TranSIt d. d. Vlozen Impital znaša 
6,000.000 din . P odjeLj e se bo bavHo 
s prevozom blaga ter znakladanjem 
na ladje in z razkl adanjeOl z ladij. 

PAPlIlNI KARTEL V CSR. 
18 glavnih tovarn, ki izde lujejo 

vse vrsle papirja, razen tovarn za 
cigaretni papir , je ustanovilo pa
pil'ni kartel. V sLariil mejah je bilo 
karleliranih 34 papirnic. 



Gradivo za slovenski gozdarski slovar 

Crke v okroglih oldcEajih na koncu besed pomenijo imena tistih, ki 
so te besede rabili v književnosti; črke voglalih oklcpajib na koncu od
stav].:ov pa imena onih, ki so tiste odstavke napisali za to gradivo; od
slavke brez črk v ogla lih oklepajih je prispeval urednik. 

il = Dr. Stanislav Bevk, G = Avgust Guzelj, M = Ing. Jože Miklavžič, 
N = Ing. Viktor Novak, P = Alfonz Paulin, PI = Pleteršnik, R = Ing. 
Alojzij Hus S = Ing. Stanko Sološek, S1. L = Službeni list dravske bano
vine; S. P.' = Slovenski pravopis, St = Saša Slarc, S = Ing. Anton Šivic, 
Su = InS'. l\'lirko šušteršič, U = Lng. Janko Urbas, Z. o g. = zakon o 
gozdovih I Z lela 1929. 

Himsli:C š tev iili:c v okroglih oldepaj ih pomenijo le lnik, a rabske številke 
pa ~LraJ1 Gozdarskega vesblika, v katerem je bila natisnjena beseda. Znak 
= pomelli, da se predlaga za pravilno bcseda na njegovi desni strani. 

bOl'OV les = borovilla (PI). - [N] 
breslov les = brestovilla. 
brestovinu - brijesto\'illa, das Ulmcl1-

holz. 
bukovina - bukovina. das Bucben

holz. 
cempl'ino"ina - limbovina, das Ar-

venholz. 
cemprinov les = ccmprinovina. 
gabrov Jes = gabrovina. 
gabrol'ina - gabrov ina, das Hein

bucbenholz. 
mosle - Priigelweg. - V Gozd. vest. 

(L, slr. 221, pod črto) navaja S. 
ing. Slanlw Dimnik Slov. narOd, 
št. 226, od 3. X. 1936., v katerem 
je "l1eli:i dopisnik okrcal nepl'a
vi1ni naziv - pohrunčaoa pol" . 

Ta neprimeren izraz sem "za
grešit jaz, izrecno za gozdarstvo. 
.Bruno, brvno (od tod ludi beseda 
brv in Brnca na Koroškem) je 
poznano vsej Sloveniji in v rabi 
zlasti v slovenskih alpskih dežc
lah, posebej še med drvarji, Iti 
"bru n čajo", t. j. oblagajo z brven
ci, brunei (del11inutiv) mehke gozd
nc poti. Takih poti je v gozdovih 
na Itilometre. To so pobrunana, 
pohrvnana, pobrunčana pota ! 

Naš alpskl prebiva1ec ne pozna 
izraza "moste" za tako pot tcr be
sedo urnost" uporablja le v prvol-
11.em in pravem pomenu, namreč za 
napravo, ki veže dve točki po zra
ku, torej premosti prazen vmesni 
prostor. V go~darstvu se mi zdi 
potrebno, da to šc nadalje ločimo 
ID zato tudi "pobrvnano ali po
brunčallo pot" obdržimo, ker je 
to ožji pojem za čislo posebno 
napravo nasproti izrazu "moste", 
ki je široko občno ime ; jarke, vo
de in prepade pa še nadalje mo-

s lil110 in premoščajmo, kalmr so 
to delali "ll1oslničarji " na Ljub
ljanskcm barju. Na mostu pa iz 
hrun ali noldeščkov" polagajmo po
moslnice, nc mostniee! 

Meni je znan kraj (naselje) z 
imenom Moste, kjer ni bilo in ni 
mocvirij, pac pa pravi mostovi. Je 
pa še vec Lakih krajevnih imen, 
ki z mosLami nimajo nobene zveze. 

S tem pa nimam namena, da bi 
holel jemati vrednost ,,1l1ostam" kot 
slovarski besedi, Lemveč hočem sa
UlO pojasniLi, da moja "pobrun
čana pot" ni izpod pazduhe vzeta, 
marveč, da živi in se rabi še danes 
pri naših alpskih drvarjih. - [Sul 

sončno drevo - zasjenu podnosece 
drvo, der SchalLenbaum, die Schal
tell holzart. 
Senčna dl"evesa so smreke, ga

bri, bukve, jell.:c in Lise. Te vrste 
potrcbujejo in zahtevajo v svoji 
mladosti zasenčenje. Bukve in jel1i:c 
se prav lmlulu posušijo, če pri
dejo premlade na močnejšo sončno 
svetlobo. Sele po nel;aj letih (bu-. 
kve po S- lO in jelke po 20-30 
letih) zahtevajo z:a dober razvoj 
polno svetlobo. Smreke prenašajo 
sicer, zlasti v ·v išjih Ln hladnej
ših legah, svellobo že od mladosti, 
vendar jim godi prvih 5-10 let 
senca pod redkcjšim zastorom sta
rejšega drevja. Krošnje senčnega 
drevja so razmeroma goste. 

Vse mlado senčno drevje, razen ga~ 
bl'OV in smrek, je zelo obt:lI L1jivo gle
de svetlobe in poznih slan; podmla
jati ga 1110ramo s post9pnimi ali pre
biralnimi sečnjami. Senčna dreve
sa lah]w ostanejo zasenčena več 
let in se potem vendar še dvignejo, 
če dobijo pravočasno, več svetlobe, 
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Lesna trgovina 
Ve1il .. e črke pomenijo posam~zne pokrajine .v S}oven~ji: A = Z~O:llja 

Savska dolina B = Kokrška dolma, C = Kamll1k- Zagor/e, C = SavInjska 
dolina D = Saleška in Mislinjsim dolina, E = Mcžiška do ina, F = Dravska 
dolina' G = Južno Pohori'c, I-I = Slovenske gorice, 1 = Prekmw"j"C, J = 
Dl'avs)'w in Ptujsko polj c.:.. \. = Krajina, L = Dolenjsko, M = Bela <..rajina, 
N = Notranjsko, O = yolhograjsko. Cene veljajo za pIm (mS), v kolikor 
ni drugače napisano. 

Cene lesa v decembru 1938. 
StoječI les. 

Smrekovi hlodi: B 130- 150; macesno\'i hlodi: B 240- 260; bukova drva: 
L 25- '15; smrekovi panji: G (kos) 8- 12. 

Izdelan les na poslaji. 
Smrekovi hlodi: C 140- 1GO ; G 110- 1GO ; macesnovi hlodi: G 280- 300; 

hraslovi hlodi: C 180-270; jelševi hlodi: G 160- 200; jamski les: C smre
kov IlO, borov 90- 120j cclulozni les 80- 120j smrekovc veje: G (voz) GO. 

žagan les. 
Smrekove deske: B monte 330- 380, škart 240- 250, C skorettine 10 mm 

550j maeesnove deske: B 650- 700 j remeljni: B 300- 330. 

Na dražbi dosežene cene. 
Začasna državna uprava razlaščenih gozdov v Ljubljani je na javni 

pismeni dražbi elne 20. dcc. 1938. dosegla za 1 plm bukove hlodoviue na 
pauju iz območja gozdne uprave Kočevje te-le cene: 

v r ev. Travnik po din 42'50 do 50'50, v TCV. Podstenjec po din 29'- do 
43'-, v rev, Grčarice po din 26'- do 4·2'25 in v rev, Ravne po d in 31'25 
do 35·25. 

Bulw va drva na panju so ostala večidel n cprodana. Ing. U, 

Na dražbi dosežene cene. 
Začasna državna uprava razlaščenih gozdov v Ljubljani je prodajala na 

javni dražbi dne 20. dec. ' 1938. iz gozdov svoje gozdne uprave v h .. očevju 
bukovino na panju, in sicer : 11.460 plm hlodovine in 7.440 prm drv. Od 
l~ga j~ l~rodano: 5'185 pIm hlodovine za din 214.002'50 iu 500 prm drv za 
~~~ fu~ B. 

Novo zmanjšanje izvoznih kvot lesa. 
Izvoz žaganega lesa iglaveev iz evropskih izvoznih držav je padel v 

prvih devetih mesecih lanskega leta na 503.000 vagonov po 10.000 ton v 
primeri z 727.000 vagoni v istem času predlanskega lela. ETEC je zmanjšala 
izvozno kvoto že predlansko leto od 4 milijonov na 3,500.000 std. Iz Stock
holma poročajo, da je bilo sldenjeno na zborovanju ETEC zmanjšati lesne 
izvoz ilC kvote še za 20 % , da bi se preprečilo padanje v Angliji, Belgiji in 
Francij i.. Na tem zborovanju pa Jugoslavija lansko leto ni bila zastopana. 
Konfer enca je bila v novembruj prišlo je do važnih sklepov glede kon
tin&enliranja izvoza mehl(ega žaganega lesa in glede splošne lesne izvozne 
pohUke v lelu 1939. Ti sklepi bodo ralific~rani od vseh držav, Id so včla
njene v ETEC, tako tudi oa Jugoslavije. Zaradi tega je bil l?red kratkim 
v Bukarcšti zastopnik Zavoda za pospeševanje zunanje trgovme pri trgo
vinskem ministrstvu. Na pogajanjih, ki so se vršila na povabilo romul,1sli:e 
Zveze lesnih industrij , so bile določene skupne linije pri izvozni politiRi, 
ki. bodo predložene ,oibema vlad,ama. II ,.1 

Podaljšanje netn~k\),sovjel.ske trgovske pogodbe. 
Z 'izmenjavo not sta obe vladi podaljšali. obs toječo trgovsko 

še ·za leto 1939. 
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Lesna trgovina Slovenije v decembru 1938. 
(Od posebnega dopisnika Gozdarskega vestnika. ) 

Zimski meseci niso primeren čas za kriličen pretres trenutne situacije 
na lesnem trguj pozimi namreč nastopi v lesni trgovini naravno zatišje, 
ker gradbena dela po večini počivajo. To dejstvo pa seveda nc izključuje 
možnosti, da ne bi že pozimi premolri1i vseh onih momenloY, ki bi 
utegnili spomladi vplivati na trg, in v skladu s tem poskušati analizirati 
bodoči razvoj. 

Pri tem moramo ostati kolikor toliko v okviru naših domačih razmer. 
Predaleč bi nanu"eč zašli, če bi hoteH svoj prikaz postavili na bazo vse
splošnih razmer. VsalwllluT je ZIHU10, da politične okoliščine zelo vplivajo 
na gospodarski razvoj. V današnji nemirni Evropi se lahko izkaže le ob 
enem nepričakovanem dogodku še tako precizno nakazovanje uodočnosti 
za povsem zgrešeno. Zato liam končno lucli ne preostane drugega, kot da 
se omejimo samo na domače razmere. 

Mnogo gospodarstvenikov meni, da bo ostala domača potrošnja v bistvu 
neizpremenjena in da zalo ni pričakovati na domačem trgu večjih sprememb. 
2e v jeseni so si sicer trgovci večinoma sorlirali skladišča za pomladno 
sezono, ker so glede na jesenske eene domnevali) da jim ne preli riziko, 
toda na dru~i strani letošnja produkcija za pomladne potrebe zopet ni 
tako velika, Kot je bila n. pr. lanska. Zalo lahko lrdimo, da vlada na 
domačem trgu neko ravl1ovesl'e: na eni s tran i je še dovolj blaga od lanskega 
leta, na drugi su'ani pa to eto ni mnogo producirano. 

Kar se tiče izvoznih možnosti, so znane vse potrebe našega lesncga 
gospodars tva; o njih S1110 tudi na tem mestu že ponovno pisan. Za slo~ 
venske razmere sta najvažnejša italijanski in madžarski lesni trgj za Lo bi 
bilo treba že zaradi samega geografskega položaja Slovenije glede na obe 
uvozni državi vprašanju tega eKS por la posvetili največjo pažnjo. 

Kakor smo pa že prej rekli, v današnjih razmerah ni mo~oče razvoja 
vnaprej nal..:azaU, zlasti ne glede izvoza. Vsekakor je potreono, da na 
merodajnih mestih omogočijo našemu lesu čim večj i eksport, in sicer še pred 
pričetkom pomladne sezone. Pri tem ne smejo pozabili na to, da ni važno 
samu, omogočiti izvoz v posamezne dežele, marveč da je prav tako zelo 
važno, nudIti našemu izvozniku čim večjo sigw'nost. Celudi bi se mogel 
izvoz v posamezne države razviti in zavzeti večji obseg, se večina naših 
izvoznilmv ne bo ho tela spušča li v cksporLno trgovino, če ne bo imela 
popolnega jamstva, da pravočasno prejme za vse svoje bla~o polno proti
vrednost, brez posebnega rizika glede Ila vallltarnc razlil..:e In druge nevar
nosti, ki so združene z izvoznimi posli. 

Povpraševanje 
855 Dunaj: okrogla jesenovinaj 
856 London: les in vresja za pipe; 
862 Pariz: hraslovi fw'nirjjj 
868 Kairo: rjava lepenka; 
879 Dunaj: vrbovo šibje za košare; 
891 Magdeburg: raznovrst. grad

beni les; 
~92 Halle a. S. (Nemčija): fine 

vrste lesa in vezane lesene 
prošče; 

9p ....:..- Pariz: sirkova slama; 
913 ~ ' MiIan : oglje; 
922 - New York (City): leseni gum
_.~, .' bi, prevlečeni s svilo ali s 

, :sultancem; 
924 - ,New york :(Cily): lesene pipe ; 
925 --:7, ·'{aHinn n E1;slon·ska): t .doge·; 
927 - MericaH Baj • • :(Mehik.): nova 

iz inozemstva. 
tvrdka ki jo vodi naš rojale, 
išče t;govske zveze j 

929 - Tel Aviv: vel ika uvozniška 
tvrdka, ki se ustanavlja, išče 
trgovske stike z našimi izvoz
niki Lakega blaga, ki je pri
merno za tamošnji trg; 

2 - Bologna: semenje. 
4 - Milan: suhe deske za industri

jo jelkovegal topolovega in 
bukovega poništvaj 

PrIpomba: Interesenli naj se obr
nejo za naslove na Zavod za pospe
ševanje zunanje trgovine 13eo~l'ad, 
RaLnicki dom. Pri vprašanju naJ na
pišejo . zapor~dIlo šJevill..:o poypraše
vanja In !aaJ, 



-
Valute ln devize 

Uradni tečaji za januar 1939. 
Finančni minister je določil za 

januar s l edeče uradne tečaj e, po 
kalerih se imajo izplačeval i takse po 
zakonu o taksah, sodne pristojbine 
i. t. do: 
1 napoieondor. . 
1 zla La lurška lira 
1 anglešld funt 
1 ameriški dolar 
1 kanadski dolar 
1 nemška mal"im 
1 poljski zlot 
1 belga 
1 penga " " " " " 
1 brazilijanski milrajs 
1 egiplski funt. . 
1 palestinski funt . 
1 urugvajski pezos 
1 argen linsld pezos 

tlin 298"50 
" 339"70 
" 238"
" 44"30 
;, 

" 
" 
" 
" 

;14'-
14"50 
S"30 
7"45 
S"70 

" 2'-
" 239"
" 238"-

" 
" 

15"-
10"-

1 čilsk i pezos din 
1 turška papirnala lira n 

100 albansldh frankov " 
100 francoskih frankov " 
100 švicarskih frankov n 

100 italijanskih lir " 
100 holandskih goldinar je\' " 
100 bolgarskih le\'ov 
100 rumunskih lej ev 
100 danskih kron 
100 švedskih kron 
100 norveških kron 
100 š pansldh pezet . 

no 
34"80 

1500"-
145"-

1000"-
230"-

21166'-
44"-

922"-
1064"-
103S"-

140"-
32"-
39"-100 grških drahem . 

100 češlwslovaških kron 
100 finsldh mark 
100 lelonskih lalov 
100 iranskih rijalov . 

" 
" 151"-

91"-
750"

" 100"-
Tem tečajem je že 

bitek ("prim"). 
prištet pri-

Mali oglasi 
SU~IARSKI LIST, mesečna gozdarska 

revija, ki jo ureja univ. prof. dr. 
Levakovic in izdaja "Jugoslovan
ska šumarslw udruženje" v Za
grebu, Vulwtinoviceva 2., stane 
100'- din letno" 

Knji~a: In~. Anlon Siv~c in Franc 
Znidaršlč, Lovski zakon z zbirko 
lovskih predpisov, se dobi v plat
no vezana za 76'- dinarjev in v 
kartol1 vezana za 64'- dinarjev 
v tiskarni Merkur, Ljubljana. 

Knji~a: Posebni predpisi o izkori
sčanju gozdov o zaščiti in gojit vi 
domačega oreha se dobi pri goz
darskem odseku kr. banske upra
ve v Ljubljani za 10"- dinarjev. 

LOGAR. Rabimo dobrega in treznega 
logarja, ki se razume na režij.;;ko 
poslovanje in eksploatacijo goz
dov. Najboljši bi bil starejši mož, 
ki ima malo družino. Mesto je 
prosto v MOI'avsld banov ini. PO
nudbe na upravo lista. 

KUpnlO 30- 40 lisoč smrekovih sao 
dik, primernih za kraje v nad
morski višini 500- 1500 m, in 
prodamo 50.000 tri- in š tiriletnih 
boro\')h sadik. Pripravljeni smo 
Ludi zamen jati borove sadike za 
smrekovc. Ponudbe prosimo na 
gozdno upravo grofov Thurnov, 
grad Ravne, p. Guštanj. 
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PrvovrsLne in cenene lovske in šport
ne srajce, iz~oLovliene pa tudi 
po meri narejene, oobite v mod
ni lr~ovini in izdelovalnici pe
rila ,VAN BAB I O, ~Iaribor, 
Gosposka ul. 24. 

Vse strokovne posle gozdarstva in 
lovsIva vrši pooblaščeni gozdar
ski inženjer MIRKO SUSTERSIO. 
Ljubljana, Mariborska 17a, tele
fon 4S-12" 

Seme in sadike vsakovrstnega drevja 
nudi "SUl\tA" družba z o. z. 
podružnica Zagreb, Boškoviceva 
ulica 33. Zahtevajte cenik! 

:lage robidnice znamke "Dve ribi" 
z Jamstvom, za gozdarje in gozd. 
ne delavce! Samoprodaja: želez
nina Allonz ~I E U Z, Maribor, 
Aleksandrova cesta št. 1. 

DRAGUTIN OUTlO - vdova, puškar
na in trgovina z orožjem, Mari· 
bor, Slovenska ulica 18_ Zaloga 
samokresov, avtornatičnili pištol, 
lovskih pušk in vseh lovskih po
trebščin. Lastna delavnica za po
pravila, izdelovanje novega orož- . 
Ja, montaža daljnogiedov i. t. d. 

FELIKS SKRABL, ~IARlBOR, Go
sposka ulica 11, modna in ma
nufakturna trgovina, priporoča 
zalogn lovskega, gozdarskega lod-
na in sukna. . 



Ob 60 letnici odličnega gozdarskega strokovnjaka 

Dne 13. februarja 1939 je obhajal 60 letnico rojstva šef gozdar
skega odseka dravske banovine g. ing. Anton S ivi c, eden izmed 
najodličnejših in najzaslnžnejših gozdarskih strokovnjakov v naši 
državi . 

. Ne pretiravam, če trdim, da zavzema ing. Sivic med slovenskimi 
gozdarji eno prvih mest. Z neverjetno vztrajnostjo, marljivost jo, 

Ing. Anton Sivic, gozdarski inšpektor, 
šef gozdarskega odseka banske uprave v Ljubljani 

vestnost jo in spretnostjo opravlja že mnogo let z velikim uspehom 
težavno in naporno službo šefa gozdno - politične uprave. Na
rodni in državni interesi so mu pri delu prva in zadnja misel. 
Ing. Sivic je kot izboren strokovnjak sodeloval skoraj pri vseh 
najvažnejših in često prav težavnih gozdno-političnih razpravah ter 
organizatoričnem delu gozdno-politične uprave v naši državi. Ne-
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šteLo problemaličnih vprašanj jc kot gozdno-poliLični uradnik 
odlično rešil. 

V najslraslncjših bojih, polnili pol ili č.l1cga in s trankarskega ne
mira, je ing. Sivic vedno z vso od l očnostjo zaslupal in branil 
koristi naših lem no- in svellozcleuih gaje,', K ljub vsem oviram je 
dosezal na gozdarskem torišču velike uspehe. GO Lovo bi pa bili ti 
uspehi še mnogo večji, ko bi bili naleteli njegovi Lemelji ta izdelani 
predlogi vedno na pravo razum·evanje pri oclločujočih činitelj ih. 

PoLeg svoje redne državne s lužbe, ki ga premnogokrat zaposluje 
daleč preko uradnih ur, je ing. Sivic našel iic vedno dovolj časa 
za izveullradno udejstvovanje. Njegovo znanstveno in slovs tvCllO 
delo je ravno tako p lodonosno, kot njegovo uradno delovanje. 
Njegove številne s trokovne razprave najdemo v raznih lisl ih , lako 
v "Kmetovalcu", "SumaJ'skcm listu", ),Jugoslavenskl šumi", "Lo\'cu", 
"Glasilu 2upanske zveze" in še v raznih drugih časopisih in revijah. 

Leta 1914. je Kmetijska družba ·izdala nj egovo prvo delo "Po
ljudna navodila za merjenje lesa", ki je bilo predvsem namenjeno 
našim malim in sr ednje velikim gozdnim posesLnikom. LeLa 1922. 
je la knj iga izšla že v drugi izdaj i. 

Lela kasneje Ct. j . 19~3. l. ) je ing. Siyic uredil lepo ilustrirano 
knjigo "Gozdarstvo v SloY<lui j i", ki jo je izdala ljubljanska po
družnica Jugoslovanskega gozdarskega združenja. Napisal je zanjo 
tudi članek o gozdarstvu in 'lovslvu \' Sloveniji. 

LeLa 1928. je priredil in izdal knj igo ,.GozdarsLvo v ljubljanski 
oblasli leLa 1926. in 1927.". 

V samozaložbi sla izdala ing. Sivic in Znidarš ič leLa 1936. z 
nalančno obraz ložitvijo "Zakon o lovU" iz leta 1931. in obenem 
zbrala vse drnge lovske predpisc. 

Z zbiranjem gozdarskih in lovskih s latističnih podatkov si j e 
pridobil ing. Sivie še posebno veliko zasluga . "Le tno poročilo o 
gozdarstvu in lovu", ki ga sesLavlj a vsako leLa gozdarski odsek kra
ljevske banske uprave dravske banovine in ki so v n jem poleg 
drugih strokovnih in adminisLrativnih podalkov zbrani in urej eni 
ludi vsi sta tis tični podatki o gozdarslvu in lovu v dravski banovini,. 
je ponajveč njegovo delo. 

Več let je bil ing. Siyic urednik "Lo,·ca". Urejeval pa je tudi 
gozdarske spise za "KmetovaJca ~~ in za "Sul11arski lis tH

• Lani pa je 
objav iJ nekaj strokovnih razprav v našem glasilu "Gozdarski vestnikU. 

Pred desetimi leti je ing. AVgU3t Guzelj, ki nam ga je, žal, smrt 
premno iztrgala iz naše sredine, objavi l pod naslovom "Varuh naših 
gozdov" za j ubilantovo peLdeseLlel:nico njegov življenjepis in ob tej 
priJiki med drugim napisal: "Mnogo česa pa s i obetul1lo še od njega". 
To upanje se je v teh 10 letih v polni meri izpolnilo. 
. Ob njegovem sedanjem jubilej u, ko mu vsi gozdarji iskreno 
česlilamo k šesLemu križu in iz srca želimo, da bi še dolgo vrsto 
let zdrav in zadovolj en uspešno deloval v korisL gozdarstva ter 
za napredek Slovenskega kmeta in nj egovega gozda, ponavljamo 
s laro ž,elj o: "M nog oče sap asi ob e ta ID o še o cl nje gal" 

Ing. Z. 
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Gozd in les 
Ing. SLanko S o Lo šek (Maribor) 

(Konec) 

III. LES 

. Glavni gospodarski gozdni pridelek je les. Vsega lesa je na 
Slovenskem v dravski banovini toiil{o, da bi lahko iz njega napra
vili 100 111 debel in 12.500 111 viS9k okrogel lesen sLeber . Ko bi imeli 
gozdovi normalno zalogo lesa, bi ga bilo za s teber, visok skoraj 
20.000 m. Ob normalni zalogi bi priraščalo vsako leto toliko lesa, 
da bi mogli s teber podaljšati lelno za 400 111 , dočill1 bi ga s sedanjim 
pri.rasUwm lahko podaljšali le za 250 m; porabimo pa za vsako leto 
lesa za 350 do 400 m višine tega s tebra. To dejsIvo nazorno doka
zuje, da je potrebno dvigniti sedanjo premajhno zalogo lesa na 
normalno in tako zvečati letni donos naših gozdov. To bomo dosegli 
z zbol jšanjem gozda.rstva, izdelave in predelave l esa. Les namreč 
poslaja tako dragocena SIlOV, da je lreba poslopati nad vse š ledljivo 
od podiranja elrevja in izdelave l esa pa elo nj egove predelave in 
porabe. 

Pod irali il1 sekali bomo sam o, kar elopuščala ali zahtevala gojenje 
in varstvo gozdo·v. Sečnjc bomo odbirati v času, ki omogoča , da les 
elo tedaj , ko ga je mogoče porabili ali proda:i, trpi kar najmanj k vara. 
Podirali bomo tako, da les padajočega drevja čim bolj obvarujem o in 
oko1i šllcga gozda ne poškodujemo, 

Podrlo drevje okJeslim o in vse, l{al' ostane v gozdu, pospravimo. 
Deblo in veje, v nekih primerih lueli panje, izde lamo v blago n aj· 
večj e porabne in prodajne vreelnosti. Poslovodj e in osebe, ki n ad
zirajo izdelavo blaga, morajo v La namen poznali poleg vsega drugega 
tudi tehniške las tnosU lesa, Lrgovske navade in sl::mjc lesnega lrga. 

Veda o tehnišl, ih laslnosli h lesa je zel<;> obširna. Vsakdo ve, kaj 
j e les, toda malo jiil je, ki ga poznajo ·bolj na lan čno , ker je kot 
proizvod rastočega drevja zelo z:nnolana snov. Znači lnos ti lesa 
spoznamo na lreh glavnih prerez ih : prečnem (fronlal ncm), srednj em 
vzdolžnem (raclialnem) in stranskem vzdolžnem (lan gcncin lnem). Pri 
večini lesnih vrst raz l očim o S prostim očesom za vsak prerez po
sebej značilno obl ikovane branike, s lržen, letni ce in slržcnove tra
kove; pri mnogih ločimo belino od črnine, pri nekaterih v l:~l ah opa
zimo smolnate rove, pri drugih zo pet luknjice itd . V vsa ki branik.i 
ločimo svetl ejš i in lažji spomladanski ali zgodnji les od lem nej šega 
in ležjega poletnega a li poznega lesa. Drevje hitre rasti ima les ·s 
širokimi branikami , drevje počasne rasli pa z ozkimi branil{(uni. Les 
iglaveev s širokimi branikami je bolj mehek, lažji in manj vreden 
kot les z ozkim i branikaml, ker se v nj em nabere zaradi hitre rasli 
razmeroma več spomladanskega lesa kot poletnega. Z Lesol11 lis la vccv 
pa je cio neke meje ravno narobe: les s š irokimi brnniknmi je bolj, 
trd, ležji in več vreden kol . les z ozkimi branikami. 

Ses lavo lesa nam odkriva mikroskop, ki nam pokaže, da je ves 
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les vot!iničast kot goba. Sestavljen 1e iz stanic (okroglastih, oglatih, 
podolgastih, cevas tih i. dr.); ene imajo tanke kožice in večje vo llinice, 
drnge pa bolj debele kožice in manj še votlinice. Les iz tankokožnih 
stan ic ima torej manj lesne snovi kot iz debelokožnih. Tako razu-

Trije glavni 
Prečni prerez jelkovine (povečano) po Frallceju) 

lesni prerezi. Zgoraj : prečni, desno: srednji vzdolžni 
sh'anski vzdolžni (izv.) 

in levo: 

memo, zakaj je spomladanski les bolj redek, mehek, lažji in svetlejši 
od poletnega; jasno nam tudi postane, zakaj so ene vrste lesa lažje, 
druge pa težje. Ce pa še upoštevamo, da morejo hiti enako dehele 
kožice različno trde in težke in da je v lesu še mnogo kaj, kar deluje 
na njegove lastnosti, bomo umeli, zakaj se razne vrste lesa med 
sehoj tako močno razlikujejo . 
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Glavne tehniške lastnosti lesa so barva, tekstura, blesk, duh, 
finost, teža, sušenje iu krčenje, prev'odnosti za zvok, toploto, elek~ 
triko in svetlobo, trdota, čvrstota, cepljivost, prožnost, žilavos t, traje 
nost in gorljivost. Pri raznih vrstah lesa so te lastnosti med seboj 
različne; tudi les iste vrste nima ves vseh teh lastnosti enakih, če 
so n. pr. rastla drevesa na raznih rastiščih , pod ra zličnimi pogoji 
in je les iz raznih drevesnih delov. Pri lesu pa je treba računati 
(predvsem z vidika i zkoriščanj a gozdov) tudi z napakami, kot so: 
nepravilen prečni prerez, nepravilne branike, dvojno srce, grčavost 
slrženov, krožne in zunanje razpoke, zvijanje, vnetinc, ranjenost, 
ožganos t, pegavost, neprava črnina, piravost, modrcnje, rjavenje, 
gnilo ba itd. M.nožina tehniških lastnos ti in napak, s katerimi mo
ramo računati, ter njihova medsebojna odvisnost dokazujeta, da ni 
lahko odbirati les za blago, ki ima vnaprej dolooene lastnos ti. 

Na lesnem h'gu vladajo zelo ,ražne trgovske navade, ki so v 
raznih državah in pokrajinah različne. Glavne navade so zbrane v 
tako zvanih "lesnih uzancah", V Jugoslaviji prihajajo v pošte\" 
ljubljanske, zagrebške, lržaškc, senjske) l1'ovosadske, sarajevske, so
lunske in razne italijanske, madžarske, švicarske, nemške, franco~ 
ske, angleške, ameriške, pales tinske in druge uzance. Mnoge l):rajevne 
navade še niso zapisane, mnoge pa tudi nimajo splošnega pomena. 
Pisane trgovske · pa;v,ade se od časa do časa izpopolnjujejo. Razen 
tega se je treba 'v tl'govini ozirati še na posebna določila naročil, 

Za izd~lav.o \esa j,e važno tudi s tanje lesnega trga, in s~cer v času , 
ko pride les n:t .prodaj: Za'bo se je I:reba vedno zanimali za vse, kar 
je v zvezi z lesnim trgom, in skrbno spremljati vse dogodke, ki de
lujejo in vplivajo nanj. 

Deblo in veje izdelamo torej v razne vrs te blaga, vedno v skladu 
z razpoložljivim lesom in z možnos lmi spravlj anja, izvoza in prodaje 
ali porabe. Pri tem pazimo, da ne izdelujemo blc.lga manjše vred~ 
nosti, kot ga more dati podrlo drevje, Ogronnll sLa lDnožina jn 
raznovrs Lnost blaga, ki ga moremo izdelati v gozdu. Naš teli bomo 
samo najvažnejše blago - a) izdelki za porabo: jamborniki, jadrniki, 
odrniki, piloti, drogovi za napeljave, jamski les, hmelj evke, kolj e, 
'palice, šibe, tJ."ami in Lramiči, r,emeljni, železlllški pragovi, doge, 
subije, vesla, škodlje, obodi, lopat.e, korita , obroči, drva, lis tj e, 
zdravilno in industrij sko zeliš če, smola, gobe, semena, sadeži itd.; 
b) izdelki za mehanično predelavo: furnirski blodi, hladi za žage, 
resonančni les, barvni les, obrtni in industrijski les, kolarski les) 
ladijski les, trami in tramiči itd.; c) izdelki za kemijsko predelavo: 
industrijski, celulozni, ogljarski, sladkorni in taninski les ter oglje. 

Izdelano blago navadno sušim O nekaj časa v gozdu, da postane 
lažje za spravljanje in odpornejše proti poškodbam in boleznim. 
Sušenje je v vsakem kraju in v vsakem delu gozda nekoliko dru,
gačno, povsod pa bodi primerno vrsti lesa in blaga ter podnebju, 
vremenu in drugim okoliščinam; ne sme biti prehitro, pa tudi ne pre
počasno, da se blago čim manj kvari , Zato so skladi za isto blago raz" 
lični in tudi skladišča so različno od brana. 

Blago spravimo ob pravem času iz gozda in ga odpravimo dalje 
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na najprimerncJsl način. Teh naelnov je nešteto. Naj jih navedem 
le nekoliko: prenašanje, tovorjenje, vlačenje, metanje, valjanje, san
kanje, spuščanje po zemljastih, talnih, suhih in vodnih lesenih 
drčah, spuščanj e po žičnih in zavirahlih spuščalnicah, dviganje 
z vzpenjačami, pluvljrulje, spJavljanj e in vožnja z vozovi, železni
cami, avtomobili, traktorji , ladjami itd. 

Mehanična predelava lesa je že zelo sim'u, zlasti predelava Jcsa 
na žagah. Naše male žage so večinoma nn vodni, večje pa na parni 
ali lurbinski pogon. Elelriški pogon rabija večje žage za raz
svetljavo in za manjše s troje. Zadnja leta se uvaja in izpopolnjuje 
.tudi pogon na oglje in lesni pUn. 2age postavljamo na lesni indu
strijski črli (ki pelje od posek elo lesnega trga), kjer je najbolj 

laga v Bohinjski Beli 
Cv. Resman; slika iz knjige: Za naš les. Jesensk i vejesejem. Ljuhljana 1936.) 

ugodno razmerje med stroški dovoza okroglega lesa in odvoza ža.'
ganegrr lesa. Male žage so večinoma v gozdu ali ,blizu gozda, večje 
pa pri naseljih, toda čim bliže gozda. Mnoge naše žage niso poslav
ljene na najbolje odbranem kraju. Nekatere imajo večjo kapacitelo, 
druge manjšo, kakršna je pač Lrajna donosnost gozdov njihove okolice. 
Gozdovi okoli prvih so močno izčrpani, tako da morajo žage kupo'
vali les iz oddaljenih gozdov po razm,eroma visokih cenah; druge 
pa ne morejo predelati vsega razpoložljivega lesa, kar hna za posle
dico, da gozdni posestniki ne dosezajo zadovoljivih cen za stoječ 
in izdelan les. Potrebno bi bilo več sistema pri sestavljanju žag, 
tako da bi inlela vsaka žaga tolikšno kapaciteto, ko1il.;ršna je a1i'
mentacija njenega gozdnega območja. 

Malih v·odnih žag, s kapacite to po 150- 250- 250 m' na leto, jc v 
Slov·eniji ·čez 2000. Te žage imajo lesene jarmenike in morejo v 
sedanjih časih kriti samo še krajevne potrebe po žaganem lesu. Za 
predelavo večjih množin izvoznega lesa pa ni so sposobne, tudi če 
bi več žag skupno izvrševalo naročila, kajti z lesenimi jarmelliki ne 
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dobimo kljub lW"aY1lOst duhovi tim domačim iznajdbam in izpopolnit
vam takega lesa, kakršnega zahteva sedanji lesni trg. Večje množine 
tako predelanega lesa pa razen tega še znižujejo cene sodobno izde
lanemu lesu. Zaradi debelih lis tov se pri tem žaganju izkoris ti samo 
okoli 50 '/0 okroglega lesa. Za to bo treba misliti na postopno uvedbo 
železnih polnih jarmenikov, ki izkoristijo 25'/0 več okroglega lesa in 
dajo 10- 20 '/0 vrednejši žagan le3. Ob boljšem množinskem in ka
kovostnem izkoriščanju bi lahko vsako leto posekali okoli 100.000 m' 
leJa manj kot sedaj in vendar dobili zanj tolil(Q kot sedaj. Pri 
žagah z železnimi jarmeniki bi bilo treba m cdiIi tudi skladišča 
okroglega' in žaganega lesa. 

1 •••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 

... •• ............................. 1 I···· •••.•.........•.... UU ...... I 

Prečni prerezi vezani h Jc>scnih plošč (po Ugrcnovicu) 

S predelavo na žagah dobimo .iz okroglega lesa mnogo več vrst 
lesnega blaga kol z izdelavro v gozdu, tako lllcd drugim: neš teto vrst 
d·esk in deščic vseh mogočih debelin, dolžin in širin, remeljne, letve, 
Ietvicc, tramove, lramičc, zabojllc deslic, doge) furnirj e, vezane plo
šče, lesno volno itd. 

Kemij ska predelava lesa pa jc še zelo mlada. Samo ogljarstvo je 
že s laro več s to let ; toda tudi to se v mdnjih le tih izpopolnjuje, 
tako cla danes dobivamo iz ogljarskega lesa z destilacij o poleg 
oglja še mnogo drugih važnih snovi. Precej s taro je tudi pridobivanje 
laninskih 'cl{s lraktov in smole. 

Drugi načini kemi jske predelave so se na osnovi lesne kemije 
r azvili šele v zadnjih časih . Zuanstveniki so dognali , da je v lesu 
iglastega in listnatega drevja okoli 50 ods!. ogljika, 43 ods!. kisika, 
fi ods!. vodika in lods!. dušika ; s t"nične kožice vsebujejo povprečno 
80 <id.;!. celuloze in lignina, 2 ods!. smole, mas ti , sladkorja, škroba 
olja in tanina, 17 ods!. vode in lods!. pepela. Celuloza in lignin 
sta sestavljena iz ogljika, kisil{a ill vodika; celuloza ima 111 anj , 
liguin pa več ogljika. 

Pri kemijski predelavi razločim o les kemijskim potem na spojine, 
iz katerih ga je zgradila narava, in te spojine združujemo v razne 
nove izdelke. Lahko smo prepričani , da ima lesna kemija šc veliko 
bodočnost in kemijska predelava šc neslutene razvojne možnosti. 
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Glavni proizvodi kemijske predelave so: ce\uloza, illkohol, papir, 
lepilo, umetna svila, 'celulozna volna, . celuloid, smQ~nik, čreslovine, 
terpentinovo olje, oglje, motorni plin, lesni katran, metiini alko
hol itd. 

Izdelan ter mehanično in kemijsko predelan 'les rabi vsako go
spodarstvo in gospodinjstvo; za ' svoje izdelke ,ga pa uporabljajo tudi 

Lesene vodovodne cevi elektrarne v 2ireh 
(Foto: Drago Falur j slil(u iz knjige: Za naš les. Jesenski velesejem. 

Ijana 1936,) 
Ljub-

številne obrti in industrij e, ka.kor n . . pr.: s lavbarstvo, gradnja ces t, 
mostov in železnic, mizarstvo, kolarslvo, rezbarstvo, strugarstvo, 
ladjedelstvo, čolnarstvo , domače obrti, rudarstvo, železnice, kemij-
ska industrija in drugo. .~ 

N aš človek je s svojo Lisočietno gozdarsko in lesno tradicijo brez 
dvoma izredno sposoben izdelovalec končnih lesenih in lesnih iz
delkov; zato je treba te obrtI\e str.okec vsestransko pospeševati, da 
se tako la naravna sposobnos t ' s lovenskega ljudstva čim bolj raz
mahne, Pri tem se bo dalo koris tno porabiti mnogo gozdnih pri-
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Poraba lesa (po Behmu) 



/ 

I 

Toplar .iz Velildh Lašč 
(Slika iz lmjige: Za naš les . Jesenski velesejem. Ljublj:ll1a 1936.) 

delkov, ki ostanejo sedaj neizkoriščeni ali pa jih izvažamo le napol 
predelane. "Gozdarski vestnikH hoče mecl drugim tudi propagandi 
domače lesne obrti in industrije posvečali vso pozornost, tolmačiti 
hoče na razumljiv in preprost način posamezna zamotana vprašanja 
s tega področja in prinašati strokovne informativne članke o pro
blemih, ki smo se jih v tej kratki razpravi lahko le bežno dotaknili . 

Mladinski pogozdoval ni dnevi jeseni lela 1938 
Ing. Viktor N O v rl k (Ljubljana) 

Naša šolska mladina je pogozdovala na prireditvah pod imenom 
"dečji dan za pogozdovanje" tudi j e sen i leta 1938. Jesenske pri
rediLve sicer niso bije tako š tevilne kakor spomladanske:) vendar 
smo lahko zadovoljni z d·elom, ki je bilo opravlj eno, ako npošte'
vamo, da jesen za pogozdovanje vobče ni tako priporočljiva kakor 
pomlad, da je v višj ih legah jesenska saditev mogoča le z utrj e
nimi odraslim i delavci, da prirejamo v jesenskem času "dečj i dan 
za pogozdovanje" šele od leta 1935. in da gozdarsko osebje okrajnill 
načelstev n i polno številno in je z drugimi posli preobloženo. 

Vseh jesenskih prireditev j e bilo leta 1935. 34, lela 1936. 59, 
leta 1937. 63, in leta 1938. pa 62. 

Pogozdovalni dnevi so se vršili jeseni 1938. v času med 6. 
oktobrom in 1<1. novembrom. Točen časovni potek je razviden 
iz grafikona. Mila jesen z mnogimi toplimi in sončnimi dnevi je 
bila kaj prikladna za delo z mladino v prosti naravi. Zgodnjih 
zmrzali, ki bi ogrožaIe uspeh saditev, ni bilo. 

Dečje dneve so priredili v okrajih': Celje (5), Dolnja Lendava (3), 

0) Glej GozdarsIii vestnik I. , str. 1781 
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Kamnik (4),. Kontise (4), Kranj (Il), Litija , 11'), Lj)lblji'll.a (3), Lo
gatec (2), Murska Sobota (3), Slovenj Gradec (8), Škofj a Loka (3) 
in Šmarje pri Jelšah (3). 

Vodili so prireditve v 50 primerih državni gozdarji občnih 
upravnih oblastev, v 'enem primern privalni gozdarji, v 11 primerih 
pa učitelji sami. 
.. Pogozdovanja se je udeležilo 67 šol s 3737 učenci . in 104 uči

telji. Drugih oseb je prisostvovalo 43. 
Posadili so 45.700 gozdnih sadik. Od teh je bilo iglaveev 40.900, 

listavcev pa 4.800. Po drevesnih vrstah je bilo posajeno največ 
smreke, nekaj navadnega bora in akacije. V manjšem številu · SO 

bili sajeni gladki bor, macesen, amerikanski jesen, črna jelša; 
duglazi ja, črni bor, jelka in . domači kostanj. "Skoro vse sadike 
za dečje· dneve so dale brezplačno banovinske gozdne c1revesnicc. 

a · =E:NA Pk'Ik'EOITE v 
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OKTOBRA I NOVEMBR~ 

Gi'afikon časovnega potel.;a mladinskih pogozdovaln ih dni jeseni 1938 (izv. ) 

V celjskem, lendavskem, litijskem in šmarskem okraju s6 učehc; 
pogozdovali tudi s setvijo. Potaknjenega .i c bilo 82 kg n.omačega 
kostanja in 8 kg želoda. 

Pogozdeno .ie bilo vsega 13 in pol hek tarja prazne zemlje na 45 
zasebnih posestvih in na 17 poses lvih, ki so pod posebnim jaV'nim 
nadzorstvom. 

Lanske jeseni so bili prvič razdeljeni med učencc, ki so se z 
zanimanjem in pridom udeležili pogozdovulnih prireditev, s p a
minski lis tj. Ti lis ti imajo na eni strmli prostor, kamor učenec 
vpiše svoje ime, šolo, datum prireditve in kraj, kjer je pogozdoval . 
Na drugi strani je risba znanega gozdarskega slikarja H. Gagerna, 
Spominske liste je založila kraljevska banska uprava in jih brez
plačno razpošilja preko okrajnih načelstev posameznim šolam, ki 
so priredile dečjc dneve,. Ti spominski listi imajo namcn, da opo
zarjajo učence in njihove starše na važnost pogozdovanja in na 
pomen gozda. 

Treba bi bilo še, da dobi učiteljstv.o primerno priznanje za 
svoj trud , požrtvovalnost in delo,ranje na torišču gozdarske pro.
pagande, če ne drugače, vsaj v obliki pohvale ali diplome. Slednje 
ima že dalje časa v sv·ojem pr·ogramu gozdarski odsek banske 
uprave in jih je tndi parkrat -ž'e podelil za do-bro gospodarjenje ·z 
gozdom. 
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Dopisna' gozda'rlska ' posveto;;ah'llca 
~ . , 

V.PRASANJA , ' . .' 

5. Prekomerni 'odstrel- divja čine. · 
Pod zaporedno št. 13 fovsko'zakupne pogodbe, predpisane na 

oSl10vi člena 10. iakona o 10iVU 'z 'dne 5. decembra 1931 z ban. pra
vilnikom, se na predhodnem zaslišanju zainteresirane' občine in 
banovillske zveze lovskill drušeev določa ~akuprtikom letili odstrel 
srnjadi iII gamsov, kar ' morajo izdražitelji lovišč -poleg ostalih po
gojev s podpisom vzeti na zIIanje ter kot strogo obvezno priznati. 

Kljub temu pa se je ob koncn leta v več primerih dokazalo, 
da se lovski upravičenci niso držali dovoljenega odstrela, all1pak 
ga na svojo pest več ali manj prekoračili. 

Zakon o lovu govori v členu 20. o prevelikem številn divjačine, 
nikjer pa ne predvideva kazenskih sankcij za samovoljen višji 
oas tr"l, kar se v danih primerih še ne more smatrati za pustošenj e 
lovišč po členu 12. ciI. zakona. 

Kakor je gotovo, da bi bilo lovišče izlicitirano za občino mnogo 
ugodnejše, ako bi se bil določil višji letni ' odstrel, prav tako je 
izven dvoma, da izgublja lovi šče zaradi ·preHraiJ.ega odstrela divja-
čine na svoji st.varni vrednosti. ' I 

Prav v inter esu občin -bi bilo tor'ej "potrebno It lovskemu za
konu pojasnilo, kako in na kakšen način je v bodoče podobne pre
stopke najgotovej e preprečiti oziroma kaznovati. 

Ce bi se glede na dokazana dejstva posameznim kršiteljem letni 
odstrel zmanjšal, bi to imelo za posledico, da bi za nekaj let lovišča 
popolnoma iancmarili, lovske škode pa bi na njihovo- pobudo 
zrasle v nedogled. Pametno bi bilo, vsak, preko določenega števila 
odstr-eljeni kos divjačine smatrati za poneverbo ali tat"ino ter po 
ceniku za živo divjačino zahtevati odškodnino v prid občinske 
bla~aJ·ne. • B D d ~ .~. , _ r.vogl·' 

ODGOVORI 

l. Izbira drevesnih vrsL 
Poizkusite po Vaši nvidevnosti s saditvijo belih jelš, gorskih 

javoro,:"~ gorskih brestov ali vrb in s setv.ijo zelene jelše! 
St.nko· S o toš e k. 

2. Tehnične lastnostHesa in čas sečnje. 
Skoraj povsod niislijo ljudje, da se les ne sme 'Sekati v mlaju 

(tedilj se tU,di nC:sb-I-'; sej'ati, sadifi, :žeti' 'ali kosiL'i , ' zla'stf n E! ' \:!c'teJje). 
V Suhi Krajiili na Dolenjskem mislijo, da' je bukovina" baj

- l?<>ljš~, če je posekana v jeseni tik· pred odpadanj'ein listja, Sic~r ' 'pa 
pfipOl:9čajo za sešnjo cera poinlad, ko' je drevje v-mezgri; tlik les je po 
njihovem mnenj~ n a'jtioljši in g:a rabijo za kozolce in drv;; ·(Turk) .. 

, , I ' •• :l . IS'tanko S (, to Š ~!r;' 
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,3. Knha/ljeeoglja v ,prevoznih pečeh . 
. 1 j ! .!'I- J 1 :'t ': - \ :;~ r~ \ , . lo 

V Franciji in Nemčiji skušajo že dalj časa napraviti ogljarstvo 
renlabilnejše z uporabo prenosnjh . ogljarskih peči ali prenosnih 
ogeljnic. Ločiti je v glavnem dvoje vrst peči: 1. peči za poogljevanje 
lesa brez pridobivatija ' postrarts'kill"'Ppoizvodov in 2. peči za po
<\gljev.anj~ , lesa s ;pridobivapj.eJ;tl pO,s,tr.;wskih proizvqdo.". V; čl!illkn 
"Ogljarstvo v ,liloveniji", ki je i ~šel ,v ~umarskem list·u 19~6 (ozir. 
v posebnem {)dtisu) s,em opisal ml.· kratko ope vrsq. Oglja\,sKo p~č 
prve vrste, in. siGer .s.istema ' ,jMagl.1,ejn" tvrdke. J.. E. Tr~nch~t, 
Paris, si je nabavil pred leti ,gozdni urad gpščine Anersperg, Soteska, 
p, Straža pri Novem mestno Nekaj časa so delali z njo poskuse, 
toda do rednega .obratovanja iz raznil, 'vzrokov ni prišlo: Bentabiln'ost 
takšnih peči je odvisna od nekaterih okoliščin, o k~t~rih pa ne mq-
~em tu podrobneje razpravljati. ' . 
" V. zadnjem času namerava spraviti na trg ogljarsko peč svojega 

izuma· A. Holzel, Forstdirektor a . D., Modiing .bei Wien, Ins tit'utsg, 8. 
IZ~lm je ,dal patentirati. 1'0 našem konzulatu na Dnnaju je: ,z'a 
iznajdbo zainteresiral tndi naše ustanove .. Kakor je posneti iz nje.
gove okrpžnice, gre za .peč za. pOQgljevanje lesa brez pric;iol)h,anja 
postranskih proizvodo,",. V qkrožnici poudarja, da ,bodo 'te peči 
posebno dobro shlži\e Za pridobivanje .. oglja za pogonske naprave na 
plinske generatorje. 

Z izdelavo peči je ~meraY<Li v serijah začeti v .Nemčiji, in sicer 
v drugi polovici 193.8. Po njegovih, pred kratkim prejetih obvestilih 
pa mu to ni nspelo, ker njegovi tovarni na Dunaju ni bilo mog{)če 
dobiti železa oz. , pločevine za izdelovanje peči za izvoz. 'Zaradi tega 
je . stopil v p.ogajanja z neko lovamo strojev v I\eogradu in upa, 
d" .bo lahko kmalu razposlal ponudbe. Golovo qo boljše in cenejše, 
če se .bq<;lo peči v isti izvc<j\>i izdelovale v naši državi. 

'1, Ing. Franjo Se v·n i k 
" ' , 

4. Starostno zavarovanje gozdnih delavcev. 
, , 

Ce slc bili zavarovmu pri OUZD zoper bolezen in zoper nezgode, 
se obrnite naekspozituro OU?D, 'kjer ste bili vpisan i. Tam boste 
dobili formu1m' za prošnjo za izr~dllo podporo, ki ga izpolnite in 
nato , vložite pri ekspoziturj. 

Ce pa sploh niste bili zavaroxani pri OUZD, zahtcvajte najprej 
pri ekspozituri, da Vas za nazaj zavaruje, in ko bo zavarovanje 
izvedeno, napravite prošnjo. DokazaLi pa boslc morali, da ste bili 
z.aposleni v pravi lesni indusLriji , ker za delavce pri navadni.h 
~m~čkih pq~estni)5ih pe:. pbstaja dol~nost zay~ova,nja. i ,. . 

, " , ~edne, staro~l,\e"!!, , '1ne"'9glostqe. re/lIC ,OUZD , Zael),kr~t še. ~e 
fzpjač,nje, liIer so , s~.: tovrshlj prispevki Začeli pobirati šele lela 1937 ; 
q.~j~jo" se, 1fqt reč~nq,)q;jzreQne podpore" . ," .l." .. ... , 
"., ,Ne , gl~ti\" na" vse,' llp.vellan~ illlat~ pl:av~co \ ?aNev~li, ?ppdqb)lO 
y~,<!r.ž,evanjp od s.voH'h ,.otrok alt vnuko,v,. ,Sjc, l?~ !eb, .. lu ali s,aroi :':tič 
mmaJ.o, pa od , ol??llle, kamor ste prlstoJnI. Boz' o V d • k 

" ll'!. "' . ~ •. " o use 
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Sodobna vpra~anja 
;.- Ne~aj misli o prepovedi izvoza črnega gabr~. 
OSl1ovna težnja našega gospodars tva mora biti, da se pri Das izdelajo. 

i.z ' surovin tuai finalni proizvodi. Ako smo to dosegli prJ mehkem lesu" 
moramo stremeti, da dosežemo isto tudi pri trdem lesu, predvsem pri' 
javoru, jesenu in črnemu gabru, ki jih še danes izvažamo pretežno v 
okroglem ·stanju. Nesmiselno je, da uvažamo do]wnČlle predmete Iz teGa 
leS,a in tako posredno plačujemo drage delavske mezde v llozemstvu. Za 
omejitev izvoza črnega gabra v okroglem stanju govorita dva razloga: 
razproslra:hjenost črnega gabra v naši državi in ' vse večji razvoj .tekstilne 
induslri'je. Kakor je znano,1 se iz črnega ~abra izdelujejo čolnil:ki , ·ki se 
rabijo ; V predilnicah in ki jih moramo za arag denar uvažati. Iz\'ažamo pa~ 
saIpo iz., dra~ske banovine po več sto vagonov črnega ga.bra v okroglem 
stanju, razum.e se, najboljše kvalite te in v debelini od 17 cm navzgor_ 
Začel se je izvažati črni gaber pred komaj 10 leti ; njegov izvoz se veča 
iz leta v leto. Prodajamo ga v razne države, zlasti pa v tiste, ki imaJo 
razvito teksliIno' industrijo . Cena lesu se iz leta v leto izbolj šuje, istočasno 
p.a se ·~ahteve v. l{valitetnem oziru zmanjšujejo. Iz vsega navedenega smemo 
m~rs~lmj . zaključiti. 

Crni IgaDer,' ki je veljal še pred nedavnim časom v gozdarj evih očeh za 
nemilega gosfa naših gozdov, ki ga je bilo treba neusmiljeno trebiti, pri
dobiva l zaradi! svoje vedno .večj e vrednosti vse bolj na velj avi, tal.:o da. 
ga Q.an~s prištevamo že med žlahtno drevje. Kakor bukev tako je tudi črni 
gabeT ~ fQP:i1 v vrsto tehnišk9 uporabllega lesa. Teža 1 m S njegovega lesa 
v polsveženr staliiu znaša. 1250 kg; 'prodaja se običajno po teži. Crni gaber 
raste silno počasi v debelina, pri 40 do 50 letih s tarosti doseže debelina 
komaj 15 : cn}'.: V tej dobi mu začne pokati skorja in rast v debelin o po
stane. še poi!asJ1,ejša: komaj 2-3 nnn letno. V višino zraste 16-18 m. 
V n~š~h gqzdih lje črni gaber pomešan z bukvo, belim gabrom, smreko in 
jejRo: Redko kje nale timo na čiste sestoje črnega gabra. Uspeva v krajih 
z nadmoi'sl;:o višino do 1000 m. Glede kakovosti rastIšča je črni gaber silno 
skromen; rp.,ellqa. najskromnejši po1eg macesna in črnega bora. Raste na 
kame.oitih apnell.čevih tleh lel' tudi na s tTmih pobočjih proti pričakovanju 
dobro uspeva. Pamelen gozdar ga bo gojil in l1lll zagotovil rast povsod 
lam, li: jer drugo drevo proti vsem neprilikam raslišča ne kaže toliko od
pOl<n,o$li kakor crni gaber, ki daje danes ldjub svojim skromnim zahtevam 
tako dragocen les. Zato je črnemu gabru meslo povsod tam, kjer se 
smreka iu jelli:3 ne moreta obdržali i.n kjer se bukev zakošati v nizko drevo . 
Ker črni gabcl" n-adalje popravlja tla 'svojega rastišča -:in opravlja kot branik 
proli nastajanju in razvijanju plazov v hudourniškem področju gozdarstva 
zeIh I'v'ažno !'f1.rnkcijo, je že iz teh gozdno-vzgojnih razlogov .poh'ebn9J da 
se; nj ~goNQ fizseka,vanje v naših gozdih zakonito uredi. 

Gq~P.ru:l\ Sl1,19 si danes na iasnem glede pomena črn~ga gabra v gOl:,dllo
vzgojnem oziru, zato pos,'ečamo vedno večjo pozornost njegovemu l'azvoju 
in ga negujeme z isto pažnjo kot druga vredna dl-evesa. ' . . 

. Iz narodno-gospodarskih razlogov pa je popolnoma -upravičeno , da 
olu'pgd les1'ostane doma, kjer se naj .podela v dolmnčne predmete, zlasti 
š,e;\ k~l~ SQ Iza ,n jihov plasman v naši državi po, mojem mnenju . dani vsi 

P.?R?J'~~Pri~an I ~em, da se bo cena pri delni izvozni prepovedi okrodlemu 
lesu preje dvign'ila, kakor pa padla, kajti doma bomo lahko proda~i les' 
tu..q.i fizPOd! ... l..7 cm debeline . Danes gre les manjših dimenzij večinoma v 
kala, d~1QG h,l.dJ y drva, ki pa se ne .cenijo posebno, Je. nekoliko . debelejše 
dki"ogliri'e lahko prodamo kvečjemu izdelavcem otroških igrač. 

Razume se ... da se mora izVršiti prehod v domačo industrijo predilnišk,ih 
čolnlčk.ov nač'rtrto! brez s1.:o1.:ov. Industrialec bo moral dobiti točne podatke 
o I~ll1i ,porabi č.olničkov vsaj v ilaši državi, o množini uvoženih čolIiičko\' 
in o njihovih nabavnih cen,ah; pro.učiti bo moral zaradi prog:qoze . za bo
dočnost trazvoj :'~tekslilJle industrije vsaj pri nas itd. Domači tovarnar 
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.1'inall1i11 produ ktov ' iz č rll'C gabrovine .bo mOL"al torej na I?odlagi sistema
lit:nih podalkov prvi podati in utemeljiti svoje zahteve o delni ali totalni 
prepovedi izvoza črnega gabra. Gozdarske oblasli bodo nalo na osnovi 
podatkov o množini črnega gabra v naših gozdovih predlagale na merodaj 
nih mcslih · delno ali postopno totalno prepoved izvoza črnega gahra, 
upoštevajoč pri tem vsestransko njegov vzgojno-gospodarski pom,en. Sel~ 
1m 1: t.re tjl činltelj pridejo na vrsto proizvajalci okroglega blaga ; njih ;zaht~
va je kaj enostavna: obdržali i s te cenc, kot jih ima v inozemstvo izvo
ženo blago. 

Domača tovarna za predelavo črne gabrovine, postavljena v središču 
'produkcije črnega gabra, bi bila dobrodošla posebno malim posestnUw.m, 
ki posekajo le tno le nekaj l,;:ubikov črnega gabra in ne zmorejo vagollskjh 
dobav. 2e to dejstvo samo upravičuje z l1arodno-gospodarsJ.;ega s tališča 
.zahtevo, da se okrogli les predeluj doma v fillalne proizYoae. Mnenja 
sem, da bi z delno prepovedjo izvoza črnega gabra in z istočasnim kon
zumom okroglega lesa v domačih tvorn ieah cena lesu porastia zru'adi 
večjega povpraševanja, obenem bi se pa cena finalnih proizvodov zni;
žala, ali z drugimi besedami: cena okroglega lesa b i se postavila 'v 
pl-avilno razmerJe s ceno izdelkov. I(ar sem povedalo črnem ~abru, bi se 
delno dalo razt egniti ludi ua javor in jesen. Ing. Milan S_ t e r 

Propaganda za domuča pogoIlska goriVU 
V lčlauku "Molorji na les in oglj e" v Gozdarskem vestniku 1938 je ome

njeno, da je bil pri ministrstvu za gozdove. in rudnike v Beogradu ustanov
ljen "odbor za propagando domačih pogonskih goriv". Ta odbor je bil 
osnovan po sklepu mimstrskega sveta dne 3. II . 1938 l\'IS š tev. 77. na predlog 
zgoraj imenovanega minisu"stva. Naloga tega odbora je, da preučuje pro
blem uporabe domačih pogonskih goriv, zbira zadevne podatke in izkušnje 
ter s tavi predloge, lmkšne ukrepe naj država pod vzame v tej smeri. 
'Odbor ses toji iz zas topnikov zall1tel'csiranih ministrslev : ministrstva za 
.gozdove in rudnike, ministrstva vojske in mornarice, minisb'stva prometa, 
minislrslva financ, minis b"stva pošle in brzojava, minisb's tva trgovine in 
induslrije in predstavnikov uprave dl"Žavnih monopolov, znanstvenih usta
nov (wliverze, nacionalnega inštiluta), gospodarstva in indusLrije. 

Predsednik odbora je Tomie Dušan, redni p rofesor tehnične fakultete 
beonr ajs].;e univerze. 

V odboru so osnovane tri sekcije in sicer : sekcija za t;rda ~oriva) sck
.cija za tekoča goriva in sekcija za p linska goriva. V obmOČJU banskih 
uprav bodo ustanovljeni "banovinski odbori za propagando domačih .goriv". 
Zaradi ustanovitve tega odbora za dravsko banovin o je lu'. ban sIm uprava 
v Ljublj an i, odsek za gozdarstvo, z razpiso m z dn e 15. sept. 1938, Il 1/7, 
JHev. 2658/1 pozvala zainter esirane oblasti, znanslvene in druge u stanove, 
druš tva in podjelja iz območja banovine, da do ločijo svoje zastopnike v 
ta odbor. Konstitutivna seja pozvanih zas topnikov se je vrš ila 19: dec. 1938. 

Na tej sej i je širši odbor po vsestranski debati izbral začasni ali 'pri
p r avljalni odbor 5 članov, ki naj zbere od r aznih zastopnikov že pripravljeni 
material in preskrbi potrebna pojasnila od osrednjega odbora v Beogradu . 
Nato bo zopet sklicana seja ši ršega odbora, kjer bo izvoljen definitivl1i 
ožji odbor. 

Iz gornjega sledi, da je končno ludi pri nas propaganda za porabo 
-domačih goriv kreni la Jla prava pota. V zvezi z navedenim je treba omeniti, 
.da se za ta vprašanja zan imajo ludi šoferjL "Zveza šoferjev za i:lravsko 
banovino" je zaprosila ing. Stolfo, ki pri · telmičncni oddelku banske uprave 
vrši pregled mo torn ih vozil, da priredi v višjem tečaju za šoferje preda
vanje o važnejših pridobitvah na torišču avIomehanike. Predavatelj si 
je ludi med drugim zadal nalogp, da poj asni šoferj em posebno lwns lTu!.;cijo 
in delovanje generatorjev na lesni in ogljeni plin ter ogromen pomen, ki 
.s.a ima uporaba motorj~v na la goriva za naše narodno gospodarstvo. 
l..lredavanja se sedaj vrsijo. Upajmo, da bodo šo fm"j i postali vneli propa

.,gatorji za nove molorje, saj je od njih v veliki meri odvisen ·uspeb pro-
pagande. Ing. Pranja ~ S e v 11 i k 
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Zakoniti predpisi in okroinice 
NAVODILO' ) 

za izvrševanje pra"i1nika o pogojih, po kalerih se daje dovolitev za 
plavljenje in splavljanje gozdnih proizv.odov šlo 22.135 z !Ine 14. ju
lija 1930., "Službene novine" št. 238/LXXIII z dne 17. oktobra 1930.,') 

glede cenitve in plačevanjq odškodnin. 
(PredpisanoS) od ministra za gozdove in rudnil(c na podstavi §§ 87. in 127. 
zakona o gozdovih in člena 11U. uredbe o us troju minis lrs t,'a za gozdove in 
rudnike in njemu podrejenih naprav in soglasno z minis trom za notranje 

posle iIl ministrom za zgradbe.) 

Ker so se pokazale težave in ne
pravilnosti zaradi neenakega razla
ganja in uporahljullja listih določb 
tega pravilnika, Id se nanašajo na 
cenitev in plačevanje odškodnin, kar 
ovira delo in povz l'oča opravi čene 
pritožbe interesentov, izdajcm, da bi 
se vse to odslej preprečilo, to le na
vodilo: 

1. Povsod, kje ," se y za lwnu o 
/fo0zdovih z dne 21. decemiJra 192!) 
ln vpravilnikih, naredbah in navo
dilih, izdanih na podstavi tega za
kona, omenja gozdarsld strokovnjak 
ali izvedencc, ki ga morajo uporab
ljati upravna oblastva prve s topnje 
pri izvajanju teh predpisov, se mora 
razumeti, čc pri tis tem predpisu ni 
izrečno drugače odrejeno pristojni 
okrajni gozdarski referenl 1mt po za
konu kvalificirani gozdar s fakultet
no izobrazbo in opravljenim izpi
tom za samostojno voditev gozdnega 
gospodars tva. To velja tudi za pred
pise u vodoma naveden ega pravilni
ka. Ce okr ajni gozdarski r eferent še 
ni kva1ificiran ali če str anim izve
denca upravičeno odklanja, mora 
okrajni načelnik po predhodni zah.tevi 
s tranke zaprositi kr. bansko upra
vo, da delegira kakega sosed nega 
kvalificiranega gozct arsl{ega referenta. 

2. Za izključitev in odklonitev iz
vedencev veljajo predpisi zalmn a o 
občnem upravnem postopInI. 

3. Za oglede in povl'ačil o škode 
pri plavljenju in splavljanjl1 vel.ia.io 
predpisi členov 11., 15 .. 17., 18. in 
19. naveden ega pravilnika. Po teh 
predpisih je vsal{ koncesionar plav
ljenja aH splavljanja dolžan, vsem 
občnim upravnim oblasl:vom prv€: 

stopnje, skozi lmlerih območja plavi 
ali spJavlja, takoj naznaniti konec 
plavljenja ali splavljanja. Ce vloži 
lo prijavo v 8 dneh, velj a, da jo 
je takOj napravil. Olu'ajni načelnik 
ra~~ l asi to .v 4 dne~l n~. o~ičajll~ 
uaClll s pOZIvom, naj prtjavIJo VSl 
o'škodovallci v 14 dneh svoj e zahtev
ke za povračilo škode. Po preteku 
tega roka odredi Okrajni načelnik )\0-
misijo za ogled in cenitev prijavlje
nih škod, obvesti o tem pravočasno 
koncesionarje in vse prijavitelje ško
de in navede obenem tudi osebe, ki 
spadajo v komisijo . V komjs~jo spa
dajo kot izvedencl : okrajni ~ozdarski 
referent, dalj e okrajni kmetiJ sld refe
rent in po en hidrotehnik, en grad
beni in en železniški inženir, če se 
nanašajo prijavljene škode na objek
te iz njih strokovne~a področja, po 
svobodni oceni okraJllega načelnika. 
Razen tega sme vsaka prizade ta 
sl ranl(a imenovali po enega svojega 
izvedenca za objekte iz njenega in
teresnega območja , toda ob svojih 
s troških. 

4. Komisija mora ugotoviti in oce
nili poleg škod, ki so bile prijavljene 
v rolm, tudi škode, ki se prijavijo 
ali najdejo ob nj enem uradovanju , 
r azen škod) za lea tere koncesionar 
dolmže, da so bile že s poravnavo 
urejene. Pri tem s i mora predvsem 

\
)rizadevati, da se doseže poravnava. 
{omisija piše o vsem zapisnik, ki 
ga podpišejo vsi člani komisije, tudi 
če se sklene poravnava med obema 
s trankama, in ga predloži pristoj
nemu okraj nemu načelniku. V zapis
nik se sprejmejo hldi neprijavljene, 
a spotoma najdene škode kakor tu-

1) Službenc novi.ne kraljevine JlI gos l,wije Z dne 8. avgusta 1938., 
št. 177fLV II /452. 

' ) Službeni li st št. 249/ 40 iz 1. 1930. 
') Službeni lis t št. 463(76 iz 1. 1938. 
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di tiste škode, za J{at~re ' so se slI,'an,.. 
li:e že zlepa poravnale, da bi se t6 
pri prihodnji cenitvi upoštevalo, ·0- . 
kr~jni. načelni~{ izda odločbo, k1 jo 
priobči :vsem mteresent-ain. Z odločbo 
odloči o ! tistih odškodninah, ki so 
bile ·prjjavlJen

l

e. Odrejene odškodni
ne 'zavaruje predvsem iz položene 
varščine. Nezadovoljne stranl(e' 'na
poti na sodišče s pripombo, da mo
rajo! če nameravajo uporahili to 
pravno sredstvo, o Jem okrajno na
celstvo v 15 dneh obvestili. Varščino 
ali njen preostanek pa ne sme vrniti 
prej, preden lwllcesionar ne dokaže, 
da je tudi zadnja morebitna sodba 
postala izvršna. 

5. Ce ne prispe v razpisanem roku 
noben odškodninski zah levek, ];:al\01' 
tudi ne tedaj, če koncesionar tri 
dni pred napovedano lwmisijo do
kaže, da se je s temi prijavitelji za 
škodo poravna], ni komisije niti osta
lega uradovanja upravnih oblastev, 
razen kadar ID()rajo uradoma izvesti 
postopek, varščin a pa se fJ10l!a vrnili_ 
kolikor ne jamči za ' druge še ne 
spolnjene obveznosti konc~sionar.iO; . 

6. Pri ogledu škode mo.ra.io izve
denci predvsem rešiti vprašanje, ali 
bi bila nastala škoda tudi brez plav
ljenja ali splavljanja. V takem pri
meru nima n ihče pravice do od.škod
nine. Pri tem se morajo raziskati ImI' 
najvestneje vse ol\olnosti, ki so uteg
nile povzročiti škodo, Lako glede 
plavljenja ali splavljanja samega ka
kor tudi glede vskladiščenja, priprav
ljanja in oblikovanja lesa, njegovega 
spuščanja, nezadostnega upoštevanja 
vremenskih in vodnih razmer itd ., in 
lmnčno rudi značaj vode same. PI-av 
tako nima pravice do odškodnine. 
kdor je s ka]';:ršnim koli protiza]w
nilim dejanjem ali ol'mslitvijo obi
čajnih zavarovalnih ali opreznosblih 
odredb škodo sam zakrivil. Tako 
ugotovljena protizalwDita dejanja se 
tudi morajo vpisati v zapisnik . in 
sporočili pristojnemu oblas tvu v po
stopek. Ce se ugotovi, da je nastala 
škoda zaradi nepredvi'dene viš.ie sile, 
a je verjetno, da bi je ne bilo, če 
ne bi bilo plavljenja ali splavlja
nja, mora določiti lmmisija ·d elež, ki 
odpada !'na to, in samo ta delež se 
odškoduje. Ce se ta delež niti pri
bližno ne da u s tanoviti , zadeva 'ško
da na pol (člen 11 .pravilnil<a). Cc se 
pa ugotovi, da bi škoda vobče ne 
naslala l če bi ne bilo plavljenja ali 

'SplavljJ!nja; jo je koncesionar dolžan 
povrniti v celoU. Tako se ocenjajo 
Ludi tisti stroški, ki so potrebni za 
morebitne odredbe, ki se - morajo 
ukrer,.iti., da se nadaljnja škoda na 
lem: Iq-aju prepreči. ,~ 

• Ceni iW oš"b:oduje se dejanska' ško
da v dohodkih oziroma prometni 
vredhosti :poškodovanega objekta, če 
ni 'bito prl komisiji · tedaj, ko se je 
dajala lwncesija, drugače dogovor
jeno in v' odloku izrečno 'pri:pozna
no. Obrestna mera za kapltahzacijo 
čistega kmetijskega dohodka se mora 
gibati okrog 6 odst. ) gozdnega pa 
ol;:rog 3 odst. 

Odslwdnina se pripozna ne glede 
na to, ali je ustregel koncesionar 
vsem predhodnim pogojem iz dob
ljene dovolilve ali ne. V poslednjem 
primeru ugotovi komisija lledostalkt." 
III jih vpiše v zapisnik. 

Komisija mora obenem paziti tudi 
na to, da se zbere morebiti odplav
ljeni les in v.rne koncesionarju za 
primerno odškodnino. 

Ker: sta redno ll~otavljanje in cc:" 
uilev škode seslavnI dei pogojev, po 
katerih se daje dovolilev za plavlje
nje in spl~vljenje, obremenjajo stro
šld za komisijo in postopek konce
sionarja. On sam pa in njegovi up
niki, delavci kakor tudi oškodovanci 
nimajo pravice do dnevnic. 

7. Ob izrednih poplavnih katast1'o
fah ali večjih škodah ima vsak oško
dovanec kakor tudi koncesionar pra
vico, zahtevati takoj komisijski ogled 
in cenitev škode. V takem primeru 
odredi okrajni načelnik komisijo 1H"
utegoma in postopa dalje po točki 4., 
komisija pa po točki 6. tega navo
dila. Ce pa gre za državne ali druge 
javne objekte, uvede okrajni načelmk 
takoj uradama 'postopek, da se od
škodnina UgotOVi, oceni in zavaruje. 

Komisija se mora v takih primerih 
zlasti prizadevati, da najvestueje oce
ni vse olwlllOSti, ki so upoštevane, 
da se določi delež odgovornosti ali 
izključi višja sila, pri čemer je pogosto 
odločilnega pomena, ali je koncesionai' 
vestno ustregel v~em pogojem, ki so 
l?~1i predpisani v dm'olitu plavljenja 
ali splavljanja oziroma v navedenem 
pravilniku . 

V talcih primerih zadevajo stroški 
postopka koncesionarja, če se obsodi 
na plačil o odškodnine, sicer pa drža
vo. Ce pa ' je zahteval postopek zaseb
ni oškodovanec in komisija ngo tovi, 
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da nima pravice do odškodnino, trpi 
sam stroške postopka. 

8. Ce se UgotOVI, da plavijo ali 
splavljajo po isli vodi tudi druge 
osebe, ki zalo nimajo dovolilvc, se 
razdelijo odškodnina in stroški so
r azmerno tudi nanje j razen tega pa 
se vloži tudi prijava radi kazenskega 
postopka zoper nje. Ce pa je več 
koncesionarjev, se razdelijo odšJwd
nina in stroški sorazmerno. Za to 
sorazmerje mora podati komisija v 
vsakem posameznem primeru svoje 
mnenje in predlog. 

9. Ce se stranke po členu 19. pra
vilnika napotijo na sodišče po za
varovanju in položbi ugotovljenih 
vsot, sme izdali pristojno oblast.vo 

dovolitev za plavljenje ali sr.Javlja .. 
njc, ravnajoč se po predpisIh pra
vilnika, še preden se dokonča sodni 
poslopek. 

10. vsa ostala vprašanja o tem 
predmetu se morajo reševati ob na.i
veslnejši uporabi veljavnih zakon
sldh predpisov in po načelih stro
lwvnih znanosti. 

Poslej je treba natanko postO\)uti 
po tem navodilu. S tem navadi om 
se je izrekel soglasno minister za 
notranje posle z odločbo štev. 
24.516/1938 in minister za gradbc z 
odločbo št. 18.181/1938. 

To navodilo . dobi obvezno moč z 
dnem razglasitve v "Službenih no
vinah". 

Izvleček iz uredbe') o melioracijskem skladu. 

Clen 1. 
Za izvajanj e del zaradi 1Uclioracije zemljišč, zavarovanja od povodnj i, 

asanacije zemljišč in presJu'be naselij z vodo se ustanavlja pri Državni 
hipole].;arni banki melioracij ski sklad. 

e len 2. 
Iz sr edstev melioracijskega sklada se izvršujejo dela za zaščito PI cd 

povodnji, za izsuševanje, namakanje in naplavljanje zemljišč, dela za 
Ul' aYnavo vocto lolwv in dela ob izdelavi objek tov za preskrbo z vodo. 

t I en 5. 
Dohodki sklada so, 
.. . 4. vodni prispevci{, odmerjen za vse Jlaprave za izkoriščanje vodnih 

sil; plačujejo pa l etno: 
hidroeleklrične naprave po 5 dinarjev za vsako instalirano konjsko silo ; 
plovni mlini po 500 din za vsak kamen ; 
vodni mUni ( potočn i mlini) z več ko enim kamnom po 30 dinarje\' 

za vsal,: kamen; 
stope po 10 dinarj ev od vsake stO!)C; 
žage po 30 dinm'jev za vsako rezi o . 
. .. S. kazni, ki se stekajo v vodui sklad po §§ 70. in 71. zakona O 

izkoriščanju vodnih sil iz 1. 1938., l<akor tudI ostale denarne kazni za 
vodnoredarstvene prekršilve, izrečene po predpisih zakona o vodncm pravu. 

Clen 17. 
Melioracij ski sldad prevzema vse terja tve in obveznosti .,vodnega fOlldau

, 

ustanovljene~a z zakonom o ureditvi in ttporabi voda z dne 18. decembra 
1905. za bivso kralje\'ino Srbijo. 

Clen 21. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnel1l raz~ l asilve v "S lužbenih llovilWh" ; 

tedaj prenehajo velj ati določbe posameznill zakonov, Id se nanašajo na 
vodni fond ali na druge melioracijske skladc; obvezno moč pa dobi na dan 
1. julija 1938. 

' ) Službeni list 1938., 336/55. 
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Dopisi 

OIlCNl ZBon ZVEZE ABSOLVEN
TOV GOZDARSI<lH SOL V iUAIU

Bonu. 

V nedeljo, dne 8. januarja 1939, 
se JIC vršIl v prostorih drž. nižj e 
gozdarske šole v Mari boru tre tji r ed-
11i občni zbor Zveze ahsolventov go
zdru'skih šol v .Mariboru. Zborovanj a 
se J'e poleg številnega (';lanslv3 ude
leži o tudi vse gozdarsko osebje za-
voda. . 

Po predsednikovem pozdravu so 
se zbrani zborovalci z enominutnim 
molkom pie lel.no oddolžili spominu 
l"a110 urodega tovariša Gedevea Ka
je tana. Nalo je ravllatelj šole g. ing. 
Zmago Ziernfe.ld v kratkih in je
drnalih besed ah poudaril potrebo in 
pokazal ]w ri s li skupnega dela mt'd 
vsemi ahsol\'enti, ki je v interesu po
sameznikov, pa tudi celoLnega go
zdars tva. Njegovim izvajanjem so 
p riso tni sledili z veliko pozornostjo 
111 S so~ Lasllim odobravanjem. 

Urcdnil( Gozdarskega vcstnika g. ing. 
S tanko So lošek je seznanil zboroval
ec z gmolnim stanjem Gozdarskcga 
vesLnika in Il/'egovimi smolri ter na
logami v pri 10dnjem poslovnem le
lu. Posebno Je poudaril, da ga pri 
njegovih težnjah absolventi vsesLran
sko podpirajo kot naročllilii , sode
lavci in propagalorji. Listu je ob
s toJ zagotov lJen; za njegovo poceni
tev bi pa bilo treba še povečali 
š tevilo naročnikov. Na ]wueu je g. 
urednik pozval absohrenle, na] z 
vuemo sodelujejo v Veslniku. Občn i 
zbor jc soglasno sklenil , da bo čl an 
s tvo tudi vnaprej skrbelo za čim 
večjo r azšir itev lista. 

Iz poročil predscdnika, tajnika in 
blagajnika je bila razvidna vsestran
ska društven a delavnos t. Organi za
cija šteje danes 52 članov, od teh 
je 36 absolven tov dvole tne in 16 
absolventov enole tne gozdarske šole; 
n i pa včlanjenih še vedno nad po
lovico absolventov. 

Po poročilih se je .razvila debata 
o raznih aktualnih stanovskih vpra
šanjih; zlasti se je zahtevalo, naj se 
spremeni gozdni za]wJ1 , po katerem 
so predvidcni v državnih službah le 
gozdars]i: i inženirji in čuvaji, dočim 
so podgozdarji kot vmeSll a stopnja 
izpuščen i. Sklenilo se je, DaJ se novi 

odbor ponovno zavzame na merodaJ
nih mestih za spremembo zakona o 
gozdih. Nato j e bil z veliko večino 
izvoljen s tari odbor, le za odborni.ke 
so bili prilegnjeni n ekateri novi čla
ni. 

Po proučitvi raznih predlogov je 
ob 13. uri predsednik Zmazek za
ključil lepo uspelo zborovanje. 

I'OnOCILO O AVKCIJI (DnAžllIj 
KnZNA, 

I,i je bila v Lj llbljani dne 23. ja
Ilum-ja 1939_ 

Kvalite la krzna, ki je bilo po
slano v L jlLbljano skoraj iz yseh 
predelov naše drža,'c, je bila v sploš
nem sr ednj a. Najboljše so bile kunc 
bclice in ~orske lis ice. Slabo je bilo 
krzllo polj skih lisic in n e posebno 
oobro tudi kun zla tic ; slednje so 
Idjub lemu dosegle ceno, ki je do 35 
odslo L1wv višj a od cene 11a zadnji 
avkciji v Leipzirru. 

Naprodaj JC T)ilo največ lisic, za 
kalere žal še vedno ni zanimanja. 
Upošlevali pa je treba, da se je 
zadnje leto v n ckaterih državah lTgO
vina z lu'znom prclI srneriia in da 
obstoje dev izne ležkoče ter ostre 
uvozne omejitve, kar vse vpliva n3 
lrgovino in 'ceno krzna. Lis ic je na 
lujih lrži šči h dovolj iu tudi doma 
še vedno preveč. Svoječnsna visolm 
cena lisicam je premotila naše 1m"cc, 
da so uničevali v svojih loviščih li
sice tudi s s trupom . Morda je ravno 
s lrup kriv, da je š tevilo uplenjenih 
lisic vsako Je to preveliko, da so jim 
zato cene znalno padle in zanje de
loma sploh ni zalllmanj a. Na avkciji 
.se je prodalo komaj eno tre tjino li
sicj os tanek pride na dražbo mesea 
marca , ko bo mogoče položaj že bolj 
razčiščen in izvoz olajšan. 

Zanimivo je, da so kupovali kup
ci krzno v ponedeljek dopoldne v 
pros ti prodaji na sejmu, popoldne pa 
ga deloma izroča li v prodajo na 
dražbi, kjer so dosegli višje cene. 

Krzno se je kupovala za Anglijo, 
Francijo, Nemčijo in domačo upora
bo v državi. 

Dosežene cene za prvovrslno krzno 
so sledeče: lisice, poljske din 100'-; 
lisice, gorske din 140'- ; lisice, po
sejmi kosi din 180'- ; kune zlalice 
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din l()OO'- do 1320'- ; kune zlatice, 
posebni kosi din 1500'-; kune be
lice din 550'- do 600'-; dihurji din 
80'- do 110'-; vidre din 320'- do 
400'-; zajci, zimski din 7'-; snlc, 
zimske din 9'-; srne, letne din 16'-; 
jeleni din 40'-; damjaki din 13'-; 
jazbeci din 70'- do 76'-; divje svi
nje din 10'-; divje mačlic din 50"-; 
in pižmovke din 25'-. 

Prihodnja dražba bo 6. marca 1939. 
(Uprava velesejma) 

ZASClTA HRASTA IN REDKIH 
DREVESNIH VRST. 

Zadnja leta se opaža, da · se za
radi velikega povpraševanja močno 
izselia\'ajo hrast in nekalere redke 
drevesne vrste, zlasli javor, jesen in 
domači Imstallj. Bali se je, da bo za
radi prekomernega izselmvanja teh 
drevesnih vrst prišlo do krajev
nega pomanjkanja lesa, ki ga do
ma6e gospodarstvo ne more pogre
šali (stavbni les, kolarski les, vino
gradl1iško kolje, doge za sode, Ic') 
za pohištvo itd. ); zaradi tega bi bilo 
potrebno, da se čimprej prouči vpra
šanje zaščite teh drevesnih vrst in 
store morebitni ukrepi. 

Pri proučevanju zaščite hrasta in 
redkih drevesnih vrst se postavljajo 
sledeča vprašanja: 

1. ali je potrebno zaščititi hrast; 
2. ali je potrebno zaščititi redke 

dre\'esne vrsle iu katere; 
3. ali naj se v pritrdilnem primeru 

hrast oziroma redke drevesne vrste 
zaščitijo s posebnimi zakonilimi 
predpisi ali pa morda s kakšnimi 
drugImi merami; 

4. s kakšnimi posebnimi zakoniLimi 
predpisi aU s katerimi drugimi me
rami naj se v pritrdilneru primeru 
zašč:iLijo hrast oziroma redke dre
n'!sne vrste (pri posebnih zakomlih 
predpisih bi prišlo v poštev na pr.: 
prepoved sečnje teh drevesnih vrst 
brez oblastnega dovoljenja, isto -
toda le za les za prodajo, vpeljava 
izvoznic in podobno; pri drugih od
merah bi moglo priti v poštev med 
drugim: uporaba imprcg:niran~h bu
kovih pragov namesto hrastovIh, pn
spešeno ' zasajan.ie in gojenje hrasta 
in redl{ill c1l'evesnih vrst in po
dobno ; 

5. ali naj se hrast oziroma redke 
drevesne vrste z morebitnimi poseh
nimi zakonitimi predpisi zaščitijo v 
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območju vse banovine ali pa morda 
le v območju posameznih občin ozi
roma okrajev ter v območju katerih 
občin oziroma okrajev j 

6. ali naj se IDOl'eLitni posebni za
koniti predpisi nanašajo le na drevje 
v gozdu ali pa morda tudi na drevje, 
ki raste izven gozda (na pašnikih in 
travnikih). 

Pri .presoji gornjih vprašanj bi 
bilo upoštevati, da bi morebitna pre
poved sečnje hrasta in redkih dre
vesnih vrst brez oblast~enega do
voljenja pomenila precejšnjo omeji
tev v svobodnem razpolaganju z 
gozdi, ki bi je brez izrečne potrebe 
ne bilo uvesti; na drugi strani pa 
je treba upoštevati tudi to, da po 
dosedanjih zakonitih predpisih ni 
mogoče preprečiti iztrebljenja redkih 
drevesnih vrst in da je zaščit a teh 
drevesnih vrst prepuščena zgolj uvi
devnosti gozdnih posestnilwv. 

Otvarjamo razpravo o vprašanju 
zaščite hrasta in redkih drevesnih 
vrst ter prosimo zainteresirane ose
be ozirQma kroge, da priobčijo v 
Gozdarskem vestniku svoje mnenje 
in svoje predloge v teJ zadevi. 

Ljubljanska podružnica Jugoslo
vanskega gozdarskega združenja. 

PRENOS SEDEžA PODJETJA VR. 
BOVSIW D. D. 

Lesno podjetje Vrbovslw d. d., 
ki izdeluje v glavnem vžigalice \' 
svoji tovarni v Vrbovskem, je tjn 
preneslo tudi svoj sedež, ]{i ga je 
imelo od svoje ustanovitve 1. 19f13. 
daJje v Zagrehu. 

NOVA TOVARNA LESNE VOLNE V 
NEMCIJI. 

Blizu Lenziga na Zgornj em Av
slrijsli:em postavljajo veIilw tovarno 
lesne volne, bi bo baje največja to
varna te vrste. Istočasno bo podjetje 
izdelovala tudi celulozo, papir, umet
na vlakna i. dr.; računajo, da bo 
zaposlenih 2500 delavcev. 

TOVARNA ZABO.JEV NA CIPRU. 
Casopisi poročajo, da se gradi na 

Cipru nova tovarna zabojev, ki bo 
delala zabojne dele in zaboje za Ci
per in Paleslino. Tovarno gradi ro
munski kapHal; za zaboje namera
vajo rabiti salDO romunski les. 
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar 
(Pomen znakov in kratic, glej str, 21!) 

braslov les = h.ras tovina. 
hru.slovina - hrastovina, das EicbcJl

holz. 
Jal'orov les = javorovina. 
javorovina = javurovina, das Aburn

holz 
jelovina - jelov (jclkin) les. - [N) 
polsenčno drevo - poluzasjenu pod

nosece drva, del' Halbschatlen
baum, die Halbschallenholzart. 

Po zahtevah in polrebah glede 
na svetlobo tvorijo prehod ocl 
svellobnega drevja do senčnega: 
jelše, zeleni bori, lipe, bresli in 
javori. Te drevesne vrsle prena
šajo v mladosti senco slarejšea;a 
drevja dalj časa kot svetlobna m 
manj kot senčna drevesa ler po
stanejo v bladllejših legah bolj 
svetlobna in v loplejših bolj senčna. 

svetlobni sesloj - svij eLlo zahlevaju
ca sastojina, der Lichlbestand. 

Svetlobni sestOj'i so tisti, v kate
rih rastejo svet obna drevesa. V 
mladosti so ti sestoj i razmeroma 
goslo zaraščeni, toda začno se že 
zgodaj naravno redčiti. Drevesa 
namreč zahtevajo že zgodaj v mla
dosti precej svetlobe in sestoji se 
vedno bolj redčijo. Pod drevjem, 
kjer pride do tal dovolj svetlobe, 
se naselijo trave, bOl'Ovničje, vres
je in drug plevel. Tla so l'azme
roma suha, tako da veler raznaša 
listje. Ker pada med krošnjami 
in skozi redl<e krošnje mnogo dežja 
naravnost na zemljo, s tolčejo de
ževne kaplje tla, ki postanejo radi 
lega trda. V zemlj i se tvori kisli 
humus, zato tla niso zračna, kar 
povzroča. CI:') drevje nima v sta
rosti zadovolji /ega prirastka. Kjer 
pride v sestvj precej svetlobe, je 
drevje tudi razmeroma grčasto in 
vejnata, 

V svetlobnih sestoj ih so po ve
čini drevesa z veliko vl'ednim le
som. Zato jih v starosti 20-40 lel 
podsadimo ali podsejemo s senč
nim drevjem ali grmovjem, ki ob
drži tla sveža in zračna, da sve
tlohno drevje bolje prirašča. Ra
zen tega spodaj rastoče senčna 
drevje očišča debla zgornje~a sve
tlobnega drevja odvišnih vej, tako 
da postanejo bolj gladka, visoka in 
vitka, 

svetlobno drevo - svijello zahteva
juče drvo, der LichtbauIn, die 
l~ichlhorzarl. 

Svellolmu drevesa so: macesni, 
breze bod roblll.lje lrepeUike in 
lu-asuj ncka lcn jun' pri:s tevajo' še 
kostanje in jescnc. Najvee svct10Le 
zahlevajo in pOLl'ebuJ ~Jo lllaCt!Slli, 
nekoliKo marIj bori, nujwallj lja 
kosLanji in jeseni. .svello1JJlo urevje 
prenasa zascuccujc ::,amo lJJ va le.a, 
ie v zgodnji ulJadosu in l1Ul.llCJC 

vse do zrelOsti pa zahteva SVello
lJo. SveUolmu drevesa se pod za
starom s tarejšega drevja razmero
ma kmalu posušijo. Krošnje sve
Uobnega drevja so razmeroma I't!d
ke. Zan leve glede sveUobe se ne
koliko spremenijo, če pride sve
Uobno drevje v hladnejše ali to
p lejše predele svojega območja: v 
loplejšill prenaša v mladosli za
senčenje dalj časa, v hladnejših 
pa zahteva več svetlobe. 

senčni sestoj - zasjcnu podnoseea 
saslojina, der Schallenbesland . 
. V senčnih sestojib raslejo senčna 

drevesa, Ti sestoji so razmeroma 
gosti in ostanejo gosti do zrelosti 
in še pozno v starost, seveda, če 
jih preveč ne izsl';Icavamo. Zarast 
teh sestojev urejamo z večkralnim 
redčenjeru. Gosto zaraščen in ne
redčen sestoj ima mnogo dreves; 
pravilno redčen pa nekoliko manj. 
Vendar ' so drevesa vredčenih sc
stojih debelejša in imajo več lesa 
kot v neredčenih . 

V senčnih sestoj ih je več dre
ves lwt v svetlobnih enake povr
šine, Ker so k.rošnje razmeroma 
goste in dobro sldenjene, so tla v 
senci in dež ne more naravnost na 
Ua. Na tleb je navadno samo li
slje ali iglovj e z nekaj trave ali 
mahovja zato so lIa navadno do
bra in razmeroma sveža; veter ne 
more raznašati listja ali iglovja in 
ne sušiti Ua; v pre~ostih sestojih 
se celo nabira surOVl humus. 
Senčni sestoji so prav dobri za 

ohranitev rodovitnosti tal in ima
jo razmeroma dosti lesa. Pod mla
jamo jih s prebiralnimi in postop
nimi sečnjami (hukovje in jelkov
je), pa tudi z golimi (smrekovje). 

smrekov les = smrekovina. 
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Lesna trgovina 

Na dražbi dosežene lesne cene. 
Začasna držanja uprava v Ljublj<U1i jc na javni pismeni dražbi kaucc 

januarja t. 1. dosegla za tesnIlc lrame frco vagon Straža pri Novem mestu 
po din 191'65 do 193'- za 1 plm, 

Trami so ime1i tele izmerc v cm : 
8/8, 8/10, lO/ lO, 10/13, 13/ 1G, lG/ 18, lG/21, 18/ 2<1, 21/ 2G, 

Prevladovale so srednje izmere 10/10 do 16/18 cm. 
Prodaj ne cene za trame zelo podlegaja spremembam. Povprečno zna

šajo na navedeni železniški postaji po din 180'~ do 200'- za 1 plm. 
a ceni odloča povpraševanje na lesnem trgu, kakovost porabljenega mate
riala in način izdelave. 

Izmere tesanega lesa se ravnajo po debelini posekanega drevja in po 
zahtevah lesnega trga. V vsakem urejenem gozdnem gospodarstvu pa se 
porablja za tesanje tramov le drobnejši material, ki se mora odstraniti iz 
gojilvenih ali varslvenih razlogov iz gozda (redčenj e, posprava polomav po 
vetru, sne~u in dr.). Kdor seka za lrame nadraslo drevje iz nedoraslih se-
stojev, umčuje gospodarsko bodočnost in donosnost gozda. U. 

Zahteve lesnih im1ustrijcev. 
S laina delegacija lesnega gospodarstva Jugoslavije je imela proti koncu 

januarja v Zagl'cbu sejo, na kaleri je razpravljala o s tanju lesnega gospodar
s tva. V naslednjem podajamo kralel\: izvleček oficialllega poročiTa: 

Lesno gospodarstvo v naši državi nazaduje; zato naj pristojne oblasti 
nujno izdajo potrebne uk.repe za izboljšanje sedanjega stanja. Izkoriščanje 
dogovorjenih kontingentov za izvoz v Nemčijo je zelo ovirano zaradi slabega 
delovanja jugos lovallsl;:o-nemškega Jdiringa. Lesno gospodu·rsLvo je utrpelo 
veliko škodo zaradi opusli"tve jamstva za tečaj klirinške marke; zalo delega
cija zahteva, da se morajo odkupiti nakaznice za blago, dobavljeno do 11. 
januarja lo l., po zajamčenem tečaju 14"30 dinarja za 1 Rm . Potrebno je tudi 
izpolnili orgi.1I1izacijo .ldiringa s pravočasno izdajo ie angažirauih leko\'. 
Z zadovoljstvom pa je delegacija ugalovila, da je odgoden načrt o pomo
nopolizaciji lesnega izvoza v Halijo in se nadeja, da se . ta zamisel ne bo 
izvršila. Končno je delegaci ja konslatirala, " da je neobhodno potrebno 
pospeševali in povečali izvoz vseh vrs t lesa; zato se naj v ta nq.mell oproste. 
lzvDzniki dolžnosti, odstopali 23 9dsLotkO\r svoji h deviz za nižje tečaje. 

Jugoslo\-ansko-t'rancoska trgovska pogajanja. 
29. januarja 1. 1. so bila kon čana v Parizu trgovska ponajanja med 

FraJlcijo in Jugoslavijo. Francoska vlada j e sprejela predlog Jugoslavije v 
celoti, tako da bo po predhodn ih račtmih trgovski promet aktiven .za 
Jugoslavijo letno za 150 milijonov frankov. Ta aktiva bodo" porablj ena za 
plačilo obresti jugoslovanskih posojil v Franciji. Ugodnosti , ki jih je s 
to pogodbo pridobila Jugoslavija, niso v sl.;:ladu s sedaj veljavnimi fran
cosldmi predpisij zato je francoska vlada skleni la, da predloži parlamen Lu 
poseben. zakon za njih odobrilev. Podoba, jc, da bo zakon sprejet še ta mesec. 

Enopski lesni trg. 
"Pester Lloyd': poroča , da sta si Nemčija ln llaliJa zagotovili nabavo 

večjih množin lesa iz Romwlije; seveda bo rOJ1]unski izvoz odvisen od kli
rinškega prometa. Nemčija si je zagotovila nabavo 20.000 deseltoJlsldh va
gonov "lesa (14:000 mehkega in 6.000 trdega), ~talija pa je pripravljena uvoziti 
za 54,OOO.0Cl0 hr lesa. 

Veliko povpraševanje za les v USA. 
V Združenih severnoamerišldh državah je na .lesnih tržiščih tako v.eliko 

povpraševanj"e po lesu , da skoraj ni mogoče zadovoljiti potreb. (Holzmarkt). 
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Lesna trgovina Slovenije v jannarju 1939. 
(Od posebnega dopisnika Gozdarskega vestnika.) 

, Čeprav smo v zadnj i številki kljub skcpsi nekaterih gospodarstvenika:, 
izrazili domnevo, da se utegne!" o možnosti za prodajo lesa doma, v drž avl.. 
izboljšati, moramo sedaj n a ža ost ugotoviti, da se trgovski posli niso vršili 
tako, kot smo pričakovali. 

Februar je navadno kazal živahno sliko l)ornladanskega prometa, zlasti 
šc. Č~ so se ob u godnem vremenu gradbena de a začela taJw ~godaj kot letos. 
Kliuu temu Da moramo koustatirati ... da je povpraševa.l,lje po blagu letos 
sorazmerno manjše, kot je to običajno v normalnih razmerah tik pred za· 
četkorn glavn e sezone. V nakupu kažejo naši domači h'govci (za Slovenijo 
prihajajo v poštev pl:edvsem trgovci iz Vojvodine in Hrvatske) nelw r ez<.>r
viranost. Vsel,;:akor se ne more govoriti o kakem r.redsezonskem razmahu 
trgovine, pač pa se opaža, da domači gospodarslvel1lki po večini n iso vol jni, 
vsaj za sedaj ne, sklepati večj ih kupčij. 

Kje je iskati vzrokov rezerviranosli domačih trgovcev, je vprašan .i e 
zase. Dejstvo samo nam zadostno kaže, da početek glavne lesne sezone ne 
bo preveč rožnat, seveda, v kolikor ne 1>i utegn_ilo pri ti do llcnaduih pre
ol{relov na trgu. V vsakem primeru pa ta pojav zadostuje, da se cene, ki 
so že talm precej negotove, ne ~jzboljšajo. 

Temu nepovoljucmu položaju pa se pridružujejo še vesti, da se do
mnevno pripravljajo neke nove lakse, Id bi se pobirale. od splavarskega 
blaga. Mistim, da ni potrebno ponovno poudarili , da vsal,;:a nova obremenitev 
našega lesnega gospodarstva pomen i zanj nov udru'ec, ki ga bo le leiko 
prebolelo. Takse, ki bi se pobirale na osnovi splavru'skega pl'ometa, bi pa 
še zlasti hudo zadele vse naše kraje, ki ležijo k Dravi in Savi. Upaj.Ulo, 
da bodo na merodajnih meslih pravočasno opustili načrte, katerih izvedba 
bi lokalnemu lesnemu gospodarstvu veliko več škodila, nego bi koristila 
skupnim državnim interesom. Vsekakor pa že take vesti same silno neugod-
no vplivajo na daljnji razvoj našega lesnega gospodarstva. " 

Izvozne možnosti se niso omogo spremenile. Madžarski izvozniki so 
sicer zadnji t;as prejeli nekaj uvoznih dovolj enL loda njih število je, žal, zelo 
omejeno. V prometu z drugimi uvoznimi državami ni prišlo do llikakih 
pozitivnih sprememb; zabeležiti pa je novico, da misli Jtal1ija okrepiti svoje 
gospodarske zveze z Rusijo, kar bi seveda pomenilo tudi povečanje uvoza 
ruskega lesa v Italijo. Ce naši gospodarstvenild slišijo te vesti in če 
upošlevama, kolike važnosti je za naš lesni trg promet z Halijo, potem ni 
čudno, da ta važna pauoga državnega gospodm'slva prihaja v vedno večjo 
zagatO. 

N ove možnosti lesncga izvoza? 
Zboljšanje lesnega trga moremo pričakovali, če bomo še pravočasno našli 

novih možnosli izvoza. S .lem mislimo predvsem n a Spanijo, kamor so 11aš 
les več deseLl~lij izvažali italij anski prelmpci. Koristno bi tudi bilo, kTiti 
z našim lesom švicarska povpraševanja, ki pa zahtevajo dobro blago in 
izvrstno · obdelavo. 

Povpraševanja iz inozemstva.o 

, 2 - Bologna: vr tno, g<;>zdno, sadno 
in razno rastlinsko semenje; 

26 - Breslau' živi rald' 
28 - Ghiavaz~a (Ilaiij a)': zajčja dla-
• ka za klobučarsko indusLrijo j 
37 - Tel-Aviv: posredniška LVI'dlm za 

tržišča v Indiji, Afriki in · na 
Filipinih i šče zveze z našimi 
izvozniki; 

45 Milan: gradbeni 1esj 
47 - MiHm: ' suhe jelk-ove, bukove in 

topolov(>- deske za mizarsko in
duslrijoj 

53 - Johannesburg: furnirano po
hištvo j 

54 Vallella (Malta): n udi se za
slopnik za razne izdelke; 

58 Montevideo: bel mehek les,bo:' 
senska borovina in slava llska 
hraslovina; . 

59 Can lu (Ilalija): orehovi °hlodi 
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Ponudbe iz tuzemstvH. 
3 - Zagreb: zavojni in pisarniški 

papir ; 
15 - Slavonska Požega: nesladlmn 

malinov sok, suhe malinove ja
gode, brinjeve jagode, hcrba 
apserulae in drugo; 

19 - Crna: okrogel jesenov in jel
šev les. 

Pripomba: InLeresenti naj se obr
nejo za naslove na Zavod za pospe
ševanje zunanje trgovine Beog:rad, 
Ralllički dom. Pri vprašanju naj na
pišejo . zapor~dno številko povpraše
vanJa lU kraj. 

Valute in devize 
Uradni ICČ'lji za februar 1939. 
Finančni minister je določil zn 

februar sledeče uradne leČaj" c, po 
kalerih se imajo izplačevaLi ta (se po 
zakonu o taksah, sodne pristojbine 
i. t. d.: 
1 napoleonctor . 
1 zlata turška lira 
1 angleški funt 
1 ameriški dolar 
1 kanadsld dolar 
1 nemška marka 
1 poljski zloL . 
1 belga .... 
1 pengo . . . . . 
1 hraziJijanski milrajs 
1 egiptski lunt. . . 
1 palestinski lunt. . 
1 urugvajski pezos . 
1 argentinski pezos 

din 305'-
364'50 

" 238'
" 50'50 

50'-
14'-
9'60 

" 
" 
" 
" 

S'50 
9'-
2:50 

" 239'
" 238'-
" 16'
" 11'-

1 čilski pezos , din 1'20 
1 turška pap'irnata lira " 35'-
100 alhanslah fl'ankov. " 160(Y-
100 franco skih frankov ,,135'-
100 švicarskih frankov " 1150'-
100 iLalijanskih lir 232'-
100 holandskih goldillarjev II 2i50'-
100 bolgarskih levov . ." 32'-
100 r4mu~skih lejev ,, 1180'-
100 dansklh kron " 1260'-
100 švedskih kron " 1200'-
100 norveških kron ,, 150'-
100 španskih pezet . ,,32'-
100 grških drahem .. " 39'-
100 češkos!ovaških kron " 105'-
100 !inskih mark ,, 790'-
100 lelonskih lalov 110'-
100 iranskih rija!ov , ,,100"-

Tem tečaiem je že prištet pri
bitek ("prim'). 

Mali oglasi 
SV~IAUSKI LIST, mesečna gozdarsl<a 

revija, ki jo ureja univ. prof. dr. 
Levakovic in izdaja "Jugoslovan
sko šumarslw udruženje" v Za-

roebu, Vukotinoviceva 2., stane 
00'- din letno. 

GONILNE JEU~IENE iz la najboljše
ga usnja za žage, mtine in tovar
ne ima. v zalogi Ivan Kravos, Ma
ribor, Aleksandrova c. 13. 

DUAGVTIN eVTIe • vdova. puškar
na in trgovina z orožjem, Mari
bor, Slovenska ulica 18. Zaloga 
samokresov, avlomaLičnih pglol, 
lovskih pušk in vseh lovskih po
trebščin . Lastna delavnica za po
pra,'ila, izdelovanje novega orož
Ja, monlaža daljnogiedov i. t. d. 

Seme in sadike vsakovrstnega drevja 
nudi "SUMA" družba z o. z. 
podružnica Zagreb, Boškoviceva 
ulica 33. Cenik je priložen I 
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DIlAtBA LESA. Začasna državna 
uprava razlaščenih gozdov v 
Ljubljani, Cesla 29. okLobra 24/1, 
razpisuje na dan 22. marca 1939 
pismeno dražbo 21,630 mS meh
kega (iglastega), tehniČllo porah
nega lesa z območja šumske 
uprave Kočevje. 

Razglas, pogoji, tiskovine in 
pojasnila se dobijo pri gornji 
upravi v Ljubljani in pri šumski 
upravi v Kočevju, 

Prodam večjo množino maklurovih 
SADIK Z,\ tIVO ~IEJO (Madura 
am"antia, Nuttal). Sadike so do
bro razvile in so naprodaj HXX> 
kosov po din 200'-. Djuro Dretvic, 
Gradište 176, via Vinkovci. 

Zage robidnice znamke "Dve ribi" 
z jamsh'om, za gozdarje ln I:!ozd
ne delavceI Samoprodaja: felez
nina Alfonz ~I E V Z, ~farlbor, 
Aleksandrova cesta št. 1. 
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Problem našega gozda* 
Ing. Mirko S u š ter š i č (Ljublj ana) 

1. 

Podlaga zd ravemu gospodars tvu je dobra, st varna statistika, ki 
kaze v š tevilkah in črtežih uspehe ali neuspehe podjetja. Statistika 
je magnetna igla gospodarske ladje. 

Gozdarstvo dravske banovine ima lepe in pregledne s talistike 
gozdarskega odseka kr. banske uprave, iz katerih je razvidno, da 
pokriva gozd 47 ods!. plodne zemelj ske pOI'l'šine naše banovine, 
kar d~ okroglo 700.000 ha. Na druge kulturne vrste odpade 800.00 ha, 
na neploden svet pa kakih 75.000 ha. 

Po tej s ta tistiki pridelam o v zadnj em času na leto povprečno 

2'5 mil. mS lesa, to se pravi, da vzamemo vsako le to loHko lesa iz 
gozdov, Od te množine odpade na trdi les (listavci, pretežno bukev) 
približno 1'4 mil. m' in na mehki les (iglavci) 1'1 mil. m' . Te množine, 
pravi uradna sta Li s tika, dado kakih 900.000 m' I e h nič neg a lesa, 
in to Lrdega nekaj manj kot 200.000 m', mehkega pa 700 Lisoč m', in 
do 1'5 mil. m' drv, in sicer 1'1 mil. m' trdih ter do 400.000· 
m ' mehkih. Za kuhanje oglj a gr·e kakih 70.000 m' lesa, neporabnih 
odpadkov ostane okoli 80.000 m ' na leto itd. 

Naravno je, da te množ ine od leta do le la občutno valujejo,. 
kakor pač koleba k01ijunkLura na les nem trgu . Tudi sorazmerje 
raznih vrsl lesa se temeljito spr eminja. Vendar se je proizvajanje 
po letu 1934. v glavnem ustalilo približno na zgoraj omenjenih 
koli činah. 

Tehnični les največ predela naša lesna industrija, Sežaga ga 
na kakih 250 jarmenikih in na kakih 1950 žagah 'samicah vsako 
lelo okrog 3/~ mil. mS, 

V nadomestilo za posekane množine lesa se sleherno leto po
gozd i, kakor to kaže sta tislika, blizu 1200 ha posek in golj av s 
G mil. sadik. Vsaj deselkrat tako velika površina pa se mora vsako 
leto naravno pomladiti, to se pravi, da se .sama zaseje, kajti pre
ostala vsakoletna posekana množinn lesa odgovarja golj nvi preko-
12.000 heJeLarjev, ako bi se les posekal na enem mestu na golo, 

Da lj e kaže s talis lika, da je slovenski gozd do treh četrlin last 
malega gozdnega posestnika. Od kakih 150.000 kmetij, ki imajo 
tucli kaj lesa, je okrog 20.000 kmetij s 5- 50 ha gozda, 130.000 
kmetij pa ima pod 5 ha gozda. Dobro četrlino zavzemajo gozdne 
posesli preko 50 ha; med temi so hribovske kmetije, ki žive zgolj. 
od izkoriščanja gozda. 

Uradna statislika za vso državo kaže, da je v Sloveniji pov
prečna površina kmetij v primeri s povprečjem velikosti kmetij v 
vsej državi zna tno večj a. 

Do sedanjega poseslnega s lanja naših gozdov so privedle skozi 
--,:--:: 

*) CIanek smo sprejeli že pred enim lelom. Upamo, da se bodo· 
oglasili tudi drugi s svojimi mislimi o lem in o drugih problemih našega 
gozda in les.a. - Ure dni š t vo. 
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stoletja se vrsece socialne in agrarne reforme, ki so se rodile s 
človelwm in bodo šele z njim umrle. Clovek je namreč navezan 
na zemljo kot svojo življenjsko osnovo in zato je vprašanje zem
ljiške posesti vedno živo, pa vendar dokončno nerešljivo, ker se 
sproti razvija. Zato je tudi naša zadnja agrarna reforma, ena izmed 
mnogih, Id jih je sprožil vojni prevrat, samo člen v neskončni 
verigi socialnih preosnov, do katerih se človeštvo krvavo ali ne
krvavo povzpenja iz y,eka v vek. Ce se ozremo v zgodovino, vi
dimo, da so se ravno vprašanja zemljiške posesti reševala tako 111ed 
narodi kakor med posamezniki z najv·ečjo srditost jo, težkimi žrt
vami in napori. Rezultat vseh zemljiških reform pa je bil, da se 
je zemljiška posest zaradi stalno naraščajočega števila prebi
valstva čedalje bolj drobila. 

Izsckan gozd na Pohorju 
(Foto: Ing. Josip Tel"žan) 

Ta proces drobilve in individualnega razkosavanja se zdi po 
<današnjib pojmih in načelih nezajezljiv, ker je čnt osebne last
nine in posesti od pradavnine zasidran v čl oveški biti in se kot 
naravni nagon z vso silo prebija na površje. Tndi prvotne dru
.žinske in plemenske skupnosti to dejstvo potrjujejo in ne narobe, 
kakor se na prvi pogled dozdeva. V predzgodovinskih dobah, ko 
:so bila človeška naselja redka, je vsakdo nagonsko skušal ostali 
v obč.estvu družine iz osebne varnosti ; zaradi te se je tudi rad 
podrejal glavarju rodu ali slmpnosti, ki je laže branila skupno 
posest in imetje vsakega posameznega. Poznejša tvorba držav v 
'bistvu ni nič drugega. Ta naravna težnja po osebnem imetku bo 
povzročila, da bo nekoč sta.tistika še zadnjo četrtino naše vele
posestniške gozdne površine uvrstila med malo posest . 
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Gospodarsko pogubnost tega drobljenja posestev v vedno manjše 
dele je človek česlo občutil na svoji lastni koži in ga je zato skušal, 
ne da bi zanikal osebno lastnino, zajeziti z gospodarskimi združ
bami raznih oblik in sistemov. V kmelijstvn je to spoznanje nstva
rilo gospodarske zadruge; tako se je ustanova iz pradavnine ob
novila v moderni obliki, da reši kmetovalca. 

II. 

Ko je človek spoznal važnost gozda, je skušal dali gozdnemll 
gospodarstvll uslrezno skupno obliko, da ga tako za trajno ohrani. 
Zato si je moderna zakouodaja osvojila temeljno načelo, da ostani 
gozd, kar je gozd, in zalo gozdne postave predpisujejo obvezno 
pogozdovanje, omejujejo prosto sekanje, pašo in steljarjeuje, zah
tevajo obvezno zatiranje gozdnih škodljivcev, obvezno gašenje 
gozdni11 požarov, prepovedujejo pustošenje in uničevanje gozdov 
itd. Za večje gozdne posesli predpisnje zakon gospodarske načrte 
in za gozde preko 2000 ha površine - v dravski banovini - sLro
kovno šolano upravno vodsIvo. Razen tega obsloje posebni skladi 
za pogozdovanja in organizacije, ki skrbe za propagando gozdarstva, 
dečje dneve, predavanja, razstave in s lično. Po zg ledu sosednjib 
držav smo ustanovili še kmelijske svete s kmetijskimi zbornicami, 
ki bodo poslale ob pravilnem pojmovanju svoje naloge važen fak
tor ludi pri reševanju našega gozdnega problema. 

Vestno izvrševanje poslavnih predpisov za gozdove nadzira 
gozdna nadzorna oblast z okrajnimi gozdarskimi referenti. Eno 
tal<o nadzorno okrožje obsega povprečno 77.000 ha gozdov. Spričo 
tako velikih okrožij in zapletenosli pos lovnih predpisov je jasno, 
da se more in mora redko s lrokovno osebje omejevati največ na 
pasivno nadzorstvo glede izvrševanja predpisov od gozdnih po
sestn..ikov in za propagando mu ostane v primeri z drugimi kme
tijskimi panogami le malo časa. Sicer pa naj bo kai.wr koli, gotovo 
je, da ves sedanji aparat, ki deluje za prospeh naših gozdov, ne 
zadošča, da bi mogel zaustavili nazadovanje naših gozdov lako 
po velikosli kot po kakovosti. Temeljni nedostatek leži v sredo
težnosti zakonskih predpisov. Dokler lokalne naredbe in pred
pisi ne bodo odsev krajevnih potreb gozdarstva - da se omejim 
samo na to panogo - toliko časa bo gozd hiral. Naše razmere 
zahteva jo inlenzivno gozdno gospodarsIvo in temu primerne ukrepe 
in sredslva. Gozdni zakon zahteva na primer za dravsko bano\'ino 
le za gozdne posesli preko 2000 ha površine strokovno šolano 
upravno osebje. Taka zasebna posesIva seštejemo lahko po izvedbi 
agrarne reforme na prsle ene roke, a 90 odst. gozdov je brez 
strokovne uprave in v njih lahko gospodari vsakdo, kakor ve in zna. 
Temu nedoslalku v dravski banovini bi odpol110gel predpis, ki bi 
za h 1 eva 1 za manjša gozdna posestva (n. pr. od 200- 2000 ha) 
o b~ e z n o s kup n o strokovno tehnično npravo, ne pa da jo samo 
do puš č a . Dokazali, da je to v vsakem pogledu ludi lahko in 
uspešno izvedljivo, ni namen te razprave. Tako bi četrtina naših 
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gozdov lvorita jedro modernega gozdarslva; oblast bi pa v skrbi 
za obstoj gozdov prišl a s svojim nadzorom do polne veljave, saj 
bi bili tehnični upravitelji osebno odgovorni oblasti za pravilno 
strokovno delo in izvajanje uradnih predpisov. Nikakor pa bi teh
nične uprave ne smela prevzeli nadzorna oblast, kakor se to 
ponekod prakticira, ker je lo po bistvu stvari nezdružljivo. Ra
zen lega je državni aparat zaradi svoje ,ogromnosti preokoren in 
nujno prebirokratski, da bi bil po svoji ležki prilagodljivosti tre
nuluim potrebam v gospodru's tvu uspešen. Narodnemu gospodar
sLvu ni v korist podržavljanje in monopoliziranje podjetij, ker 
kompticirani predpisi neskončnih pravilnikov s težnjo po šablonski 
mehanizaciji poslovanja hrome iniciativnost osebja in njegovo in
teresiranOSi na uspehu. Okorelost in formalizem sta vedno zna
čilni za poslovalIlI sis lem, ki je sam sebi prvi namen. 

(Konec prihodnjič) 

Kanadski topol 
Hans Gagern (Krško) 

V lanskem Gozdarskem veslniku je ua s ir. 59. že ing. Sotošek 
opozoril na koristi, ki jih donaša gojenje kanadskega lopola tudi 
malemu kmečkemn posestvu. V zvezi s lem bi hotel v naslecil,jem 
utemeljiti in podkrepiti ing. Sotošl{ove trditve z evidenLnimi števi l
kami , ki so produkt sta Lističnega dela in stvarnih poizkusov. 

Da kanadski topol lahko nudi večji maleriaIni in denarni donos 
kot hrast, se zdi v prvem hipu neverjelno; velja pa la trdilev v 
polni meri, če upoštevamo, da ti drevesi c10raste ta in dozorita v 
bistveno različnih dobah : hrast šele v 120 letih , dočim je kanadski 
topol zrel že v 40. lein. Z drl1gimi besedami: dragoceni hrastov les 
nam kanadski 101'01 nadoknadi s svojo hilro rastjo, ki je z hra
s tovo raščo v razmerju 3: 1. Vrhu lega je tržna cena za les ka
nadskega topola, ki je vsestransko uporaben, danes zelo ugodna 
in bo v bližnji bodočnosti še boljša. Trdi se celo, da je čisti donos 
enega hektarja zemljišča, zasajenega s kanadskim lopolom, skoro 
tako velik kot pri pšenici, s lo razliko seveda, da pšenica zahteva 
dobro orno zemljo, dočim kanadski topol izborno uspeva tudi 
lam, kjer je zemljišče zaradi povodnji primerno le za nekatere 
gozdne kullure. 

Obl'ečna poplavna ozemlj a, kjer se poljedeIsivo ne da gojiti, 
zasajamo že od nekdaj - da zemljišče ne ostane povsem neizko
riščeno - z vrbami in jelšami, v kolikor se te same ne razplode. 
V novejšem času pa so poizkusi s kruladskim topolom pokazali 
izredno ugodne uspehe. 

Taki vrbo vi in jelševi gozdovi leže v močvirnih nižavah, ki 
niso zavarovane pred poplavami in so zato neprimerne za poljsko 
obdelovanje. V Vojvodini je n. pr. danes v nizkem poplavnem 
ozemlju preko 27.000 ha takih gozdnih seslojev, ki se dado že po 
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20 letih kot dorasli posekati. Le tni prirastek na 1 ha takega gozda 
znaša 7"8 m'. Ker je prodajna cena 1 m' lesa 30 din, da 210.000 
m' lesa na 27.000 ha letno 6,318.000 din. 

Zanesljive podatke o "en tabilnosti kulture kanadskega topola 
dajejo poizkusi, ki so jih napravili na državnem veleposestvu Belju 
in na posestvu Dardi. Letni lesni prirastek znaša tu 9 m' na 1 ha, 
kar da, upoštevajoč, da kanadski topol doraste v 40 letih, na 1 ha 
360 . m' lesa. 

Sedemletni nasad kanadskih topolov v Prekmurju 
(Foto: Ing. Franjo .JUJohar) 

Donos 1 ha nu osnovi lesnih cen predlnnske zime znaša pri 40 
letnih drevesih z računsko podlago le 320 m ' na 1 ha po iz
kušnjah na državnem posestvu Beljn, kot sledi: 

40 m' lesa za furnirje it 420 din ~ 16.800 din 
150 111 ' lesa za vžigalice it 200 din ~ 30.000 din 
80 m' lesa il 80 din ~ 6.400 din 
50 111 ' drv il 30 din ~ 1.500 din 

Skupaj 320 m' 54.700 din 

Iz tega se da pri 40 letni rastni dobi izračunati , da vrže 1 ha 
gozda l;anarlskega topola 1369 din dohodkov. Ker so bile predi ansko 
zimo lesne cene znalno višje) so se dali doseči do 50 odst. višji 
zneski , kot so navedeni v tej kalkulacij i. 

Spričo vsega tega je povsem umljivo, da je treba povsod, kjer 
le dopuščajo krajevne razmere, gojiti kanadski topol, saj je malo 
dreves, ki se dado po donosnosti primerjati z njim. 

(Nav,edene pada lke sem posnel po nekem nemškem dnevniku; 
tu jih priobčujem, ker so splošno zanimivi. ) . 
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Gozdni poiari I. 1938. 
Ing. Anton S ivi c (Ljubljana) 

Lela 1938. j e bil a zgodnja pomlad zelo suha. Za lo je bilo v 
dravski banovini veliko gozdn ih požarov. 

Prva dva pož.ara sta bila že konec meseca februarja, eden 
povzročen po iskrah iz lokomotive, drugi namerno podlaknjen. 
Meseca marca je bilo 35 požarov. Aprila je gorelo v gozdih 19 
krat. Pozneje, ko je bilo več padavin, so poslali gozdni požari 
redkejši ; zabeleženih je meseca maja 7, avgusta 1 in novembra 2. 
Skupaj 66 požarovl 

Največkrat je gorelo v gozdovih v območju novomeškega (12 
požarov) in litij skega okraja (8 požarov). 

Skupna, l. 1938. v dravski banovini po ognju prizadeta gozdna 
površina znaša ca 200 ha. Največjo ploskev (55 ha) je zavzel požar 
v mladih kullurah Križevačke imovinske občine v Dolnji Len
davi, drugi po obsegu pa je bil požar v občini Sv. Križ v krškem 
okrajn (11.5 ha), kj er so pogoreli mlaj ši gozdiči n a slabovodnih 
Heh. 

Celokupna škoda po požarih je bila ocenjena n a ca 192.000 din. 
Ponekod je talni ogenj wličil samo li s tj e in lravo) največkrat pa 
je zajel mlade nasadhe in prirodni poml adek. Parkra t je ogenj po
segel tudi v vrh ovje. Nekaj primerov je bilo, da je gorelo ludi 
deblovje, ki je bilo deloma ali docela ožgano. 

Vzrok š tevilnim požarom je hila v 33 primerih neprevidnost' 
in v 8 primerih brezbrižnost ali mal omarnos t. P otniJ.::i, turis ti in 
delavci mečej o na tla nepogašene vžigaHce ali ostanke cigaret; mladi 
paslirji in otroci kurij o kraj gozda; posestniki in njihova služinčad 
Lrebiju spomladi dračj e, plevel in dr. S Lravnikov in na kupe sprav
lj ene ograbke sežigajo kraj svojih a li tu jih gozdov, ognja pa pri 
odhodu ne pogasijo. V 6 primerih so vnele gozd iskre iz železniških 
lokomotiv; 4 požari so bili namerno povzrOČenL j 1 požar je povzro
čila v bli žini gozda go reča hišai 2 požara sta nastala zaradi poži
ganja vej in vrhačev n a sosednjih posekah; v 12 primerih pa se 
vzrok požara ni mogel dognati. 

Okrajna načelstva vsako leto meseca februarja in marca z ra z
glasi*) po občinah opozarjajo gozdne posestnike in vse prebivals tvo 
na ne\'arnost ognja v gozdovih ali blizu gozdov. Svarijo vsakogar 
pred ncprevidnimi in 1,aznivimi dejanji, ki so vzrok gozdnih po
žarov. Zelezniška uprava sku ša požare ob železniški progi prepre
čiti s lem, da im a ob progah na svojem zemljišču varnostne pasove, 
ki jih da vsako leto očis titi vegetacij e in suhega listja ali pa jih da 
ob priso tnosli stražnega osebja požgali, da požene sveža zelena 
lrava. Vendar so ti pasovi po večini zelo ozki lel' ob ve lravnem 
vremen ll ne zadoslujejo svojemu namenu. Oblaslva skušajo odvrni li 
nevarnost požal'Ov s prepovedjo požiganja ostankov na posekah 
(fratah), z omejitvijo požiganja drevj a na planinskih pašnikih in 
drugimi konkretnimi ukrepi. 

*) Glej besedilo lU'adnih razglasov v "Gasil eu", 1938, št. 7., str. 201~206! 
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Dopisna gozdarska posvetovalnica 

VPRASANJA 

6. Vodne žage in pravica do vode za pogon. 

Preko našega zem ljišča teče potok, ob katerem imamo svoje 
vodne žage z lesenimi jarmeniki, ki rabij o povprečno po 15 HP. Vsi 
smb vpisani v vodno knjigo, toda žage niso kolavdirane, ker nas 
ni nihče opozoril na zakon o izkoriščanju vodnih sil in zaradi tega 
tudi n ismo predložili načrtov po vodopravnem inženir ju. 

Sedaj pa namerava neka velika industrija porabiti za sebe vso 
vodo. Kaj naj s torimo, da os Lane delo naših žag nemoteno? Na 
teh žagah predelujemo les iz svoj ih gozdov in so žage podlaga 
n ašega življenjslcega obstoja. z. s. Pohorj~ 

10. Verižne žage. 

Slišal se111 , da se v praksi že rabi jo posebne verižl1e žage na 
bencinski pogon, ki da so zelo pr ipravne. Prosim Vas, da me ob
veslite, kakšne so te žage, v k akšen namen se rablja in kj e so 
llapr odaj. F. IC Konjice 

ODGOVORI 

2. Tehnične laslnosti lesa in čas sečnje. 

NaPopovem polju v H ercegovini v mladem mesecu in ob sre
dah ne sekaj o drugega lesa kot za drva. Hraste in cere sekaj o med 
velikim in malim šmarnom (od 15. avgusta do 8. septembra). Pose
kano drevje podprejo proti vrhu debla, da se dotika zemlje samo z 
debelim koncem in ga pustijo pod lubjem. Tešejo ga šele decembra, 
večina pa celo januarja in feb l'Uarja (Tomaševic). 

V Borovniški kotlini pravijo, da je bukovina najbolj trajna, če 
se poseka avgusta vJernejevem tednu (Suhadolnik). 

V Savinjski dolini sekajo bore v februarju in pravijo, da je taka 
borovina najboljša (Zeleznik). Stanko S o toš e k. 

5. Prekomerni odslrel divjačine. 
(Pustošenje lovišča - kaznovanje.) 

Po § 12. zakona o lovu sme ban ob "pustošenju lovišča" raz
veJjaviti zakupno pogodbo. Iz besedila "pustošenje lovišča" in dalj
nje odredbe, da sme ban v primeru pu stošenja lovišča razveljavili 
zakupno pogodbo (kar je pač najstrožja sankcija za lovskega upra
vičenca) pač nedvomno sledi, da zakon pre p o ved uj e pustošenje 
1 0viŠč. Kaj j e razumeti pod "pus tošenj em", zakon ne pove. Gotovo 
pa je imel zakonodavec v mislih tako dejanje, s ka terim preti ne
varnost nesorazmcrnega znižanja ali celo iz lreblj enja določene vrste 
divjadi, ki se staln o nahaja v zakupnem ]oviščll . To potrjuje že 
novela k § 110. zakona o lo"u (tč. 5, ods!. B in C, fin. zak. za 
1. 1938/39. ). 
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v §§ 85-88. z. o L ni pI'edvidena kazenska sankcija za primer 
pustošenja lovišča. Vprašati se je tedaj, ali je dopnstno podvajati 
kršilev predpisa odst. 1 stav. 2. § 12. z. o 1. pod § 89. tega zakona? 
Odgovoriti je pritrdilno in to iz sledečih razlogov : 

1. Razveljavljenje zakupne pogodbe po § 12. z. o 1. je s k raj n a 
najslrožja represivna mera. Ta s lrogi, skrajni ukrep bo smelo 
upravno oblastvo uporabiti, ako lovski upra,~čenec neracionalno 
in čezmerno lovi neke vrs te divjadi v svoj em zakupnem lovišču 
ali stori kakšno drugo dejanje v lovišču, ki ima za pos].eelico 
izredno poslabšanje lovišča, n avzlic opominom prizadete občine 
ali Zveze lovskih druš tev oziroma navzlic zadevnim oblastvenim 
(administrativnim ali kazensldm) odredbam, izdanih na podslavi 
zakona o lovu. 

2. Kakor že omenjeno zakon ne definira pojma pus tošenja 
lo '·išča. Zakonodavec je pač pripuslil upravnemu oblaslvu, da jo 
samo z abstraktnimi ali 1{onkre111imi upTavnim i akti dopolni, t. j. 
ali s pravilniki, naredbami itd. ali pa pri od ločanju v konkretnem 
primenl. 

Po § 40. z. o 1. pripada nadzorslvena pravica nad izvajanjem 
lova banu oziroma mini s lrs tvu za gozdove in rudnike. Po § 38. IV. 
zal{ona o banski upravi pa sme izdajali ban navodila in naredbe 
po zakonu o lovu. Na podstavi teh določil ban dravske banovine še 
ni izdal nobene posebne odredbe v pogledu pustošenja 1 0viŠč. Pač 
pa je s pravilnikom o obrazcu za lovsko zakupno pogodbo z dne 
15. 3. 1935., (SI. 1. št. 161/22), izdanim na podstavi § 10. z. o I. , 
odred il , da mora vsebovati lovska zakupna pogodba ludi sledeči 
pogoj: "Zakupnlk sme odstreliU na Jeto ., .. kom. srnjakov -
gamsov in .... kom. srll - divjih koz, dokler mu občno upravno 
oblas lvo 1. stopnje po zaslišanju občine in banovinske Zveze lov
skib društev ne dovoli večjega števila. S te,~ lo odslrela določi okrajno 
načelslvo (meslno poglavarslvo) po zasli šanju banovinske Zveze 
lovskih drušlev. 

Ta odredba ima preventivni zllačaj , lo j . z njo naj se že vnaprej 
zagotovi pravilno ukoriščanje lovišča ali - z negativne s Lrani -
prepreči čezmerno lovljenje določene vrste divjadi, tedaj pu st 0-

šenje lo v išč a. 

3. Zgoraj je poudarjeno, da je po § 12. z. o 1. prepovedano 
puslošenje loviŠč. Ce je tedaj podan dejausld slan pustošenja lo
višča, je krivec kU:ll1iv po § 89. istega zakona glede na okolnost, 
da to prepovedano dejanje ni navedeno v §§ 85. do 88. is lega 
zakona. V konkretnem primeru bo zaradi pustošenja lovišča težko 
kaznovali lovskega upravičenca, ako v l,em pogledu že ni izdana 
kaka oblastvena odredba. Ob obsloju tal," odredbe pa občno upravno 
oblaslvo prve stopnje pač ne bo moglo biti v dvomu, ali je v kon
krelnem primeru podan dejanski stan puslošenja lovišča. Taka 
odredba pa se more smatrati, da je vseboyana v točki 13. zakupnih 
pogojev in je zato kršitev te od redbe kazniva po § 89. z. o 1. 

Franc Ž n ida r š i č 
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Vrsta lesa 
okrogli les: 

'listavci 
iglavci 

tesan les: 
listavci 
iglavci 

žagan les: 
lislavci 
iglavci 

pragovi 
sodarski les 
drva 
oglje 
zaboj. deske 
frizi 
furnirji 
čreslovina 
celuloza 

Statistika 

Jugoslovanski izvoz lesa v lein 1937 in 1938. 
(PO uradnih podatkih.) 

1937 1938 

131.262 ton za 122,884.000 din 108.152 ton za 66,747.000 din 
44.098 17,716.000 56.263 24,717.000 

1.510 1,260.000 1.603 1,276.000 
58.357 55,130.000 81.222 50,890.000 

72.105 45,249.000 
202.793 243,536.000 18.463 15,738.000 
461.839 382,821.000 69.271 16,801.000 

87.626 50,764.000 16.000 9,777.000 
16.982 14,109.000 
71.239 13,923.000 137.059 163,924.000 
17.693 9,733.000 377.134 315,200.000 
15.444 10,701.000 8.124 6,677.000 
58.785 73,120.000 36.639 46,673.000 

3.720 37,503.000 2.491 22,937.000 
14.519 53,692.000 13.306 52,891.000 

4.431 9,428.000 
drugi ~ozdni 

pride ki 22.501 66,197.000 13.136 42.381.000 

skupaj 

Država 
Albanija 
Alžir 
Anglija 
Argentina 
Avstrija 
Belr.ija 
Ceš (O-Slov. 
Egipt 
Francija 
Grčija 
Italija 
Madžarska 
Malta 
Maroko 
Nemčija 
Nizozemska 
Palestina 
Spanija 
Svica 
Tunis 

1,208.044 1.133,089.000 1,015.399 891,306.000 

Jugoslovanski lesni izvoz v letih 1937 in 1938. 
(Po uradnih podatkih.) 

1937 1938 
7.308 ton za 5,865.000 din 6.543 ton za 6,224.000 din 

23.632 21,228.000 13.452 12,368.000 
196.329 228,051.000 99.259 122,021.000 

44.123 41,625.000 38.346 37,867.000 
31.964 37,763.000 11.272 13,958.000 
29.020 23,704.000 6.878 6,945.000 
16.641 27,333.000 8.865 18,703.000 
37.327 30,467.000 20.679 16,294.000 
15.939 23,302.000 8.908 9,842.000 
60.126 43,901.000 61.896 44,225.000 

334.539 248,920.000 279.170 191,282.000 
130.632 79,754.000 132.578 75,831.000 

7.013 5,145.000 4.320 3,516.000 
14.117 13,058.000 16.033 13,803000 

127.338 159,299.000 206.279 215,975.000 
49.970 42,412.000 27.744 24,203.000 
11.414 9,696.000 10.832 9,140.000 

753 701.000 976 928000 
9.906 13,259.000 8.243 9,544.000 

14.HOl 13,954.000 12.754 11,408.000 
druge države 45.312 63,652.000 39.972 47,029.000 

vse države 1,208.004 1.133,089.000 1,015.399 891,306.000 
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Splavarski. promet SloveDij~ po Dravi I. 1938. 
(Po podatkIh gozdarskega odseka banske uprave.) 

OdpremIlc postaje 
(število) splava'; 

Namcmbne Eostaje 
(š levilo ) sp avov 

Dravograd (31) Maribor (2), Ptuj (1), Varaždin (7), Muta (4) 
Marenberf (8) Dubrava (2), Barcs (4), Donji Mi-
Brezno ~ 5) holjae (1), Osijek (16), Bogojeva ('/), 
Sv. Ožbo d (11) Vukovar (16), Palanka (4), Cib (5), 
Fala (1) Kovin (2), Bczdan (6), Novi Be-
Selnica (2) čej (2) 

Libeliče (4) 
Dravograd (85) 

Maribor (2), Sv. Janž (1), Ptuj VuzcllIca (9) 
Marcnberg (12) (2), Varaždin (4), . Duhrava (15), 
Vuhred ( ) Barcs (18), MoslavIlla (2), Dalj ('1), 
Brezno (28) Osijek (9), Bogojcvo (9), Vukovar 
Sv. Ožbold (16) (8), !lok (5), Palanl<a (6), Cib (2), 
Sv. Lovrenc (1) Novi Sad ~21 ) , Slan kamen (8), Bco-
Fala (7) W'ad (6), rvenka (2), Bezdan (8) 
Breslernica (3) ovi in Slari Bečej (29), Petrov~ 
Seln ica (5) grad (18) 
Maribor (1) 

Libeliče (10) 
Dravo~rad (96) Maribor (3), Varaždin (3), Dubra-Vuzcmca (2) 
Marenberff (14) va (16), Barcs (16), Moslavina (1), 
Vuhred ( ) Osijek (6), Bogojcvo (14), Vukovar 
Brezno (19) ~2), Cerevic (1), Palanl<a (6), Novi 
Sv. Ožbolel (15) ad (9), Slankamen (22), Beograd 
Fala (1) (6), Pančevo (2), Kovin ~2), Vepro-
Ruše (5) vac (2), Slari Sivac (2), czelan (4), 
Selnica (8) Novi Beče~ (3), Slara Kaniža (g), 
J elovec (2) Opovo (2), elrovgrael (26) 
MaribOl' (1) 

Gorlina (4) 
Dravograd (79) 
VuzcI1lca (19) Maribor (2), Pluj (1), Bori (1), Va-
Mula (6) raždin (3)" Novo selo (9), Dubra-
Marenber~ (6) va (23), Legrad (1), Barcs (5), Mo-
Vuhred ~) slavina (1), Dalj (2), Osij ek ~6), 
Brezno ( 3) Bonojeva (10), Vukovar (17), a-
SI'. Ožbold (11) lanla (38), Novi Sad (20), Beorad 
Sv. Lovrenc (6) ~3), Srbobran (4), Kula (1), lari 
Fala (10) ivac (2), Sombor (4), Bezdin (11), 
Breslernica (7) Novi Bečcj (4), Pe trovgrad (H ) 
Selnica (4) 
Maribor (1) 

Dravo~rad (41) 
Trbonje (2) Maribor (3), Bori ~), Varaždin (3), Vuzenica (4) 
Marenber" (17) Sv. Diordje (2), Du rava (16), Barcs 
Vuhred (2) (5), ~. oslavina (3), Dalj (2), Osiick 
Bl'ezno (22) ~7(, Bogojeva (7), Vukovar ( 1), 
Sv. Ožbold (8) a anka (g), Cih (2), Novi Sad (5), 
Fala (3) 



Ruše (11) Slan kamen (4), Banovci (7), Kovin Breslernica (4) (4), Tilel (2), Stara Kaniža (2), Pe-Selnica (3) 
Maribor (2) lrovgrad (3) 

Libeliče (1) 
Dravograd (40) 
MuLa (2) Maribor .(5), Varaždin (2), Du-
Marenberg (4) brava (6), Barcs (6), Belišce (1), 

,avgusl Brezno (14) Osijek (5), BOlojevo (12), Vukovar 
Sv. Ožbold (6) (2), Palanka ( ), Gib (3), Novi Sad 
Sv. Lovrenc (3) (14), Slankamen (2), PeU'ovgrad (4) : 
Fala (2) 
Selni ca (1) 
Dravo~rad (34) 
Trbonje (4) 
Vuzenica (8) Maribor (5), Pluj (1), Varaždin (4), 
Marenberg (10) Novo sejo (4), Dubrava (4), Barcs 
Vuhred (10) (8), . Cad~vica (2), Moslavina (2), 

sept. Br'ezno (12) Donji Mi Oljac (1), Osijek (2), Bogo-
Sv. Ožbold (10) ~vo (5), Vu <oval' (24), Palanka (8), 
S v. Lovrenc (2) l ovi Sad (2), Slankamen (4), VeJ. 
Fala (2) Grad išče (2), Bezdan (4), Stari Be-
Bresternica (4' čej (4), PeU'ovgrad (8) 
Selnica (4) 
Maribor (1) 
Libeliče (3) 
Dra vo~rad (32) 
Trbonje (1) 
Vuzenica (9) , 
Muta (4) Maribor (3), Varaždin (2), Dubrava 
Marenberg (5) (11), Barcs (13), Osijek (5), Bogo-

okt. Vuhred (4) ~evo ('1), Vul<ovar (18), Palanka (3), 
Brezno (24) ib (2), Novi Sad (10), Stara Pa-
Sv. Ožbold '(6) zova ~3), Pančevo (2), Apatin (1), 
Sv. Lovrenc (4) Novi ečeJ (2), PeU'ovgrad (8) 
Fala (1) 
Selnica (2) I 
Brestemica (2) ! 

GorLina (1) 
, 

Dravograd (32) 
Vuzenica (14) 

Maribor (6), Varaždin (3), Dubra-Muta (7) 
Marenberg (8) va (16), Bru'cs (7), Moslavina (1), 
Vuhred (6) Osijek (7), BO~ojevo (3), \ Vukovar 

nov. Brezno (10) (19), Cerevic ( ), Palanka (3), Cib ' 
Sv. Ožbold (5) (6), Srem. Kamenica (4), Bački breg 
Sv. Lovrenc (5) (1), Slari Sivac (4), Sombor (1), 
Fala (2) Bezdan (1), Stari Bečej (4), Petrov-
Selnica (1) grad (6) 
.lela vec (3) 
Maribor (1) 
Dl'avograd (4) 
Vuzenica (16) 
Marenberg (5) 

Maribor (7), Varaždin (2), Dubrava Brezno (10) dcc. Sv, Ožbold (5) (4), Barcs (3), Palanka (11), No-
Sv, Lovrenc (5) vi Sad (29) 
Fala (8) 
nresterni~a (3) , 

-
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Les v splavih po Dravi I. 1938. 
(p.o podatkih gozdarskega odseka banske uprave.) 

Vrs t a in množi n a l esa 

Sevilo lstaVbni I okrogli IkuriVO I kolje 
Skupna mno-

Mesec deske žina lesa 
splavav les . les 

lWSQV , plm I butar PO 
1.0000 q , plm 

januar - - - - - - - -

februar - - - - - - - -

marec 72 11.660 26.200 205 41 6.000 23.941 4.338 

april 179 40.200 68.SOO 25 27 17.000 16.956'5 11.260 

maj lS2 60.250 72.000 25 64 12.000 60.562 10.998 

junij 192 60.000 73.500 SO 5 17.000 65 041'5 11.819 

julij 119 37.150 44.300 130 164 12.000 40.266 7.308 

avgust 74 23.200 28.300 110 176 3.000 26.152 4.725 

september 101 27.800 38·600 110 190 - .35.613 6.410 

oktober 97 30.000 36.500 90 132 - 35.199 6.370 

--

november 95 27.500 36.400 200 265 - 30.384 5.440 

december 56 15.500 19.400 170 238 - 19.044 3.339 

" 

slrupaj 1167 333.260 444.000 1145 1392 67.000 398.132 72.0117 
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Splavarski promet po Dravi 1; 1938. 
(PO podatkih gozdarskega odsel{a banske uprave.) 

Odpremne postaje 
(število) spla-yov r Reka 

Namembne postaje 
~število) splavav Reka 

Maribor (39) 

.. Libeliče (19) 
St. Janž (1) 
PtU{ (5) 
Bor (2) 
Varaždin (33) 

Gortina (5) Novo Selo (13) 
Sv. Djordje (2) " Dubrava (113) > 

Dravograd (474) Barcs (99) " ~ 
Lerad (1) . cl 
Ca jevica (2) 

Trbonje (7) Moslavina (10) 
Donji Miholjac (3) 
Belišce (1) . 

Vuzenica (81) Dalj' (8) 
Osijek (74) , 

,Muta (23) Bo~ojevo (68) 
Vu 'ovar (138) 
Cerevic (4) 

Mai'cllberg (89) " 1I0k (5) 
Palanka (96) . 

> Cib (20) 
" 

Vuhred (43) " Novi Sad (110) > 
Srem. Kamenica (4) ." 

~ Slankamen (40) " Stara Pazova (13) " . 
Brezno (189) cl . ,Banovci (7) cl 

Beograd (15) 

Sv. Ožbold (93) 
Pančevo (4) 
Kovin (8) 
VeL Gradiška (2) 

Sv. Lovre!,c (26) 
Apatin (1) .. 

.,,; 
Veprovac (2) .... 0> 

Fala (37) 
<8,. 

. Srbobran (4) 
Kula (1) 

Ruše (16) Crvenka (2) >"-
.Sivac (Stari) (8) 00 

~-" 
Bački breg (1) -o> 

,,~ 

Bresternica (23) Sombor (5) P-<o. 

.. Bezdan (3'1) 

Selnica (28) 'TiLel . (2) . " Novi in ~tari Bečej (54) ~ 

.. Stara kaniža (11) ~ 

Jelovec (7.). 
1; ;. " 'Opovo (2) , 'N 

" .~ .. ",8 
. Maribor (7) , , 

" Petrovgrad (97) OD 
_O> 
~ -
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Zakoniti predpisi in okroirlice 
Ugodnosina t'lrlla za ekstrakte iz hrastovega, kostanjevega ln smre

kovega lesa ali lubja. 
Ugodnoslna larifa do O sij eku, glav. kol. znaša iz: Pra ger s k ega 

a) 1980 in b) 1820, in iz S e v il i ce a) 2030 h1 b) 1870 par za 100 Kg: 
Cena pod a) velja za najmanj 10.000 kg, pod b) pa za najmanj 15.000 kg, 
Znižanje se poravna z vrnitvijo vazuine, če se z conosernenti dokaže, 
tla je bilo blanQ poslano po Donavi v Rumunijo, CešIm-Slovaško, MadžarsJm 
pli Nemčijo. Y:'rošnje za povračilo vozuine se J>ošiljajo generalni direkciji 
državnih železn ic, oddelek za kontrolo daha 1wv, v Beogradu. Prošnje 
je poslati najpozneje 6 mesecev po odprerni bla,ga s .pri!oženimi originali 
ali duplikati tovornih listov in z originalnimi ladij sJdmi tovornimi listi 
!lli recepisi. 

Ugodnostna tarifa za izvoz celuloznega ali brusnega lesa. 
Ugodnostna tarifa, ki velja za cepljen ali okrogel borov, brezov" 

bukov, trenetlikov, jelkov, smrekov in topolov les, dolg do 1.05 m in debel 
na tankem koncu nad 24 cm, računano brez lubja, znaša od Dolnje Len
~ave do Prevalj, drž. meja a) 600 in b) 540, od Jasenovca do Jesenic a) 840 
in b) 770, od Novoselca - Križa do Jesenic a) 750 in b) 690, od Okučanov 
!lo Jesenic a) 880 in b) 810 iu od Vojnica do Jesenic a) 750 in b ) 690 par. 
Navedb" p'od a) veljajo za najmanj 10.000 kg in b) za najmanj 15.000 kg. 
blaga. Zmžanje se poravna z vrn,itvijo vQznine, če se izvozi v Sv ica. dokler 
,'elja to znižanje, najmanj 10.000 ton. Prošnje za vrnitev vozlline j e poslati 
komercialnemu oddelku gener<;llne direkcije drž. železnic v l3eogradu naj· 
pozneje 6 mesecev po izteku roka velja\'nosti le Ul'1odnostnc tarife: obenem 
je priložili dupIi1mte. tovornih listov. Znižanje velja od 10. februarja 1939 
(lo ,9. februarja, 1~40. V tovornem lIslu je lpotrebno deklasirati les kot 
!,celulozni les" ali "bru sni les,". l . ! 

izvleček iz pravilnika') za izvrševanje uredbe o melioraeijskem, 
skladu. 
Clet1 5. . 

I Iz sredstev melioracijskega sklada se ne morejo podeljevati ni1\akršne 
podpore (subvencije) za poptavila poškodovanih objeklov, pa tudi ne zaj 
vzdrževanje napravljenih del iz člena 2. uredbe o meliorac~jskem skladu ; 
in v breme sklada se ne morejo prevzemati obveznosti za izvrševanje izvcT 
denib. objeldav. 

Clen 10. 
Po potrebi in po svojem preudarIm smejo prevzeti banovine tudit prispevke, ki odpadajo po čleu,u 10. uredbe o melioracijskem skladu na I 

lnle.resente. Prav tako smejo pr~vzemati inleresenti prispevke, ki odpadajo 
ba hanovine. 

Za melioracijska dela.. n;lorajo interesenti ustanoviti vodno zadrugo. 
Vodopravna dovolilev za dela se izda zadrugam. 

elen 21. 
Leln.e vodne prispevke za vse naprave za izkoriščanje vodnih sil .. 

lei ~e pobir~.jo v dobro melioracijskega sklada po čl. 5, ta~k:i 4. uredbe, 
o m.eli01tacij.skem skladu, določijo pristojne banske uprave. r 

V ta namen izdelal' o banske uprave do konca meseca aprila vsakega 
leta po okrajih sJ;lis}i.e as tnikov : . ~ 

: a) hidroelektnčnih napr<\v~ z navedbo inslaliranih lmnjskih sil. 
bh plovnih mlinov, z navedbo števila kamnov. 
e} vodnih mlinov (po točnih maJilb), ki imajo več kot en kamen, z . 

navedbo š tevila karun,ov. i 
,--.,---

'Ol Službeni lisI t938 ~05/66. ' 
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č) stop, z navedbo števila .posameznih stop. 
d) žag, z navedbo števila :rezil. 
Po teh spisih, ki jim predpiše obl:azec minister za gradbe, se določI. 

višina .o9mere vD.dnega prispevlm ... 
- . Banske uprave pošljejo spiske po finančnih direkcijah pristojnim 
davčnim upravam, ki morajo pobrati vodni prispevek obenem z davkom ... 

elen 26. 
Pristojne finahčne direkcije nadzirajo poslovanje davčnih uprav glede 

tednega in pravilnega pobiranja dohodkov za melioracijski sklad. 
e len 27. 

Za leto 1938. se pobira polovica vodnega prispevka iz člena 5., točka 4., 
uredbe o melioracijsl{cm skladu. . 
,_ Osta1i dohodki po členu 5. uredbe se pobirajo v ceJoti, začenši z dne 
1. julija 1938, z utesnil-vijo iz člena 20. uredbe glede dohodka po členu 5., 
t. .1. uredbe. 

elen 30. 
Določbe tega pravilnika je pristojen tolmačiti , spreminjati in dopol

njevali minister za gradbe sporazumno z ministTom za finance. 
elen 31. 

Ta pravilnik stopi v vel javo z dnem razglasitve v "Službenih no
vinah", obvezno moč pa dobi na dan 1. julija 1938. 

I"'lcčck iz pravilnika o tazdclilvi področja posameznih strok po
oblaščenih inženirjev') 

elen 1. 
Pooblašč~ni inženirji posamezuih strok S1l1ej9 opravljati, ko si pridobijo 

pooblastitev za izvrševanje inženirske prakse po zakonu o pooblaščenl"li in
ž,cnirjib, vse posle svoje stroke v mejah področja, določCllega za posa
mezne stroke v tem pravilniku. 

elen 2. 
Delo pooblaščenega inženirja, ki po predpisih tega pravilnika ne spada 

v podrOČje stroke, za katero ima pooblastitev, velja za brezpravno delo. 
Zopet' lako delo je treba ustrezno uporabljati predpise §§ 37. in 38. zakona 
o pooblaščenih inženirjih. 

e len 3. 
Ce spada kakšno tehnično delo katere vrste po področju, določenem 

v tem pravilniku, v več strok, morajo sodelovati poob laščeni inženirji vseh 
usLrezmh strok. 

V takih primerih pristoji prevzem tega dela v celoti predvsem po~ 
oblaščenemu inženirju tiste stroke, v katero to delo pretcžno spadaj 
njemu pristoji pa tudi pravica, da si izbere sodelavce iz ostalih slrok. 

elen 4. 
Pooblaščeni inž~nirji posameznih strok imajo pravico do vseh vrst 

poslovanja iz §§ 15. in 16. zakona o pooblaščenih inženirjih, kolikor se 
nanaša na dela, ki spadajo po spodaj navedenih določbah tega pravilnika 
v področje njihove stroke. 

elen 15. 
V področje pooblaščenih gozdarsldh inženirjev spadajo tale dela: 
'1. oSllavljanje, vzgoja in obnova gozdov in parkov in njih zaščita 

zoper elemen lru'ne nezgode j 
2. gospodarski na6rli (gospodarske osnove); začasni gospodarshi na

črli (gospodarski programi); inventarizacija gozdov s sečnim redom; urc
janje planin in gozdnih pašnikov, r evizija .gospodarskih načrto~J predlogi 
za sečnjo lesa in vzgojo, izlmriŠčanje gozdov vobče., izsuševanje, kanali
zacij e in zboljšanje gozdnih zemljišč, ·zagrada hudournikov, urejanje 10-
višč in ribolovav; 

*) Službeni list 1939., 104/17 in Službene novine 1938., 234fLXX/559. 
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3. horizonlalna in višinska snemanja in merjenja ozemlj a, ki služi za 
gradbena in lehnična dela v zvezi s pogozdovanjem in napravo parkov, 
z ureditvijo in izkoriščanjem, cenitvijo, omejitvijo in zaokrožanjcm (aron
dacijo) gozdov in gozdnih zemljišč, ureditvijo planin in ,sozdnih .pašnilwvp 
izločevanjem goličav, izsuševanjem, kanalizacijo in izboljšanjem gozdnih 
zemljišč, zagraditvijo hudournikov in ureditvijo lovišč in ribolova .; 

4. cenitev in izdelava elaboratov o ,vrednosti gozdov in .gozdnih zemlj išč, 
izdelava načrtov za izkoriščanje gozdov, kalwvQstna in denarna cenitev 
stoječega lesa, okroglega in obdelanega, vse cenitve zaradi zavar ovanja sploh; 

5. bonitiranje gozdnih zemljišč, preizkušanje IllchaniČllih in fizikalnih 
laslnosti in geološko preiskOvanje gozdnih zem ljišč, kolikor je to v zvezi 
z gozdnim gospodarstvom in iz wnščanjem gozdov j 

6. ocena tehničnih lastnosli in uporahnosti stoječega lesa, okr oglega 
in obdelanega, ocena vrednosti in kakovostne uporabnosh vseh po stranskih 
gozdnih proIzvodov j 

7. upr avlj anje gozdnih gospodarstev individualnih kakor tudi zdru
ženih gozdnih 'posestnikov, in vods tvo za izlwriščanje gozdov in gozdnih 
podje Uj sploh ul tudi na zahtevo upravnih in sodnih oblastev j 

8. gozdna občila, naprave in objekLi za lransport lesa in ostalih. 
gozdnih proizvodov, zlasti pa : vse vrsle gozdnih cest z manjšimi cestnimi 
objekti, gozdne vretenjače in železnice ne glede na vrsto pogona, s potreb
nimi manjšimi objekti in napravami gradbenega značaja, škripci, žIčne in 
viseče železnice, skiderji, dVlgala, zemeljske, vodne in lesene drčc, objekti 
in naprave za plavJjenje in splavljanje lesa po vodi, s potrebnim zavaro
vanjem itd. 

9. začasne zgradbe in naprave v zvezi z i zkoriščanjem gozdov .ne
glede na njih vrednost. stalne zgradbe za potrebe v gozdnem gospodarstvu 
in izkoriščanju (za urade, stanovanja in gospodarstvo) do višine enega l1ad
so'opja, zgradbe za razne tehnične naprave, po trebne za obdelavo lesa in 
ostal ih ~ozdnih proizvodov, zlasti pa vse vrste žag, parilnic, su šilnic do· 
vrednosti 500.000 dinarjev za posamezno 'iaradbo ne glede na vrednost 
strojev in sl!"ojni h napeljav, enostavne lovske hiše in ostale zgradbe do 
višine enega nadstrop'Ja, z napravami in enostavnimi objekti v zvezi z 
uredi lvijo parkov, IOVIŠČ in r ibolovovj 

10. enostavne začasne eleldrotehničnc, vodovodne in kanalizacijske na
peljave\ pri vseh ~predaj navedenih delih, kolikor se poj avljajo kot po stran
ska de a. 

e len 18. 
Področje, določeno s tem pravilnikom za posamezne su"oke, ne vpliva 

na pridouljene pravice pooblaščenih inženirjev in drugih oseb, priznane 
z zakonom o pooblaščenih inž·enirjih. 

e len 19. 
Minister za zgradhe je sporazumno s pristojnimi ministri po zasli

šanju Zveze inženjrskih zbornic pris tojen za spremembe in dopolnitve kakor 
tudI za tolmačenje lega pravill1ilm in za izdajanje potrebnih pojasnil o· 
razdelitvi deja med posameznimi strokami pooblaščenih inženirjev. 

elen 20. 
Kolikor je pri področj ih posameznih strol( omenjeno kakšno eno

stavno delo iz kake dr uge slroke, velj a, da se nanaša pooblastitev samo na 
manjše posle te vrste, a največ do meje izključnega področja pooblaščenih 
inženirjev tiste s troke. 

elen 21. 
Področje oseb iz § 3, odst 2. in 3., in § 119. zakona o pooblaščenih 

inženirjih ustreza povsem področju pooblaščenih inženirjev one stroke po
tem pravilniku. 

elen 23. 
Ta pravilnik stopi v veljavo in dobi obvezno moč z razglasitvijo v 

l1Službenih llovi.nah". 
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Kratke vesti 
KOLJE IZ AKACIJEVEGA LESA. 
Vsak vinogradnik ve, lwlikQ. skrbi 

mu dela nabava trsncga Iwlja. Za 
napravo te~a kolja se rabi različen 
les. Najbolj v rabi je bilo že od 
nekdaj kolje iz borovega lesa. Toda 
bor,ovina v zemlj i hi tro s trohni, zla
s ti v mokrotnih ali vlažnih tleh, 
zato so vinogradniki v novejšem času 
začeli upor abl j a li kolje, napravljeno 
iz hrastovinc. To kolj e slane sicer 
nekoliko več, a je mnogo bolj lrpež
no, torej skoraj razmeroma cenejše, 
če pomislimo, da borov kol navadno 
že venem letu na spodnjem koncuI 
ki tiči v zemlji, s trohni, zlas ti če TIl 

impregniran, dočim trpi hrastov kol 
3-4 lela in še dal je časa. Borovemu 
kolu odpada spodnji del tako, da 
je Jw l vedno krajši, dočim se hrastov 
ko l, ki je iz čvrs t'ega lesa, tako re
koč, kakor pravimo, sam kOlliči. V 
n ovejšem času so začeli vinogradniki 
sega li tudi po lwlju iz akacij evega 
lesa. Akacij a je posebno primerna 
za napravo trsncga kolj a, l;:cl' daje 
čvrst in trpežen material, ki se da 
lepo podel ati. Cepano akacijevo ko
lje je posebno trp ežno in prekaša v 
tem celo hrastovo kolje. Oblikovo ali 
okroglo akacijevo kolje zaostaja v 
tem pogledu nekoliko za cepanim, 
a ne mnogo; zato je tudi okroglo 
akacijevo l.:o lje priporočljivo, zlasti 
ker je njegovo pridobivanje precej 
poceni. Akacijeva debelca, ki j ih od
ločimo za kolje, so še po tr eh ali 
šlirih letih za rabo, h'eba j ih je 
samo okoničiti . Na enem hektarju 
zemlje je možno vzgojiti 12- 15 Lisoč 
1.:olja, to znaša na leto :približno 2 
do 3 tisoč kosov. Ker Ima akaci
jevo kolje, podobno hraslovemu, lo 
slabo s tran, da se na koncu za
krivi, je priporočlj i vo, da se na
pravljena kolje poveže z močno žico 
v butare in p USlI leto dni ležati . 

Naše gorice 1938. CA. Kosi ) 

SOLNA VODA PROTI GOZDNm 
POZARmI. 

V Eiflu so preizkusili nov način 
gašenja gozdnih požarov. Za gasil
no sreds tvo so vze li večodstol:no sol
no vodo, hi se priporoča v zadnjih 
časih tl1di za gašenje manjših hiš
nih požarov. 

Gašenje so preizkusili na talnem 

požaru in na požaru mladovja. Ko je 
bil ogenj močan, so nanj brizgali 
solno vodo s primernimi brizgalmca
mi. Voda je na vročini l~malu izhla
pela, sol pa je ostala na vejah in 
listih in je preprečila gor enje. Les, 
listje in dračj e se nautreč do neke 
mere impregnira, tako da se jih 
ogenj ne prime. 

Poizkusi so uspeli nad vse pričako
vanje in ogenj je bil razmeroma 
kmalu pogašen. 

(Holzmarkt) 

A~IERlSKI BRA~IBNI GOZDNI PAS. 
Zaradi pre]wmernih sečenj so bile 

v Združenih državah severnoameri
ških opus tošene velikanske povr šine 
gozdov. Ko so padli gozdovi, so do
bili prosto pot za razmah peščeni 
viharj i in povodnji, Id so odnašali 
plodno poljsko zemljo in pustošili 
vsepovsod. Oblasti so uvidele, da je 
le s pogozdovanjem mogoče p repre
čili iu omejiti vsako leto vedno večja 
pustošenja. V ta namen je vlada 
napravila načrt, da zasadi pas goz
da, ki naj na zahodn i slrani vele
toka Mississip ija od države Okla
hooma pa do d ržave Dakota brani 
"Veliko ravnino" pred peščenimi vi
harji. 

Po " Holzmarktu", ki j6 objavil iz
vleček iz newyorškega časopisa llThe 
New-York Times" posne01amo, da za
sajajo na VZhOdnI meji VelH:e rav
nine brambni gozdni pas, širok 01.:0-
U 160 h:m. Delo gre dobro od rok, 
ta1.:o so n. pr. samo letos pogozdili 
novih 23.000 ha z 32,000.000 sadik. 
Sedaj je že zasajen ih približno 39 
ti soč ha s približno 60,000.000 sa
dik. 
Računajo, da ho la ogromni gozdni 

pas obvaroval pred viharji dvajset
krat večjo površino poljedelskega 
zemljišča. 

POIZKUSI IZDELAVE LESNEGA 
VLAKNA NA MADZARSlm~I. 

Lansko lela so na Madžarskem 
dela li poizkuse za izdelavo celuloze 
iz domačih surovin, v prvi vr sti iz 
pšenične slame in koruznih storžev. 
Podoba je, da so bi li poizlmsi uspeš
ni in se bo dala dobivati na gornji 
način dolgovlaknasta celuloza, prI
merna za mešanje z bombažem. 
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Dopisi 
TRETJA ODBOROVA SEJA LJUB
LJANSI(E PODRUžNICE JUGOSLO
VANSKEGA GOZDARSKEGA ZDRU-

:lENJA. 

Dne 27. januarja t. 1. se je vršila 
v drušlvenih prostorih v Ljubljani 
tretja odborova seja ljubljanske \'O
družnice Jugoslovanskega gozdars ~e
ga združenja. 

Seje so se udeležili : predsednik 
dr. Fran Vidic, podr.redsednik ing. 
Franjo Sevnik, tajmk ing. Marlin 
Cokl, blagajnik Valentin Tomše in 
odborniki Josip Goederer, in~. Fra
njo JUl"har, ing. Milan Lcnart:lč, jll~. 
Ciril Rihtar, ing. Slanko SoloŠCI\:, 
ing. l'vIirko Suš leršič. 

Na seji jc odbor razpravljal o 
važnih tekočih zadevah, zlasti pa o 
ustanovitvi gozdarskega muzeja v 
Sloveniji, O prcmeslitvi društvene 
gozdne drevesnicc, o znižanju pre
vozne tarife za bmcijevke, o potrebi , 
da se poveča šlevilo državnega goz
darskega osebj a v Sloveniji , tCI' o 
gradivu za .slovenski gozdarski s lo
var. 

Odbor se je soglasno izrekel za 
ustanovitev gozdarskega muzeja, Id 
je za gozdarsko prosveto v Sloveniji 
velike važnosti. Imenovan je bil od
sek treh članov, ki bo prevzel delo 
za llstanovitev te~a muzeja. Muzej 
bo v Mariboru, kjer so v pokraji.n
sImm muzeju zanj na razpolago IJ 
sobe in kjer je sedež gozdarske šole. 

Glede premestilve društvene gozd
ne drevesnice, o kateri se je že vCč
krat razpravljalo in Id postaja vedno 
bolj aktualna, je bilo sklenjeno, da 
si zastopnik podnlžnice ogleda v 
bližini sedanje drevesnice zem l jiščc, 
ki prihaja v poštev za novo drcves
nico, ter na podlagi izvršenega ogle
da slavi podružn. kon]~reten predlog. 

Odbor je ugotovil, da ·visol~e pre
vozne tarife zelo podraže hmcljcvke 
in ROV7.I'očaj o, da raste uporaba 
žičmh naprav, pada pa konzum 
hmeljevk Posledica tega je, da se 
opuščajo hujno potrebna redčcnja 
mladih sestojev, pri katerih se pri
dobivajo hmeljevke. Odbor je skleni.! 
zaprosili komercialni oddelcl-. di
r ekcije državnih železnic, da zniža 
prevozne tarife za 11lneljevke. 

Na sej i se je poudarilo) da držav
no gozdarsko osebje v Sloveniji pri 
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sedanjem številu I1C more izvrševati 
niti najnujnejših poslov ter da je po
večanje števila lega osebja nUjno 
potrebno. Odbor je zaradi tega skle
nil, da zaprOSI glavno upravo 
J. S. U.} da pri minIsLrstvu za goz
dove in rudlllke izposluje povečanje 
števila gozdarskega osebja. v Slove-:
niji . . 

Na seji je bil imenovan posehen 
odsek, ki bo v grobih potezah pre
čislil gl'3divo za slovenski gozda r
ski slovar, ki izhaja v Gozdarskem. 
vestni1.;:u. 
Ljubljanska podružnica Jugoslovan

skega gozdol'skega združenja, 

SUSENJE BIlESTA. 
V nekaterih krajih Slovenije, zlasli 

v Prekmw'ju in v spodnji dolini 
reke Krke in Sotle, je že dalj časa 
opažati posebno vrslo sušenja urc
sla. Sredi polelja breslovo lis lje naj 
prej pordcči, nato porumeni lel' 
končno ovene in se posuši. Včasih 
se na ta način posuši vse drevo, 
včasih pa samo vrh ali posamezne 
veje, medlem ko oslane os tali dcl 
krošnje zelen. Z obolelega drevesa se 
da skorj a z lahkoto odlupilij pod 
njo so modra vIaima, ki se začno 
pri kakšni več all manj vidni rani 
in se širijo navzgor. Na obolelih dre
vesih je skoraj vedno najti tudi čr
vine hrestovega lubadarja (Scolylus 
scolylus, Scoly tus mul Lis triatus), vča
sih pa tudi sledove drugega mrče-· 
sa in znake bele gni lobe. Ce močno· 
obolelo ali subo bl'esLovo dl-evo pre
žagama, je ob zunanjem robu pre
reza (v zadnjih brallikah) lahko naj Li 
temne proge ali Ločke, ki so včasih 
tako gos te, da sestavljajo več ali 
manj sklenjen kolobar. 

Omenjeno sušenje bresta jc nQ.
lezlj iva bol ezen, ki še ni docela raz
iskana. Po mnenju nekaterih pov
zročajo lo bolezen posebne vrste gli
ve (Graphiu111 uImi oziroma CC1'a
toslomella uJmi), po 1DJ1enjn dru
gih pa posebne vrsle bakterije (Ba
cillus ulmi). Ti mikroorganizmi pov
zročijo, da se zamaše .prevodnc 
cevke, l{i dovajaja vodo in drevesni 
sok od korenin v liste, zaradi česar 
pride do sll šenj a listov. Brestov lu
badar, ki ga .ic skoraj vedno najti na 
obolelih drevesih, ima pri sllšenju 
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bresla - kalmI' se doumeva - ve
liko vlogo, in sicer kot glavni razna
šalec te beleznL 

Bolezen so najprej opazili v Ho
landiji (zaradi tega se bolezen ime
nuje ludi "holandska bolezen bre
sta"), in sicer okoli lela 1920. Od tu 
se je bolezen v nekaj letih razširila 
dalje po Evropi ter so jo že leta 
1925 .. opazili v slavonskih breslovih 
gozdovih, zadnja lela pa ludi pri nas. 
Za ~ozdove v Slovenij i bolezen za 
sedaJ ne predstavlja večj e nevarnost i, 
ker jc bres t redek in posamil: pri
mešan drugim drevesnim vrslam. Ni 
pa povsem izključeno, da ne bi bo
lezen zac:cla napadali tudi druge vrsle 
listnatega drevja in s Lem postala ne
varna lu di za naše gozdove. 

Zoper bolezen trenutno ni povsc.1]1 
zanesljivih sredslev. Znano pa .Ic, 
da se bolezen š iri skozi rane na 
drevesu, ki j ih povzroča čl ovek. vre
menske nezgode (vihar, sneg, shela) 
in gozdu šlmdljhri mrčes, zlas li bre
sLov lubadar. Zalo je važno, da se te 
poškodbe čim bolj omejc in se zlasti 
zatira brestov lu.badar, ki ga homo 
najuspešneje unit:ili na ta način, da 
lakoj posekama brestava drevesa, bl'ž 
ko se pokažejo prvi znaki bolezni in 
da skorjo S teh dreves olupin~o in 
obenem z vejevjem sežgemo. Iz gozda 
je tudi redno odstranjevali slabobl:l , 
podjarmljena in poškodovana bre
slO\;a drevesa, ](er se vanje lubadar 
najraje naseli. 

Ing. Martin C o k l 

PRA VI TURISTI NISO TArU! 

Drvarji so si poslavi li na Klopnem 
vrhu poleg drvarske koče lmhinjo. 
Kakor jc že navada, so puščali vso 
posodo Jear zunaj v kuhinji . Pred 
dvema letoma je prišla Ila izleL11 po 
Pohorju k tem drvarj em skupina 
nekih turistov in jih poprosila za 
porabo kUhinje. Drvarji so jim lo 
radevolje dovolili . Turisti so si ku
hali in se dobro zabavali. V zahvalo 
pa so na koncu n aložili na ogenj 
še vsa preos tala pripraylj ena drva 
in - vso posodo. Ni si težIm mi
slili, kako presenečeni in ogorčeni so 
bili drvarji, Im so se vrnili s težkega 
dela in so videl i, da so vsa drva 
zgoreJa in je posoda n erabna. 

Dogodek je več kot žalosten in 
potrebno je. da ga javno čim ostreje 
obsodimo. To niso biH turisti , mar-

več le v turiste napravljeni vanda
li. Preprii::ani smo, da je to gotovo 
osamljen in izjemen primer, vendar 
more imeli ludi Lalm posamezno niz
kolno početje za turizem težke posle
dice. Prizadeli gozdni delavci vidij o 
Qdslej v vsakem planincu in izletll iku 
enega od teh l)l uristov", in nič čud
nega ni, če so po lakih izkušnjah 
n ekateri delavci in gozdni posestniki 
do turistov neprijatelj sko razpolože
ni, saj ni pred njimi varen ne gozd, 
ne divjad in ne ostalo imetje. 

Upajmo, da se taki primeri ne bo
do ponavljali in da ljudstvu ne bo 
treba krivili I.uriste gozdnih pusto-
šenj in požarov. M. 

"TVORNICA PAPIRA D. D." .JE 
• ZVI~ALA GLAVNICO. 

Zagrebška papirnica "Tvol'nica pa
pira d. d." je sklenila povečati svoJ 
kapilal od 4 mil. din na 10 mil . 
V la namen bo izdala 30.0(}() novih 
delnic po 200 dinarj ev. Prednost pri 

'nalmpu imajo dosedanji delničarji, 
in sicer imajo pravico na vsaki dve 
stari dclnici kupili šc lri nove. 

.,SLA VONI.JA D. D." ZNI:lUJE 
, GLA VNICO. 
Zagrebška 1 vrdl,a za lesno indu

SlTijo "Slavonija d. cl. " je sklenila 
znižali svojo glavnico od 13,000.000 
dinarjev na 9,750.000 din . Znižanje 
se bo izvrš ilo lako, da se bo zmanj
šal a sedanja minimalna vrednost 
delnic od 100 dinarjev na 65 din. 

IZIWIUSCANJE IN POGOZDOV A
NJE POLJSKIH DRZAVNIH GOZ

DOV. 
Odločilen vpliv na gospodarstvo 

Polj ske ima uprava državnih goz
dov, ki zavzemajo skoraj polovico 
vseh gozdov. V državnih gozdov ih 
so obsegale sečnje l. 1936/37 23.100 ha 
in pogozdeno je bilo s saditvijo 33 
tisoč 800 ha. V zadnjih petih lelih 
je bilo posekan.ib 122.000 ba in po
sajenih 171.000 ha. 

V NE~lCIJI STEDIJO Z LE;SOM. 
V Nemčiji so sldCJli li , da ne sme 

b iti letošnja sečnja večja od prcd
lanske. Obenem je bilo sklenjeno, 
nadzirati porabo gradbenega lesa in 
povsod zahlevati največjo štednjo. 
Na novih stavbah nameravajo rabiti 
meslo lesa več cementa, železa i. dr. 
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar 
(Pomen znakov in 

deblovina ([/ 21 ). - Ta izraz (S lamm
holz) hi mogli porabili tudI v raz
širj enem pomenu za Derbholz -
(masse). - [S ul 

drevesni na - die ' Baummasse - [SuJ 
ela\ (1/ 189). - Za isti pomen bl 

lahko vzeli besedo posek,-a 
gozdni bor (1./ 46) ~ rdeči bor. -

(Glej opombo pod rdeči bor !) -
[Suj 

gozdni bor (1/115) - glej moji pri
pOlUbi za rdeči bol' in rdečo smre· 
ko! - [Sul 

grmišče - je kraj (svet), ].:jer ~r
!Doyje r as te. Ne pomeni pa gozaa, 
kakor n . 'pI'. letvenik, vrbnik. ,Reči 
bi morah grmnik ali gl'mo vnik. 
To bi bil gozd, ki ses toji iz gr
movja in ga kot takega tudi yzga
jamo. Grmaslcmu malovr cdnclTIl! 
gozdu pl'avijo na Gorenjskem 
"čmovje", t: tll11ovje (šmllovje).. To 
zadnj e pa n ima uič slmpncga z ' 
izrazom šuma - gozd, ker alpski 
Slovenec "šumeu za ' gozd ne 
pozna. Pod besedo "šuma" pa v 
nekaterih kraj ih razumejo posebej 
šc mlad gozd. - [Su1 

hosta (I/115) - Ta beseda pomeni 
y oŽjem smislu živo odsekano ve
jevje, dočim je "dračje" trhla, sa· 
mo po sebi odpadlo vejevje. - [Su] 

kolosek (1/189) = količevj e, kolovec 
- Ta izr az spada ob strall lIgolo
seka", pomeni pa širino Udšča 
raznih vozil. Za tak les v gozdu 
je možno samo količevj e, kol ali 
pa če je lO posebna oblika goji lYC 
in i zkoriščanju gozda )mlovec" ka
kor šlorovec in pOdobno. - [Sul 

letna (L/21) - Pravilna slovnicna 
oblilm je letina z llcn30'lašenim 
"i", ki v živi govorici izpada. "Let
nica" je z~olj pomanjševalna obl i
ka kUne In ne more pomcniti Ic 
meje med leLinami. Ta neleiesna 
meja uima pl'al~ličllC vredn osti in 
se po p ot rebi Jahlw opiše, ker bi 
sicer nastala llcsporazumljenja v 
pomenih. Ker je " Ietnica" tudi š tc
vill.;:a leta l~al~cga dogodka, nam 
ostane samo letina kot nedvoumna 
in pravilna. - [Su1 

macesen (1./ 46) = mecesen . - Pov
sod sem ~ li ša l le "IDceesnovec" itd. 
Kakor večin a to besedo izgovarja) 
Lako jo mnogi tudi pišejo ne gle
de na Slov. pravopis. - [Sul 
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kratic, glej s tr. 21 1) 

D1ladovje (1./ 92) ~ mladje, mladičj e. 
- [Suj 

rdeča smrek. (1./ 46) - Ce ji že tre
ha dopoln ihlcga atributa, jo bomo 
nazvali samo navadno smreko. Tu
di poetična n emška "Edeltanne" 
nima zavoljo svojega žlahlnega 
imena nič bolj šega lesa; r azprav
ljanj e o leh l'ridevkih pa diši že 
po Prešernovi zahavljici o kaši. 
Sem !!ipada tudi "Vajmutov" in 
"zeleni" bor. - [SuJ 

obrša - krošnja. Izraz prihaja mor
da od besede: bršec, hr š3, bršca, 
(brs t, brste Li l' ki pomeni na Go
renjskem ne .. aj gosto, brez reda 
zraslega in zaras tlega. Spominj' a 
pa beseda lud i na izraze: vr 1, 
vrša, ovrša, obrša. Izraza krašnja 
ljudstv,o za drevesno "krono" nc 
pozna, ker ima v ljudski govorici 
dru g pomen. - [Sul 

osIrolisli javor (1./ 115) - (Aeel' 1'1.
tanoides). - Lislj e je le ostro ko
ničaslo ! Ali ne obstoji domač izraz 
med dryarji ? - [Sul 

po(lmladek, podmladilf (1./ 93) - Mo
ramo ločiti pojem pomladiti in 
podmladil i ! Glej mojo pripombo ! 
([/213). - [Su1 

)loseka,-e pa za- prostor, kjer smo 
sekali. - [Suj 

llosek ~ e ta l. - [Suj 
rdeči bor (Pinu s silvestris) - Pri 

nas je uveden izr az navadni bor. 
Mnenja sem, da že uvedene izraze, 
ki jim slovni l::no ni l\a j očitali , 
pu stimo, l::eludi 1110rda že ucloma
čeni izraz ne označuj e predmeta 
lako učeno kakor li:al~ nov izr az. 
SpošLujmo prcd nami storjeno de
lo, ki ga je velCl' časa že pre
či s til! Zatorcj uporabljajmo izra
ze: n avadni bor (Pinus silvestris), 
črni bor (Pin us lar ico), gladki bor 
(Pinus slrobus), ruševje (ruševec, 
Pinus montana), limba (Pinus cem
bra) i. dr., kolikor j ih že imamo. 
Skrbimo pa za l?oimenovanje, ki 
jih še nimamo ali še niso us talj e
na. Strinjam se s s L aHščem (N -
1/164) - [Su1 

roparska sečnjo (1./ 93) ~ ropno seč
nja - Ta beseda je boljša kot ro
parska sečnj a, ki naj bi pomenila 
sečnjo na ropanje ali seČlljo na 
rop, torej ropna sečnja, ne sečnja 
roparjey. - lSll-
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Lesna trgovina 
Velike črke pomenijo posamezne pokrajine v Sloveniji: A = Z~ol'nja 

Savska dolina, B = Kokrška dolina, C = Kamnik-Zagorjc, C = Savmjska 
dolina, D =Saleška in .Mislinjsl{a dolina, E = Mežiška dolina, F = Dravska 
dolina, G = Južno Pohorje, H = Slovenske gorice, 1 = Prekmurje, J = 
Dravsko in Plujsko polj e, K = Krajina, L = Dolenjsko, M = Bela Krajina, 
N = Notranjsko, O = Polhograjsko . Cene veljajo za p lm (m S), v kolikor 
ni drugače napisano. 

Cene lesa v febrnarju 1939. 
Stoječ les 

Hlodi: smrekovi A 90- 100, borovi nad 30 cm A 140, [ 180, macesnovi 
A 200-250, bukovi AlOO-130, vrbo vi in topolavi nad 30 cm 1 180; brzo
javni drogovi: boro vi 1 90-100. 

Izdelan les, na postaji 
Hlodi: smrekovi A 1GO, C 140-200, J 170- 180, bOl·ovi A 200, [ 240, J 

160- 260, macesnovi A 250-300, C 300, bukovi A 160·-180, C 200, hra
slovi C 250, I 500 in 600-900, J 25-35 cm 350- 500, nad 35 cm 650 do 
900, jelševi 1 nad 30 cm 240, vrbovi in topolavi I 230 cm; brzojavni dro
govi: borovi r 170, J 160- 195; jamski les: smrekov A 120-130, borov C 
100, 1 140, J 85-120; celulozni les: A 130-135, C 80-120; kolarski les: 
jesenov .T 300-400, brestov 200-400 j trami: smrekovi A 220-240, smreko
vi in bOl'Ovi do 20 cm J 200-300, nad 20 cm 250-350; pragovi: kos, 
hrasto vi 1 35- 110, bOl'ovi I 25-30; drva: bukova drva A 90-100, C 85, 
1 110, J 95- 100, hrastova J 70-75, jelševa, vrbova in topolova 1 90, J 40 
do 65; hrncljevke: kos C 1"50-4, drCVC$DO kolje: smrekovo J 1-2, aka
cijevo in kostanjevo J 2-3; sle.lja: voz J 40-50. 

Cene javorovega furnirskega lesa v Bosni. 
Po "Jugoslovensl(em Lloydu" posnemamo: Javori, Id imajo debla pri

merna za furnirsk i les, so zelo redki in dragi. V furnirje se predelujejo 
predvsem hladi rebrastega, pličaslega in cvetaslega javora. Boljša vrsta 
rebrasle javorovine ima ceno, franko vagon, din :l800'-, slabša vrsta pa 
din 1200"- do 1500'- za 1 mSj najdražja je pličasta javorovina, katere 
1 m S slanc do 3500'- din . Slabša pLičasla javorovina se plačuje, [ranko vagon, 
din 1800·- do 2200'-, še slabša (III. vrs la) pa 1200'- do 1500·- din 1 m'. 
Trgovina s Lo javorovino je zelo tvegana. Pogosto mora trgovec že za samo 
iskanje teh dl'eves potl'ošili precej denarja, tako n. pr. plača kmetu, ki mu 
česlo šele po dvo- ali tritedenskem isl{anju odkrije dragoceni les, za vsak 
m S nagrado 1000"- din. 

Lesne cene vllaliji. 
Mehek les iz Italije: konične jelkove deske 20- 60 mm, 1 570, II 405, 

lIT 305: r cmeljni, 4 ol 345; koni čne macesnove deske 20-60 mm r 655, 
II 545 in IrI J55; topolovi žagovci 15-25j topolov celulozni les 12j obrob
ljcnc Lopolove deske 230-24-v; neobrobljene topola ve mizarske deske 250 
do 260. Mehel, les iz inozemsh'a: jelkovi trami, uzo Trst 300; jelkovi re
meljni, 4 m 425; jelkovi trami uzo Trst 280j deske 1 od 20 mm 640, 
II 450, II navadne 39J, III 350; jelkovi remeljnl 1 in II 4 m 380; macesnove 
deske 1 od 20 mm 735, II 600 in III 390. Trd les: parjenc slavonske bukovc 
deske I 850 do 9JO; slavonske hrastove deske 1 1150-1250, ]] 1000-1100; 
italijanske hraslove deske 500-600j orehove deske 800-1050j slavonske 
jesenovc deske 1100-1350; bukovc deske 450-500; jesenove deske 650 
do 750j kostanjeve deske 400-,150; italijanske bl~estove deske 500- 51Oj 
robinjeve deslm 500-600; orehove deske 800-1250; črešnjeve deske 400 do 
420j jelševe deske 29D-370j lipove deske 450-500. Vezane lesene plošče: 
jelševc 3-10 mm 2100-2500; brezove 3-10 mm 2400-2700. 

Cene so računane v lirah za 1 plm franko skladišče v Milanu. 
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Podaljšanje jugoslovansko-madžarske trgovske pogodbe. 
JUfloslovanslm-madžarska trgovska pogodba je iztekla konec lanskega 

lela. h.c!" se niso mogla vršiti nova pričakovana pos:ajanja, je bila pogodba 
podaljšana do 30. junija t. l. Nova pogajanja se boCiO vršita v februarju ali 
marcu in upamo, da bodo padle dosedanje ovire naš~ga lesnega izvoza 
na Madžar s!w . 

Jugoslovanski les na madžarskem trgu. 
Inozemski trgovski časopisi poročajo, da bi mogel biti izvoz jugoslovan

skega lesa na l\'1adžarsko večji, če bi bilc naše žage bolje pripravljene za 
potrebe madžal'skega trga, pri nas da se žaga pretežno les dolg 4 Ol, a 
Mndža.rs]m rabi blago dolgo' 5 in 6 m . Trd ijo tudi, da je žanan les iz Jugo~ 
slavij e }(valilalivno s lab. Tako s ta si n . pr. jugoslovanska V. vrsta in ro
munski sorlimen t F . C. enaka samo v cen i, raz likuj eta pa se v kakovosli. 
R0I111U1Sko blago F~ C. ima največ 10 do 15 odslo Uwv jelkovine, jugoslo
vansko blago (ludi dobro bosanskega izvora) pa ima 40 do 50 odslolkov 
jelkov ine. 

Lisli n adal je poročajo, da je lani v precejšnji meri ovirala jugoslovan 
ski izvoz na Madžarslw nizka voda na -Donavi. tako da je os talo mnogo 
jesenskih pošilj k v beograjskih skladiščih . 

V trgovskem pogledu so se po inozemskih poročilih posJi razvijali gladko 
in brez pritožb. Izvozniki so dobili blago p lacano v kralkem času. Jugoslo
vanski lesni kont ingent za Madžarsko je sicer razmeroma majhen, toda 
bosensko podjelje Sipad je po svojih izjavah še vedno pl'ipravljeno poslaLi 
na Madžarsko nekaj s to vagonov lesa. 

I\. Lem poročilom dodaj amo, da je jugoslovanski izvoz na Madžarsko r es 
nenaravna slab in da bi bilo potrebno omogočili izvoz zlasli iz Dravske 
doline, ki je s svojimi gozdovi najbližja madžarsl\Cmu trou. Seveda bi pa 
bilo potrebno, da se v Dravsld dolini dosedanji način prede~ave in sorliranja 
lesa na žagah izboljša tal.:o, da bo blago v vsakem OZlru us lrezalo zahtevam 
madžarskega lesnega trga. 

Trgovinska pogajanja med Jugoslavijo in Anglijo. 
V kratkem času bo prišlo do novih trgovinsl{ih pogajanj, za katere se 

že zbira polrebno gradivo. 

Spanija rabi velil<o lesa. 
Za španski lesni bog vlada v vseh izvoznih lesnih državah veliko 

zanimanje; Span ija bo nanu'eč rabiJa v naj kr ajšcm času vel iko lesa. Za njcn 
trg se zanimajo Svedska, Finska, Poljska, Rumunija in Jugoslavi ja Za 
izvoz v Spanijo ima Jugoslavija zelo ugodno s ituacijoj potrebno je samo 
uvesti izvozne možnosti za neposredno prodajanje. 

No,'a švicarska povpraševanja za les. 
le ,~ lanskem Gozdarskem vestniku srno omen ili , da bo švicarski trg 

polreboval nadomestila za lesni uvoz iz bivše Avstrije. Našo vest potrjujejo 
sedaj razni časopisi, ki poročajo, da se Svica zanima za uvoz iz Francije 
in da namerava uvažati precej mchJ{cga lesa tudi iz Poljske, Ceško
Slovaške in Ju~oslavije. Upajmo, da bo uvoz iz Jugoslavije znaten, ker 
imamo zaradi l.lliŽille najmanjše prevozne stroške. 

Lepenkaste škalle za izvoz pomaranč. 
Poročaj o, da je v olwJici Jaffe (Palestina) postavlJena tovarna za lepen

l{aste škalle. Rabili jih bodo za izvoz pomaranč. Trdi se, da bodo zar adi 
boljšega zračenja sadja primernejše od lesenih zabojev. Računajo, da bo 
tovarna izdelala vsako leto 5,000.000 škatel, in tako krila eno tretj ino vsa
Jw lelne polrebe po zabojih. 

Zboljšanje na mednarodnem lesnem trgu. 
Iz Stockholma poročajo, d a se je s tanje mcdnarodnea:a trga v januarju 

precej zboljšalo~ l{er ni velikih ruskih pOlludb na anglešl(em trgu. 
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Lesna Irgovina v februarju 1939. 
(Od posebnega dopisnika Gozdarskega veslui1m.) 

Ker glede lokalne situacije Jcsuega trga ne moremo ugotoviti nobenih 
novih momculov, ki jih ne bi že omenili v zadnjih številkah naše~a lista, 
in ker se položaj tudi sicer ni iZI>remenU, hočemo tokrat seznamli naše 
bralce z zanimivimi ugotovitvami, (1 smo jih koncc februarja brali v ne
kem našem strokovnem listu. 

Casopis "Drvotržac" (Zagreb) je v članku "Gdjc stojimo ?" prinesel ua 
uvodnem mestu vest, da se po nekih obveslilih iz Sušaka domnevno na
merava monopolizirati ves uvoz lesa iz Jugoslavije v Italijo. List ugotavlja 
povsem točno, da bi to pomenilo novo zapreko za povečanje prometa z 
Italijo in bi ostvaritev tega načrta naletela na velik odpor ne le v krogih 
našega gospodarstva, temveč tudi pri italijanskih gospodars lvenikih, Id 
nikakor ne gledajo s simpatijami na ta načrt. Clankar izraža upanje, da 
bodo naše in italijan ske gospodarske ustanove našle v skupni al;;ciji način 
in sr edstva, da ne pride do realizacije tega, za naš izvoz v Italijo brez 
dvoma zelo škodljivega, načrta. 

V istem članku lmmentira list nadalje glasove, ki se širijo v zvezi z 
domnevnim povečanjem železniške tarife. "Bilanca tesnega gospodarstva 
je za lansko leto tako neugodna, da je treba iskati z vso vnemo novih 
poli za njegovo ozdravljenje. Z novimi obremenitvami lesnega gospodarstva 
leh poti brez dvoma ne bomo našli. Clanlmr se Ludi bavi z vprašanjem 
odnosa med državnim in zasebnim gospodarsl vam, oziroma med držav
nimi in zasebnimi podjetji. Važnega vprašanja se dotika z vso opreznosljo 
in obzirnost jo in le ugo Lavlj a, da je ravno zasebno lesno gospodarstvo v 
leLih najhujše krize dolmzalo svojo zdravo življenj sko biLnost. K temu bi 
radi mi pridali le še to: nedržavna podjetja niso pralidržavna, če se nahaj ajo 
v rokah zasebnega gospodarstva. Na merodajnih mestih bi pa morali to 
vsaj Lolilw upoštevali, da ne bi v prai{si teh dveh pojmov mešali. 

To bi bile v glavnem misli iz omenjenega članka, ki je izšel v odličnem 
strokovnem glasilu. V vsem članku je dobili le eno samo sveUejšo to čko: 
da se namreč kmalu nameravajo začeli pogajanja med našo državo in 
Veliko Britanijo za sklenilev no ve trgovs\;;e pogodbe. Clankar upa, da se 
bo znalo ob Lej priliki izkoristiti zanimanje angleških gospodar stvenikov 
za naš les, Id se je baje zadnje čase dokaj povečaJo. 

Ob tem stvarnem članku si lah.l<o ustvarimo jasno, pa žal malo raz
veseljivo sliko o vprašanju "kje s tojimoj, v lesnem gospodarstvu. 

Povpraševanja iz inozemslva. 

74 _ . \Vien: dna za sila; 
79 - \Vien: dna za sila; 
VO - Tel·Aviv: papir, lesene vezane 

plošče in žagan gradbeni les; 
92 - Bologna: surove kunje in li

s i č/" e lmžej 
94 - Mi an : les; 

103 -

106 -
108 -
116 -
117 

125 -

New Yorlc rezljani ročaji za 
dežnike; 
London: lesena galanterija; 
Praga : lesene vezane plošče; 
Atene: les; 
I.evekusen - Schlelusch (Nem
čija): gobe; 
London: mcd. 

Ponudbe Iz luzemslv8. 

21 - Podravska Slatina: kože; 
29 - Belje : sveže sladkovodne ribe. 

Pripomba: Interesen ti naj se obr
nejo za naslove na Zavod za pospe-

ševanje zunanje trgovine Beograd, 
Ralnički dom. Pri vprašanju naj na
piše.jo . zapor~dllo številko povpraše
V3.l1Ja lil lu·aJ. 
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Valute in devize 
Uradni tečaji za marec 1939. 1 čilski pezos . . din 1'25 

Finančni minister je določil za 1 turšl~a pap'irnata lira II 35'20 
marec sledeče uradne lečaj e, po 100 albanslah frankov 1630'-
kalerih se imajo izplačeva l i lakse po 100 francoskih frankov ,, 131'50 
zalwllu o taksah, sodne pristojbine 100 švicarsldh frankov " 1155'-
i. l. d.: 100 italijanskih lir " 232'-
1 napoleondor din 305'- 100 holandskih goldinarjev " 3720'-
1 zlala turška lira ,, 346"50 100 bolgarskih levov . ." 45'-
1 anglcšld funt ,, 238'- 100 rumunskih lejev II 11~/53:= 
1 ameriški dolar " 50'70 100 danskih kron 
1 l\unadski dolat' " 50'30 100 švedskih kron " 1255'-
1 nemška marka 14'- 100 norveških kron " 1225'-
1 poljski zlot 9'50 1QO španskih pezet . . 160'-
1 be lga S'55 100 grških drahem .. " 3S'50 
1 I 

ffM " 9'- 100 c:ešlwslovašJdh kron 150'50 _~ • . . . . n n 

1 Jruzilijansld miJrajs ,, 2'55 100 finskih mark lJ 10,1'-
1 egiptski funl, . ,,238'50 100 letonskih lalov l> 178105:= 
1 palt'slinski funl. >1 238'- 100 iranskih l'ijalov " 
1 urugvaj ski pezos ,, 16'- Tem tečajem je že prištet pri-
1 argentinsld pezos ,, 10'SO bitek (lIpl'im"). 

Mali oglasi 
SU~IARSKI LIST, mesečna gozdarska 

revija, ki jo ureja univ. prof. dl'. 
Levakovič in izdaja "Jugoslovan
sko šumarsko udruženje" v Za
grebu, Vukolinoviceva 2., slanc 
100'- din le lno. 

GONILNE JERMENE iz la najbolj še
ga usnja za ža~c, mtine in Lo var
ne ima v zaJogl Ivan Kravos, Ma
ribor, Aleksandrova c, 13. 

DRAGUTIN CUTlC - ,-dova. puškar
na in trgovina z oroijcm, Mari
bor, Slovenska uli ra 18, Zaloga 
samokresov, avlomatičnih pištol, 
lovskih pušk in vseh lovskih po
treošt·in. Laslna delavnica za po
pravila, izdelovanje novega orož
Ja, montaža daljnogledav i. t. d. 

Seme in sadike vsako,'rslnega drevja 
nudi "SUMA" družba z o. z. 
podruill ica Zaareb, Boškoviceva 
ulica 33. Cenik je priložen! 

Prvovrstne in cenene lovske in šport
ne srajce, iza:o tovljene pa tudi 
po meri narejene, dobite v mod
ni lr~ovini in izdelovalnici pe
rila ,VAN BAB 1 C, Maribor, 
Gosposka ul. U 

Knjiga: Dečji <Ian za pogozdovanje 
se dobi pri gozdarskem odseku 
l<r. banske uprave v Ljubljani. 

72 

FOTO - APARATI najnovejši modeli 
KINO - APARATI v največji iz
biri. Specialna foto-trgovina Jan
ko Pogačnik, Ljubljana, Tyrše
va c. 20. Kvaliletna amalcrs}.w 
izdelava. 

Knjiga: Ing. Anton Sivic, Poljudna 
navodila za merjenje lesa, 11. iz
daja, se dobi pri Kmetijski druž
bi v Ljubljall1 za 12'- dinarj ev. 

({nliga: [n~. Viktor Novak, Pralika 
za gozone posestnike, se dohi pri 
Kmetijski družbi v Ljubljani za 
6'- dm arjev. 

' Knjiga: Ing. Vi1<Lot' Novak, O ure· 
janju gospodarstva z gozdi, se 
dobi pri gozdarskem odseliu kr. 
banske uprave v Ljubljani za 
30'- dinarjev. 

Knjiga: Ing. Jože Mildavžič, ({mel
sko aozdarslvo, se doLi pri po
družnici Jug. šumarskega udru
ženja v Ljubljani, Gosposvelska 
2/1I, za 8"- dinarjev. 

Knjiga: Ing. Mirko Sušleršič, Naš 
~ozd se dobi pri Družbi Sv. :Mo
Horja v Celju za 52'- dinarjev. 

Knjiga: Ing. Vojko Koprivnik, .Ju
goslovanski lovče"i zapiski~ se 
dobi pri ing. Vojku Koprivniku, 
Beogi'ad, Zadarsl<a 10/1 za 30'
dinarjev. 
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Problem našega gozda 
li)g. Mirlw Suš ter š i č (Ljubljana) 

(Konec) 

III. 
Z(l pravihl0 p r esojau je našega Lrajncg':'l gozdnega gospodarslva 

nam uramUl slaListika s syojimi, četudi podrobnimi podaU.::i o iz
koriščanju gozdov in gozclnjm kalastrol11 , n e zadostuje. Ne YCl11o., 
namreč, kakšno je dejansko s tanje naših gozdov, to je, koliko lesa 
resn:ično st,oji v gozdih, n adalje les katere vrste, slarosli, debelosti 
in kakovosti ter kaJ{šen je dejanski prirastek in kakšna jc kakoyosl 
rastišč (tal ), ki producirajo gozd i ld. Po črkah zakona je ludi prc
oej vseplo, kakšen jc gozd, samo da jc. Izjemo dela zakon Je pri 
vars tvenih (z aš či l:ni il ) gozdib, kjer predpisuje najmanjšo količino 
lesa, ki mora oziroma bi morala stal i in os laU na vsakem hckta rju . 
Našim r azmeram ta predp.is ne uslreza. 

Vse pobude zadnjih lel so leži1e za čim večjim pogozdOyanj c111 ~ 
da se tako zagotovi izvir lesa ln se zaceUjo ran(" ki jih j e naši1n 
gozdom prizadela vojna in ])Ovoj11a doba s svojo "konjunkluro". 
Slvar stalistike j e, da n am pokaže, ·ali smo z naravnim in umetnim 
pomlajevanjelll v r avno težju. Gotov,o je, da poseke, ki jih bo treba 
umetno pogozditi, rastejo v istem razmerju , kakor se manjša možnost 
naravne pomladitve. Ta p a je odvisna od ploclitvelle zrelos ti gozdov. 

Drevje - kakor vsa živa bitja - doseže plodnost šele p ri do
ločeni starosli ; pri gozdnem drevju jc la za naše pojme razmeroma 
vjsolw. Z naprcdkom tehnike in indusLrij e, zlasli kemičnc, pa trg 
potrebuje čedalje več dr obnega, to j e m lajšega lesa. Zalo gozdn i 
posesLllik, predvsem mal i, ne ča1i:a na IclmiČllo zrelost lesa, ki 
prjbUžno odgovarja lndj plodilv,eni zrelosti drevja, marveč izrabi 
, )~onjunkluro n in poseka mlad les, ki mllogokrat še ne semeni ali 
vsaj slabo semeni. Se]\:a v "prcbiranju", ker se lako naj laže jz
ogne zakonskim predpisom\'!) in izbira se\'cda naj lepši les, ker bi 
slabega iu predrobnega ne mogel vnovčiti. Po predpisih tudi ni 
primor an, da bi lako prered6eu gozd pousadil ali podsejal. Tako 
preraslc tla gozdni plevel in grmovje; brezobzirna paša uniči še 
oslalo, tako da gozd pos.Lan e gmajna in ne daje sploh nobenega. 
donosa. 

Izkoriščanje mladih in premladiil gozdov l;ri nas hi tro napreduje 
in s Lem seveda poLrebq večj ega pogozdovanja. V kmetskih gozdih 
danes zevajo velike praznine, ki bi statislično ugotovljene znatn o 
zmanjšale gozdne površine. 

Tako polagoma peša plodnost tal in gozda. Kot posledica ta
kega negospodarskega izkoriščanja pa je nujno zmanjšanje zaloge 
lesa v gozdih. To dejstvo j e staro kakor človeška naselja in nas 

*) Po sprejemu članka je izšla baJlova Nar,cdba " o gospodar jenju z 
nedoraslimi gozdi (Službeni list 1938., št. 351211 in Gozdarski vestni1{ 1!)38.~ 
slr. 137 in 138.), s kater o se namerava prepl"ečiti tako "prebiranje". ~ 
Uredništvo. 
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prikrito, pa zvesto sprem lj a od roda do roda. Do danes so se 
gozdne razm er e tako zaostrile, da je za pogozdov(Uljem najbolj 
pereč problem naših gozdov: r eš ite vi n oh r a 1l ite v 1 e s 11 i h 
zalog v s es loj ih. Izropanje gozdov usodno preti, da poruši 
gospodarsko ravnot,ežje večini naših kmetij. Kajti -razdolžitev kmeta, 
kakršna je v teku, se ne da izvesti za vsak rod. 

S kak·o pospešenost jo kopni glavnica gozdov, nmn ni znano, 
ker o tem manjka statistike, vemo in čutim o Ic, da se to brez
d;yomno godi, }.~ar nam površno kažejo že številke naše stati stike 
in primerjava dognanj naš-ih sosedov, ld so v tem pogledu zoraIl 
že nekaj lediue. 

Kakor sem v prvem poglavju navedel, posekama skozi zadnja 
tri leta po 2.5 mil. m' lesa na 700.000 ha gozda. Sicer nradna sta
tisliJm izkazuje za leti 1933. in 1934. približno za 1 mil. m' manj, 
kal' pa je izjemna posledica izredne gospodarske depresije. Gotovo 
je, da je povprečno izkoriščanje precej preko 2 mil. m' . Za rav
notežje bi torej s lehernemu bektarjll gozda mora lo prir asti vsaj 
3.5 mS lesa. Da bi se zaloge lesa ne krčile in da bi imeli tak pri
ras tek, bi pa moralo na vsakem hektarju stati najmanj 180 m ' lesa, 
zlas ti če vpoštevamo povprečno slabo kakovost ras Lišč (tal ) in 
dejstvo, da je večj a polovica lesa bukev, ki počasi prirašča. 

Da bi pri nas gozd mogel zadostiti lem zahtevam, bi moral 
vsaj ua površ ini imeti povprečno staros t kakih 70 let z zarast jo 
0.7. Kdor ve, kakšen je tak gozd v naravi, mu bo jasno, dn. je to 
za naše razmere ideal, od ka lerega se sta lno oddaljujemo. 

Mislim, da je kalkulacija v sta tistiki 1. štev. Gozdarskega vesl-
11ika 1938. še dokaj optimislična in da je dejansko stanje' lesnih 
zalog slovenskih gozdov še znal110 s labše. Težko, ela bi povprečna 
starost gozdov, ki pridejo za izkoriščanje v poštev, kaj znatneje 
presegla 50 l,et, zarast pa 0.5. Poglejmo le kmelske gozdove, ki 
jih je kakih 500.000 ha, kakšlu so! I z vsega l·ega la ltko sklepamo, 
da jemljemo gozdom okoli čelrlino lesa preveč, kar gre na račun 
glavnice, ki se zavoljo tega pospešeno manjša. Pozabiti ne smemo, 
da imamo okrog 200.000 ha varstvenih (zašči111ih ) gozdov" v ka
terih je izkori ščanje močno omejeno in deloma ludi nemogoče. 
Hazen tega paša in s telj arjenje občulno manjšala donos znatnega 
-dela gozdov. 

Postavimo, da posekamo ua leto 700.000 m' lesa preveč. To 
bi dalo na vsak hektar naš.ih gozdov 1 Dl' . Upadanje zalog lesa se 
torej vrši razmeroma počasi in za neveščaka nekako prikrito in 
'neopazno. Zato se do zadnjega časa o tem n i dosti ali nič razprav
ljalo v gospodarskem svetu. Za laika, čeLucti izo braženca, je gozd 
.žal šc vedno po navadi trdno zaprta knjiga in domala nerazumljen 
·svet. Pa tndi če bi jemali gozdom po hektarju samo '/ , Ol ' lesa več, 
kot ga priraste, nam mora bili jasno, kam to vede. 

Res je, da so leta slabe konjunkture na lesnem trgu n ajbOlj ši 
.gojitelj gozdov. Toda v taldh letih se gOZdlU posestnik zadolži 
in mora zalo v ugodnih časih več sekati, da se reši dolgov. V 
s labih letih pa se tndi manj briga za nego gozda in za pogozdovanje . 
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Ve.čkrat je tudi zaradi nizkih cen prisiljen sekati toliko več, da 
tako zadosti svojim obveznostim. 

Znamenje s talnega nazadovanja lesnih zalog je pojav, da danes 
mnogim kmetijam primanjkuje lesa za domače potrebe, medtem 
ko so prejšnji rodovi lahko les še prodajali. 

IV. 

Ob pogozdovauju, ki je na sebi enostaven problem, se nam 
torej odpira drugo, sila važno iu skrajno težko vprašanje, namreč: 
-ohranitev neke slaIne zaloge lesa kot glavnice v naših .gozdih: 
()ziroma njega postopno povečanje do normalne zaloge. Ako poel 
normalno zalogo razumemo polovico one najv,ečje lnase lesa po 
hektarju, ki je v danih okoliščinah z vpoštevanjem vseh faktorjev 
dosegljiva, bi bil lo ideal, kaleremu naj bi se skušali bolj ali manj 
približali. 

Ce hočemo ugotoviti raven našega gozdnega gospodarstva, je 
neobhodno potrebna smotrna inventarizacija gozdov, da bi končno 
vedeli in ne samo ugibali, kaj imamo in česa nimamo. Ta izpopol
njeni popis imetja bi bil izhodišče za nadaljnje ukrcpe, ki bi se 
raztegniti na vsa področja od zakonodaje pa do vnov6evanja gozd
nih produktov. 

Ako pomislimo, da gozd vsaj po površini tvori skoro polovico 
plodne zemlje in s tem skoraj polovico posesti kmetij , nas prese
neča, da je gospodarska organizacija te panoge tako zaostala na
sprali drugim panogam kmetijstva. Ne mislilTI tu lesne indusb-ij e 
in trgovine; ki imata s tem vprašanjem le posredno zvezo :in sta 
zru'adi svojega značaja do neke mere neJ\:uko krivi upadanja lesnih 
zalog naših gozdovj pospeševali smo namreč prodajo lesa, nismo 
pa intenzivirali prirastka v naših gozdih. 

Gospodarstvo no vejše dobe, zlasti po svetovni vojni, zapnšča 

liberalno "individualistične osnov,e in prehaja v družbeni sistem, kjer 
posameznik ni izpostavljen tolikemu riziku podjetja in kjcr se 
večja skupina z večjimi sredstvi in možnostmi v gospodarski tekmi 
laže vzdrži in uveljavi. 

Zlasti kmetijstvo, ki se bavi s pridelovanjem produktov iz zcm
lje, je zgodaj spoznalo pomen združb v obliki zadrug. Toda gozd 
je ostal izven teh teženj; v nj em je vsakdo gospodaril po svoj e, 
samo da je približno zadostil rahlim zakonskim predpisom. Saj 
pa ludi do zadnjega časa gozd ni veljal za enakovreden gospodarsld 
objekt) delOlna morda zaradi podedovanega občutka o njegovi manj
vrednosti iz pradavnine, ko je bil človeku gozd sovražnik, ki se je 
proli njemu moral za svoje polje boriti z ognjem in sekiro in ki je 
v svojih neznanih goščavah skrival za človeka nešteto nevarnosti. 

Kakor se je v drugih panogah kmetijstva obneslo zadružništvo, 
tako bo v neki zadružni obliki tudi za male gozdne posesti treba 
poiskali rešitve ter pod skupno strokovno upravo gozdov zajeziti 
njih propadanje. Sicer si moramo bili svesti, da je ta problem težak 
in zamotan, zlasti še, ker bi h.di postopna izvedba tega načr!a 
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zadevala na odpor zaradi ulesnjevunja j)roslega razpolagmlja z 
osebno laslnino. A ravno gozd s svojim dva ali tri človcšk,e rodove 
dolgim kolobarjel11 in več1n'at z vseslranskim in oclločilnim vplivom 
na ol .. oJico mora bili do n eke meje poses l vseh, ki smejo zalo zahte
vali, da dejanski lastnik z njim pravilno gospodari. Iz slanja gozdov 
pa ravno vidimo, ela indjvidualno gospodarstvo ne us treza z<:.wlev:J.ll1 
časa ill da bo zalo treba poslopoma preiti tudi pri mali gozdni 
posesLi v prildadno obliko zadružnega gospodarstva s strokovnim 
vodslvom sInIpne tehnične uprave gozdov. K'ot pripravo za to, bi 
bile morda na meslu posvelovalnicc s prakLičnimi strokovnjaki, 
ki ne bi smeli bili zaslopniki oblasli. Te slaine posvetovalnice s 
strokovnimi inslruklorji bi vršile stvarno propagando) ki je uspešna 
Je v luči, dabrc volje in zaupanja, ue pa v senci paragrafov in 
uradnih predpisov, in bile propagatoricc ter nosilke novega sistema 
v gospodarstvu male gozdne posesU. 

Da bi bilo z uvaj anjem novega sis tema treba razdeliti gozdove 
v razne kategorije in še posebno glcde na razne obremenitve (paša) 
sleljH.l'jcnje in njih regulacija ) lel' tem u primerno jzkoriščanje, je 
na dJani. Taka skupna S1l10 Lr11U lelulična uprava gozdov bi na 
primer mogla nudili možnost, da ustavimo zmanjšanje lesne zalogc ' 
oziroma, da jo v leku rodov počasi dvignemo do približno normal
ne z~doge. Predhodno bi pa morali menjati naš pojem malega gozela. 
Umelne in samovoljno polegnjene lastninske meje na gozdnih zerUr
ljiščih nikakor ne smemo prenašati 11a gozd kot biološki pojem, 
kakor se lo sedaj gocli, ko ga obravn~va1Uo po paroelah kot IDaLi 
gozd lako v zakonodaji kot v gospodarstvu. Dejansko tvorij o vse 
le parcele z drevjem komplekse Sklenjenega gozda, ki ima vsa 
s\'ojsLva in krilerije velegozcla, ki cdino morc biti objekt racional
n ega gospodarstva. Ti gozclni del'eži dejansko niso Ilič drugega kot 
velegozd, neSlTIOlrDO uprav-ljan v prcbiralnem načinu izkoriščanja , 
z neustreznimi oplodnimi sečnjami in seč.njami na golo v ozkih 
pasoyih in krpah. 

Posledica ",družnega s islema bi bila ludj skupn a prodaja gozd
nih produktov, v prvi vrsli lesa, i.1l možnost kredi lov na posekan i 
les. S Lem bi se malj gozclJU poscs LJuk rešil spekulacij prelmpčc

valcev, kajli pot od poscka lesa do vnovčenja in denarja je navadno 
dolga. Les rasle počasi , zalo se tudi vanj vloženi denar poč~lsi 
obrača. 

Beseda o skupni upravi gozdov iD o zadružništvu v gozdarslvu 
ima danes še morda neugodcn in neprij eten prizvok j mislili na lo 
spričo sedanj ill razmer je še morda preuranjcno. Toda čas, ki S 
ležo razvoja kuje človeško življenje in miselnosl, nas bo · prisilil , 
da bomo skušali v elU ali dmgi obliki rešili problem našega gozda, 
če bomo hol eli lo narodno premoženje kot donosen gospodarski 
objekt ohranili bodočnosti. 

Gozd zase bi ta problem gotovo dobro reš il , ko bi mu človck 
s svojim ):umskim" poseganj~m vanj ne kvaril dela. 

76 

• 



• 

Prva propagandna vožnja 
motornih vozil na domača goriva v Jugoslaviji * 

Ing. Slobodan Bar a TI a c (Beograd) 

V začetku leLa 1938. je bil ustanovlj en po odloku ministrstva 
za gGzdove in rudl1il.;:e v soglasju z ministrskim sve tom Odbor za 
propagando domačih pogonskih goriv pri ministrstvu za gozdove 
in rudnik,cJ v katerem so predstavniki zainteresiranih ministrstev, 
zn ans tvenih zavodov, gospodarstva in industrije. Odbor ima na
logo, raziskovati problem rabe domačih pogonskih goriv pri nas, 
zbiraLi podatke in izkušnje ter staviti predloge, kakšne ukrepe noj 
v t ej smeri podvzame država. V dosego sy·ojih ciljev jc Odbor 
mcd drugim sklenil, prirejati občasne propagandne vožnje z vozili, 
ki rabija domača poganska goriva. Prvo Lako vožnjo je priredU 
·Odbor hmi skupno z Avtomobilskim klubom kralj evine Jugoslavije 
na poti Zagreb- Banjaluka- Osijek- Novi Sod- Beograd. Vožnja je 
Lrajala od 16. do 19. oktobra 1938 in je bila pod vodstvom odbo
rovih članov: ing. Jurja CekušH, ing. Slobodana Bm-anca in ing. 
Lujn Jegerja. 

Limuzina Ju g. desLi lacije drva d. d. 
Teslic pl'ed odhodom iz Zagreba, dne 

16. oktobra 1938. 

Limuzina ing. Rudolfa Taj sa v No
vem Sadu, dne 19. ol: lobra 1D38. 

V·ožnjc se je udej ežilo desel vozov, devet domačih in en tuj 
voz. štirje vozovi so bili potniške limuzllle, dva sla bila avtobusa 
jn štirje tovorni avlamabil i. Pel vozov je bilo na oglj e, eden na 
les, eden Ila metiIni alkohol in Lrjj e Ila zemeljski plin melan. 
šest vozov je bilo last podjeLij in delavnic plinskih generatorjm', 
štirje pa last podjeLij za prodajo domačih goriv. 

Vodstvo vožnj e je 15. oktobra 1938 v Zagrebu sprejelo in p o-
- --

*) Članek in sl ike smo prejeli od Odbora za propagando domačih 
pogonskih goriv pri minislrstvu za gozdove in rudnike. - U r e cl Il iš tvo. 
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drobno pregledalo vozila in vsa predhodna pripravljalna dela. Vsak 
vozač je dobil posebne barvane kovinske znake za spomin na to 
prvo propagandno vožnjo in avtomobilske načrte z vrisano poljo, 
prenočišči, obedi in kralkinli počilki. Na vsak,cm vozu je bil kon
trolni organ (podčastnik av lomobilsldh el10L ministrs lva vojske in 
mornarice), ki je vpisoval v kOl1lrolno knjižico polrebne padalke 
o vozu in pripombe o vožnj i. 

V dvorani banske uprave je imel član vodstva ing. Luj Jegel' 
ob 19. uri predavanje o "Naših domačih gorivih za pogon motorjev 
in njillovi praktični porabL" 

Vsa vozila so bila 16. 'Oktobra med 8. in 9. uro razvrščena 
pred s tavbo direkciJe šum in razs tavlj ena občinstvu. Vsak voz je 
imel svojo zaporedno številko, letak propagandne vožnje in napis 
z na vcdbo pogonskega gori va. 

Potem so odpeljali vozove do mestne mitnice in jih slehtali. 
Odpeljali so se po zapor·ednih števill<ah vsaki h pet minut v strnjeni 
koloni po vnaprej določeni maršrnli. Kolona se je prvi dan usta
vila v Kntini, Lipi1m in Bosanski Gradiški ler· je prispela ob 19. uri 
v Banjo Luko, kjer je šla po gla\Olih nli cah mesla in se zaradi 
propagande ustavila za eno uro prcd holelom "Palace". Drugi dan 
ob 7. uri se je vožnja nada ljevala iz Banje Luke. z 10- 20 minulnimi 
propagandnimi postanki v Bosanski Gradiški, . Okučanih , Lipiku , 
Pakracu, Požegi in Naš·icall. Ob 17. nri je prišla kolona v Osijek 
in se us lavila pred okrajnim naiielstvom. Ob 19. uri je ing. Luj 
Jeger imel prcdavllilje v Trgovsko-induslrijski zbornici. 18. oktobra 
so vozove ponovno razvrsLili pred okrajnim načelstvol11 in jih ob 
9. uri v strnj eni koloni odpeljali skozi mesto. Kolona se je us tavila 
v Vukovaru, Sidu, Sremski :Mitrovici, Rumi in na Veneu na Fruški 
gori. Ob 17. uri je prispela v Novi Sad, šla po glavn ih mes luih 
ulicah in parkirala na Boulevardu kraljice Marije. Ing. Luj Jeger 
pa je imel predavanje ob 19. uri v dvorani banske uprave. Cetrl i 
dan so bili vozovi zopet razstavlj eni o.d 10. do 12. ure, na kar so 
nadaljevali vožnjo skozi glavne ulice v Sremske Karlo vce, Indijo, 
Slaro Pazov·o, Zemun in Beograd. Ob 17. uri je šla vsa strl1je:na 
kolona po glavni prestolniški ulici in se ustavila na praznem pro
storu za Narodno skupščino. V Domu Združenja jugoslovanskih 
inžen irj ev in arhitektov je imel ing. Luj J eger predavanje ob 19. 

20. oktobra je vodstvo ponovno pregleda lo vse vozove in kon
Lrolne lOlj ižice, nakar se je vršita seja vodslva in lastnikov vozov. 

Rezultat vožnje je bil naslednji: 
1. Pot niš kal i mu z ina eh ev rol e t (Andrija Kostolani iz 

Bačkega Petrovca), 50 rIP, 2600 obratov/min., 6 cilindrov 3137 cm', 
voz 1480 kg, generator Ila oglje 108 kg, obremenitev 300 kg. 

Voz je prevozil 720 km s hitrostjo 40- 60 km na uro na navadni 
cesti in 85-100 km na uro na asrallni cesti. Porabil je 88 kg oglja, 
3 I bencina in 1.5 kg olja. Za poslavilev iz hladnega stanja v pogon 
je bilo potrebno 15- 20 min . in za snaženje generatarja okoli 20 min., 
generator ni jmel nobenega kvara. 

2. Pot ni š kal i muz ina eh e v rol e t (Ing. Rudolf Tajs iz 
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Zemuna), 50 HP, 2600 obraLov/min. , 6 cilindrov 3386 cm ', voz 
1490 kg, generator na les in oglje 60 kg, 'Obremenitev 300 kg. 

Voz je pr,evozil 790 km z isto hitrostjo kot št. 1. in je porabil 
100 kg oglja, 30 kg lesa in 0.5 kg {Jlja. Za postavitev iz hladnega 
stanja v pogon je bilo potr.ebno 2.5~7 min. Snawnje ni bilo po
trebno in generator ni imel nobenega kvara. 

3. Dvajsetsedežlli avtobus 8 Ford (Avtobusno pod
jetje Vladimir Zabololl1ji jz Beograda), 80 HP, 8 cilindrov 3560 cm' , 
voz 4000 kg, generator na les in oglje 420 kg, obremenitev 1380 kg. 

Voz je napravil 590 km z is lo hitrostjo kot št. 1. in je porabil 
383 kg lesa, 18 kg oglj a in 0.5 kg {Jl j a. Za poslavitev iz hIacInega 
stanja v pogon je bilo potrebno 3.5~5 min. il1 ravno toli ko za 
snaženje generatorja, kvara pa ni bilo nobenega. 

Avtobus Feliksa Križana v Novem 
Sadu, dne 19. oktobra 1938. 

Tovorni avtomobil podj etja :I\(ot01"
melan a. d. iz Zagreba v Novem Sa

dn, dne 19. oktobra 1938. 

4. Avtobus Chevro l et (Feliks Križan iz Tuzlc), 50 HP, 
2600 obratov/min., 6 cilindrov 3180 cm' , voz 3000 kg, generator na 
oglje 110 kg, obremenitev 350 kg. 

Voz je prevozi! 260 km z isto hitrostjo kot ·št. 1. in je porabil 
67 kg oglja in 0.26 kg olja. Za postavitev iz hladnega stanja v po
gon so bile potrebne 3- 4.5 min. in za snaženje generatorja okoli 
30 min. na vsakih 200 km. K vara ni bilo nobenega. 

5. T o v o r n i avt o C he v rol e t (Osiječka ljevaonica željeza 
i tvornica strojeva v Osijeku ), 85 HP, 3200 obratov/min., 6 cilindrov 
3390 cm' , vo >; 1530 kg, generator " Old" na oglje 200 kg, obremenitev 
2124 kg. 

Av to je prevozil 720 km z isto hitrostjo kot št. 1. in je porabil 
204 kg oglja, 6 I bencina in okoli 1 kg o lj a. Za postavitev iz hlad
nega stanja v pogon je bilo potrebnih 15~20 mUl. in ravno loliko 
za snaž'enje generatorja, kvara pa ni bilo nobenega. 

6. Pot niš kal i III U z i Il aDe lah a y eSi x (Gabin Paulin iz 
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Frnncije) 6 cilindrov 3227 em3, voz 1810 kg, generaLor na oglje 110 kg, 
obremenitev 350 kg. 

Limuzina je prevozi la 772 km s hitrosIjo kot št. 1. in je porabila 
210 kg oglja in 1 kg olja. Za postavitev iz hladnega stanja v po
gon s ta bili potrebn·i 2- 2.5 min. in za snaženj e 30-50 min. Na poli 
so se pob'arile hladillle ccvi, ker so bile montirane 1'1 cm prenizko. 

7. Luk s u zni avt aMe r c ede s Ben z (Jugoslovenska desli
lacij a drva v Teslicu) 38 HP, 4 cilindri 1700 cm', 1400 obra lov/min., 
voz in generalar na metiIni alkohol 1235 kg, obremenitev 350 kg. . 

Avto je prevozil 920 km z is to hilros tjo kot št. 1. in je porabil 
115 kg meti lnega in 17 kg n avadnega alkohola ter 0.5 kg olja . 
Poslavilev v pogon je trenutna; kvara ni bilo nobenega. 

8. Tovorni avt ,o Chevro l e t (podjetje "Mo tor-metan" iz 
Zagreba) 78 HP, 3200 obra lov/min., 6 ciliJ1(ll-ov 3350 cm', pogon n a 
mel an, voz 2540 kg, obremenitev okoli 2260 kg. 

Voz je prevozil 720 km z is to hitrostjo kot št. 1. in je porabH 
okoli 110 ru ' plina in 0.5 kg olja; v pOg011 je bil pos tavlj en v petih 
sekundah in ni imel nobenega kvarn. 

9. Tovorni avIo Ford A 4 (beograjsko zastops lvo pod
jetja " Molor-metrul" iz Zagr eba), 50 HP, 2800 obratov/min., 4 ci lindri 
3236 cm', pOgOll na metan, voz 1825 I'g, obremenilev 450 kg. 

Voz je prevozil 260 km z isto hitrostj o kot št. 1. in je porabil 
35 mS plina. Postavitev v pogon je bila Il~enutna in kvara ni bilo 
nobenega. 

10. Tov {) rni avto Betford VHG, chassis B 1 (Ivan Fischer 
iz Osijeka), 60 HP, 2800 obratov/min., 6 cilindrov 3300 cm' , pogon 
na mclan, voz 2270 kg, obr emenitev 450 kg. 

Voz je prevozil 260 km z isto hitrostjo kot št. 1. in je porabil 
30 m3 plina. 'Postavibev v pogon je bila lrenu tna iu kvara ni bilo 
nobenega. 

V krajih, kjer je v{)zna kolona prejlOčeval a, so bili vozovi preko 
noči v yojašuieab in vojaško zastražen i, da niso mogli laslnil<i do 
svojih vozov v odsotnos ti konlrolnih ol'g::mov. Vozna kolona je bila 
v vseh krajih sprejeta od krajevnih občinskih , vojaških, okrajnih · 
ill banovinskih oblasli ter od predslavnikov Avtomobil skega kluba 
kralj ev ine Jugoslavije. Gozdarski odsek i banskih uprav, oIn-ajni 
gozdarski referenti, sckdje Avtomobilskega kluba in cestarji so 
skrbeli za nemo l,eno vožnjo in so pripravili , 'se, kar je bilo po
lrebno za dosego uspeha. Vožnje so se udeležili : lrij e čl an i vodstva , 
deset akUvltih iu trije rezcr\rni vazači , desetkontrolnib orgrulov: 
d va zastopnika Avtomobilskega kluba (sekcij i Zagr,eb in Novi Sad), 
dva zas topnika časopisja (beograjsko "Vreme" in zagrebške "No
vos li"), trije gosli in dva inlerescnta za nakup plU1Skih genera tor
jev. Udeležencem vožnje in sodelavccm so bili padcIjeni posebn i 
spominski znaki. 

Vsi vozovi niso prevozili po Li po vsej zami š lj eni m aršruli ; neka
tm'i so prevozili zaradi k vara manj, drugi pa v,eč, ko so šli na 
pomoč pokvarj enim vozovom . Normaln o so bili obremenjeni vozovi 
š t. 1, 2, 6, 7 in 8, zadosblo niso bili obrcmcnjeni vozovi št. 4, 5, 
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9. in 10) ker ll~ bilo potniko.v za avlobuse in lovor a za lo\'ornc 
avtomobile. Preobr,emenjen je bil voz št. 3, ki je vozil večj o 
mlložino },esa za kurivo in potnike s pokvarjenih voz. Vozovi 1, 
3, IJ, 6 in 7, so .imeli d f}fekte, ki nis·o bHi ' v zvezi s p ogollskim 
goriYom ali s pogollsldmi napravam i, n. p r , n a polosi, dif,erencialu , 
satelilu, oseh , gumiju in verigah. Hitrost vozov ni bil a povsod 
enaka; polno hi Lrost so dosegli vozovi na asfa lLni cesti. Vozovi 
.Tugoslovcnskc destilacije drva, francoskega pod.i e lj a Gabin Paulin 
in ing. Tajsa so r azvi li hit-rast 100- 110 ],111 na uro, drugi vozovi 
pa 85-90 km. 

Poročila o vožnj i so sproli p rinašali dnevni časopisi , zagrebške 
"Novostin) beograjska "Politika" in "Vr em e" tcr osi ješki "HrYatski 
li sl". 

Odbor za p r opagando domač i h pogonskih goriv pri mini slrs lvu 
za gozdove in rudnike je pod.clj eval posebej izdelane diplom e kot 
znak h valežn osli in prlZl1~ulj a; za vsak voz jc ludi i zročil polrdil a 
o dosežen ih r ezultalih. 

Av tomobilska kolona v Olmčanih olJ 
vrni tvi iz Banja Luke, dne 17. ok

tobra 1938. 

Avtomobilska lwlona v Novem Sadu , 
dne 19. oktobra 1938. 

Ob sklepu tega poročil a je polrebno ugolovili, da so bili na 
lcj p r vi vožnj i doseženi zadovoljivi rezultati , z lasti v propagand 
n em oziru: propagandi so s luž il a poročila v dnevnem časopi sj u 

pr ed in m ed vožnj o ter po vožnji ) nadalj e predavanja, liradni spre
jemi voznc kolone na poU, vožnja sama, gozdarske razstave itd. 
N a \' sak način se danes govori v javnosti o m o lorn ih vozovih n a 
domač::t goriva več ko l pred ustanovitvijo odbora za propagando 
in nj egovo propagandno vožnjo. Zalo bi bil o dobr o, da se take 
vožnj e šc ponovijo. V~se pohvale pa so vr edni udeleženci, ki so. 
za vožnjo velikodušllO žrlvovali Ludi lastna materia lna sr edst\'a, 
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Dopisna gozdarska posvetovalnica 

VPRA SANJA 

7. Gorljh'osl lesa. 
Zakaj ima les is te vr s le različno go rljivos,l", če je ras tel v 

Taznih kraJ'ih? S ]T C' • . ).. Ignc 
8. Rdečenje lesa. 

Opazil sem, da jesenovina pordeči , ko je posekana. Rad bi 
vedel, iz katerih vzrokov se izpremcIu barva lesa. S. K. Cigač 

9. ObčuUjivost drevja 'na slano. 
Pri nas imamo v n ižinskih posflvskih gozdih 

kanske jesene. Prosim Vas, sporočile mi , kateri so 
občuUji vi. 

bele in amcri
proti slani bolj 

S. IC Cigač 
11. Izmera okroglega ilI tesanega lesa. 

Ali je pravilno in vseen o, če merim za prodajo okrogel les n a 
sredi ali pa lesan les, ki ga dobim iz okroglega lesa, na debelem 
koneu ? O. H. Sludel1ci 

ODGOVORI 

2. Tehnične lastnosti lesa in čas secnje. 
Svoj odgovor na to zan imivo vprašanje sem seslavil le deloma 

na . podlagi svojih lastnih izkušenj ; v prvi vr s li sem upošteval 
mnenja, ki sem jih zbral (} tej s tvari pri žagarj ih , drvarj ih, lesnih 
trgovcih in drugih v lej s lroki izkušenih možeh v l\[ežiški iu Mislinj
s ki dolini. 

P ri rdečem boru se v praksi zelo upošteva zimska sečnja. Les 
lega bora iz poletne sečnje, postane v belini siv ali bledo moder 
že v nekaj mesecih po sečnji . Navadno dobi to barvo še, preden 
se posuši. Tak les izgu bi mnogo na vrednos ti, večkrat se sploh 
ležkD proda. V zimskem času posekano borovje jc Lemu kvaru mno
go manj podvrženo. Hlodi se lahko obd rže v dobrem s tanjn ludi 
za daljšo dobo. Prepričal sem se, da so bi li bOl'ovi hl odi iz zimske 
sečnje še po pre tek u enega leta v lesu popolnoma zdravi. 

Malija il. p o il a I 

2. Tehnične lastnosti lesa in čas sečnje. 

V Saleški dolini pravij o mesecu novembru "gnjivec" in men ij o, 
da v tem času ni dobro sekati nobenega lesa, ker je težek in pre-
malo trpežen (Lesjak). Slanim S o t oš e k. 

6. Vodne žage ill pravica do ,'ode za pogon. 
Iz Vašega vpr ašanj a povzemam, da gre za obsLoj eče vodne 

pravice, pridoblj ene po predpisih, ki so v veljavi pred uvelj avljenj em 
zakona o izkori ščanjn vodnih sil z dne 30. junij a 1931. Ta zakol1, 
ki je objavlj en v Službenem l is tu š t. 333/52 iz leta 1931., do l oča 
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Y § 72., da veljajo naprej vse pravice, pridobljene po prejšnjih 
zakonih ali po običajnem pravu, kakor tudi obv,ezllos ti , ki so bile 
prevzele v času njih veljavnosti . 

Ce so tedaj žage, omenj ene v Vašem vprašanju, vpisane v vod· 
no knjigo (§ 99. štajerskega vodnega zakona oziroma § 22. zakona 
o izkoriščanju vodnih sil), se 1110ra smatra li, da prizadetim loza
devna vodna ptavica po zgoraj navedenem paragrafu še pris toja. 
Da bi moral e bili te žage ponovno kolavcUrane po predpi sih zakona 
o izkoriščanju vodnih sil, ta zakon nikj er izrecno n e predvideva. 

Glede namer avane porabe , 'se vode, ki se je poslnžujejo vaše 
žage, po neki industriji., pa pripominj am; 

Zakon o izkoriščanj u vodnih sil dopušča v § 8. , da se sme 
odvzeti voda manjšim napravam, ako se podeli dovolj enj e za nap· 
pravo večjega splošnega pridobitnega značaja , na delu r eke, kjer 
so že dovoJ jcnc naprave, katerih skupna sil a je manj ša in ki bi 
bile uni čene z gradnjo večje naprave. V tem prhucru pa zakon 
daj e hl s tnikom obstoječih voelnih naprav le-le ugodnosti : 

l . da sami zaprosijo za prehodno dovolj-enje za gradnjo za-
prošeno večje naprave; . 

2. da imelnik dovoljenja za gradnjo večj e naprave lastniku 
obstoj ečih manjših voduih naprav pripravi n a istem IU'aju isto k o
ličino efekLivne sile z napravami, ki so za to potrebne; vendar za
kon y teIn primeru dopušča razlas lilev obstoječih naprav po zakonu 
o r nz las lilvi (proli pl'.imerni odškodnini), ako lastniki obstoječih 
naprav na to ne prislanejo ali se vobče ne spol'azumejo. 

Cc bo tis ta inelus trija zaprosila za dovol jenj e, da zgradi tako 
vodno napravo, ki bo vzela vodo vašim žagam, bos le vsi prizadeli 
o tem obveščeni po pristojnem oblasl\'1l. V postopanju boele vsem 
prizadetim dana tudi pri lika, da zašč i tijo svoje pravice in svoje 
koristi . 

.'1.1;0 bo pristojno oblas t" o izdalo 13stniku tiste indl1s trij e pre
hodno dovoljenje za napravo nameravane večje vodne zgradbe: 
se 1)riporoča prizadetim vodnim upravičenr:e111 , da se s tem las l
nikom sporazumejo v tem smislu , da jim napravi ob svojih slrošldh 
skupn o žago, ki jo naj polem vodijo na zadTužni podJagi. 

SYcluj cm Vam, da se za podrobnosli iuformirate pri pris loj-
nem ol,;: r ajnem načelstvu. _ (:. 

10. Verižne žage. 

V gozdars lvu in lcsni industriji so verižne žage na pogon z. 
motorji že precej v rabi. Mnogo podjetij jih rabi za žaganj e in 
čeljenje hl odov ter za r azna druga dela. V našib. krajib. delajo v 
prccejšnji meri z žagami "Dolinar", Izkušnje so pokazaIc) da de
lajo te žage brezhibno in da se razžaga ali očeH z nj im i venem 
dnevu lo liko kol z 1lavadnimi ročnim i žagami v 8- 10 dnevih. Te 
žage so naprodaj pri lvrdki Ivan Dovžan , Ljubljana, Frančiškanska 
ul. 4. (Glej oglas !) Stalll<o So l ošek 
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Sodobna vprašanja 

OSlIul,ek za organizacijo iZl'oznc trgo,-iua lesa. 
(Hl~rt'ral Ogol'plca IHI seji Osrednjega lesl1cga odsrka pri Zvezi trgo\'sldh 

zdnlžcnj clnwskc banovine.) 

.-\.1.;0 hut'cmo r:"lzumeli sedanji gospodarsld položaj " s\'etu , moramo 
pogledal i malo g loblje y razvoj na kSl1t'111 lrgu. Politični razvoj \' po\'ojni 
liOiJi jc spremenil gospodarsko slrul.;luro. ?\o\'c smeri, mistim tu na totali tar
ui ill lwlcldivislični državni sis tem, streme za popolno državno a\'larl~ ij o, 
in dirigi rajo gospodarstvo po smernicah, ki se jim zde potrebne. 

V ucmol"ralični Il državHh , [.;i se izjayJjajo Zil princip svobodne lrgov ine, 
su ve lika LrgovslHI podjelja, k i l'Hzpolagajo z ogromnimi koli činami ulaga, 
in silijo prod ucente posameznih držav v protiorgml izacije. Angleški lrg 
lesa, ki je največji in čeg.!l l' 1l,j]i:lIl'i a lJsol' lJirajo ogl'omne koli6ne ruskega, 
riJls Ii:cga, skandiuavskega in kanadsli:{'ga lesa, jc [a'K primer. Tu ne lwnkuri
nljo ,"eč posamez JJ I} produkcije, telllYeč s]\Upnost teh produ]i:cij \. posameznih 
uržu \'ah . Italija je uvedla uvozne monopolc. Nemcija izdaja Clc\'izna do
voljCJlja, k i jin podeljuje v zaclnj elll času le nekaj privilegiranim Hvoznim 
tvrdkam, J~ar sli6 tlldi popolni mOl1opo lizaciji. Med posameznimi državami 
raz litnih svelovnih naziranj pa se vodijo še težke pohli čne horbe, Id segajo 
ludi na gospodarsko polje. 

ln pri 11a51 Imamo l1ešll'lo malih , srednjih in ,'ečjih lesnih produj~cij, od 
katel'ih posamezno za inozel11 51.:o trgovino v splošnem malo pomeJ1lJo lil 
so v svoj i samoslojnosti le dobrodošel objekt nekaterih spckulatlvlllh kup
cev, ki v naši neorganiziranost i i ščejo svoje koristi; mi sami jih pa po 
možnosti z našo prirojeno lwntwrencno žilico in zavistjo šc podpiramo, 
7.i\'imo pač šc v mentaliteti dobrih časo \' iz predvojne dobe. Toda teh časo\' 
ni \I eč ! 

Hočem pa šc omeuiti drug anahronizem. Slovenija leži Lik ob meji dveh 
velikih kOllsumcnlov, v sredi Evrope. Ta dva kOllsumenla ima ta po zaslugi 
avlarkit::nih sistemov doma cene, ki so mnogo višje od s\'o to\' l1ih. Drug naš 
sosed je vezan sedaj na kUpov:'Ulje pri llas zaradi zaclnjih polit i čnih spre
memb, Nismo pa zIl ali izrabiti la svoj položaj lel- prodajali po višjih 
cenah, l,i bi jih lahko dosegli. 

Splošen jc občutek sedaj v lesni trgovini , da se mora nekaj ukrenili ! 
Vc(lno jasnejša postaja patrc]);J po organizaciji naše inozne trgovine in 
se za lo vprašanje zan ima ludi žc država oz, Beograd v okviru s talnega 
lesnega odbora: Vprašanje pa je, kako izvest i to organizacijo. Predvsem 
si 11101':11110 bili na jasnem glede s truktul'c l esne. prochlkcijc \' 1taši drža\'i. 
Imamo Iri zna6ilnc tipc lcsncga gosp odarstva: 

1. od države vodeno in snilvcncionirano lesno industrijo Bosncj 
1. v rokah inozemskega Yclel,apilala nahajajočo se hrvatsko industrijo ; 
3. našo ožjo domačo, I'uzčlenjeno na mIlogoštevilne male, srednje in 

veej e, medsebojno J1codvisn c ill(h: :~ lrije, kater ih dober dcl je popolnom;:, 
ncor icnl iran. 

Jz lega izh aja, ela se n~ša pl'oizvodnja, lalm Imt je sedaj, ne ma rc 
včlalliLi v liako državno ol'ganizacijo, ne da lJi bila od obeh drugih težko 
oškodo,'anu. :Mi sami moramo izvesti doma svojo Ol-ganizacijo, obdržali 
sedanji značaj s lovcnske produl,cije, d \'igniti pa kvalitativno naš izdelek, 
in lega konceulri,'ali v cni roki. 

U s L \' ari L i ITI O ram ° poj C 111 S J o v C Il S k ega l es ol! In šele po
Lcm moramo mislili na !mordinacijo v vsedržavni organizaciji. Dokler 
nimamo naše uči nkov ite iu delujoče organizacije, bi bili zapostavljeni v 
vsecl rža\'ni organizaciji, Mi ne smcmo čakati , da se ta državna organizacija 
ustanoYi, lemveč jo moramo prehiteli , da bomo pri nje ustanovit,"i nastopiti 
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lWL enota, ki je organizirana in ki že posluje Tako nam uc bo treba 
zahtevali, da se nam prizna pra\"ico ,do r egionalne organizacije, ker bi jo 
že imeli . ' 

Kakšna naj bo ta naša organizacija? Obsegali mora našo celotno pro
dukcijo. Od najmanjše do najpomembnejše. tim večjo skupno lmpacitelo 
dosežemo, bolje bo za nas. ZamašiJj bomo vse odlol~e po skritih kanalih 
lel' usmer ili celo pmizvodnjo " .en tir. Prepreči li se mora, cia bi se vnapI'ej 
izigravala le ('na sama industrija, naj si bo še tako mala. 

Organizacija se mora izvesti po vsej Sloveniji, tako da bodo y vseh 
pr.cdeUh naše ožje domovine sodelovali ~rsi in imeli vsi enake koristi. To 
je problem, kate rega kljub mnogim posledicam do sedaj še nismo mogli 
rešiti . A r ešili se more in se tudi mora po načelu, da v tej organizaciji 
nc bo niti privilegiranih niti zapostavljenih. Za vse pa mora biti obvezna 
disciplina. 

Ustanoviti moramo torej slmpno prodajno centralo za izvoz v tuj inu. 
Da dosežemo ta smoter, je potrebno razdeliti našo slovensko pl'Odukcijo 
ua posamezna proullkC'ijska okrožja, lil 10 pod VJdiki enake kvalitete ul 
,gravilacijc pri izvozu. Vsako tako produkcijsko okrožje dobi dodeljen stalen 
Jwnlingcnt lelllO celolno izvožclle ko lit::ine, ki se sporazur'lU1o določi. 

Ta oln'ožja se pa zopet v svojem obmot::ju el1al;:o organizirajo, in 
siccr tako, da dobi vsalm pl:qizvodnja slalen kontingent od ko lič..ine, Id se 
bo dodelila temu okraju. Vsa okrožja so zdruŽoena v cenlrali, ki osl~ .. rbuje 
prodajo pl'Oduciranih količin, sklepa pogod be, išče primerne lmpce, organi
zira in nadzira produkcijc, vodi poslovanje inoz·emskih zaslopni1wv ltd, 
Okrožja pa zopet" svojem obmo t::ju razdel e na njih odpadajoče količine na 
posamezne p rodukcije, nadziTajo ic pri produl.;ciji , skl'be za spopo lnHcv) 
kontrolirajo oddajo itd. 

Pri ccnlrali posluje .. a te hnični urad in pa uprav'uo vodst.vo PrvI j e 
se~tavljl'n iz nameščenih uradnikov, upra\'lJ o vodstvo pa tVOrIJo delcgirani 
lrgovci in producenti. Upmvno vodstvo določa, kal·ere kupčije oz. prodaje 
.se sprejmejo ali odklonijo tel' kontrolira tehnični urad, Cenlrala hi zbir a la 
poročila od vseh inozemskih trgov, iskala nova t.ržišča , podajala infor
macijc za bodoče sezijc, dajala .direkti\'c za spopoJnilev produkcij glede 
na zahteve kupcev .. Odnosi med prodajalcem in kupcem bi pa ostali iz
ključna zadeva teh dveh .. Prodajalec bi sam odpremljal in tudi dobil denar 
za blago. 

Da bi se pri izvedbi te orgaJ1izacij e dosegle Jlmogo višje cene, ni 
potl"cbllO poudarjati. Zvcze bi se iskaJc ~amo s prvovr slnmu Jmpci, tako 
da bi bil denarni riziko zmanjšan 11a minimuOl, zlasli ]{CI' Jn plačilne 
pogojc lahko diklirali. 

S l:l'ošld, ki bodo obremenili produkcijsko enoto, bodo glede na velike 
zaldjnčke znatno reducirani. Na drugi stran i pa bomo post.ali faktor ludi 
v inozcmski trgovini in iZl'abil i svoj ugodni zcmljepisni položaj. 

Pr.edolgo se z llstanovitvijo organizacije nc smcmo mudili, vsak dan je 
d~U1es dragocen. Organizacijo pa mOnlI110 izves ti od spodaj navzgor! Smisel 
za organ izacijo je treba ponesli do sleherne produkci.ic, naj si bo šc tako 
mala. Vsi se morajo prepričati o koristih organizacij c, vs i morajo post: .. ~t: 
navdušeni pobornild te ideje. Zato ne bo zados tova lo, da b i se le govorilo 
na občnih zborih in pisalo v časopisju, temveč potrebna je osebna agitacija 
od moža do, moža. 

Naloga je težka, loda tudi h valežna. Možje, ki hi se posvcLiI.i lej nalogi, 
bi bili kladivarji nove bodočnasli naše lesnc trgovi.ne in produkcije .. Pli
poro6al bi, da se takoj izvoli ožji odhor, ki bi osla'bel polrebne priprave 
in izdelal n ačrt, ki se naj predloži občnemn zboru. V ta odbor bi se 
lwoplirali tudi nedelegaU, strokovnjaki, med drugimi t.udi pravni svetovale~. 
ki bi im eli zanimanje in veselje za našo stvar. 

(Trgovski list 1939/35.) 
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Zakoniti predpisi in okroini~e 

Z"išanje železniških tarif. 

Dne 31. marca t. 1. je izgubila veljavo ),Blagovna tarifa", zvezek 3., 
ter velja od 1. aprila t. 1. nova >,Bl agovna tarifal<, zvezek 3., po kateri 
jc prevoznina zvišana za približno 5 % _ 

Od 1. aprila 1939 so zvišane vse pozicij e Aneksa za približno 5 % 

razen sledečih , ki ostanejo lleizpremenjene: 
Odsek A, 003, 006, 009- 021, 02'], 026, 027, 030, 033, 036, 037- 043, 044, 

047, 050, 055, 059, 060, 076, 077, 081 , 082, 084-089, 094, 095, 096, 098, 104, 
109 in 110 ; 

odsek n, 201, 202, 208, 209, 220, 221, 222, 226, 227, 235, 236, 237, 
238, 245, 2,16, 249, 251 in 252 , 

odsel;;: C: 401, t108, 410, 419, 423, 4211, 427, 4·28, 429, 432, 433, 435, 437, 
438 in 439 ; 

odsek D, 601 do 621. 
Za liste pozicij e, za katere je u~odl1oslna lanfa izražena z določenimi 

vozninami in so sedaj zvišane, bo Izdan " Dodalek ", ki ho naprodaj po 
10 :<I inarjev pd l3iToju za prod ajo železniških tarif, Beograd, Zmaja od 
Nočaia ulica 12. Tsto l::nn je naprodaj hldi zyczek 3. po 75 din. 

Z"išanje direktnih zveznih železnišldh larif. 
Od 1. april a so zvišane za 5 % larifc za jugoslovansl<c pl'oge v jugo

slovansko-bolgarski, jugoslovan sko-madžarski in jugoslovansko-romunski di 
l'cklni l:al'i Ii, od 10. aprila pa tudi v jugos lovansko-čcškos l oyaški dil'ek tn i 
larifi. 

Omejile" italijanskega u"oza nekalerih \'rst lesa. 
v i talijanskem uradnem listu jc natisnjen spisel, blaga. čigar u yažanjC' 

je omejeno. V tem spisku so z omejitvami do 31. ITI. 1940. mcd drugim 
lcsenc vezane plošče iz okume-Icsa, brezovina in je1ševina za barvanje 
in ličenje. 

Nekaleri "'l\'i zakoniti predpisi. 
(Iz Službenega list a d,'avsl<e banovine 1939.) 

Od l očba o odkupu deviz po pooblaščen ih zavodih (10/2). 
Načr t za amortizacijo 3 odstotnih obveznic za likvidacijo kmetskih 

dolgov za yroračunsko lelo 1938/39 (12/3). 
PodaJjsavu trgovinskega sporazu ma z Mad žarsko (17/3). 
Telefon ski p"omet s Svieo in Italijo (18/3). 
Popravek v navodilih za poslovanje in ravnanje s poslovnimi knji

žicam i (26/4). 
Razglas o ljudskem delu in odku pnini za samoupravne ces te v leht 

1939/40 (27(4). 
Dopolnitev pl'avilnjka o ureditvi prometa z devizam i in valutami (32/5). 
Telefonski promet z Nem čijo (35/ 5). . 
Nar ed.ba o zaliranju škodljivcev in bolezni sadn ega drevja (42/6). 
Odredba o imenovanju izpilne IWI11isije za pos}uževal ce parnih motorjev 

in ko Ilovskih naprav \43/6). 
Pravilnik o oprav janju državn ega s trolwvncga izpita v s lrold agrarne 

r eforme in agl'arno-re1'ol'mnih poslov v resoru minislr s tva za kmetijstvo (,16/8). 
Razglas o odobrilvi proračuna Kmetij ske zbol'nice d ravske banovin e za 

lelo 1939 (56/9), 
Pogoji za )JridObiv3nje pravice do specialnosti iz balneologije in Idi 

malologije. (60 10) 
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Kratke vesti 
POGON NA LESNI PLIN V šVICI. 

V švicarskem narodnem svelu so 
razpravljali o potrebi uporalJIjanja 
tesnega plina za pogon vojašk ih ay
lomobilov . 

AVTO~IOBILI NA LESNI PLIN V 
FRANCIJI. 

V Franciji so imeli 1. 1934. 879 
vozov na lesni plin, 1. 1935. 1300, 
1. 1936. 2485, 1. 1937. 4436 in 1. 1938. 
že čez 8.000. 

AVTOBUSI V PARIZU NA LESNI 
PLIN. 

Conseil general de la Seine je 
sklenil najeti posojilo 76,500.000 fran
kov, od kalerega bo porabil 34 mili
jonov 500.000 fI'ankov za predelavo 
avtobusov za pogon na lesni plin. 

MAIIOšlH ODBOU ZA LESNI PLIN. 
V Maroku je bil ustanovljen odbor 

za vnovčevanje in porabo lesnega 
plina, ki se bo bavil s slr okovnimi, 
v paš lev prihajaj očimi vprašanji in 
obenem vzgajal osebje za vožnjo z 
vozovi n a lesni plin. 

LESNI PLIN V šVEDS[(I t\R~IADl. 
V švedskem parlamenlu so raz

pravljali o pO lrebi po čim večji po
rabi lesuega plina za vojaške mo
torne vozove. Po računih bi z opu
sti tvijo bencina prilu'aniti na leto 
čez 'JOD milijonov frankov, obenem 
pa ostali neodvisni od inozemstva. 

LES - POGONS[(O GORIVO NA 
POLJSIm~l. 

Tudi na Poljskem je v časopisih 
močna propaganda za rabo lesa in 
lesnega plina lmt goriva za pogon 
motornih vozil. 

TOVORNI AVTOMOBIL NA LESNI 
PLIN V ITALIJI. 

Ilalijanski prometni minisler je 
dovolil posebne kred ile za predelavo 
av tomobilov na bencin v avtomobile 
na lesni plin. Med drugim je bil do
ločen v ta namen pri državni upra
vi Iu'edit 30 milijonov lir. 

AVTO~IOBILI NA OGLJE V ABE· 
SINIJI. 

V Abesiniji vozijo zelo veliko z 
avtomobili na oglje. Na vsakih 100 

km cest bodo poslavili tovarne za 
oglje, da si tako zagotovijo pogOl1-
~ko gorivo. 

GRCIJA NA~IERAVA KRITI SVO./E 
POTIIEBE Z DOMACm OGLJEM. 
Doslej je Grčija uvažala velike 

množine oglja iz Jugoslavije in Alba
nije. Sedaj pa poročajo časop isi, da 
bo Grčija izdelala že letos doma to
liko oglja, da bo neodvisna od uvoza. 

GOZDNA ZAVAROVALNICA. 
Na Svedskem je zbudila med gozd

nimi posestIliki vel iko zanimanje 
vest o uslanm'ilvi prve švedske gozd
ne zavarovalnice. Takoj v začetku 
jc zavarovalo čez 1000 posesLnikov 
svoje gozdove v izmeri 300.000 hekt
arjev. Verjetno je, da bo podjetje 
sprejemalo tudi zavarovanja proti 
gozdnim požarom. 

LES V LETALSTVU. 
V Franciji so začel i priporočali 

gradnjo vojaških letal iz lesa; pra
vijo, da b i mogli s lem zaposlili 
GO tisoč delavcev. Zanimivo je, da 
ima Velika Britallija mnogo lovskih 
lelal, izdelanih iz lesa, in da so tudi 
ilalijanslm le tala llSavoya-i\'farcheUi " 
sJwraj samo iz lesa. 

LESENO VOJ,\šIW LETALO. 
Na zadnji razstavi v Parizu je hilo 

razstavljeno lovsko leta lo s .Hispa
no-motorjem in tremi slTojnimi pu
škami, ki jc vse izdelano samo iz 
lcsa. Lelalo more doseči hilrost 500 
km na uro. 

NOV NACIN ZATIRANJA LESNIH 
GOB. 

Ruski učcnjaki so baje iznašli nov 
način zatiranja lesnih gob ; po časo
pisnih vesteh j ih uspešno uničujejo 
z ulLl'akratkimi valovi, s tem da jih 
40- 60 minut obsevajo s 500 volti. 

CELULOZA IZ [(OSTANJEVINE. 
V okolici Turi.lla v Italiji gradijo 

ve1i1w podj etje, ki bo pridobivalo 
celu Jozno snov iz kostanjevega, pa 
tudi iz bulwvega, jelkov ega in bo
rovega lesa. Trdi se, da je tehnični 
prob lem p ridobivanja celuloze iz ]w
stanjevinc že r ešen. Začelna kapa
cite ta novega podjetja se računa na 
15- 18 tisoč ton celuloze letno. 
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Dopisi 
POHOIlSKI DAN. 

Lani meseca novembra je bila v 
Mariboru zanimiva prireditev pou 
nazivom "Pohorski dan". 

Dopoldne je bila po mariborskih 
ulicah tekma v leku na daljavo 
1300 III s blodi na ramah . Skupine 
po ~ drvarj ev so nosile po en t"ežel\ 
obeljen smrekov hlod, okrašen z ze
lenjem. Zmagala je skupina jz I\,Ior
ja pri Framu. Po lejoni se je razvil 
po mariborsldh ulicah pisan sprevod 
na vozovih in peš, l\jcr jc bilo vi
deti vsa.koyrslno drvarsko orodje 
gozdne pridelke in izdelke. Popol: 
d:1C so se . dr~'arji pOD?-cril! v žaga-
11JU, lesanlu In sel{anJ u. Znake za 
začelek vsakokratne tekme je dajal 
-popularni ruški Zlodej . Pri žaganju 
Je zmagal Falčan, pri tesanju Fram
čan, pri sekanjn pa sla si deLila na
grado Rušan in Fa l čan. Zvečer je 
bila veselka. Priredilev je bila več
kra t javljepa, pa zopet odpovedana. 
Zato n i 'imela pravega odziva. S pri
mernejšo organizacija in izvedbo bi 
imela gotovo večj i obisli: in b ila de
ležna boljšega uspeha. 

Prircditev bi se la bko imenovala 
"drvarsld" dan . Zamisel je zelo lepa. 
Koris tno in dobro bi bilo, če bi se 
drvarsld dnevi vrši li redno vsalw 
le lo ob določenem dnevu, n. pr. v 
Celju , Kranju , Mariboru in Ribnici 
ali š~ j.;:je dn~gjej nalo pa bi bil 
glavm dr varski dan s tclunami lo
kalnih zmagovaloev v Lj ubljani. Mor
da bi bilo naj bolje, če bi drvar ske 
dneve s tavil y svoj prol1ram bano
vinski odbor za pt'Opa~ando ('OZ
darslva in njegovi okr;jn i odl~ori. 
Vsekakor hi lo bila dobl'a propa
ganda za gozdarstvo in privlačna 
vez m ed "deželo" in ,Imeslom". 

NOVE LESNE UZANCE. 
Lju1J]ja~sk~ borza za blago in 

vrednote Je lzdelala osnutek Uzanc 
ljublj anske bOI'i'Je za bla rJO in ~'redno
Ic pri trgovan.ju z lesom'\ Id ga je po
s l~la v pr~uČll'cv med drugim ln :l1-
ski :llpl:an, ~~ornici Z~ trgovino, 
obrt In IIlduslrJJo, osrednjemu lesnc
mu odseku Zveze trgovinskih zdru
ženj, Z"ezi indllstrijcev, podružnici 
.Tugoslov:mskega gozdarske(t3 zdru
ženj a in Kmclijski zborlli~i . Novc 
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uzancc. botIo obširncj še in popol
nej še kot star e iz 1. 1925. 

SEJA GOZDAHSKEGA OOBOII.\ 
KMETIJSKE ZBOlINICE. 

Due 7. marca l. 1., je bila v Ljul.>
ljani 1. letošnja seja gozdarske rJa od
bora, ki &.0 ji prisos tvovali sv~lniid : 
pl'ed~ednik .. Beno Kolnil;: , podprcd
sedlllk MaliJa :Megušar, tajnik ing. 
Stanko So lošcI~ , elan han RiNLer 
zbornični tajnik d r. Franc Per Cl~' il~ 
povablj eni: šef gozdarskega ;dseka 
Danske uprayc ing. An ton Sivic, pd
stav banske uprave ing. Martin ColU, 
refer ent banske uprave za zadružni
štvo Anton Puš in član banskelJa 
sveta J aJiOb Kranjc. o 

Seja se je začela ob 10. uri do
poldne. P o overovilvi zapisnika zad
nj e seje je zbornični tajnik poročal 
v smislu sklepov zadnjc seje o iz
vozu lesa črnega gabra in slllrekovc 
skorje. Glcde zaščile medveda se j c 
Yr~i1a n3 bru:sl~i upravi še posebna 
seja, o katcn Je poroča l sveblik Ri
g.ler . Tajnik je tudi omenjal priprav
lj alna dela za vzorčne prodajne in 
kupne pogodbe _ v lcsni trgovini . Na
dalje je poročal, da je zbornica na 
podlagi pismello poslanih mišljenj 
članov gozdarskcga odbora poslala 
na pristojna mesla utemeljcni iz
javi pr oti uvedbi takse za plavlje
nje in splavljanje ter proti uredbi 
o žigosanju in uaJdadanju lesa 11a že
leznicah in ladj ah. 

. Zelo živa debata je nas lala o Ics
mh. za~rugah j s~denjeno je bilo, pro
pagu'alI dobre m w'ejene lesne za
druge! kjcr se l~okaž.e potreba zanje. 
V~čU1a odmerJenega časa se je po

rabda za debato, o novem načrtu 
uzanc za trgovanje z lesom. Posla
ll~b , s tav lj cnih in obr azloženih je 
bilo mnoIJO predlogov, ki jih naj za
stopa delegat zl)ornice pri končni 
sestavi načrta . 

GozdarsJd odbor je u gotovil, -da 
zavzema gozdarstvo zeJo yclik de l 
poslovanja . Kmetijske zbornicc, in je 
zato sklemi, predložiti predsedstvu 
da se . ~imprej ll3Il?esti pri Kme tij ski 
zborUJ Cl . gozdarski strokovnjak, da 
se nadalje svetuje banovini naj na
mesti. gozdarskega in J esn~~a stl'O
~o:'1ljaka kot potovalnega inslruktor
ja ll1 po možnosH uredi vsaj po eno 
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vzorno žago iu vzorno gozdno po
seslvo, na katerih bi se praktično 
izpopoll1jc\"ali absolvenli gozdarskih 
šoj, gozdni poseshliki in žagarski na
meščenci . 

Pri slučajnostih je bi lo govora o 
lovskem zakonu, o pomanjkanju po
možnega gozdarskega osebja pri 
okrajnih gozdarskih refercntih, o za
s topstvu zbornicc v banovinskem od
boru za propagando gozdar stva in o 
gozdarslvu v ·strokovllem listu, ki 
ga bo začela zbornica izdajati. Glede 
vsega so bili po vseslranskem raz
mOLrivanju doseženi ustrezni sklepi. 

Na koncu seje ob 18. uri se je 
predsednik zahvalil vsem svetnikom 
za n jih sodelovanje pri delu in ude
ležbo na sej i. Posebej pa je še izre
kel zahvalo povabljenim gostom, Id so 
pomagali osvetl ili !narsikater o vpra
šanje, tako zlasti inspektor ing. Si
vic, k i je bil za svoja utemeljena po
jasnila deležen soglasnega priznanja. 

s. 
GOZDARSKI SESTANEK NA PO· 

HORJU. 
Dne 25. in 26. marca t. 1. so se 

ses tali ob izletu na Pesek absolven
ti dvoletne in enoletne gozdarske šo
le v l\'Iariboru. Sestanka so se ude
ležili Jamnikar od Sv. Lovrenca na 
P., Kaiser z Remšnika, Košak s Hu
dega vrha, Kri žmanič iz Slov. Bistr i
ce Lalwžič ~ Sv. Duha na Ostrem 
vrhu, Plaznik iz Mislinja, Sedlar od 
Sv. Lovrenca na P., Straus s Klopne
ga vrha in Ulčar iz Slivnice. Izlet
nikom se je pridružil tudi njih nek
danji učitelj ing. S. Sološek iz IHa
ribora. 

Bil je to takorelwč prvi gOZd<ll"
ski sestanek Zveze. absolventov goz
darskih šol v Mariboru , 1d -so se ga 
udeležili člani Zveze s Pohorja in 
obmejnega Kobanskega; poslcdnji so 
bili zastopani polnoštevHno_ Namen 
sestanka je b il , da se absolventi 
med seboj spoznavajo in se pogo
vorijo o stanovskih in gozdarskih 
vprašanjih. 

Ves večer prvega dne in naslednji 
dan dopoldne sla bila izpolnjena z 
živo debato. Glavni predmeti razgoyo
ra so bili: gozdarsl;:a šola v l\'Iaribo
ru, kaI{šen bodi nj en ustroj, da se 
hoda absolventi č i m hol je leoreti čno 
in pl"aktično izobrazil i, -položaj ab
solven lov dvoletne in enoleble šole \" 
državni in pri vatlli službL dolžnosti 

absolvenlov - scduujih iu bodočih 
gozdnih poscs tniiwy, propuganda goz
(tarst\'a, gozdarsl\"o v gozdih različ
nega poscstnega slan ja, pou"eba vza
jemnosti v gozdnem gospodarslyu 
malill in sredn jih posesli, sodobna 
predelava lesa, VlloYčc\-anje gozdnih 
pridelkm-, način gojenja, vars tva in 
izkoriščanja gozdo,", dl'ušt\'ena vpra
šanja Zvezc absolventov gozdarskih 
šol v Ivlariboru, dopisovanje v Goz
dfU"sJd ves lnik, razna druga SITOkov
na vprašanj a Hd_ V debato so resno 
in parlamentarno posegali vsi, zlasti 
ing. Sotošek, ki se mu za nj egova 
poučna izvajanja ludi na lem mc
stl1 p rav lepo zahvaljujemo. 

Ob slovesu je bila izražena splošna 
želja, naj bi se vr ši li podobni se
slanki tudi v drugih gozdarskih sre
diščih , da bi se tako med drugim 
dosegla povezrulOst in uslvru-ila tra
dicija sedaj še mlade gozdarske ge
neracije. Upajmo, da bomo kmaJu 
sl išali o nadaljnjih gozdarskih se
stankih članov naše Zveze na Go
renjskem, Dolenj skem alj kje drugje, 
pa tudi seveda še na Pohorju! Zato 
na čimprejšnje prijel.no svidenje! 

s. A. 
CUVA.JSIU IZPITI V ZAGREBU. 
Pred dnevi je opravljalo pred peti

mi izpilnimi lwmisijami pri gozdar
skem odseku banske uprave v Za
grebu 270 začasnih gozdnih ču vajev 
(l.ogaTjC\") iz savske banovine izpit 
za gozdno čuvajsko službo. Izpit je 
uspešno opravilo 255 kandidatov. 

NOVO LESNO POD.JETJE V BEO· 
GRADU. 

V Beogradu je ustmlOvljello lesno 
podjetje "Jablml" s kapitalom 2 mi
Jijona dinarjev" Delniška družba bo 
Lrgovala z lesom in gozdn imi pridel
k i na debelo in drobno lel' izkori
ščala gozdove" 

NOVA CELULOZ NA TOVARNA V 
ITALIJI. 

V Ferari gradijo novo cclulozno 
tovarno. S lavbišče meri 80.000 ITIi 
pri gradnji je zaposlenih okoli 500 
delavcev. 

NE~ISI{A SVOBODNA LUKA V BU· 
DI~IPESTI. 

Nemčija bo dobila zaradi velikega 
pomena prometa po Donavi in vod
nib kanalih svobodno luko v Bu
dimpeš ti. 
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Lovstvo 

Je "lo\'ska pravič:nosl" pravilen izraz? 
V zadnjih letih moreš opaziti, kako se v slovenskem lovskem slovslvu, 

v "Loveu" kakor tudi v drugih lovskih spisih in knjigah, javlja vse češče 
beseda plavska pravičnost" v POlUcllU nemškega ' izraza "Wcidgcrechtigkcit".I ) 

Meni se je spotaknil jezikovni čut, vajcu tudi nemškega jezika, ob 
tem izrazu takoj , ko sem prvič naletel nanj. Upal sem, da se bom z njil11 
polagoma sprij aznil , kakor s tolil.:imi drugimi slwvankami. Toda čim češče 
mi je prihajala beseda pred oči, toliko bolj ini jc po'.stajaia neprijetna, 51.:0-
rajda zoprna. Priool sem malo globlje razmišljati o tej besedij kot 
plod tega razglabljanja s..e naj smalrajo naslednje vrs tice. 

Načel sem to vprašanj e z našim častnim predsednikom Lovsl'~E'a dru
štva dr. Lovrenčičcm in videL da ludi njemu besedaJ ni prav všeč. Med
tem se je pa tudi še dr. r..L CCrJl i č y samcm "Lovcu" obregnil oh izraz, 
čctudi samo mimogrede. - Kako tedaj sloje s tvari s lo novo nesrečno 
besedo? r 

Skovanka ,,!ovsl;;a praviČ110 sl'c je očilno posnMa po nemškem v.zoru 
z namenom, da poda za nas lovec brezdvomno prepotreben l)ojem, ld ga ima 
tujka " Weidgerechligkeil". Ta beseda se je kot tehniški lcrmiulIs lovske 
znanosti in izraz specialnega lovsko-s trolwvnega iZI"ažanja, pri Nemcih izo
blikovala Y določen in specifičen lovski pojem, ki ga je sprejela vsa Sred
nja Evropa, morda celo vsa mednarodna lovska bralovščina. Zategadelj 
jo tudi vsak izobražen lovec težko pogreša. Dasi clnJgi sYC lOVJl i narodi n i
majo lako razvitega posebnega lovskega jezika kakor Nemci (,,\Veidmanns
sprache"), vendar predstav lja pričujoča njihova beseda s svojo umslw 
vsebino danes n eobhodno izrazito lovske miselnosti, tako da brez nje n1. 
mogoče izhajati niti lovcu-Iaiku, kaj šele lovc u-stTokovnjalm. Razumljivo 
je torej, da tudi nam slovenskim lovcem la pojem n e more ostati tuj in 
brez ustreznega besednega izraza in da ga je treba zato na novo uvesti, 
ako ga v našem sker tako bogatem maternell1 jeziku nismo po tradiciji po
dedovali in ga ne moremo zajeli jz naše žive govorice. 

Gre torej zalo, da najdemo in izberemo nov izraz, ki bo ustrezal duhu 
naše~a j ezika in ki bo popoLnoma Lačno ali vsaj približno vseboval pojem 
nemšh:e besede. 

Da I·emu ob pr ičujočem izrazu "lovska praviČllost" 11i tako, more 
občuliti in doumeti vsakdo, komur sta pomena nemške in slovenske hesede 
znana ter jasno in os tro začrtana. 

Ob da.ljnjem razrnotrivanju Lega "prašauja nam je treba seveda najprej 
pojasnili vsebino nemške b esede ,,\VeidgerechLigl,eit". Jezikovno je beseda 
spoj enim iz: ,,'"Veid" in "Gcrechtigl\eit". Prvi del " Weid" je po nemškem 
bescdo~lovju starodaven izraz z lovskega področja, ki se pojavlja v mno
gih besedah lovske panoge, kakor ,, \Veidwerk, \Veidmann, 'Veidmesser" itd. 
Zasledimo ga že v 7.apisldh starih lovsldh cehov ali lovskih bratovščin . 
Po raziskova.njih dl'. Coghoja2) je koren tega lovskega strokovnega izraza 
srednjenelllška (mhd ) beseda ,, 'Veide", paša, pašnik, in jo treba zategadelj 
pisati tudi z "ei". Ta beseda je dobila v teku časa poleg prvotnega pomena 
paše in pašnika selmnda,"cn pomen hoje na pašo, pohoda po hrano, zlasli 
pa pohoda na lov in riboloV. V leJ zvezi je s lužila za podlago lovske mu 
strokovnemu izrazu lI \Vei"dwerk" t dr. 

1) \Vcidgereeht pišejo Nemci po "Velikem Dudenu", sloval'ju , Id so ga 
izdali sodobni filološki strokovnjaki, z "ei". Tako pišeta tudi Brockhausoy 
in Mayerjev veliki leksilwn. Temu nasprotno pa najdeš v malem lovskem 
slovarju Alfreda Fritschija, Id je izšel šele 1937. leta pri Neumannu v 
Neudammu, zopet staro pisavo z "ai": Waidma.nn, 'Vaidgercchtigkeit. 

2) Dr. Cogho, Deitrage zur Geschichte u . Fortbildung der deutsch en 
\VeidmruIDssprache. (DI-. H. Fflrst, Jagdlexik0J1, Paul Parey, Berlin 190~1, 
pag. 864 in 868. ) 
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Drugi del nemške besede "Gerechtigkeil" ima tudi več raznih pome
nov. Res je, da se krije vsebina te besede v navadni govorici predvsem 
z vsebino naše "pravičnosti ", Toda poleg tega pomeni ta nemška beseda 
še marsikaj drugega. Tako na primer znači v zvezi ,,\Valdgerechtigkeil" 
služnost, ser viLut, pravico na tujem gozdu; podobno je tudi z zvezo ,, \Veid
gerechligkei t", l(jer torej llGer echtigkeit" pomeni nekaj povsem drugega 
kot naša beseda npravica" ali "pravičnos t". 

Ker je po vsej p riliki nastal samos lalnik ,,\VeidgerechLigkcit" se
kundarno iz pridevnil.:a "wcidgerecht", si hočemo zaradi boljšega razu
mevanja stvari vzeti pridevnik za izhodišče nadaljnjih razl1lo1rivanj. 

V starih nemških lovskih navodilih in priročnikih, ki so nosili veči
noma ime "Lehrprinz", naletimo že davno p r ed izrazom "weidger echl", 
na mnogo drugih podobno Lvorjenih s troko vnih izr azov, kakor IL pr. 
" lltU1dger echt, gewehr gerccht, hirsebgereeht, HlhrLcn- u. holzgcrccht" itd. 
Upor a ba pridevnika "gerech1" v teh besedah dokazuj e, da mu pač ne gre 
pomen naše besede "pravičen", tcmveč da so ti pomeni popolnoma drugi 
in izrazilo raz lične vsebine. 

Pred 1vorbo "weidgereeht" moremo vislih lmjigaJl zaslediti tudi oblike 
kakor: weidm:inniscb, jagdgemii.B

j 
naeh \Veidmanllsbrauch, nach weidmii.n

nisellem An stand in mnoge poda )Uc. V tcm smislu poj e tudi Riesenlhal o 
pl'avcm in vzornem lovcu: 

llo.\Veidmfurnfseb jagt, wic sichs geh od , 
Den Scb6pfer im Gescbopfe chrl. " 

Po analogiji zgoraj 11avedeniJ1 pridcynikov cehovske govorice in po 
oblikujočem se pojmu o vzornosti lovčevega značaja, se je potemtal .. em 
izobliko\"al izraz "weidgerecht" . Zveze "der weidgcTecbte Jfl'Jer" ali "der 
gerechte \VeidmaIm" so pa dale v n adaljnjem razvoju vsclmlwr poyod 
za to, da j e .prišlo do tvorbe samostaluika lJ Weidgerechtigkcit" . 

Na podlagi dosedanj ega ana li tičnega razglabljanja se utegnemo vpra
ša li~ ka teri izraz slovenskega besednega zaklada ustreza to rej naj polje nelU
šl~cmu pojmu lJvVeidgerechLigkeil" ? Izven vsake dvoj be je pač, da je naša 
novinka "lovska pravič.nosl" skovana po nemšl~em zgledu. 

V ta namen moramo pravilno doumeti in spoznali vsebino priču
jočega pojma. Za to pa je potrebnih nekaj predbodnih pojasnil. 

Pojem nemške besede "Weidgerechligkeil" v smislu lovske znanosti je 
silno zaple len ter se da le težko loČJ.1o in izčrpno opredeliti. Vsekakor, se 
Lako mnogo like vsebine ne da s tisniti v enooblično definici jo, marveč je 
treba pojem zaradi n jegove abstrak tnosti razč:leniti in opisati. 

Po sebi se razume, da pojem "weidgerech. l" tudi na Nemškem ni os tal 
od početka pa do danes iste vsebine. S spopolnjevanjeUl lovil i.n lovskih 
veščin, s poglobHvijo znanstvenega spoznavanja divjadi~ zlasl i njenega živč
nega ustroja, ter ob razvoju sodobnega pojmov anja lovske čas ti in človeč
nosti sploh je vsebin a te besede doživela mnogokatere spremembe in mo
difikacijc, Id so končno dovedle šele do nj enega današnjega pojma. Se\rcda 
Doj em s t em šc ni do kraja zgrajen , temveč je zmožen še nadaljnjega 
razvoj a. 

Današnji pomcn ,,\veidgerecbt" vsebuje lastnosti lovca, ki bi se dale 
opisati približno takole: obvladanje bi lnega strokovnega znanj a (lovske 
vede) in pravil lovske dostOjnosti po sedanjem pojmu lovsl<c časti in 
plemenitega srca. 

Najnovejši nemški lovski slovar Alfreda Fritschija n avaja za .besedo 
sledečo pomensko razlago: " fzraz ne obscga samo znanj a celo kupne lovske 
ved,e z njenimi pomenljivoslmi in šegam i v n~j popolnejš i obliki, ;narveč 
zahteva tudi moža, ki iz dna svoj~ notranjosti občuti lovcu primerno 
miselnost in to izraža na tak način , da se " lovu nasproti divjadi in 
,"obče vsemu živemu s tvars tvu vede plemeni lo in dobrosrčno ter spoštuje 
v živalih bitj a s podobno pravico do obstaja, l<akor jo ima sam." 

Spri čo tega morda ni več, da pokažemo na podobno besedo, ki so jo 
vsi sodobni svetovni jeziki sprejeli kot tujko iz angleščine, namreč na 
izr az "gentlemena". Tudi pojem "gentIemanslva" je prav tako zamo lan kakor 
pojem "weidgerechl", pomeni pa v glaynem popolnoma dos t-ojnega čim'eka 
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v okviru človeške družabnosti. Lovec, ki je "weidgerechl", predslavIja mcd 
lovci nekaj podobnega kot gentleman v uglajcni posvelni družbi. 

Izraza, ki hi že danes vseboval ves obseg pojma "",,Veidgerecbtigkeil", 
v slovenščin i nimamo. Gre za to, da lovci najdemo in s i izberemo pri
Jdudl10 besedo, ki bi zadovolj ivo podala preležen del iu vsai najznačilncj še 
poteze lega zapletenega pojma. Dosedanj a )o\'sl;:a prayičnosl" lemu nil;:akor 
ne nslreza ilC samo, ker je nas lala iz napaČllega pojmovanja besede ,~Ge
reehligkeit", marveč tucU zavoljo tega, lw!' vnaša v besedo pojem pi"aviee in 
pravičnosti, ki ga mednarodni izraz za to nima. To ni prav in nam je 
zategadelj v spo Liko. 

l\eovrgljivo dokazujejo zgoraj omenjeni pridevniki "hirschgerecht", "holz
gerecht" itd ., da "gerechl" v leh besedah nima popolnoma njč skupnega z 
našim slovenskim pridevnikom "pravičen" . Zato je smatrati smisel izraza 
"gerechl" ludi v besedi "weidgerechl" za: "recht, richlig, nach \Veidmanns 
brauch", to se pravi: lovsko pravilno, lovsko uravnilllo, lovsko usmerjeno, 
}O\·slm sposobno, sploh tako, l;:akor je po lovskih šega h in navadah primerno. 

Iz tega sledi, da tudi y samostalnil.-:u ,, \Veidgerechlig]\eiL" njen del "Ge
rechtigkciL", ne 1110re pomen iti po prostem prevodu naše " p r avi čno s ti", 
ampak le lovsko pra v il n o s t, lovsko u smerjenost, lovsko vedenjc po 
s tarih , spošllji·dh lovskih običajih . 

Meni se zdi, da bi se dal pl'ičujoči pojem v duhu našega jezika naj
bolje in najprikladneje označiti z izrazi, Imt so na primer: vedenje, kalmI' 
se spodobi lovcuj vedenje, l;:akOl' lovcu p ri liče; dostoj nost, kakor lo\'cu 
pristoji. 

Za pridevn ik "weidgerechl" b i se mogli uvesti naši zloženi pridevniki: 
lov~l;:o-pravil ell , lovsko-primercn, lovsko-spodoben, lovsko-dostojen ali lov
slw-pristojen, ki so pač vsi izvirnika bližji nego dosedanji " lovsko-pravičen". 

Za samostalnik ,, \Veidgerechligkeil" bi pa dosledno našim ugotovitvam 
najbolje služile besede: lovska pravilnost, lovska primernost, lovsl;:a spn
dobuost, lovsl:;a dostojnost ali lovska pristojnost. 

Po mojem olmsll hi bila najbolJša beseda ,,'lovska pristojnost". Seveda 
ima beseda "pristOjnos t" v slovenščin i še drug pomen srbohrv. "nadležno
sti", kompelcnce, "Zusl:1ndigkeil" . Vendar navaja \VolI-Pleteršnikov Slovar 
1)ocl besedo vristojen, nu .. prvem mesLu pomen entsprechend, schicklich, an
st.:1nd ig, auf gebfilwende ArL" in pri besedi pdstqjnost, tlldi na prvem mestu 
"AngemessenheH, Ansl::indigkeil·, Schicklichkeil". Polemtalwm izraža beseda 
)ovska pristojnosl'~ že po prvotn em pomenu besede približno to, kar ho
čemo povedali: "a ui eine dem J:lger gebO hrende Art". 

Na podla~i teh ugolovitev bi imeli vs i zvesti člani zelene bratovščine 
predvsem dolzIlost, da iz svojega s trokovnega besednega zaklada izločimo 
korenito ponesrečeni izraz "lovsl;:a pravičnost". Skovanka ni samo zgrešena 
glede na gol in n3j)aČen prevod I1cmške~a vzornega iZI"aza, t.emveč j e tudi 
tako malo v rSld adu z du.hom našega jezil.;a, da Slovencu n eslTolwvnjaku niti 
pl' ibližno ne predoči odgovarjajoče vsebine !itYarnega pojma. 

Zavedam se seveda, da s sprejemom in uvedbo izrazov "lovska do
slojnost" in "lovska pristojnosl", "prašunjc še ni dokončno rešeno . Stro
kovnemu lovsl,emll pisanju in lovsk i goYorici preostaja še dolgotrajna 
naloga, da nove, še medle izraze z ži"vo rabo vses tran sko zaokroži v smislu 
nemšl,ega vzorca ,,\Vcidgcrechtigl\eil", izraza z vsemi sodobnimi. pripadajo
čimi prilastJ;;i, tel' da jim sčasoma zoblikuje no tl'3nji pome11, ki bo obsegal 
tudi marsikaj specifično slove.nsl,ega. 

Upam pa, da sem n ačenši Lo vprašanje v javnosti, izpodbil upravi<'':CJ10st 
Jladaljnji rabi povsem zgrešenega in nelepega izraza " Iovsl;;a pravi.čnost" 
ter dovolj razlOČilO pokazal, zakaj ga je lrcba brez obotavlja.nja in odločno 
zavrnili ter zavreči. 

Izraz "lovska pl"avičnosl" tako nepravi lno dojema nemški pojem, ki 
lUlI je slu žil za i z hOdišče) tel' ta.ko slaho prija s lovenšči.ni , da ga mi loVci 
pač ne smemo več dalj e uporabljati zlasti glede na našo ponosno zavcst, 
da je lovsko slovslvo ohranilo doslej materin ščini mnogo lepe domače 
frazeologijc in ji ohilno obogatilo iZI'azosiovjc. 

Ing. Vojko K o pri v Il i k 
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar 
(Pomen znakov in k ra tic glej slr. 21 1) 

bukov rilčkar ~ bllkov~l pipa, Bu~ 
ch enspringrfl.B1er, Orchesles fagi L. 

člcDonožci ~ člankoJ1ošci, Glieder
fllBler, Arthropoda. 

grmišče (1/213, 237) - Beseda pomeni 
kraj (svel), kj er grmovje rasLe, nc 
pomeni p a gozda. 

Grmus lcmu, Dl anj vr ednemu goz-
du pravijo na Gorenjskem čmovje 

- (čmoylj e) , čllmovje (šumoYjc'!). Zad
nji pa uima nič skupnega z besedo 
šuma = gozd, ker alpski Slovenec 
"šume" za gozd lle pozna. Pod 
besedo "šuma" (čuma) v nekaterih 
lu-aj ih razumejo posebej še mlad, 
gos t goz(L - [Su] 

hikorijev les = hikorijeviua. 
hikorije\'ioa - hikol'ijevina, Hickory

holz. 
hrošči - kornj aši, Kafer, Coleop

tera_ 
hrastov rilčkar - hras lov3 pipa, Ei

chcJ1springriiBier, Oreh es tes qucr~ 
CllS L. 

jelkov rilčkar - jeloya p ipa, \Vcis:>
tannellrflBleT, Pissodes piceac ILI. 

jesenov rilčkar jasenova pipa. 
EschenJ' ussclk ~ifcr , Ciollus fra~inj 
Deg. 

jelšev les = jelševina. 
jelšev rilčkar - johova pipa, blUltcr 

EI"lenri'lsselk:1t'er , Cryplorrbynchu s 
lapolhi L. 

jclšCl'ina - johoyina, das Edenllo1z. 
k.ožni robilnik (Ij4G) - Ta izraz se 

mi zdi presplošen. Ne bojmo se 
n e kaj opisali Imkor v hrvaščin i 
"kružna pila za krajčenje" . - [Su] 

koslanjev les = kostanjevina. 
koslanjCl'ina - l~eslenovina , das Ka

s lanienllOlz. 
krožni robilnik (1/ 46) - Besedo po

meni stroj za robljen je desk s 
li:rožnimi rohilnimi žagami (das Be~ 
sau m kreissagebla tt). 

lipov les = lipovina. 
lipovina - lipovina, das Lindenholz. 
macesnov les = macesnovina. 
maeesnovina - arišovina, das L:ir~ 

chenholz_ 
makija = grmišče. - [N] 
mali črni smrekov rilčkar - mala 

crna pipa, klein er schwarzer Rfts
seJldi.fer , Otiorrhynchu s ovatus L. 

mali rjavi borov rilčkar - ma1a 
smeda pipa, kleiner brauner IGe~ 
fernrt1Bler, Pissodes no talus F _ 

mali rjavi rilčkar - mala smcd-a pi-

j)U, der Ideine bratInc R(isselkifer, 
-Iy lobius P inas tri GylL 

n31"0<111a sečnja (1/ 92) - Jeziku bi 
se bolj prilegIa opisainu obliJm 
sečnja na oplad ah za apIod. Z 
hesedo sekanjc na oplad je pa tudi 
že izraženo postopno redčenje, to 
je ponavljajoče se delo za naplo
jevanje. - [Su1 

nizki gozd in panjevee (1./69) 
glej mojo opombo (1./ 213) ! Uve
den je že izraz štoro\'cc. - [Sul 

orehov les ore11o\"ina. . 
orehov1na - orabo\'in a~ das Nu B

holz. 
osirolisini javor (1/ 115) - To drc,-o 

ima le ostro koničas te liste ! Ali 
HC obstaja domač izruz med drvar
ji ? - [Su] 

oslrolistni ja\'ol" - Domači izraz je 
že zapisan (Ij115). [mc mlečni ja
vor prihaja od lod, ker imajo lis tni 
peclji ml ečni sok. 

paro bek (PI) ~ panj. - [N] 
ril čkarji - pipe, Riisscl1.::1fer , Cur

cul ionidae. 
rjavi hrošč - obični ]lI'ušL, gcmei~ 

n er Maikalel', Meiolon iha vu lga.ris 
L. 

smrekov smoini rilč l;; <t r - llarzrfls
sel ka fC'I', Pissocies harcyniac Hbst. 

sDll'ckovinn - smreli:ovina, oll1orilw
vina, das Fichtenholz. 

veliki črni rilčkar - vel ika crna 
pipa, graBer schwarzer Hi'lsseJ
kafer, Oliorrhynchus niger F . 

š lor:,: (J/ 115) - Izraz bo oslal naj
h rže le v sIm·a l"jn . - \Su[ 

žamaH (1( 16) = robiti, ~ra.ičili. 
[Sul 

trš ([(213 in 237). - Ce beseda tr š 
prihaja od " lrh " potom pomeni 
trhla (mrtvo) drevo, ki mu odpa
dajo že veje ali je že Ludi samo 
palo. Ako je beseda od " trd" 
( lršč), je v sk ladu s pomenom, ki 
ga ima zlasti na Gorenj skcm. Iz 
lega korena je izraz " tršat", tr~ 
ščat, ki pomeni krepko, široko, raz
meroma nizko postavo. Po obeh 
izpc.lj anl·mh bi " trš" 1ll0~el šele v 
prenesenem pomenu služili za 
"štor", ker je ta lahko trhel ali 
pa grčav in trd. (Razlago za nlrš" 
glej 1/237). - [Suj . 

žuželke - kukci, zareznici, Insek
lcn, I\ er btiere, Insecta, Hexapada. 
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Lesna trgovina 
Revizija zvišane blagovne tarife? 

Casopisi poročajo. da so gospodarski krogi sprožili akcijo za sklicanje 
tarHnega odbora, ki naj preuči vprašanje revizije železniške blagovne 
tru'ife, ker le-ta ni bila zvišana niti na predlog tarifnega odbora niti na 
podlagi konzultirallja gospodarsJdh kralJav. Prometno minish's LvQ uleme
ljuje lo zvišanje s potrebo 110vih iuvesticIj, med drugim z nabavo lokomotiv 
lel' osebnih in tovornih vagonov za približno 500 milijonov dinarjev, ki bi 
se naj izvršila še letos. 

Italijanski lesni uvozni monopol in nakup lesa v Jugoslaviji. 
Znano jc, da so v Ila1iji 'ustanovljene delniške družbe, Id imajo mo

nopalske pravice za uvoz lesa. Te družbe bodo začele delovati že s 1. ju
Hjcm in bodo razpolagale s kapitalom 25 milijonov lir. Italijanski uvoz
niki so bili že pozvani, da kupijo delnice, v razmerju s svojim uvozom. 
Za nakup 'delnic je bil prvotno določen rok do 6. marca, J.i pa je bil 
naJmadllo podaljšan do 21. marca t. I., ker so uvozniki polwzali premalo 
zanimanja za delnice, s katet-imi ue bodo mazii razpolagati po svoji volji. 

Italijanski uvozniki si tudi še niso na Jasnem, lmlm se bo razvijalo 
tako monopolizirano trgovanje in račwlajo, da bo poslovanje precej zaple
teno, zlas ti ke.r rabijo posamezne italijanske pokrajine kaj različen les. Zato 
mislijo nekateri, da ne bodo monopolizirana podjeLja nakupovala lesa v 
Jugoslaviji in da bo ostala lesna trgovina z Jugoslavijo še vnaprej svobodna. 

Madžarski izvoz lesa v Nemčijo? 
S priJdjučilvijo Podlmrpatske Rusije je dobila Madžarska velike gozdne 

predele h-dega lesa. l\o[l1ogi časopisi poročajo, da bo Madžarsl.:a v bližnji 
prihodnosti zamenjala znatne množine li-dega Jesa za ncmšli:e industrij ske 
izdelke. 

Seja Jugoslovansko-ma<1žarskcga gospodarskega odbora. 
Po časopisnih vesteh bo v aprilu seja stalnega Jugoslovallslw-madžar

sJ~ega gospodarskega odboT3. Upajmo, da bo prišlo na seji do sklepov, Id 
bodo omogočili večji razmah jugoslovanskega tesnega izvoza za Madžarsl~o. 

Trgovska pogajanja med Jugoslavijo iu Egiptom. 
Zdi se, da je egiptovska vlada spl'ožiJa misel za trgovska pogajanja 

z Jugoslavijo, 1d ji je ta pobuda v želji, da usmeri čim več izvoza v 
neldi.rinške države, nad vse dobrodošla. 

Pospeševanje rOlnunskega Jcsnega izvoza v Egipt. 
Romunski uvozniki egiplavskega bombaža podpirajo r OlllW1ski lesni 

izvoz v Egiptu in plačujejo v poseben fond 5 % preko tečaja deviz. Iz 
tega fonda dobijo lesni izvozniki premije. 

Lansko lelo so uvozili v ESlpt (v oklepajih so podatki za predlansko 
leto), Romunija 109 lisoč (136 ll soč), Sveds,," 52 tisoč (51 lisoč), Rusija 48 
tisoč (90 tisoč), Jugoslavija 12 tisoč (33 tisoč) , Finska 9 tisoč (28 tisoč), in 
Kanada 12 tisoč (O) mS žaganega lesa. 

Romunski lesni izvoz. 
Izvoz v levanlske države, zlasti v Palestino, se razvija zelo zadovo

ljivo. Največ se izvaža gradbeni in zaboj ni les; pri zaboj nem lesu se tre
nutno čuLi mOČIla poljska konkurenca. Romunija se nadalje razmeroma 
uspešno pogaja za Izboljšanje iz,'oza ua Madžarsko in v Italijo, zlasti v 
Vzhodno italijansIm Afriko. Vkljub temu, da je Romunija izvozna država, 
vendar ne 'more radi velikega izvoza v prejšn.iih letih kriti lastne potrebe 
železniških pragov. Zelezniška uprava rabi 1,400.000 pragav, na domačem 
trgu pa jih more dobiti največ 600.000. Zaradi tea:a bo Romunija, kakor se 
pričakuje) pragove uvažala) in sicer v prvi Vl'stl iz Poljske. 
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Lesna trgovina Slovenije \' marcn I. 1939. 
(Od posebnega dopisnika Gozdarskega vestnika.) 

Državljanska vojska v Spanlji je domala končana. Naši lesni gospo
darslvellil<i menijo, da utegne konec španske vojske ugodno vplivati na 
našo lesno trgovino, ker bo nova Spanija predvidoma potrebovala mnogo 
gradbenega materiala. Vsekakor pa je treba računati z zelo močno lwnku
renco nekaterih, drugih držav, zato je dolžnost naših merodajnih činitelj ev, 
da našemu lesnemu trgu zagotovijo v Spaniji tisto mesto, ki mu gre. 

Nehote nas ta položaj spominja na ,podobno situacijo, v kateri je 
bilo naše gospodarstvo še pred 'nedavnim. Bilo je to talu'at, lw se je ve
delo, da se bo vojska v Abesiniji kmalu JwnČala. Naše lesno gospodarstvo, 
Id je bilo tudi tedaj v zelo težavnem položaju, je s pričakovanjem zrla 
na to novo tržišče iu upala po vojni na čim večji razmah. V koliko so 
se takratne naše nade izpolnile, vemo, kakor se tudi dobro zavedamo, da 
so velike razlike me~ Abesinijo, deželo, Id jo je k eba šele kolonizirati, in 
med Spanijo, ki je že gosto naseljena. 

Zadnji čas se je povečalo povpraševanje po netesan em lesu, vendar 
dosedanje cene ne zadovoljujejo, pač pa zaradi tega utegne vsaj nekoliko 
zaosta ti izdelovanje tesanega materiala. Zato smemo pričalwvati, da se 
bodo dosedanje cene za tesan les, seveda če bo ostalo pri normalnem pov
praševanju, ustavile na sedanji doseženi višini, zlas ti še, ker zaloga blaga 
te vrsle ni velika. Zaloge žaganega gradbenega materiala so sorazmerno 
nekolilw večje, vendar se je moglo zadnji čas opaziti, da je bilo mnogo 
tega blaga prodanega, in sicer v naših krajih predvsem v tuzemstvo, pa 
tudi na Madžarsko. Zavoljo tega naši lesni gospodarstveniki domnevajo, 
da tudi v cenah žaganega lesa v bližnji bodočnosti ne bo prišlo do znat
nejših sprememb. 

Glavna pomladna sezona še ni taka, kakršna bi morala b iti glede na 
povpraševanje po materialu, čeprav smo že dospeli v koledarsko dobo, 
ko se po navadi lesna trgovina najbolj razmahne. Dosedanje neugodne 
vremenske prilike so brez dvoma nepovoljno vplivale na razvoj gradbene 
.delavnosti; upajmo, da se bo ob ustaljenih vremenskih razmerah razširila 
tudi gradbena podjetnost in s tem tudi lesni trg. Najbližja bodočnost bo 
vselmlm r j asno pokazala) J.;:ako se bo letošnji pomladni trg razvi jaL Upaj
mo) da bolje ko doslej! 

Mednarodni lesni trg. 

Po raznih poročilih ni bilo s tanje mednarodnega lesnega trga lansko 
Je to ravno zadovoljivo; da celo v zadnjih tTeh mesecih niso bile izpolnjene 
pričakovane nade. Upati moremo, da bo letos bolje. Računa se, da bo 
trgovanJe bolj živo ... ker so lesne zaloge večidel porabljene i,n bo zaradi 
nove trgovske pogodbe med USA, Anglijo in Kanado zmanjšan pritisk 
l\anadskega izvoza žaganega lesa v Evropo. 

Povpraševanja iz inozemstva. 

116 Atene: les; 
155 San Juan (Puerto Rico-Antili) , 

les za vžigalice; 163 
157 Wormerveer (Holandija), bu-

kave palice; 166 
160 - Budimpešta: brusni kamen; 
161 - New York City: tvrdka nudi 168 

svoje usluge jugoslovanskim 175 
interesentom in daje pojasnila 

in nasvete, zlasti med sve
tovno razstavo v New Yorku; 
Maasluies (Holaadija) , cilin
drično žagane doge; 
London: zobotrebci in obešal
niki, 
Cas~blanca (Maro1m) : doge; 
London : hrastov mah. 
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Ponudbe iz tuzemstva. 

36 - Domža!c: 2000 m3 bor'ovih hlo
dov, dolgih 3 do fi m in debe
lih 20 do 50 cm j 

38 - Ohrid: ptice roparice; 
39 ~ Livno; sladkovodni raki in pol

ži . 

Pripomba: Interesenti naj se obr
nejo za naslove na Zavod za pospe
ševanje zunanje trgovine Beo~wad, 
Ralnički dom. Pri vprašanju naj na
pišejo , zapor~dno številko povpraše
vanJa ln I~TaJ , 

Valute in devize 
Uradui tečaji za al)ril 1939. 1 čilski pezos . . .. <lin 1'3G 

Finančni minister je določil za 1 Luršlm papirnala lira 35'-
april sledeče uradne tei::ajc, po 100 albansldh frankov 1635"-
katerih se imajo izplačeva li takse po 100 francosldh Iranlwv 134"60 
zakonu o taksah, sodne pristojbine 100 švicarskih frnnkov 11;12'50 
i. t. d.: 100 ilalijanskih lir . 233'-
1 napoleondor . . din 305'- 100 holandskih "goldinarjev ' l 2700'-
1 zlata luršl<a lira ,, 346'50 100 bolgarskih levov . . ;, 45'-
1 angleški funt 238'- 100 rumunskih lejev ,, 33'50 
1 ameriški dola,· 50'SO 100 danskih k,'ou 1180'-
1 kanadski dolar 50'40 100 švedskih kron " 1218'-
1 nemška marka H:- 100 norveških kron H 1180'-
1 poljski zlot S'30 100 španskih pezet . ,, 180'- · 
1 belga S'50 100 ~rških drahem .. " :19 '-
1 ~ " (1' _ 100 ceškos!ovaških kron 151'-penga . . . . . "i") II 

1 brazilijansld milrajs ,,2'65 100 finskih mark ,, ~OSS3:= 
1 egiptski funt. . ,, 238'50 100 leLonsldh latov 11 110'-
1 palestinski funt, . " 238'- 100 iranskih rijalov . 
1 urugvajsJd pezos . " 16'- Tem tečajem je že prištet pri-
1 argenLinsld pezos ,, 10'70 bilek ("prim'), 

Mali oglasi 
SUMARSKl LIST, mesečna gozdarsl<a 

revija, ki jo ureja univ. prof. dr. 
Levakovic in izdaja "Jugoslovan
sko šumarsko udruženje" v Za
grebu, Vukotinovičeva 2., slane 
100'- din letno. 

GONILNE JER~IENE iz la najboljše
ga usnja za ža~e, mline in tovar
ne ima v ZalOgI Ivan Kravos, ·Ma
ribar, Aleksandrova c, 13. 

DRAGUTIN CUTlC - vdova, pnškar
na in t.rgovina z orožjem, l\lari
bor, Slovenska ulica 18. Zaloga 
samokresav, avtomatičnih pištol, 
lovskih pušk in vseh lovskih po
trebščin. Lastna delavnica za po
:pravila, izdelovanje novega orož
Ja, monlaža daljnogledav i. t. d. 

Prvovrstne in cenene lovske in šport
ne srajce, izgotovljene pa tudi 
po meri nareJene, dobite v mod
ni t.rgovini in izdelovalnici pe
rila IVAN BAB 1 C, Maribor, 
Gosposka ul. 24. 
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DRAZBA SMIOLASTNIH LOVISe 
začasne državne uprave razlašče
nih gozdov v Ljubljani. - 1-
Samolas\.J]o lovišče Fr.idrihštajn, 
okraj Kočevje, ha 1012, in 2. sa
molaslno lovišče Grajšica, olo'aj 
Crnomelj, ha 235, se oddala ,. 
zakup za 5 lel na dražbi 22. 
aprila 1939 p ri začasni državni 
upravi v Ljublj ani in pri gozdni 
upravi l'az la ščcnih gozdOV Ko
čevje. 

DRAžBA. - ZtlČUsna držayna IIpra
va razlaščenih gozdov v Ljuhlju· 
ni proda na javni ustni dražbi, 
dne 25. aprila 1939 v Rogatcu ca 
4175 prm v r cžij i izdelanih hu· 
kovih drv franco vagon Sv. Rol(
Lupinjak, Dobrovec in Rogatec. 
Pogoji in pojasnila so na razpo
lago pri gornj i upravi v Ljublja
ni, Cesta 29. oklobra, š t. 2,1/1 in 
pri l'evirncm vodstvu razlaščcnih 
gozdov Log pri Rogatcu. 
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Problemi prekmurskega gozdarstva*) 
~rm'lin Pot o čn i k (Murska Sobola) 

V Slovensk i Krajini med Rabo ill Muro je naslalo po prevratu 
povsem novo politično in gospodarsko življenje, Trgovske poti, 
ki so vodile doslej le v madžarske pokrajine, so se začele usmer
jali proU jugu k slovenskim in jugoslovanskim tržiščem. Izvažali 
so se pred\tsem živinorejski in poljedelski pridelId in le v manj
ših množinah tudi les kot proizvod gozdnih zem lji šč. Na novo 
osnovani žagarski obrati so pomngali lesni trgovini do vedno več-
jeg2 razmaha. 

Toda doba ugodnih lrgovskill poslov v letih 1926- 1929. se jc 
kmalu in naenkrat pr.eokrcnil a. Cene so pri večini izvoznih pridelkov 
popustile in padle pod pr·oizvodne s troške. Denarni promet in 
m,ed.narodna trgovina sta zastala. Tudi v gozdovih je delo po ve
čini počjYalo. Le gozdni poseslniki v goratih , pretežno gozdna lih 
predelih so izsekavali gozdove, da si ohranijo svoja gospodarstva. 

Padec oeu je zadel tudi prelil11ursko lesno gospodarstvo, k1 
pa ga je pr,eneslo brez večjih pretresljajev. Ostale gospodarske 
panoge, kot poljedelstvo, živiuoreju, sadj ars lvo in deloma tudi se
zonsko delo so, čeprav s skromnimi donosi, pomagale ohraniti manj!. 
še neprezadolžene kmetij e. Les se je sekal le za domače potrebe, 
tako da se je lesna glavnica v mnogih gozdovih nemoteno večala. 

Zlelom 1936. so naslopili za trgovino in ludi za gozdne proizYode 
bolj ši čas i . V Prekmurje so začeli prihajati trgovci, domači in 
tuji , ki so Y medsebojni konkurenci lesu Zl1a1110 dvignili cene. 
I-II'asl, jesen, črno jelšo, pa tudi vrbo in topol so zelo dobro pla
čevali. 

Poslednja konjunklura za gozcble proizvode pa je našla mnoge 
kmečke posestnike v povsem d'rugem gospodarskem položaju, nego 
so bili leta 1929. Nekalere je medtem začela s tiska Li prezadolženosi, 
ko njihovi sedanji dohodki niso biH več v nobenem razmerju z 
dOlgovi izza prejšnjih dobrih časov. Odplačevanje dolgov in 1'0-
ravnuyunje obvcznos ti je zaslajalo ter se ocllagaio na boljše časc. 
Dedne pogodbe z deleži v naravi so razdrobilc in s lem oslabi le 
marsikatero gospodarslvo in prem.llogo gozdno poses tvo. Medlem 
sta propadli Ludi vdeposesLvi Szarapy in Batlhyany, kar jc imelo 
za posledico, da so se začeli razsežni gozdni kompleksi parceliraL.i 
in prehajaLi v las t kmečkih posestnikov. 

Val !relje povojne konjunkture je zavel ludi v Prekmurje. Y 
.gozdovHl se je začelo intenzivno izkoriščanje lesa, ki se je mogel 
takoj in u goclno prodati. Denarni obLok je polagoma normaliziral 
izčrpana gospodarstva. 

Med gospodarsldmi panogami prevladujeta v Prel{l.llurju polje
delstvo in živinoreja. Poljedelslvo s travniš tvom proizvaja člove
ško oziroma živalsko prehrano, gozd daje steljo za živino, gnoj 

'" Napisano po izkušnjah pri oJ\:rajncrn odboru za pl'opHgando goz
darslva v :Mursld Soboti. 
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za polj e in je s svoj im lesnIll s leber vsemu gospodars tvu. 'Toda 
vkl jub tej važnosti se z gozdom ne ravna kol z nujno gospodarsko 
panogo, lem več služi le za ,izkorišč:anje lesa in s telje. Kot posledica 
lega se pojavlja predvsem poslabšanje gozdn ih lal, počasnejša r asI. 
drevja in splošno pešanje proizvodnje. 

Prekmurje se deli v dve polili člli enoLi: v murskosoboški okraj 
s 5~.627 ha in len'davski okraj s 33.369 ha ; skupna površina meri 
torej 92.996 ha. Po obliki lerena se pokrajina precej ostro loči 
v ravninska dela "Ravensko" in "Dolensko" ler hribovilo nGorič·~ 
ko " z Lendavskimi goricami. 

Ravnina je rodovitna naplu\'.ina na prodna lo-peščeni podlagi. 
Tla so globoka in le lu in tam zaradi proda plitka ali zavoljo viso:
ke podlaine vode Lucli močvirnala. Pokrajino namakajo poloki in 
j arki, od kalerih mnogi poleli usallllejo. Reka Mura obroblj a s 
svojo llad 40 km dolgo vijugasto slrugo ravnino ler tvori skupno 
s številnimi od točk i , rokavi in zaliYI obsežno pOph.l\·no področj e, 
ki ga obraščajo le redko za.raščeni gozdo\'i. Kjer Mura in večji 
potoki pogosto prestopajo svoje bregove, so zem lji šča rodovitna in 
ugodna tudi za uspevanje gozdov . 

. Ravni.nske gozdove ses tavljajo črna jelš:1, hras t, akacija, jesen, 
iYres t, ga ber , vrba in topol. Kj er gozdov in cLrv obt:utno primanjkuje, 
se leži k odgoji on ih c1revesnih vrsl, ki dajo čimprej in čim več 
kuriva. To ima za posledico, da se presnuvljnj o hras lovi gozdovi, 
mešfllli z jesc l1 ol1l , brestom in gabrol11 , v nizkc jclševc a li akacij c\'e 
goz(Uče. 

Č r na j elša je precej skromna drC\'esna ""s in, loda ras Le le na 
"lažnih .in 1110čvirnalih tl eh . Ra ste hitro tcr yzrastla iz semena do.
seže najugod.nejšo L e!lirično uporabno 'TednosL med 50. in GO. 
letol11 , ko ima. nad 30 cm prsnega premera. Tako bl ago je d~lncs 
iskano in se tudi dobro plut:ujc. Toda, kol že onl en jeno, se vzga
jajo dan es jelševi gozdovi naj več v ob11ki nizkill gazelov. Poslopek 
pri "takih gozdovih je v kralkem n asledJlji: 

I z sadik zrasLel jelšev sesLoj se mcd 25. in 30. lelom konec 
zime pred mczgranjem !lad zemljo pošev no in gladko poseka. 
Tam, kjer nas lopajo čestc spom ladanske poplave nl i kjer v dnikah 
sloj i spomladi voda precej visoko, se puste pnnji neko liko viš.i i, 
da jih yoda ilC uniči. Na matičnih pmljih požene spom ladi več 
olJrnsU.;:ov, ocl kalerih jih 3 do 5 zrasle v bodoča dehJa . Tj poganjki 
y zače Lku ze lo hitro rasto v višino i.n debeJino, loda prav tako n nglo 
ludi opešajo, tako da sestoj m ed 15. iu 25. letom gospodarsko dozori. 
Večina pcUljev požene šc po drugcm poselul do\·o lj krcpl.;:ih poga.nj
koy. ~Ied l1jimi pa so nekaLeri panji. že slabi in napol strohneli ; IG 
je treba izkl'čili, praznine pa izpopolnili z l1l ot:ninli sadikam i. Po 
Lretjem poseku zaslarijo vsi panji, njiho\'a obnonul moč je popo l
uoma izčrpana in nasad je treba v celoU obno,·il i. Ako je znrasl 
lakega gozda cio\'ol jna, osta.ncjo gozdna Ila razm el'oma dobro za
senčena in Ili cH rodov itna. Povprečni s tarostni prirastek v 25 lelni 
ohhodnl dobi znaša 6 in več m S na ha. 

Drllgn drevesnu \Ts ta , Id lISpe\"i.l Y mnogo rahlpjših in bolj sušnjh 
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zemljiščih v raVllUll, je akacija. Dobro raste na globokih, rahlih, 
peščeno-ilovnatih rodovitnih Lleh, kjer prenese ludi kratkolrajne 
poplave. Sajena na slabih , pl ilk ill in prodnaLih ali pa težkih moč
vinlatih t leh ne uspeva ·oziroma pos taja rakava, suha v vrhovih in 
se slednj ič popolnoma posuši. 

Akacijevi gozdiči se osnujejo z zasaditvijo močnih enoletnih, 
iz semena odgojenih sadik, ki se posade y razdaljah 1,30 m do 
1,50 m vrsta od vrsLe, v vrstah pa sadike y razmaku do 1,20 m. 
Drevesea rastejo močno v višino, se hi tro sklenejo, loda krošnje 
jim kmalu poslanejo redke Ul zalo le slabo zasenčijo svoje ra
stišče. Pod akacijami rasLe predvsem lr ava, kopillje in drugi gozdni 
p lev·el. Rodovi tnost gozdnih lal začne pešati posebno tam, kjer so 
la že po svojem sestavu manj rodovilna. Periodi čne poplave jim 
ne škodujejo, temveč nasprotno zemljišča pognoje in jim tako 
ohranjajo rodovitnost. Mnogo površin, posebno ob Muri, je še 
danes na redko obraščenih s produldinlo manj vreduimi gozdnimi 
vrs truni, kakor : vrbo, belo jelšo, topolom in različnim grmovjem ~ 
ki bi jih mogl a uspešno zamenjali akacija. 

Nasade je v poplavnem območju zelo ležko odgojili, kajti vod
Ile mase jih ne le poplavljajo, temveč sadike pdpogibajo k tlom 
in jih zasipavajo z dračjem in muljem . Ozelenele rasti inc sicer 
'Os tancjo pod hladno vodo žive po ,'eč dni, vendar se končno le 
posnše~ al{o sloji voda predolgo, iu zlas ti še, če se povrh segr eje. 
Akacija prenaša poplave mnogo slabše ncgo črna jelša, jesen in 
brest. Takoj, ko odleče ,"oda, je polrebno kulture pregledali, sa
dike izravnali lel' jih očislili dra~ja in mU lja. Z nekaj večjimi 
stroški iu napori bi se dali postopoma odgoji li v popla'"lih pod
ročjih lepši in vredn ejši gozdov i nego so danes. 

Podobno jelši se tudi akacija zelo dobro pomlaj uj e iz pmljev 
posekanega drevja. Ti poganjk i zf asLejo že v prvem le Lu zelo bujno 
in se zalo le slabo priraslejo k mnl 'i čl1:im paujem. Zaradi tega jih 
jcsensko vet.rovjc in rmli sneg mnogo polomila, še več lJa odčesl1e La 
od slarih pmljev. Akacija ludi zelo dobro poganja iz plilkih kO'
rcnin i zkrčencga dre\'ja. Zarad i lega je bolje, da sc akacijevo drevje 
izkrči s pallji vred, ko da se samo poseka. Tako naslali pomladek 
zelo gosto obrasle zemljišče. 

V ravnjnskih gozdo\'ih rasle \" manjših. množi-nah ludi gabcr, 
zlas li po vlažrtih peščenih , ilovnalih in ležjil' glinaslih zemljah. po
mlajuje se s semcnom iu poganjk i posek::ulega drcvja. Daje dobra 
drva in drobnej ši gospodarski Ics. Gaber je zaželen V ,gozdovih pred
vsem zaradi lega) ker trajno zascnčuje in izboljšuje roclo\'iLnosl 
lal. Prenese znsenčcnje akacije, brcsta) hrasta in jcsena lel' 11rc'
prečuje, da se pod lemi vrstami 'uc razraste gozdni plc\'eL i\Iajhne 
jase) ld nastancjo zaradi poškodb po \,clru, snegu jn zmrzali, sc 
dado uspešll,o pOluluclili edinole s senčnim gabrom. Z gnbrom me
š::ml sestoji so odporllcjši prali r<1zličnim naravnim uimam, Pre
redčcnja , s kaLerimi hočemo pospcšiti nu\'iLek žlah 'lncjšega drevjrl ) 
se dado uspešno izvršiti le v tako mešanih ses lbjih. 

Posestniki, ki imajo večje gozdne površine; kol so jim neob-
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hodno poLrebne za pridobivanje drv, pa TIaj goje v svojih gozdovih 
zlasti hrast, jesen, brest, mestoma tudi kanadski topol in črni oreh, 
kar bo dvignil o predvsem denarno vrednost njihovih gozdov. 

Prekmurska ravan se začne proti severu in vzhodu 1)o1agoma 
v terasah spenjaLi in prehaja v gričas lo Goričl\o, ki .ga sestav~ja 
manjše gričevje z najvišjim Rdečim bregom (414 m). Med tem gri
čevjem so mnoge rodovitne doliujce in kotlinice, ki se polagoma 
i1!gub\jajo v ravnini. Osnovna geološka podlaga gričevju so procf
nate ali peščene plasti silikaLllega kamenja in peska. Trden , zlep
ljen pešče.nec je le v okolici Grada, kjer je tudi edino nahajališčc 
lomljenega kamna. Tla so po večini sušna, rahlo izprana, ponekod 
plitka ter sirom ašna hranilnih snovi, le zem lj a v dolinicah odsoj
nih leg je globlja, težja in rodovitnejša. 

Poleg neugod1lih talnih razmer vpli va na rast rastlinstva tudi 
pokrajinsko podnebje. V splošnem p r evladujejo sušne pomladi in 
poletja ter zime brez večje količine snega. Po podalkih metcC\
rološkc pos laje v Rakičallu, ki leži na Ravenskem 170 m nad l11orjem, 
je bilo v desetletju 1929- 1938 povprečno letno le 770 mm padavin, 
kar je proLi h.itremu izsuševanju gozdnih Lal razmeroma malo. Naj
lll Hnj padavin je bilo v lelu 1932. , in sicer samo 480 111111 , največ 
pa leLa 1937., namreč 1250 mm. Sli čne podnebne razmer e vladajo tudi 
na Goričkem. Povprečna leLna LopIota znaša 9.5' C, v polelnih 
mesecih od maja do avgusLa pa 18' C. Vegelacij ska doba je raz
mCl'oma doJga, toda zelo rade nas topajo pozne spomladanske in 
ralle jesenske pozebe. 

Kot prirodna in gla,·.na drevesna vrsta v gOričkih gozdovih je 
navadni bor, ki je zaradi svojih skromnih in vzgojno dobrih lns tl
nosti popolnoma prevladal nacl drugimi vrstami. Kakor velike tem
noz.elene krpe obraščajo ti gozdovi gričevj e, ki se vanj vedno bolj 
zajedajo poljedelska zemljišča. Gozdovi se nahaj 'ljo mes Loma ludi 
na takih ras ti ščih , ki se dado porabiti vsaj začasno Ludi v polje
delskc namene. Tako se v lDllogih današnjih gozdov.ih še poznajo 
sledovi ogonav, kar priča, da so tu nekoč polja zamenjali gozdovi. 

PoljedelsLvo z obdelovanjem in gnojenjem zcmlje je hilo šc v 
pretekli dobi dokaj primitivno. Zaru(li tega so posestniki kolobarili 
z gozdovi in s poljem. Ko so se njive izrodile, so jih opustili iu 
s i pripravili nove na sveže izkrčellih gozd11 ih zemljiščih. Tla so 
bila tu odpoči ta, rodovitna, tako da so polj edelski sadeži prva leta 
br-cz gnojcnja zadovolj ivo uspevali. Izčrpana , izprana in izorana 
"emljišča so pa prepustili naravi, da jih je zopet pomladila z 
gozdnimi ras lJinami. 

Z izkrči tvijo in ol1delovanjem zemlje se je za trlo vse gozdno 
rasllinslvo. ZaLo se je zapuščena njiva mogla zopet obrasti z vzgoj 
no najmočnejšo drevesno vrs to, barom. Z golovostjo pa moremo 
tTetiti , da jc bila v prvotnih naravnih gozdovih sov ladajoča dre
vesna vrsta ludi buk,ev. To nam potrjujejo mestoma še ohranjeni 
in mešani bukovi ses toji na Ueh, ki se še niso obdelovala. Tako 
najdemo precej bukovja v mačkovskih, kllilčevskih, prosenjakov
skih, domanjševskih in veleposestniških gozdovih. Bukev za hteva 
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mnogo boljša tla nego bor. Uspeva le na svežih humozuo,...peščcnib 
in ilovnatih tleh z ·odsojno, h ladnejšo lego. Tukajšnje podnebje 
sicer ustreza tem zahtevam, vendar lDore spomlad::illsld in rani 
j esenski mraz bukovemu p.omladku zelo škodovati. Ker mlade buk
-vice poženejo mnogo šopastih , pa plilko rastočih koreninic, jih 
·dolgotrajne poletne suše lahko povsem izsušijo. 

Glede hranilnih snovi v zemlji ima bukev podobno kol smreka 
večJe zahteve od bora. Predvsem polrebuj e mnogo apna, ki ga 
pa žal v goričkih zemljah zelo primanjkuj e. . 

Bukev rodi seme šele s 50. ali 60. lelom in se meni vsako 6. 
ali 7. leto, dočim se bor meni že od 30. leta in rodi v presledkih 
-treh lel. Borovega semenja je n a posameznemu drevesu sorazmerno 
z bukvijo muogo več; seme je lu di zelo lahkoJ tako da ga 1110re 

vetcr prenašali tudi na večje razda1je. Bukvica je nasprotno ležja 
in zalo more zasmnclliti le svojo neposredno okoUco. Zaradi teh 
-sk\J)ih vzgojnih lastnosti se bukev na opuščenih njivah in večjih 
·goljavah ni Illogla obdržati ali se ponovno naselili. 

(;isli borovi sestoji .gospodarsko dozore mecl 80. in 100. lelom, 
nakar se postopoma posekajo na golo. Golosek se očisti sečnih 
o:s tanI;: ov, nakar se poseka prepusti naravni zaploditvl. Ker so 
gozdovi že zelo razdrobljeni, često na prav majhne parcelice, mcd 
·katerimi so r,eclke s površino 1 ha, je uspeh naravne pomlacliLve 
po večini uspešen. Pri vseUl lem, pa je uspeh seveda zago lovlj en 
samo tedaj, alw je v bli žini do volj scmenjakov in če so tla ugodna 
za kalitev semena. 

Bor ne prenese noben ega zasenčenjai njegovi sestoji postanejo 
že v srednji s tarosti zelo r edki in svetli. Sve tLoba gozdnim tlom 
škoduje. Gozdovi se gnoje z odpadi im 1istjenl in suhljadjo. Razkra
janje in presnavJjmlje leh snovi vrše nam nevidne, mikroskopsko 
majhne bakterij e in glivice. Za normalen in gozdovom koristen 
J~azkroj oziroma htUllifikacijo je pot]',ebna predvsem senca, vlaga, 
zrak in toplota. Vsi ti či;nitelji pa nastopajo uspešno le takrat, če 
so Ua dovolj zascnčel1a. Ker torej na zemljo pod čistimi borovimi 
sestoji prihaja preveč sonca, začne n a njih rasti še drugo rasllin'r 
stvo, predvsem gozdni pleveli. Najprej se pojavjjo ostre trave in 
vresje, nato na svežih t leh trnje, brinje, krh1ika, mačkovinft in iz 
panjev pognala črna jel.ša. 

Kol že olll enjeno, s tavi drobno borovo seme neke pogoje za 
dobro kal itev, ki so pa na zapuščeni njivi mnogo ugodnejši nego 
na zaplevl}eni poseki. Po poseki se plevel hitro r azraste in jo sča
soma tudi popolnoma prm·uste. Spomladi, po naleLu semenja, ga 
sicer 111UOgO vzkali, toda gozdni plevel pozneje rastlinice preraste in 
zaduši. To kaže, da naravno })omiajevanje ne nl0re povsod dovolj 
dobro uspevati, zlasti ne tam, kjer se vsemu temu pridruži še gozdna 
paša. 

Leto za letom se število ži ville veča, površine, dol.očene za 
proizvodnjo krme, so pa stalno približno enake. Zaradi pomanj:
·kanja krme izrabljajo zlasti mali poseshliki gozdno pašo. To nam 
potrjuje tudi dejstvo, da kmetovalci z 2-3 ha zemlje rede po 2 do 
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3 glave živine. Recimo, da od tega odpade na senoieti 1 ha, ki 
more dati največ cio 25 CI suhe krme. Ako računamo, cia potrebuje 
živi.nče poleg sveže krme dnevno le 8 kg sena, pride. na 2 glavi 
clnC\~lO že 16 kg krme. Polemlakem more poseslnik prehrani ti svo'
jo živino le 156 dni, ves os tali čas pa jo preživlja zdeteljo, pleve.
lom iz nji v in vedno bolj tudi z gozdno pašo. Pose bno radi po
pasejo posekc ob robovih gozdov in blizu vasi. Siromašni posest
niki pasejo svojo živino v prvi vrsti le v starejših gozdovih, Loda 
ob pregol1.u 'živine izkOl:iStijO LucU posekc. Posebno je v navadi 
gozdna paša v krajih OLovci, Vidovci, Neradnovci in Gor. Pelrovci , 
v ostalih vaseh pasejo manj. Zelo šlwclllj e rana spomladanska paša, 
ko t.rave še niso odgnale, dočim je pomladek že ozelenel. Zivina po
mladek obgrize, izvije in obdrgne. Da so pod takšnimi okoliščinami 
pomlajajoče poseke slabe, je nmljivo. 

Kljub lemu pa se pojavljajo sčasoma med kravji mi prehodi 
\'endarle skupinice borovega pomladka. Taka drevesca so slo ka, sLa
dkava, rogovilasta in dajejo le slabo osnovo bodočemu gozdu. PO'
sr.bno trpi bukov pomlacUek, ki zraste po obgrizu Je v košate šope 
in koše, dokler se sl ednj i č še ti popolnoma ue posušijo. 

Naravno pomlajevanje bora je v splošnem najprimernejše in 
še posclJno važllO zara(ni Lega, da se poseke zasemel1e po senlenu 
domačega bora. 'Zaradi tega je poLrebno, da sLorimo vse, kar po'
spešuje naravno pomladitev. Pred"sem je skrbeli , da bodo lIa trajno 
dobro zasenčen a in vsaj malo hUl11ozn<1. Spomladi, po izvršeni zim
ski sečnji, je treba pospra~"ti s posek vejevje, trske in slwrje, 
zemljo z železn imi grabljami ali brano dobro prerabljali, vse sta
l'ikavo drevje in grmovje Lel' iz starih panjev pognalo bukev in 
Čl')10 jelšo pa le meljito i zlu-čili. Ako je poseka večj a in če ni v 
bližini dovolj semenskega drevja, je lreba pustiti po poseki več 

dobro razvit ih boravih dr·cves za semenjake. Na posekah se ne Sll1C 
pasli živin,a, opažene prekrške je javili roulastvo111. Ce so tla že 
pred posekom drevja zapleveljena in izčrpana ter leže poseke ob 
poljedelskih zem lji ščih, se ne sme čal,ati na slu čajno naraV110 po,
mladi Lev, Lemveč je treba pogozd iti poseko takoj z gozdnimi sa
dikami. Kot rečeno, bor ne prenese zasenčenja, kar je škodljivo 
za gozdna tl a. Bukev naspralno pre.nese največ sence in tudi Lrajno 
zasenčuje in izbolj šuje gozdna L1 a. Ker bor raste v mladosti hitro, 
zgodaj prerasle bukev, ki se medtem šele dobro pokaže iz lal. 
Bor ščiti bukev pred pozebo, sušo ill živino. Po 25. leLu se začno 
čisli borovi sestoji svetliti , v l,ronah postajajo vedno redkejši in 
,·.azgaljena lI a začno slabeli. Ako imamo mešaJle sestoje, se pod 
borovim drevjem nemoteno razrašča bukev, ki zasenči rastišča. 

V takih gozdovih se ne morejo prekomerno razmnožiLi škodljive 
žuželke in ludi elementame nezgode jim tako Ile škodujejo. Ra
stišče je idealno izrabljeno in \'sak svetl obui prostorček je izkQ
riščen le za lesno produkcijo. Zal, da najdemo daues take ses loje 
samo še v nekalerih veleposesln.išldb gozdovih. 

V či stih bOl'ovih ses loj ili, kjer se že sama po sebi slabšajo gozdL 
na tia, ta proces pospešuje še grablj enje stelje. Polje potrebuje 
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gnoj, Zlvllla ras Ul, oboje pa daje predvsem gozd. Na Goričkem 
žilarice posebno v sušnih letih le slabo uspevajo in dajejo le malo 
slame, ki se v zimskih mesecih pomešano s senom porabi za krmo, 
Skupno je v območju Gorič:ke 15.000 glav goveje živine in konjev. 
Ako vzamemo, da potr1eb'iI je ena glava dnevno 5 kg nasliija, se 
porabi lelno 27.300 ton stelj e. Na enem ha srednje dobrega gozda, 
se mor.e nagrabili približno 30 q lisl11ate slelje. Iz tega sledi, da 
se vsako leto grabi s telj a na 9.100 ha gozdne površine, in -\ 0 ludi 
v mlajših seslojih. Izvz·eti pa moramo nadarbinske, občinske, cerk ... 
vene in deloma veleposesl11iške gozdove. Kjer grabljajo vsako leto 
steljo, se \la prekrijejo z mahovi , težje zemlje postanejo nepro
pustne in !la, kakor pravimo, omrl\~jo. Na lakih tleh rada naslopa 
tudi rdeča borova g.lliloba. (Koncc prihodnjič. ) 

Predavanja o gozdarstvu 
Ing. VikIOl' No y a k (Ljubljana) 

Pozimi , 1':::0 dela na polju počivajo) je največ časa , da si kmelo
valec izpopolni svoje znanje bodisi iz knjig bodisi na šolah, lečajih 
ali predavanjih. Predavanja po radiu, ki se dandanes prenašajo 
lahko že v sleherno vas, 'nimajo še dovoJj pra].:::ličl1cga učinka, 
ker so prejemni aparali za malega poseslnika predragi. Mnogo bi 
se d'alo doseči z zv.očnjki v društvih, na šojah in po javnih pro
storih, ako bi krajevni čil1ite lji opozorili sosede na strokovna pre
davanja in jih povahili na obisk. V nekalerih krajih se to dogaja, 
vendar so to I·c izjeme. 

Zategadelj so naši gozdarji ) ako hočejo dvignili raven gozchlega 
gospodarstva, s lej ko prej primorani, da zahajajo med 11lale gozd
ne POScsblike in jih s poljudno besedo in prakLičnil11~ primeri opo'
zarjajo na koristi , ki hi jih bilo mogoče (roseči z umllejšim gospo
darjenjem v gozdu . Na predavculjih s lavijo navzoči poslušalci pre
davatelju lahko ludi različna vprašanja, ua l,,,\em dobe takoj od.
govore in pojasnjia. Ravno v lem Liči velika prednosl neposrednih 
predavanj pred predavanj i po radiu. 

G.ozdarsko osebj ·e občnih upravnih oblasti ima 
nalogo, da ob' vsaki priložnosli, kadar koli se sestane z gozdnimi 
posesLniki , navaja l-e k naprcclncjšernu 'gozdnemu gospodarslvu z 
n3sveli in s praktičnim poukom. Pol,eg tega s"!cuša gozdarsko oseb-
je tudi pri vsako J.elnih priredilvah dečjih dnevo\" za pogozdovanje 
s predavanji vzblld ili zanimanje za pravilno gozdarjenje. Nekateri 
okrajni gozdarski referenU vršijo ludi redna predavanja o goz
darslvu n a kmelijskih šolah. Vse dosedanje delo pa še ne zado
sluj c in je premalo izdamo, da bi dvignilo gozdno gospodarst\'o v 
lak i meri , da bi se slanje naših gozdov izbolj šajo in njih dOllOS 
povečal. Zul,o prirej~ljo gO'zd'arji okrajnih načelstev še p o s e bn a 
predavanja po posameznih kraji h, v kolikor jim je to mogoče 
poleg drugih slu žbenih dolžnosli. 

Lansko l e to (1938) je bilo v Sloveniji 58 lakih predavanj. 
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Okr<:1jni gozdarski r Cferel1Li so preda\"ali v 24, okrajni gozdarji (pod
šumarji ) pa v 34 primerih. J 'Uluarja je bilo 7, februarja 38, marca 
2, maja 1, julij a 1 in novembra 2 pr,edavanji. PrCda\"rulj se je 
udeleži lo 3288 oseb, po YCČi"i malih km etskih poses Inikov in po
sest-niških sinov. 

V prvem trimesečjll l etošnjega l e ta (1939) je hilo 
prirejen ih 52 predavllilj o gozdarslnl. Okrajni gozdarski refercnLi 
so predavali v 32 primerih, okrajni gozdarji pa v 20. .J anuarj~l se 
je vršilo 11 predavanj , [ebrua.rja 29, marca pa 12. Predav'lIlj em 
jc prisostvovalo 319{ poslušaloe". Od tega je hilo 170 učitelj ev in 
učiteljic, katerim je na učitelj skem zborovanju v Pragerskem pred
vajal ing. J. Miklavž;č tudi propagand ni fi lm za pogozdovmljc. 
Udeleženci drugih predavanj so bili po večini m anjš i gozdni po
seslniki. 

Snov, o kaleri se je razpravljalo lIa preda\"Hnjih , je obsegala 
poleg najpotre bnejših navedb o važnosti gozda in O zakonitih pred
pisih v sp lošnem , navodila o pomlajevanju gozdo\", njih negi in 
\"zgoji, Y::lrovanju pred poškodbami iu urejanju gozdnega gospo
dars tvu. Prec1avalcJji so upošleva1i posebno gozd ne razmere \' 
oko lici kraja, koder so pr·edavali ; in se oz irali predvsem na s la.uj e 
gozdov, ki so v posesti malega km elu. Specialno so obravnavali 
šc s ledeča važna vprašanja: izbira drevesnih vrst, preclnosU jelke 
pred smreko, pridobiv<.Ulje goz;dnih sadik in ravl1n..nje z njimi , pra
vilno či ščenj-e, trebljenj e in redčenje gozda, napačno prcbhanj e 
v mladih gozdovih, prekOlnerno s tel jarjenje, nepremišlj eno klešče

nj e, smotrna izdelava lesa, način prodaje lesu) cene Jesa, možnost 
dvjga pl'iras lka Y gozdu, cenitev zaloge lesa y gozdu, trajll o go
spodarjen je, go zel in pašnik, zadruge, sodelovanje šole pri po\'zdigi 
gospodarske prosvele in dr . 

. 'Icka leri predaval elji (ing. C. H.ihl llr ) so uporab ljali pri syojih 
iZ\"aj:Uljj}l slike, Jetake, male zbirke hroščev in semen. 

Predavanja o gozdarslvll bi se dnin Y marsikuterem oziru iz
bo lj šali in izpopolnili Izkušnje zadnjih let uče , da je treba orga
nizacij o predavanj skrbno pripru\"iti in pravočasno poskrbeli za 
zadostno zaJli manje in obisk. Obnesla so se predavanja v okviru 
km el ij sk ib leča j ev, nadalj e predaVaJlja, ki so jih podprli okrajll i 
kmetij ski odbori, in preclavaJlja ob p ril iki učite lj skih zborovanj. 
Predavalelj 1110ra skušati obraVlla\"ati za poslušnlce najaklual .... 
nejše predmele. 2ivalulo je zlasti predavanj e y obliki pogovoro vI 
vpnlšanj jn odgovorov, kar priporoča ing. H. Zupančič. Da VZ blldi 
preclavalelj večj o pozorL1osl in globlj e razum evanje l\"ari11e. llaj 
uporablja n azorne pripomočke (slike, Jolografij e, zbirke). Udel e
žencem naj se po končallem preclm"anj II razde le Liskovine z JHl\·O

diii za pravilno gospodarjellj e z gozdom. Predavanja bi se golovo 
ludi izboljšala. 1w bi bilo gozdm·sko osebje pri okrajnih llačel s lv;h 
š levilnejše in manj obremenj e.no z drugimi posli in ko bi bilj 
javni krcclili y te )lnmE'n E' n ekol iko iz(i;.t!ncjš i

l 
kot so bili elo seda j .... ) 

.... ) v javnosti so se že poj ~l\' il c prit ožbe, <::cš da se o g07.darslnl pre
malo predava. 
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Žaga in tovarna zabojev v Tržiču 
Ing. FraJl c S o Il Il IJ ich I c r ( Tržič) 

Današnji s"cLovn i lesni Lrg znhlev3, ci n so vsi raz l ični lesni 
so rlim cnti absolulno lačni in brezh ibni , \;.lko gled e širin e kol debe
line ilI dolžine, pa lucli gl ede či stoče r ezi sH m ci gre včas i za mili'
I11cll"c ; zalo j e )'nzlIl11 lji vo) da dan es lesnega jnduslrialca n e zado'
voljujejo več sUHe, primiLivno urejene žage, k i Lake precizne pre
delave lesa n e zmorejo; producent je Lako pri siljen, da svoje žnge 
tržn im zahtevam primerno prc ul"c(li , izbolj ša iu moderni zira . Važen 
in zelo merodajen činiLe lj pri Lcm so tudi proiz'lajalni stroški. 
Naša lesna konjunktura je že lw kaj le l sem lako slaba , da omogoča 
pOdj e tni1nl zgolj sk romn o življenje; domala br ez vsakega, Imj šele 
normaln ega zflsluž].;a. To yelj a zlas li za Ifls lnike gozd ov, ki leže 
" isoko v gorah , d a l eč od prom etn ih po li ; lem se komaj splača 

2a~p in Lovarna zabojcv. 
(I-o to: F. Sonnbichlcr) 

pudiral1je dreves in Jljill odprcm:l rlo pr ve želez niške lovarne po 
st aj e. Zalo je seveda irebfl glrdati pri n adaljnji obde lavi lesa , ki se 
izvrši na žagah , da gre ob primernih lehničnih pripravah čim ma uj 
lesa v jzgubo il i d 'l se elelo opra\"i ob čim manj ših str oških . 

Tudi naša ž'lga v Trži ču jc bila do neda vna v pra v slabem 
s tnnju , zlasli še, ko jc ponoč i lI.. jlllijn 193.1. zgor ela: i;lko SI110 bili 
p ri s ilj eni , da smo za žaganj c pri_pri.lYlj eu o krogli les ža l1ali začasno 
na s tari , primitivIlo lirejeni žagi pri Sv. KalHl'ini. HClz lll11ljjvo je, 
da S I11 0 pri zgradilvi nove žage s iremcli Z:I ICI11 , da upo rabimo vse 
nove l e hni čn e pridobit ve s lega področj~l i seveda v ll1 Cj:.1I1 d anih 
uko ln.osli . 

Dej s lvo, da jc v Jc lill HJ3:!- 1933. viallal a na les nem Irgu skoro 
popolna s lagnacija in so slrojne tovarn e, ki se bavijo z izdelo 
va nj em Slr ojev za obdelavo in predela vo Irsel, po večini počivale,. 
nam jc v toliJ .. o kori s til o: da so se Ic toyaJ'lle lako glede cene 
kak or časa dobu\'c izkazale izrcdno ll s lll ŽIl l' . Plačilni pogoji so bili 
Lako ugodni , da so se nabavili sLroški daJi krili s prihranki v pro
duJ\ciji . Nabavili SI110 s troje pri strojni iovarni G. Tophal11 & Co., 
Dunaj ; in z njo alUrani brns ko-k6nigsberški Lovru'ni s trojev in za
čel i J. 1933. z gradnjo m oderne ž"ge. 
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Pri naši žagi je bil najvažnejši problem vprašanje skladišča in 
privoza okroglega lesa k polnojarmenikom, ker je moral biti raz
položljivi prostor za okoli 2000 mS okroglega lesa zaradi str~gega 

sorliranja po debelini močno r educiran. Zato se je moral privoz 
Lako urediti , da je pri tem šlo v izgubo razmerom a mulo pr0slora 
in da se je oskrba jarmenikov lahko vršila v nepreLrgani in zadosl
ni meri. 

To se je dalo v dani siLuaciji doseči le s pomočjo posebnega 
plavnika ("ribnika za hlad e") in avtomatskega transporta okrol,... 
glega lesa iz skladišča v plavluk in od tod zopet avLomaLsko do 
jarmenika. Pri Lem smo seveda npoštevali Ludi veliko prednost, 
ki jo imajo lak i plavniki v tem, da vsak hlod ) ki plava po vocl i, 
očistijo prahu) peska in druge nesnage ler omehčajo lesne plas ti , 
ki so pod vpil vam sonca, dežja itd. posebno oLrd ele, in seveda 
tako zna tno prizanašajo zobem na žagi. 

Vlačilnik za okrogli ies. 
(Foto: F. SonnbichLer) 

Brusilnica. 
(Foto: F. SOl1nbichlel') 

V nordijskih ,državah upoš tevajo l·c ll1ol1lcn lc že dolga lela sem, 
Lako da je tam te žko dobiti večjo žago brez plavnika. 

Pri naši žagi smo uredili 70 melrov dolg plavnik in transporter 
za okrogli les preko vsega sklad išča okroglega lesa. Tako zado.
slujeta na tem skladišču le dva delavca in pri p lavniku eden, ne 
da bi pri Lem privoz hlodov zaosLajal , pa čeludi se dela z naj večjim 
dnevnim delovnim časom; noben s troj nc stoji niU za trenutek za
radi prepočasnega dovajanja hlodav. 

Zaga ra~pol aga z jarmelukom največj e sLol'i lnc sposobnosti, k i 
deluj e s 3LO Lurami in v 8 urah sežaga 60 do 80 111 ' okr oglega lesa, 
seveda pri enkratn em žaganju in ne pri dvakratncll1 (s prizmami ). 
Drugi jarmenik dela z 250 lurami in žaga v prvi vrs li prav debelo 
blago. Razen tega razpolaga žaga še z dvema avtoma tski ma robil ~ 
nikama s pomilWIll in transporinimi verigami , ki deske takoj iz 
jarmenika vzporedno ali sLožčaslo obrobila in krajnike neulegomH s 
posebno pripravo odprcm.iLa v kl e l, kjer jih cirku la rke takoj 
skrajšajo na zaželeno dol žino, nakm- padejo v podzemlje (SOllS

Lerrain), Lako da ti odpadki niso lukdar v napolje v pravem de
lovnem prosloru. Točno dolžino da deskam zopet dvojni čelilnik 
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s pl'emakljivim razma}.::om obeh krožnih žag, ki si s transportni mi 
verigami primakne deske in 'jih na obeh straneh is točasno avto.\... 
malično in čisto očeh. 

Sedaj gre večina žaganega lesa v sušilnice, kjer se umetno po
suši, tako da se lahko čim I1ilreje odpošlje - lo veJja zlasli za je
senske in zgodnje pomladanske mesece - in se čim več prihrani 
na voznini. Te priprave niso nič novega; večji obrati jih dan 's skoro 
vsi uporabljajo. 

Za izdelovauje zabojev je postavljena velika vertikalna ce
plina L1'ačl1a žaga, nadalje dva strojna skobelnil.,a in več različnih 
krožnih žag in detajlnlh s troj ev. 

Seveda so vsi stroji opremljeni s krogličilimi in valjčllimi ležaji , 
ves obraL pa s pripravo za vsesavanje žagovine - sesal niki (eks
havstorji ), kakor lo danes obrtni predpisi zahtevajo za večji obral. 

Nadaljnja velika prednost našega obrata obstoji v lem, da se 

Jal"ll1enika Y žagalnici. 
(Fo lo: F . Son nblchler) 

Lopa za žagan les. 
(Foto: F. Sonnbichler) 

žage (li sti ), ki so 1,8 111111 - 2 mm . debele, zaradi svoje kvalitete dado 
uporabiti tudi za debel Ics, ne da bi bilo treba v leku štirih ur ža
ganje prekinHi in lisLe zamenjali. Tako se je 1110či izognili zamu d
nemu l11en.l~ vitn jll žag, manjši proi zvodnji blaga zaradi mirovanja 
s troj ev in preveliJd izgubi Icsa zaradi predebelih žag. Slevilke, 
ki bi nam pojasnjeva ie tc prihranke, bi n e bil e nikakor neznatne. 

Tuki mch::U1izirani obrati imajo tudi to znatno ugodnost, da 
pri obrata-vanju zahtevajo od delavca mnogo več preyidnos ti in 
pazljivosti kol pa rizične sile . 

Naše p odj elje uporablj a deloma pal'l1o deloma e l eklri čno po
gonsko s ilo j parne slroj e kurimo z žagovi.no, ki jo ekshavslorji pre
nesejo od lesnih st rojev naravnos t v kotlarnico. Pogon ska sila je 
lako zelo poceni. 

Izkoriščajmo les v skladu z varstvom 
in gojenjem gozdov! 
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Dopisna gozdarska posvetovalnica 

VPRA~ANJA 

12. Kontrola ču\'ajsko:.!a rel"irja. 
Gozd na uprava je dala gozdarju nalog, da v priso tnosti dveh 

gozdnih ču vaj ev izvr ši l{onLroio r cvirja tr eljega gozdnega čuvaja. 
Pr i pregledu p osckanega drevja s t:1 gozdn a ču vaj a vršila pregled 
vsak za sebe in iz velike dalj ave (ludi čez 1 l{m ) javljal a gozdarju 
najdene p anj e ali pa prines la svoje r ezullaLe napi san e na koščku 
p apirj a. Gozdar je hodil skozi r evir po lepši poli in je pisal za'
pisnik . Odgovorni tretji ču vaj ni mogel bili ves čas prisoten, ker 
ga j e gozdar poš iljal v mesLo po živež in jc tako izgubil po ves 
dan. V končnem zapi sniku o skupn em šLevilu n ajdenih panjev 
so vsi š tirj e p odpisali , da je bil pregled revirj a izvr šen v pri so t~ 

n os Li vseh lr,eh čuvaj ev . Na podl agi lega je bil Odgovorni čuvaj 
di sciplinsko obsojen na lelo dni n enapredovanja. 

Sporočite mi , prosim, če je mogoča r evizija, ker so v zapisniku 
n eresnice in bl oba gozc[na ču vaja p olrdil a, da s ta r es pregled 
vr šit a samoslojn o in n e v gozdarj ev i priso bJ.os U. Zan ima m c ludi, 
\' koliko se da v tem priuleru sklicevali na § 397, odst. 2 kazen-
skega zakon a. S. L. H. 

13. Prodaja stoječega lesa. 

Nam erava m prodali n ekaj s t oj ečega lesa (lesa n a panju ) in 
Vus pros im za IlnS\'et, k at·er e 1Jogojc naj sta vim v prodajno po'-
god bo. 1. 1<' P oho J'j e 

14. Reambulacija meje. 

DobH sem na log, določili sp orno mejo !TI ed dvema poses lvoma 
in jo zako ličili . Za pripomoček ima m : l'l ačr l poses tvn, jel<len mers ki 
tJ'ak, transvel'zaln o merilo in ri sarski pribor . 

Do sedaj sem našel, et ::) je b li zu meje po l, ki se ločno ujema s 
polja, nar isana \' na·črtn . Prosim Yas, da mi spo ročile 11ajen ostm'" 
nejši postopek zak olicbe. L K. Maribor. 

ODGOVORI 

7. Gorlji,'ost lesa. 

Gorlj ivos l lesa z ~l vj s i od nj ego\'c vrs tc, ležC', zdra\!.os li in kr
m izma (množi na vode, ogljik u, li gninn , smole ild .). Pri is ti vrs li 
lesa zavisi gorljivos l od ras lišča l pri en em dreveslI pa od posameznih 
delov (panj evina, deblovina, vejevina in vrhovina ). V raznih krajih 
n a mreč r as te tudi is la vrsla drevja p od raz ličnim i pogoji , ker se 
vsako ras ti šče neholik o r::lzlikuj e drugo od drugega. Zalo nimajo 
drva iz iste vr s le Jesa, pa iz rnzll ih krajev jn z razli čno manipubl
cijo p opolnoma enakih l·elU1iških in kemij skih las tnos li, ki deluj ejo 
n a gorlji vos l. Tako je gorlji vost dr\' iz n Iz nih l;; raj ev ra zli čna . 

Na lančn ej e dobile Vaše -vpraša nj e ra zložen a v kn jigi: Dr. Al ek'-
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sander Ugrenovic, 1 s k o ri š č n va n j eš um a, II. knj iga, T c h 11 0-

l og ij a dr ve l a, s lr. 219- 229. S lal1l.:o So l oše.k 

9. ObčutljivosI (lrevja na sJano. 
Am crik::mski jesen prenese razmeroma mnogo huj še mrazovje 

nego domači. Opazova l sem v gozd ni drcvcsnjci , da so enako raz
vili kal čni lisli d omačega (belega ) jese na popolnoma p ozebli, do
čim so os tali pl~i ~lU erikansl(cm jesclll1 nepoškodovani. Na Belj u, 
kj er goje to drevesJlo vr s lo v večj em obsegu, mu slana, k i jc nas to
pi la spoml adi leLa 1935. n ara vn ost katastrofalno, ni škodovala. Ne
koliko so sicer trpeli poedini li s ti č i , vendar so se kmal u obnov ili. 
Am erik ansld jesen cveli šele po listanju , dočim n aš domači že pred 
lislanj em. Zavoljo lega semeni redno brez ozira n a even tualne po ... 
zebe. Tudi na deb1ih ni op azili n obenih poš kodb p o zmrzlin aJ1 . 
T oda kljuJ:, tem dobrim vzgojnim las lnos lim p a vend arl e te vrsLe 
ne kaže pri llas preveč gojili , k e T' oblikuje ITI11 0g0 slabša d ebla 
nego naš domači jesen . Marli.n P ot o č1 n i k 

11. Izmera okroglega ln lesanega lesa. 
Vaše vprašanj e je kaj nedo l očn o in zamotano . J~1s nej e bi 

Vam lahko odgovorili , ko bi n am bil o znano, v kak namen naj Vam 
slu ži odgovor . 

Domneva mo, da Vam gre za ugo tovilev kubične vsebine okrog
lega lesa Ila podla gi izmer c tramov, ki so hili iz tega lesa slesani. 
Zved'eli bi radi v ln namen , ali je "pravilno in vseeno", če zmeril e 
okroge l les, ki ga lWl11 Cravnt c oblesali, v sr ed i.ni doJžine posamez
nega kosa, ali pa da zmeri le oblesa n les, ki s le ga dobil i iz o kl'og l eg~l. 

ITa debelem koncu, oboje z Jwm enoL1l , da ugo lov ite kubičn o vsebin o 
(za prodajo nfllll (, l1j enI:'W1) oblesaJl ega lesa . Poveda li liam l1 is t(', 
knko mi s lil c iz t·eh izmel' i z rnčunaLi kuhi čno vsebinu . 

Ce merit e Okrogel (v:-lljas t) les v sr edini njegove dolžine ozi-
1'0 m <1 , če je kos ze lo koren as t i 11 p ri telll šc dolg, v odscldh , tedaj 
dobil e s pom oč.j o kubi čnih tabli c za ukrogel les ku bi čn o vsehin o 
takega ](osa Jesa in to za vsa ko po lju bn o dolžino. 

Ce merile s lrani ce n 3 š Li r i robo\'e oblesanega kosa Lesa na ., d e~ 
t elem koncu" (pri odr itku), led aj si lahko i zračunate, če je les 
lemu primerno oblesan) kubi čn o vse bino en ako kakor pr i okroglem 
lesu s pomočjo kubičnih tabl ic ali pa po prepros lem račimu, prav 
lako za vsako polju bn o dolži no. 

KakO!' vidite, dobile pr i merj enju oluoglega lesa \'sebino okrog
lega (valj as lega) kosft, pri merj enju. lesa.nega "Iesa pa vsebino teS'l
nega kosa, kar je sLecI' č i s l o narm'J1 o, seveda pod pogojem, ci a 
izmere r; l č ullsko pravilno upornbilc. 

Ni ne le sam o "vsceno", če meril c oJuogel les ua nl'kem dolo
čen em mestu , na PI' . \1 sredini , a ti s lrani ce n u I.esa ncm I{'su, izdc
lalll'11l iz Lega okroglega lesa, na "debelem koncu" (pri odrilku) z 
namenolll , da dožencte vsebino obl es a 11 eg a lesa , nwrveč j c v 
prvem primeru 11 cl Č c 1 n o, v drugem pa po obi čnjn i cn.h (uzanca h) 
nepravilno. 
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Vprašanje sLe s taviJi najbrže zar adi nekega dol očenega p ovo
da, ki ga sluLimo, n amreč, lwko bi se dala izvesLi kllbi kacija Lesa:
nega l,esa z merj enj em na okroglem (va lj as tem ) lesu, iz kaLer ega so 
b'ili tram i slesani. 

V p ojasnil o Vam nav:ljamo si edeče: 
l\fed lnl bi čno vsebin o okroglega lesa in mcd ku hi čno vsebino iz 

ok roglega lesa po gotovih ohi čajni cab (uzancah) s lesanimi trami 
obstoji n eko · računsko sorazmerj e. Ce nam je znana kubična vse
bina kake koli čine okroglega lesa raznih izmer, lIam je mogoče S 

pomočj o Lega sorazmel:ja s kl epali na lnlb-i čno vse bino traniov, ki 
bi se dali izdela li iz njega. 

P a tudi m ed kubi čno vsebi.no s toj ečega drevja in med )(ubi čn o 
vsebino tramov, ki bi se da li iz sloj ečega lesa najkoristneje (po 
določeniJl običajni ca h) iz tesa ti , poznamo za nesljivo lako ra zmerje. 
To slednje uporabljajo zlas ti svojega posla vešči tesači in trgovci 
z lesom, ki kupuj ejo s t oj eče gozdove za Iramarij o. Ncnadkrilji v v 
lem oziru je bil pokojni Kuns te lj iz Vrhn i!{e. Za poseslnike gozdo," 
bi bilo čes to zelo kori stno, ko bi se pri lcj s tvari l11 a lo bolj spoz·
nali, knko r je to običajno . Pri kupčijah "na čez" jc to n eobhodno 
potrebno. 

Natan čnost lega post.opka zflvhii od cele vrste činilc lj cv, ki so 
v vsak em posa mezn em primeru razvrščeni glede svoje vpli vnos li 
na pravil en izsledek raz lično. K sp oznanju in pravilnemu vredno
Lenju leh činilc lj cY vodi vzt raj na vaj a in proučevanj e, posebno pa 
primerj ava izsledkov, pridobljenih n <1 ta način , z izs led ki. ki izvi
r ajo jz neposr ednih m erilcv. Dosli ljudi ima , četudi so n avadnegn 
računarslva Illanj vešči , za to ocenj evanje izrazito ra zvil opazova lni 
čut , Id jim omogoča , da vse upošl·evljiYe eillil e lj e zajmejo n a mah 
po njiho vi p ra vilni vrednos ti ter jih z uspehom vk lclJcj o v svoj o 
svoj stveno računarsko 111 ise 1110s l . 

Za šil'o!,;o lrgovino s tcsanim leso lll , Id se iz\'aja po nače l ili 
obs toj eeih , navadno mo l če pripozJlanih o-bičajni c (uzan c), tu ob
n1Vl1avani n ačin kubiranja lesnncga lesa ni pl' imer cn . Med Lrgov
ci in p oses lniki gozdov pa se pngoslo m<l upo rablja v precenilvene 
in kon trolne n amene' . Uč.ben iki () lesomer slv u ga omen jajo bolj o u 
s lranj, obi čajn o z::rradi tega , ker jim za nj 11CcioSlctjH izkustvenrgn 
gradiva . 

Tudi upo raba Z;,1 I11 Cn O I11 :1 (recipročn o ), lo j c skl epanje nn lUl 

hi čno \'sebi no okroglega lesa iz oblesa nega lesa, na ]JI' . pri kal.: j 
pravdi , se .ie že z uspeh om ",·e ljm·il". Tak posel pa je bolje pre
pus tili izvežoan el11u stl'ol.:ovnjal.:u , ki um e pri jeli zacicyo n a pl"a
vem koucu , kako r p a se opirah n ft Ilm'idezno cnosta vna navodilu, 
k i utegnejo ve lj a li le slučajno v p osameznih, izj emnih pr imerih . 

(Pripominjam, da sp ada z Vašim vprašanj em načel;) zadeva mcd 
on e zani.mive pojm'c, ki nam prilaj cno r ftzodevnjo J 'k:1ko si je pre
prost, od narave nadarjen ulovck , id mli ni b il o mogoče, da pri
stopi k luči učenos li ; čes Lo po svoje pomugn l do spoznanja in 
nj egovih pdpoL11 očkov, ki so sicer na prvi pogled pridržall j S3mo 
u če nemu s\'cll1 .) Josip Goe cl e l' e r 
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Sodobna vprašanja 

Gozd'ne kmetije so lelos dobiJe zaščito! 

Veliko denarno koris t in moralno zadoščenje je prinesla kmcčkim 
gozdnim posesln ilwm sprememba čl. 2. uredbe o likvidaci ji kme Lskih dol
gov z dne 25. septembra 1936 in do loč ila z dne 23. decembr a J937. 

Ta člen so kr iUzira li posamezniki , časop i si in o rganizacije. Nevzd l"Ž
nos t in neprav ičnost n jegoYih predpisov s ta poud arj ala zlas ti banski 
sve t in Kme tij ska zbornica, ki s la zahteva la z vso odločnos lj o njegovo 
spremembo. Skodo zaradi tega čl ena je trpelo več s lo kme tskih družin , 
katerih poses lva n iso imela zaščHc po imenovani uredbi. 

V boj za spremembo uredbe jc posegel tudi Gozdarsl{i ves tnik , ki je 
prinesel stvarno obraz)ož·en članek šefa gozdarskega odseka in,g. Anlonu 
Si\"ica s predlogom, da se naj č lcnu 2. doda besedilo: "Gozdovi se štej ejo 
ludi I~a zcJ7lljo, sposobno za obdelovanje, toda lako, da sc š teje 8 ba 
gozda za 1 ba orl1c zemlj e. Gorsld pašnild se ne štej ejo v orno zemljo". (Goz
dm'ski ves tnik 1938., str. 62 in 63. ) 

Ta predlog je nato s lavil ing. Stan ko So tošek n a III. zasedanj u 
sveta Kmetijske zbornice, dne 1. junija 1938. Predlog je bil soglasno 
sprejet in prc(l!ožc.n J ~ mctijsl.;emu min istr slvu. P ozitivno in pravilno usmer
jena Dorba je uspela j po zaslugi zborni ce in njenih zastopnikov v par
la mentu j e hil 2. čl. urcdbc spremenj en s § 126. fin a nčnega zakona za 
1. H)39140., ki se glasi : "Na koncu prvega s lavka od st. 1, čl ena 2. l1l',cdbe 
o likvidaciji. kme lskih dolgov se na mes'lo pil{c posLavlj a vejica in se do
daje: " pri čem er se 8 ha gozda šleje za 1 ba ornega zemljišča ." (Slu ž\wJ1i 
li s l 1939(3-1)_ 

Po vseh sprcmemba h se 1. odstavek 2. čl ena uredbc o Iil~ v i(la ciji 
kmets'kih dolgov glas i : " Po tcj 1I1'ct.l b i se sma tra za kmc ta lis la fi z ičn a 
oseba) ki j i je kmc tijs lvo glavn i poklic, ki obdeluje zemljo sama ali s 
čl an i svoje I"Odbine, po pOLrebi pa ludi z najeto deloyuo močj o, k i izvi
rajo od uje obdavčeni dohodki pre ležno iz kmetij s tva (poljedelstva , vino
gl'adnišlva, sadjars tva, vrLnars tva, živinoreje in pod. ), ki pa nj e p'oscst
vo ne pl'cscga površ ine 50 ha o rlle (za obdelovanje sposo bnc) zcmlje. 
Za I'odbinsko zadrugo se smat ra Li sta rodbinska zajcdnica, kj er sorodniki 
po krvi a li posvojilvi živijo in d elajo v sku pnosti in Id ima najmanj Iri 
moške člane. 

G o z d o vi S c š t e j e j o z a z c Ll1 1 j o, s p o s o b Il o z a o IJ d e lo v a -
Il j e, pri če IH e r se 8 h a g o z d a š l c j c ~ alba o l' n eg a z e 111 1 j i š č a ." 

Vsi prizadc li kmc tjc iz gozdni h kl'ajev smo ll\"a!cž ll i vsem, ki so de
lovali " našo Jmris l in Da m r eš ili vclil{o imetje. Upam tudi , da mi ne ho 
ni l,; do za meri l moje mis li , da smo IH\l11l'CČ vsi pl·izadeli bl'cz izjeme mo
r alno dolžni , na roč il i se Il a Gozdar ski ves lnik, ki vedno in povsod od-
IOt:n o zas lopa zlast i interese malega gozdn ega posesInika. . 

F. K . Preva lj l} 

Druga propagandna VOZn]3 Jllolornih vozil na domača goriva " 
Jugoslaviji bo "odila večinoma po Slov~niji. 

Pripravljaln i ban ovinski odbor za propagando dom ačih pogon skih 
goriv v Ljubljruli se je dogovo ril 7. osrednj im odborom v llcogradu) da se 
le tos priredi rl. propagandna vožnja motornih vozil na domača go l"i va. 
Po časopi snih vesLeh bo t a vožnja od 9. do H . junija L L na po Li Zagreb'~ 
Podsu sed- J( r apinske To plice- Roga tec- P lllj-~'[ari bOI'-Ccljc-L j ti bIj ana
r< r anj·-Trži (>- Ikgunj c-Blcd-Lj u bljuna-[{očevj e-S ušak-Zagreb . Ob te j 
prilild bodo med drugim v Ljubljani priložnoslua predavallja v pro
s torih avtokJuba . 
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Zakoniti predpisi in okroinice 
Iz' pror~IČlllHl izd'alkov in dohodkov drclVskc bUllovine 

zu leto 1939/1940. 
Stvarni izd'atki za gozdarstvo: 

jzPC?polnilev .. ~o.zd llih drev.esnic in podpore za drevesnice oli:raj
[lih km cltJ s[\: lil oduol'Ov . . . . . . . . . . . . \ 

podpore in slmŠJ.;i za pogozdovanje s lalJol'Od nih zemljišč, za 
dobavo in oddajo gozdnih sad ik siromašn im osebam, dečji dne
vi, diplome i lel. 

za pogozd'ov:lnjeKrasa 
za gozdarsko prosveto 
za gozdarsko s La lis liko 
podpiranje lo vslva . . . . . 
prispevek k oskrbnini simmašnih gojellcev gozdarske š·:) lc v 

GO.()()()"-
30.IlOO·-
15.000·-
5.000'-
5.000·-

~'[aribortl 

skupno 
35.000". . . . . --'.... -'-:.......,~=-

153.000'-
Stvarni iZllatki za urejanje hmlournikov: 

prispevek za lll'cjanjc hudournikov: 
vzdrževanje in izpopolnjevanje hudourniških zgradb) njih nad
ziranje ln čuvanje (poLni stroški, dnevnice in mezde) malerial , 
orodj e itd. . . . , , . . , , 

šludij in izdelava načr Lov (predhodna dela, vodo pravne razpra
ve, potni slroški , razne polrebščine itd.) 

nadaljevanje začetih dcl in nova dela (orodje, mezde, material, 
]Jolnillc itd. ) ,. , , . , , . . 

nujna dela ob hLldoul'l1iških ]J3plavah in elela za njih prepr.ečc
vanje (orodj e, mezde, malel'ial , potninc itd. ) 

nab ava in popl'avilo tehničnih instrumentov, risalnih in tehnič
nih pripomočkov 

s Lrokovno izpopolnjevanje hudourniškega osebja 
skupaj 

Stvarni iz(falki nižje gozdarske šole v Mariboru: 
potlli ~trošJ-: i in ekskurzije 
upravni in režijski s troški : 

pisarniš];;i slroški, knjige itd. 
kurj ava, razsvelljava itd. 
učila, zbir i{c, i.Jwcn lar 
~troški internata 
~lrošld tečajev 
razni izdalki 

skupaj 

Stval'ni izdatki komi:si.ie za ;Igrarnc oljeracije: 
upravni in I'cžijs], i stroški: 
JlaLava iII popl'avilo Lchni i::.l1ih in strum cn to,", I'isaln ih in Lch~ 

ničnih pripomočkov, tiskovin il'(J. 
l-:mclijskc I'azs tave) nabava strokovn ih knj.ig, phlllšarski lebIji , 

š ludijska potovanja ild. ..... 
~ll'ošJ..:i za pUblikacije o kOl11asacijah

l 
uredbah itd. 

1'eži jski stl'Ošld 
~ ludi.ic in projekti za urcdbe in Illclioracijc skupnih zemlj išč 

(lere nsko in pisarniško delo) mezdo, poLni.nc iLd. 
sLroški za komasacije (terensko in pisarniško delo , potn inc, ma-

tcrial iLd. . "" 
prispevki za melioracije agramih operacij 
skupaj 
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300.000·-

35.000·-

270.000· -

120.000·-

10.000·-
5.000'-

740.000·-

7.000·-

6.000·-
46.500·--
6.000·-

105 000·-
4.000·-
1.000·-

175.500·-

2~.IJ(JO· - -

5.000·-
10.000·-
20.000·-

G.OIIO·-

35.0110·-
270.000'-
374.000·-

I 

I 
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Važna ollločba o sestavljanju urejevalnih načrtov. 
Ministrstvo za gozdove in rudnike je izdalo dne 24. aprila 1939 pod 

št. 651/39 sledečo odločbo, 
Upravitelji nedržavnih gozdov, ]~i imajo osebno kvalifikacijo, pred

pisano Y § 5& oziroma § 132. zako1la o gozdovih, so l)ooblaščclli brez ozira 
na predpise zaJwDa o pooblaščenih inženirjih, da sestavljajo w "ejevalnc 
elaborate, predloge za sečnjo in vzgojo za gozdno posestvo, kjer so na
meščeni kot stalni upravitelji. 

Ako pa hočejo ti kvalificirani gozdar s],:i upravitelji taka dela izvrše
va ti ludi za ostala gozdna poseslva, kjer uiso nameščeni kot s talni upra
vitelji , tedaj morajo imeti pooblastilo, predpisano v zakonu o poobla
ščemh inženirjih. 

U godnoslllH tarH'a za blago "sake vrste. 
Od Jesen ic - državne meje se pIat:a od 18. apr il a naprej za 100 kS : 

do Beograda 8 tisoč par za najmanj 5 tisoč ]iS, 7 li soč 5 sto par za 113J
manj 10 tisoč kg in 7 tisoč 3 sto par za najm anj 5 tisoi:: kgj do Novega 
Sada 6 tisoč 5 sto par za najmanj 5 tisoč kg, ii ti soč 2 sto pal' za najmanj 
10 tisoč kg in G lisoč 1 s to par za najmanj 15 li soč kg. 

Ugo(lno,slna larifa za izyoz jelkoyega jamskcgH lesa. 
Prcvozl':in,a za izvoz boro .... cZ3, _hl'aslovcga in sl~lI'clW\'eg~l_ jamsk~~a 

lesa se piacuJe po 21. razredu, uel 1. marca 1. 1. "elJa la ZJllzana larll a 
ludi za jelko," jamski les. 

UgodnOSll1u tarifa za izvoz žagi1l1cgn lesa. 
Za iZ\"oz žaganega lesa od Bmljaluke - predmestje do Subotice -

držan1u meja veJja od 1. ~wrila 1939 do 3t. decembra 1939 non\. znižana 
tarifa. 

1 laJijauska ugodnosina ln'ozna larifJ.l. 
Italijanske železni ce so objavile sledečo lIgoctlJostno tarU'o za u \'oz 

celuloze čez poslaje Brennero, San Candido in Tar\'isio, in sicer: do 100 km 
0,36 Jil\ od 101 do 200 km 0,32 lir, od 201 elo '100 hm 0,30 lir, od 
401 do 600 km 0,26 lil' in čez 600 km 0.24 li l' za sto kg z vraČUllallO do
datno vozutno. Tarifa \'cl ja s kartirunj em od 1. jlU1uarja 1939 do 31. de
cembra J.939. 

Francoski u\'ozl1i konLingent cellllozllcga lesa. 
V Službenih lloyinah je objavljen kontingent za uvoz ceJulozncga lesa 

v le ll 1 19:~9. iz ta r, št. 1135 bi s' KontingCJJt je za 10 odst. manjši od lanskega 
normalnega; speciallli konlLngent pa znaša 30 ods l. normalnega kontingenla. 

Nove švicarske uzanec za žagan les. 
v znci.njem času so dobile yeJjavllo moč 1I0\'C švicarske lrgovske 

uzancc za žagan Jes. Predpisi teh uzanc ycJjajo za yse šYlcarske t\Tdke, 
ki uvažajo katere koli vl'ste žagan les. 

Nekateri novi zakollili predpisi. 
(fz Službenega lisla dravske bUnodlJe 1939.) 

Navod ilo za izvrševanje uredbe o w'celitvj samoupravnih (občinskih 
in banovinskih) doklad za zemljišča agr arnih subjektov in o ureditvi 
davčne~a in dopolnilno-taksnega dolga lis lih občin, 1 .. i boelo s lo uredil
vijo ošlwdovane. (63/ 11) 

Odločba o uradnem priznanju razstave velesejmov v J..jUUljUlli. (68/12; 
Seznam predmetov, ki se morejo uvažall lZ l1eldu'ill~;Idh ddav samo 

z odobritvijo Narodnc banke . • (72/12) 
Telefon ski promet z Nemčijo, (73,'12) 
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Dopisi 

SEJA SJIISEG..\ BANOVINSJ{EGA 
ODBOR,\ ZA PIIOPAGANDO GOZ

DAIISTVA V LJUBLJANI_ 

Dne 28. februarja t. 1. se jc vršil a 
v prostorih ljubljanske podružnice 
Jugoslovanskega gozdarske~a zdru
ženja seja š iršega ba.novinsl-::ega od
bora za pmpagando gozdarstva v 
Ljubljani. Seje so se po svojih za
slopmkih udeležile oblasti , us tano
ve in društva, ki ses tavljajo odbor: 
in sicer: bansl,a uprava (gozdarski 
odsel;; ) od sel.; za urejevanje hud om-· 
nilm", lmlc lijski oddelek, prosveini 
oddelek, tehnični oddelek, socialni 
oddelek), š lab dravske divizij ske 
oblasti, direkcija šum v Ljubljani, 
začasna državna uprava razlaščcllih 
gozdov v Ljubljani, direkcija držav
nih železnic v Ljubljani, Kmetij ska 
zbornica v Ljubl jan i, IjubJjansl\3 po
družnica .Jugoslovanskega gozdarske
ga združenja, Zveza fantovsJdh od
selmv v Ljubljani, Združenje jugoslo
vanskega učile lj s tva - sekcija Lj lLblja
na, Zveza za luj sld promet v Ljub
ljani , Rdeči križ kralj. JunosJavijr
d.ravski bano"inski odbor , Zveza loy
sldh druš tc" v Ljubljani, Zadružna 
zyeza v Ljubljani, Zveza slovenskih 
zadrug, SIO\·ensko planinsko društvo 
in Zavod za pridobivanje in proda 
jo gozdnih semen v l\Jengešu. 

Na seji jc predsednik- odbora ing. 
Franjo Sevnik poročalo deltI odbora 
y preteklem poslovnem letu. Po nje
govem pomN lu je imel ožji (delovni ) 
odbor \' prcteldem poslovnem lehI 
pet sej. Delo banovinskega odbora 
jc b Uo v tem - prvem - poslov
nem le tu osredotočeno na ustanav
ljanj e okrajnih odbol-ov in občin
skih pododborov, U3 preskrbo ma
terialnih sreds tev za delovanje od
bora tel' na ureditev notranjega po
SIOV311ja odborov. Okra jni odbori so 
hili lIstanovIjeni v vseh okrajih , ob
C:·insl.:i pododbori pa le v nekaterih 
kl"ajih. Za okl-aja Brežice in Kršlw 
je bil us tanovljen le en odbor s se
dežem v Krškem ; is totako tudi za 
okraja Maribor desni breg in Mal"i ~ 
bor levi breg s sedežem y Maribo l"ll 
desni breg. Pri 25 okrajih v drav s)d 
hanovini je torej 23 okr.ajnih od
borov za propagando gozdar stva. Ne
kaleri okrajni odbori so že v prvem 
letu svojega obstOja pokazali veliko 
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al{livll0sl in dosegli prav lepe uspe
he. V tem pogledu se je zlasti odli
koval okrajni odbor v Celju, ki je 
priredil več prcda,'anj učitelj em, goz
doyuikom, sKavtom in vojakom in 
k pogozdovalnim delom pritegnil tu
di skavte, a:ozdovnil;:e in vojaštyo. 
Tako banovmsl.:i odbor l.;:alwr tudi 
o krajni odbori so se morali v prvem 
letu svojega obstoja borili z materi
alnimi ležkočami. Za denarno pod
poro se je odbor obrnil na banslw 
,li pravo, raZlle javne usi anove ter 
denarne ·zavode. Podporo je dodelila 
le banska upra,'a, Id je iz fonda za 
pogozdovanje določila za potrebe 
propagandnih odborov 20.000 din, h i 
so se razdelili med , 'se odbore. No
lranje poslovanje odborov za pro
pagando gozdarstva w"eja poslovniJ( 
iz lela 1937. V zadnjem času je b ila 
sprožena akcija , 'da se ta poslo,'· 
nik spremeni oziroma dopoll1i . V 
ta namen je banovinski odbor po~ 
vabil okraj ne odbore, da stavijo kon
l;:retne predloge za spremembo ozi
roma dopolnitev tega poslovnika in 
jim dal za to potrebna načelna navo
dila. Za tukaj šnj e razmere je poslov
nik nepopoln v toliko, ker vsebuje 
\' glavnem le do ločil a o pospeševa
nju pogozdovanja, nc vs( buje pa po
trebnih določil za druga udejstvo
vanja 11a torišču gozdnega gospodar
s tva, Id so za lul,aj šnje razmere na
(-elne važnosti. Za čim u spešnejše 
publiciranje propagande je bilo skle
njeno, da se s trokovni gozdarski list 
yseslrans){o I)odpre in da pos tane 
ta Jis t oficia no gla silo odborov za 
propagando gozdarstva. Za delo,'anje 
propagandnih odborov sla pol{uzu la 
, 'ciiI,: mtcres zlasli Rdeči križ in vo
jaška oblast, Id z velikim razume
vanjem spremljajo in podpirajo al;:
cijo teh odborm'. 

Po poročHu predse<lni.ka je ill ~. 
Viktor Novak podal tajni ško poročI
lo. Po lijegovem poročilu je bil ba
novinski odbor v s ta lnem stilm z 
osrednjim (zemaljsldm) odborom za 
propagando gozdarstva v Beoa:radu, 
s tul.-:aj šnjimi okrajnirni odborI in z 
bansko upravo y Ljubljani. Za taks
ne in poštne o laj šave se je odhor 
obrnil na osrednji odbor v Beogra
dli , ki pa je izposloval le taksne 
olajšave. 



Po poročilu predsedn ika in tajnika 
je bil iz vr st zastopu iJmv oblasti , 
lls tanov in društev izvoljen slede6 
novi ožji (delovIli) odbor : predsed
nik Saša Slarc; podpredsednild ing. 
.Tanko Urbas, kap . Mihajlo Milic in 
dr. Viljem Krejčl ; tajnik ing. Dinlm 
Cerjak ; odborniki ing. Viktor Novak, 
ing. Aloj zij Funkl, ing. Franjo Sev
nik, Janez Sli-cin , dr. Anton ?'hak in 
Vinko Gregorič ; zas topnik direkcije 
drž. železnic, ki ga imenuje d irek· 
cija . 

Banovinski odbor za propagando 
gozd'arsha v Ljubljani. 

(;ETRTA ODBOnOVA SEJA LJU B· 
LJANSKE PODRU2NICE JUGOSLO· 
VANSKEGA GOZDARSKEGA ZDRU· 

tENJA. 

Dne 17. marca lo 1. se je yršila 
v dr uš tvenih prostorih v Ljubljan i 
6etrla odbor oya seja IjubJjanske po
družnice Jugoslovan skega gozdarske
ga združenja. Na seji je odbor med 
ilrugimi r azprav ljal o gozdarskem 
muzeju , o lesnih in gozdnih zadru
gah ter o osnullw novih Ijubljansld h 
uzanc za trgovanj e z lesom. 

Glede gozdarskega muzeja je od
bor sklenil , da s i predsednik in taj
nik }lodružnice ter član odbor a ing. 
lHirko Sušleršič ogledajo prostore za 
gozdarski muzej v maribor skem gra
du in se zaradi gozdarskega mu
zeja osebno d ogovo re z ravnateljem 
mariborskega mu zeja. 
Večji del seje je bil posvečen r az

pr avi o lesnih in gozdnih zadrugah . 
P r i tej r azprav i se je poudarj alo, 

da manjši, kmcčld gozdni poseslni
ki prodajajo les po cenah, Id n i
kakor ne odgovarjajo vrednosli lesu . 
VZl'ok temu, za gozdno gospodar
s tv o škodljivcmu pojavu je zlasti 
pomanjkanje organizacije lesne tl'go
vinc, drago p osr edovanje med les
nim producentom in konzumc.n1o l11 , 
pomanjklj ivost v .izdelavi in prede
lav i lesa, neeno tnost lesnih izdelkov, 
medsebojna konlmre nca gozdnih po
ses tnikov itd. P r i razpravi se je tu
di p oudarj alo, da so kmečki gozdovi, 
Id ses tavljajo pretežni del sloven sldh 
gozdov, brez strokovn e uprave. Po~ 
sledica tega je, da pada donos "ich 
gozdov in da li gozdovi daleč zaos ta
jajo za dobro upravlj animi velcpo
seslniškimi in državn imi gozdovi. Te-

mu zlu n aj hi odpomoglc lesne ozi
roma gozdne zadruge, Id bi se u sla
novile tam, kj er so za to dani po
goji. Iniciativo za u s tanavljanje les
nih in gozdnih zadrug naj bi prevz('
la Kme tijska zborni ca, ki ji je po
vcrjeno vars tvo in pospeše\"anje 
kmečkih inter esov. Naloga vseh goz
dar jev p a je, da z živo besedo in 
s primernimi č l an k i v dnevnih in 
s l.rokovnih Jislih š ir ijo id'ejo za
d.)"užnišlva mcd. ljudstvom. V Slm'e
niji obsloji že več lesnih zadrug, 
med ka terimi zlasti u spevajo one 
zadruge, ki so , .(:lanjene pri fi rmi 
,,~-[arad", Na seji je hilo sklenjeno, 
da podružnica priredi predavanj e o 
zadr ugah, 11 ka teremu se po\"abijo 
vsi .čfani podružn ice in Kmelij sl;;u 
zbornica. 

Pri r azpravi o osnuUm n ovih Ijub
Ij ansldh uzanc za tl"{~ovanje z le
som je bil odbor mnenja, da b i sc le 
uzan cc mora le boll' prilagoditi za
grebškim u zan cam, d vel jajo za ob
močje, s l, aterim ima Slovenija t esne 
I.rgovske slikc, iu ki so z·e.lo popolne. 
Osnutek novih U zaJ1C je v gla\"l1cm 
pl'i1agodcl1 d.unajsldm uzancam ; ne
ka lera do ločila, ki se raz likujejo od 
podobnih določ il v dun ajskih u zan
cah , pa 'se s sta li šča lesnih produ
cenlov ne morejo zagovarjali . Osnu
lek u zanc je bil poverjen dn :>ma 
č lanoma v podrobno proučiley. 

Na sej i je p oda l in g. Cir il Ribtal" 
podrobno poročil o o seji np,"aYl1ega 
odbora Jugoslovanskega gozdar ske-

j
Ua zdr'uženja, ki se je vršila dne 
2. marca 1. 1. pri ministrs lnt za 

gozdove in Tudni koe v Beogr adu in na 
ka teri je up ravni od hor r azprad ja.1 
o namestitvi gozdarskih illženi rjcv, 
poleg tega p a tudi o poycčanju goz
d arsJi:cga osebja pri oh(::nih u prayn ih 
obl as lvi h v Sloveniji , o zaposiilyi 
absolv,ento\" tlvo lelne gozdarsli:e šole 
v :Mariboru v {lržavlli s lužbi, o ured
bi '0 n aJdad'rul ju iH žigosanju lesa, 
o splavarskem fon du, o gozda rski 
p ropagandi in o predlogih za mo
rebitno spremembo lo\'sl\Cga zalw n3, 

Ljubljanska podr. Jugoslovanskllga 
goz(r.1lrskega združenja. 

S EJA O USTANOVITVI GOZD.\I!· 
SKEGA MUZEU " ~IAnIBOUU. 

Dne 15. aprila t. 1. se je vr š ila v 
goz<larski šoli v Mariboru seja o 
II s ian m' itvi gozdarskega mu zeja v 
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:Mariboru . Seje so se udeležili: ing. 
J anko Urbas za gozdarski odsek ban· 
ske uprave, ing. Zmago Ziernfeld in 
ing. Stanko Sološek za gozdarsko 
šolo v Mariboru, prof. Franjo Baš 
in insp. dr. Leopold Poljanec za 
Muzejsko drušlvo v l\faribor lt, dl'. FI'. 
Vidi c, ing. :M irko Sušteršič in ing. 
Martin Cold za ljubljansko podruž
nico JugosL gozdars!,cga združenja. 

Seja se jc vršila na pobudo Ijuh
ljanske podružnice Jua:oslovan s](cga 
gozdar skega združenja, Jd je Ila svo
jih odbol'ovih sejah že večJo'al ob
ravnavala vprašanje usLanovilve goz
darskega muzeja v Sloveniji in na 
merodajnih mestih poudarjala vel ik 
pomen tega muz·eja za gozdarsim 
prosveto Slovenije. V ta n a men jc 
ludi stopila v sl ik z gozdarsldm od
sekom banske uprave, gozdarsko šo
lo v Mariboru Ul Muzejskim clrn
šlvom v Mariboru, ki je pripravljeno 
dali na razpolago prostore za goz
darski muzej v mariborskem gradu. 

1\' a sej i so imenoyani zastopniki 
razpravljali zlasli o razmerju goz
darskega mu zeja do pokrajinskel?~l 
l11uzeja v i\{ad boru , o organizaclji 
dela, zbiranju gradi va in drugih 
osnovnih vprašanjih, ki se tičejo 
ustanovilve muzej a. Po sklep ih, ki so 
bili spreje ti na seji , bo tvoril goz
dm'ski muzej poseben oddelek po
k rajinsl\ega muzcja v :Mariboru ter 
bo nameščcn y prvem nadstrop ju 
mari borskega gradu. Za gozclal'sid 
muzej narn~njene sobe bodo adapH
rane predVIdoma ob koncn tega le
la. Načrt za gozdar ski muzej bo y 
sporazumu z Muzej skim dru štvom y 
Mariboru: ljubljan sko pOdrLIŽnico Ju
goslovanskega gozdarskega zdru ženja 
in gozdarskim odsekom banske upra
ve seslavila gozd~u'ska šola v ..b'l ari
boru ; v 1JaČJ'tu pr.cdvidcnc pr edmetc 
pa bodo zbirale vse ravnokar na~ 
vedene llstuno\"c, J.;i že danes pose~ 
dlljejo nekaj materia la za :g;ozdal'ski 
muzej. Gozdars\.;a šola v 1'I'Iariboru 
bo tudi prevzela stl'olwvno vodsLvo 
gozdarskega muzeja, do6im bo ad
ministrativne posle izvrševala i\<[u
zejsko društvo v l\fariboru. Kakor 
pri vseh muzejskih predmetih, si bo
do mogli darovalc i t udi l)r i drago
cenejših gozdarsldh predmetih pri
držali lastninsko pravico. 

Po končani seji so si imenovalli Z:l

slopnild pod vodstvom ra vnatelj a 
maribor sli:ega h~mo\·. al'hivu pral. FI'. 
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~aša ogledali mariborski grad, ki se 
preureja za vselitev mariborskega 
muzeja. Pri ogledu pr-ostorov za goz
d arski muzej so zastopniki ugotovili, 
da ti pros tori v vseh ozirih us lre
zajo svojemu namen u. 

LJUBLJANSKI VELESEJE~l. 

Pod pokrovitelj stvom Ni. Vel. kra
lja Petra II . bo v Ljubljan i XIX. 
mednarodni spomladanski velesejem 
kot 45. velesejemska r azs tavna pri
rcdilev od 3. do 12. junija 1939. 

Splošni v.elesejem : stroj na in li:o
yinska indus trija , fina mehanikaj r a
dio in elel.:h'otehl1ika, razsvetljava 
in kurjava ; dvokolesa, vozovi, sport; 
poljedelski stroji in orodje; mlini j 
lesna indusLrija, pletarstvo, ščetal'~ 
s tvo, ibrI'ače ; teks tI.lna induslrij a in 
];;:onJekcija, klobučarslvo, čipkarstvo; 
usnje in konfekcija; krznarst"Vo; pa
pir in pisarniške potrebščine; l.;:e
mična indu str ija in fotografija j ži.: 
'vilska indus trij a; stavbar stvo; glas
bila j st-ekla porcelan , keramika, bi
žulerija i.n razno. 

Posebne razs tave: italij ans].;a il1-
dust l'ij a; pregled slovanskih n arod
nih ženskih IZdelkov (vezenine, na
rodne noše in žensl.;a ročna dela) ; 
Lobačn i izdelki monopolske uprave; 
av tomobili, motorna kolesa svelovnih 
znam1.;; pohištvo, s1anovanj ska opre
ma; maja obrL; turizem ; gorenjska 
in do lenj ska biša v narodnem slogu. 

Za razstaVIlO blago veljajo izda tne 
prevozne, cari nske in trošarinske 
o lajšave. 

!noz·emski obiskovalci dobe na 
podJagi "Velcsejems].,;c legitimacije ju
goslovanski vizum brezplačno pri 
,·seh jugoslovanskih kOl1zulati h. 

Na jugoslovanskih Žlelcznicah ima
.10 obiskovalci velcsejma brezplačen 
povraLek. Na postajni blagajni kupijo 
poleg vozne karle še rumeno železni
ško izl.;azllico za din 2'-. Ko dobe 
polrdilo o obisku velesejma, imajo 
s to izkaznico in staro "Vozno karto 
hrezplačen povratck. Velja za: do
potovaJ1je od 31. maja do 12. junij a 
in za povratek od 3. do 17. jnnija . 

Obiskovalci imajo popusLc Ludi na 
inoz,emskih železnicah, parnildh Ja~ 
dran ske iu Dubrovačke plovidhe in 
zračnih linijah. 

Ljuhljanski velesejem. 



Gradivo za slovenski gozdarski slovar 
(Pomen znakov in kratic glej str. 21 !) 

glavni d1onos - glavni užiteli:, glav
ni prihod, glavni užilak, Haupt
erlraa:, I-I3uptnUtZung. Izraz je po
jem IZ urejanja gozdov in pomeni 
množino lesa in skorje, ki jo do
bimo i.z. gozda pri gojenju, var
stvu in izkoriščanju gozdov. Glay
ni dOllos delimo na sečnji in vmes
ni donos. 

izredni donos - vanredni prihod. 
Iz gozda dobimo izredne donose s 
spremembami gospodarstva. K iz
rednem donosu prištevamo 11. pr. 
donos izkn:cncga gozda pri krc;e
nju za poljedelsko zemljišče, pre
sel e, ceste, pota l ribnike ln dr . 

leini prihranek - godišnja rezena, 
jahrlichc Reserve - Beseda pome
ni zaJogo lesa, ki jo pustimo Y 
gozdu, ko posel..:amo manj od pred
pisanega leblcga etala. Lelni pri
hranek je enak razliki med cla
Lom in dejanskim posc]Wfl). 

pred'pisani posek = etat. 
preduje,m ~ p"ehval, Vorgrifl' 

Ta beseda pomeni v urejanju goz
dov zalogo lesa za seč.njo zre LiJl 
dreves, ki pa šc niso prišla na 
vrsto za sečnjo, nadalje les zelo 
1110Čllesa redčenja v nezrelih se
sL-ojih lil les) ki ga moramo pO'iC
kati zaradi varslva gozdov, če te 
sečnje zmanjšajo sicer dosegljive 
donose. Predujem pomeni torej Jw
ličino lesa, za katero j e zmanjšana 
normalna zaloga lesa odnosno za· 
l o~a, ki je predpisana z gospodar
slnm načrtom. Naloga urejanja je, 
da se z zmanj šanjem letnih pos-ekov 
postopoma vrne odvze1i predujem 
gozdu. 

premični prihranek ~ pomična r e
zerva, fliegende Reserve ~ pomeni 
zalogo lesa, ki se nabira v gozdu 
po vsaki sečnji , če posekama manj 
od! etata, predpisanega v gospodar
skem načrtu. 

pričuvek eS) = prihranek - Beseda 

kričuvek ne O're dobro v ušesa o , 
"er imamo zanjo domači prihra

nek. - [Su] 
pričlIvek ~ pričuvak, der Ueberhalt, 

der Ueberhaltsbaum ~ Beseda pri
čuvck je pojem iz gojenja gozdov 
in nima nobene zveze s pl'ihran
kom. Kajti pričuvke moremo ime
li v vsakem gozdu, kjer so ali pa 
kjer ni nobenih pxillrankov. 

prihranek ~ rezerva, 'die I-Iiebsrllck
lage - Prihranek je pojem iz ure
janja gozdov, pričuvek pa je po
jem iz gojel1ja gozdov in pomeni 
zalogo lesa, ki je večja od nor
malne zaloge ali od zaloge, ki je 
lwedpisana z gospodarsldm na.čr
[Om. To zalogo pustimo v gozd u, 
da jo porabimo v nepredvidenih 
primerih za kritje izrednih potreb 
ali za reguliranje trajnih enakih 
donosov lesa. Nasprobli pojem od 
prihranIm je predujem. 

sečnji ({onos - sječivi prihod, End 
l1utzung, Ahtriebserl rag. - Izraz jc 
pojem I Z urejevanja oazdav in po
meni množino lesa, Td jo dobimo 
pri sečnj i zrelih dreves in sesto~ 
jev (ko ima sečnja namen O'ozd 
podmladiti) ali pri kateri si bodi 
drugi sečnji zr.eJ ih sestojev (izru
vana, polomljena, suha, bolna in 
eh'uga drevesa. V prebiralllih sesto
jih računamo v praksi k sečnjemu 
donosu tudi vmesni donos.) 

stoječi lJl'ihranek - s toječa rezer
va, s tchende Reserve - pomeni 
zalogo lesa enega ali več sestojev, 
ld jih ne jemljemo v račun pri 
določanju etata. 

slrmlski (Yonos ~ sporedni prihod, 
sporedni užitek, Nebenerlrag, Ne
bennutzlIllg - V ur.ejanjll gozdov 
pomeni ta iZl'az vse donose gozdov, 
Jd jih ne prištevamo 11 glavnemu 
danasu, pr.edujmu in izrednemu 
'danasu, n. pr. smolo, sadeže, se
mena, listje, list, s teljo, Iravo, pašo, 
jagode, gObe, lišaje, mah, }\amen, 
pesek, ilovico, divjad, ribe i . dr. 

vmesni donos ~ vmesni u žitek, me
dUprihod, mctTutimui užitak, Vor
lllltzllng, Zwieschennntzung, VQI"
erlrag. ~ Izraz je pojem iz ure
janja gazelov iu nima 110bene zveze 
z vmesno sečnjo, ki je pojem iz 
gojenja gozdov. Vmesni donos so 
vsi lesni donosi, ki jih dobimo 
iz sestoje\' v času od podmladitve 
do sečnje, 11. pr. donosi pri go
jenju gozdov (iz čiščenja in redčc
nja) lel' donosi pri varstvu !;{ozdov 
(izdelava izruvanega, poloml.lenega, 
suhega in bolnega drevja. V prc
bir anih sestoj iit prištev31110 vmesni 
'donos v pral\si }{ seČl1jemu dana
su.) 
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Lesna trgovina 

Na dražbi dosežene lesne cene. 
Začasna drž. up rava v Lju blj ani je Jl a javni li s tni dražbi dne 13. ap r il a 

1. 1. p rodala v r ežiji gozdne uprave v Kočevju v teku le la 1939. izdela no 
in vilano oglj e brez brašk'e p o din 30"- za 100 kg loco gozd na KopiŠču . 

V področju gozdne uprave v Straži pri Novem mestu jc b ila 19, apri
la 1. 1. odobrena prodaja mehKe hlodovi na v revi r ju Brezova r eber po 
din 120"- in v r cvir ju S\". PelCl" po d in 100"- za phn na panj u . n. 

Nu dražbi dosežene lesne cene. 
Začasna drž. uprava raz l aščcn ih gozdov v Ljubljan i je na javn i pis

melJi dražbi dne 22. marca t. 1. v Kočevju dosegla za 1 p Im mehke h lo
dovine na p anju " gozdu t elc cene : 

1. V gozdnem r cvirju Grčarica A po d in 95·10 do 100'10 ; 2. v gozdnem 
rcvirj u Grčarica B po din 55'50 do 63'25; 3. v gozdne m r e\' ir ju Pods ten ica 
po d in 76"25 do 110' j5; 4. " gozdnem revil'ju Poljanc po din 66'-; 5. gozd
ncm I'cvir ju Ravne po din 73'- i n. 6. Y gozdnem r evil'ju T ra vnik po d in 
52·25 <lo 92·-. 

Povprcčni i z }mpičc1\: za 1 phn zn aša 'din 83'30. 
U. 

Lesne c(me v Sv ici. 
Zvczni kon trolni U1'ad za cene je objavil prečiščenc poyprečnc cene 

za ncobdelan le hniški les iz leta 1936 in iz zadnjega lrimesečja 1938, in 
s iccr : jelkovina in borovina 27,36 do 33)68, b ukovina 110,34 do 45,72 iII 
h ras tovLn3 65,80 el o '17

1
93 Š\'. rl'. računano fran ko železn iška p ostaja a li 

žaga. 
Lesnc ccne postajajo " Angliji višje. 

V zadnjem mesecu so se (hignile v Angliji cene povprečno za 5 š i
lingo\' po standardu. 

Pr ednos t nove pogodbe n i samo Y Z\'C6U1j u kontingenta, ampak \" 
prvi vr s li v ods tran itvi r aznih uvoznih predpisov, Id so bil i vzrok, d a 
ni mogla J ugosla vija lan i izkor isLit i vsega dovo ljenega kon tingen ta. Neka
terc velike j"u ~os lov :lJ1 ske lesne lvrdke so že sklenile vcčje kupč ij e; la ko 
da se bo začcI les izvažati že la mesec. 

Jugosloyausko-francoska Irgol'ska pogodba j'2 stopila " ,'clja,rll 
l. aprila. 

S posebni m dekretom fra ncoske ylade .i e slopila 1. apr ila v velj ayo 
no\"a j ugoslonll1sko-I"I'ancoska lrgovsli: a pogodba. Pričakovali je, da se bo 
povečal jugos lova nski izvoz, kel' sme b ili za 40 ods l. ycr jf od uvoza iz 
F rancije. 

iUadžarska hu uyužala lUanj lesa. 
Podoba je, da ne bo i\[adžarsli:U zar adi pnk lJ u čtt ve Pod karpatske Ru

~ije lI\'UŽ:l1a nič vcč d l'\' in že!ezniŠJ\.lh pr<lgov. 

IUadžarski l('sni izvoz y NemčijQ . 

Po prikl j uč i lv i Podkar pa lske Rusi je .i e pridobila Madžarska precej 
gozdov, tako rla ima celo Ilckaterc \Tslc lesa za izvoz. V zadnjem času 
j (' dobila :'I [ac1žarska lz\"azni konliJJgent 40;) \"agonov lesa za NemČljo 

Teža ve jllgoslonulskcga lesner.!a iz\'oza " l\1aroko. 
JllgoslovaJ1ski Ic!)n i izvoz \' ~t<.u'oko se je zelo' " zmanjšal; pred vsem 

9.aruc1i romunske konkul'('nce, ki je lako huda, da je romunski les \" ve
li!~i meri iZlisnil 7. marol.;ansl.;cga lrga jugosloyanski in ruski les. 
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Lesna Irgovioa Slovenije v aprilu 1939. 
(Od po"ebnega dopisnika Gozdarskega vestnika.) 

Kako zelo mednarodna politična napetosL ovira splošen gospodarski 
r azvoj in s tem tudi lesno b:govil1o, kaj lepo kaže dejstvo, da je bi1q 
zadnji čas izdanih v mnogih naših mestih večje število dovoljenj za nove 
zgr aUbe, da pa se le zaradi politične nego tovosti ne grade. Strah prrd 
vojno, ki p11cvzema vso Evropo, se razodeva prvenstveno v gospodarskem 
zastoju : gospodarshren iki postajajo, lIopreznejši" (kakor lo pravimo Y 

lrg?vskem svetu), kar seveda pomeni , da se posli pri mnoGih gospodar
skIh panogah omejujejo in se dela le lo tiko, kolikol" je nUJl10 potrebno. 
Ta izraz negotove dobe, v kateri se nahaja današnja En'opa, je bil tudi y 
preteklosti v podobnih prilikah prav lak. 

Ni treba poudarjali, da v lakem stanju ni le Slovenija ali Jugoslavij a, 
marveč ves svet j prizadeto ni samo lesno, marveč tudi vse ostalo gospo
darstvo. Zalo je razum lj ivo, da la l ... e raZll1e1-e ne morejo ugOd no vplivali 
na našo izvozno trgovino. Poleg tega je treba poudariti dejs tvo, da n cl{:1-
lere naše trgovske pOGQdbe s posamezn imi državami, k i uvažajo les, za 
nas niso povoljnc. TaJm smo n. pr. osredoLočili svojo največjo proceu
lualno trgovsko zamenjavo samo na cila tržišče in lesni izvoz se bo dal 
v tej smeri (praksa je to že jasno pokazala) zelo ležim 0I'gru1izi.l'ati na 
sol idni in zanesljivi osnoYi. 

V laldh razmerah se je dalo predvide ti, da bo prišlo do znižanja 
lesne produkcije. KoLi6nc izdclane~a lesa, ki danes pnhnjajo v Sloveni.ii 
na lrži šče, niso nikalmr take, kot ui morale biti v času ~lavne lesne se
zone. So seveda Ludi drugi vzroki, ki so ovirali izdelovanj e lesa, tako Il. 

pr. 'dejstvo, da jc malim , 'odnim žagam letos primanjkovalo vode in zalo 
niso mogle obralov3li v pojnem obsegu . Zmanjšanjc zalog izdelanega 
lesa pa ima tudi svojo prednost : ponudbe niso pre,'clike in tako cene ~ 
kljub manjšcmu povpraŠeyallju ~ od lanske jeseni niso padiC'. 

Toda tako stanjc ni naravno iu se ne 1110rc dolgo vzdržali. Xc sme 
se naml1eč pozabili , da je mali kmecli:i gozdni posestnik prisiljen enako 
kot veleindustrialec, izdelali neko koli6no lesnega blaga: prvi zalO, da 
si za izkupiče){ nabavi vsaj najpo tre bn ejše, drugi pa, da si ob določe.nem 
poslovnem promc!.u poln'ije. večje rcžijc iu ilC dela z iZ~llbo. Kj e bOl11o 
plasirali vse to blago, ko se lJa začclo kopič ili v skladisčih , in kako ga 
bomo plasirali ~ to so danes vprašallja, na kale,'a ne 1110re nihče dali 
odgo\'ora , vprašanj a lako . velikega in tezkega pomena, da jih mnogi go
spod arst\'enil.; i v svojih zlih slutuj ah splo h ne upajo postavljati. 

PO'~I)raševanjc iz inOlCll1st \'3. 

195 ~ Londo)): Jep cnli:3 vseh vnil ; 
200 Wexl'ord (Anglija) : glogovo se

l11 e (Crr!'\aegus monogyna) j 
202 Amstc"dam: }JisarnišJ.;;c po

trebščine (alhul1li, ru\'nila , tri
kolniki itd.) j 

209 - Thonon les Bain s (F ranci ja 
mednarod na iz\'ozna ln u\'oz
na posredniška družba, Id za
sLopa mnogo francoskih izvoz
n ikov in uvoznikov, išče z\'ezc 
z našimi izvozniki in uvozniki . 
Najhal j se zan ima za izvoz 
jugoslovanskega gru(lbencga 
lesa, Iwruw in jajC'; želi p3 

2H) 

23U 
213 -

uvažali " .JugosJad jo fr'anen
ski s ir, "ino iil sanilarne ob
je kte ; 
London: leseni ročaji in drža
ji za krtače; 
Paris' sirko\'c melle' 
Cura~ao: k s in Ct'l~lent za 
Clll'3cao in za zahodno Y ('-
nccuelo . 

Pri[)olllba: Inlcrescuti Haj se obr
!lejo .za naslove na Zm'ocl za pospc
ševanje ZlUlaje I.rgovine Beag[-ad, 
Ra[niČki dom. Pri vprt1š:l1lju !laj na
pišejo zapor('dllo šle"iU.:o povpraše
vanja in kraj. 
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Valute iu devize 
Uradni lečaji za maj 1939. 1 čilski pezos . diu 1"35 

Finančni minister je določil za 1 turška papirnala lira " 35'20 
lUaj sledeče uradne tečaj e, po 100 albanskih frankov ,, 1600'-
katerih se imajo izplačeyali takse po 100 francoskih frankov 134'65 
zakonu o taksah, sodne pristojbine 100 švicarskih frankov n 1141'65 
i. t. d.: 100 italijanskih lir. )) 229'-
1 napoleondor , , din 305'- 100 holandskih goldin arjev " 2702'-
1 zlata lurška lira " 346'50 100 bolgarskih lcyov 47"-
1 angleški funt ,, 238'- 100 rumunsIdh lej cv 32'-
1 amerišld dolar " 50'85 100 danskih I~roll " 1170'-
11mnadski doJar " 50'45 100 švedskih kron " 11 . 21~156:= 
1 nemška mat'Im " 14'- 100 norvešldh kron 210'-
1 polj ski zlot . " S'30 100 španskih peze t . " 10'-
1 belga 8"50 100 grških drahem .. 1) "i 

1 R " S'51';: 100 češkos1ovaških kron 150'-~F ' , , . , n " n 
1 braziIijanski mill'3js ,, 2'65 100 finskih mark ~80-0?:= 
1 egip tsld funt, , . 1) 238"50 100 lelonsldh latov " 105'-
1 palestinski funt. ,, 238'- 100 iranskih rijalov . " 
1 urugvajski pezos. ,) 16"10 Tem lečajem je že prištet pri-
1 argenlinski pezos 10'50 bitel{ ("prim"). 

Mali oglasi 
SU~IARS((1 LIST, mesečna gozdarsJw 

revija, ki jo ureja univ. prof. dr. 
Levakovic in izdaja "Jugoslovan
sko šumarsko udruženje" v Za
grebu, Vukotinoviceva 2. , slane 
100'- din letno. 

Knjiga: Ing. Viktol" Novak, Dečji dlan 
za pogozdlo,'anje, III. del, se dobi 
pri gozdarsJiem odseku kl"o ban
ske upra\re v Ljublj ani in pri 
okrajnih gozdarskih referent:ih Z:l 
3'- din . 

JZVOZ:\TII(I LESA ! Ljuhljan.k. kro, 
elitna banka v Ljuhljani in n jene 
podružnier. Y Beogradu, Celju, 
Kranju , 1\'rariboJ'u, P tuj u, Hake
ku , Slovenj em G-radcu, Spli tu, Si
benili:u in Zagrebu , dajejo po
sojila na klirinške nakaznice, j z 
dajajo izvozna uvcrcnja in izvr
šujejo " 3C oslale b'lI1čne posle. 
Za izvozn o. uverenja pride.i o \' 
pošlev zlasti v obmejnih krajih 
poslovalnice hanke. 

DRAGUTIN CUTlC - ,'do,'o, pušl,"!', 
na in trgovina z orožjem, Mari
bor, Slovenska ulica 18. Zaloga 
samokresav, avtomatičnih pištol, 
lovskih pušk in vseh lovskih po
trebščin. Lastna delavnica za po
pravila, izdelovanje novega orož
Ja, mon taža daljnogiedov i. t. d. 
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SLUZBA. Išče se za " ee]e gozdno 
poseslvo v Slavoniji gozdarski 
pristav. Refl ektira se samo Jla 
zanesljivo, cnerSic'::no in pridno 
mlado moč, dOIJl'ega r isarja in 
lovca. Naslop službe takOj. Plača 
din 1500'- mesečno, enostavno 
opremljena soba, prosta raz
svetl java in kur.i ava. Ponudbe s 
priloženi mi pr episi spričeval , cur
riculu~n vitae in fotografijo jc 
poslaLI na naslov; Kar lo Franck, 
Vukovar, Aleksandrova ul. 7. 

GONILNE JERMENE iz la najboljše
ga usnja za ža~e, mline in tovar
ne ima v ZalOgl Ivan Kravos, Ma· 
ribar, Aleksandrova C. 13. 

Prvovrslne in cenene lovske in šport
ne srajce, iZ15o tovljene pa tudi 
po meri narejene, dobite v mod
ni trgovini in izdelovalnici pe
rila IVAN BAB I C, Maribor, 
Gosposka ul, 24, 

KDji~a: In ~. Anton Sivic in Frallc 
znidaršlč, Lovski zakon z zbirko 
lovskih predpisov, se dobi v J?lat-
110 vezana za 76'- dinarjev lil v 
karlon vezana za 64'- dinarjev 
v tiskarni Merkur, Ljubljana. 

Knjiga: Ing. MirIm Sušteršič, Naš 
gozd·, se dobi pri Družbi Sv. Mo
horja v Celju za 52'- dinarjev. 



Problemi prekmurskega gozdarstva 
.Martin Pot o čn i k (Murska Sobo la) 

(Konec) 

Zasajanje listavcev, posebno bukve, mcd čisle borove sestQje 
h i zelo koristilo goričkemu gozdarstvu. Povsod, kjer je še bukov 
gozd ali s tarejše bukovo drevje, ga ne izsekavajmo prej, dokler ni 
dovolj naplodilo svojega rastišča . Ne grabimo vsako leto s telj e, 
da nam tla preveč ne oslabe, zlasti pa ne v pomlaclku. Bukev, kakor 
že omenjen o, zahteva posebno v prvih letih mnogo bolj rodovit;no 
:bcmljo nego bor. Zabranimo pregon in pašo živin e pod bukovim 
drevjem, kjer razen ozelenelega ·bukovega pomladka n i nobene 
pašne travc! Scmcnjake s pomlajevalnill ploskev izsekavajmo po:
časi in pos topom a, da se p omladek privadi tcr odras le pozebi in vro
čini! Pušča j m o bor, da raste mcd bukovim pomladko1l1 zaradi za
ščite! Iz čistih borovih sestojev n e izsekavajmo bukovega drevja! 

I{ot že omenjeno, so na mnogih današnjLh gozdnih površinah 
bile v nekdanjih časih obdelane njive, kjer so se po njih opustitvi 
razrastli čisti borovi sestoji. Na teh povr šinah bi marsikje uspe
vala med borom tudi bukev, ki bi se dala na rodovitnejšill osojnej
ših in ilovnato-peščenih tleh s podselvijo razširili med či ste borove 
sestoje. V semenskem leLu si naberemo, ali nabavim o bukov žir, ga 
vložimo, pomešanega s peskom v zaboj in ga zakoplj emo čez zimo 
v zemlj o. 2ir lahko sejemo tudi jeseni, toda p tice. veverice, llTi ši in 
druge živali nam bodo zrahlj ano zemlj išče prebrskale in sem e od
nesle. Rano spomladi, preden bukev ozeleni} jo podsejmo v jamice 
(3.-5 zrn) pod ml ajše, že razsvetlj ene in slabo obraščel1e borov~ 
sestoje. V kOličkaj deževni spomladi setev dobro vzkali in nežne 
r as tlinice se počasi , toda uspešno razvijajo in razrašča j o. Pašo iu 
grabljenje s telje je na teh površinah popolnoma opustiti, sicer 
bo delo ostalo brez uspeh a. Podobno zasajamo tudi m lade b ukovc 
sadike, dobljene iz naravnega pomladka ali gozdnill drevesnic. Pri 
lem važnem opravilu pa se je treba seveda z vso ocUočnoslj o otre
sli predsodk,ov, 6eš da od tega ne bomo imeli dolgo nobenih k o
risti . Zaved·ajmo se, da morejo clUno gozdovi uspeš no zaustavili 
počasn o, toda stalno propadanje goričkega gospodarsLva. 

Poleg že omenjenih domačih vrst raste po Goričkem Ludi Sllue
lw. Posestniki in upravitelji veleposes tni ških gozdov so jo zasa
jali v svojih gozdovih zato, ker je obetala mnogo večje doh odke 
ko b or. Pri tenI pa niso upoštevali tukajšnjega pokrajinskega pod
nebja, geološke in pedološke sestavine tal in dejstva, da se rasbl e 
laslnosti drevesnih vrst ne .dajo izpreminjati. Prirodlla domovina 
.smrekovja so pri nas hribi z llad 400 m naclmorsk·e višinc, kjer 
so krajša, vlažllejša in hladnejša poletja in kj er p ade več padavin . 
Tudi v Prekmurju je spočetka brez ozira na slabo kvalileto lesa 
dobro uspevala, ]:\:ar je imelo za posledico, da se jc v omenjenih 
gozdovih vzgojila mnogo čistih smrekovih sestojev. 

Toda ne dolgo tega se je v smrekovih nasadih pojavil doslej 
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neopažen škodljh'cc - smreko va grizlica. Njene svell o-zelene go
seničice so leto za letom ohgrizava le mlaj še smrekove sestoje. Vrši
či, pod. lj ški bodočih debel, so tako zaostali v razvoju in vse drev
je se jc spremenilo le v koš. te " ejnate koše. Tudi s larejšim seslojem 
škodljivci ne prizanašajo. Veliki smrekov lubadar napada vsako 
leto posamezna drevesa in manjše skupine, ki se po napadu sredi 
poletja naenkrat posuše. Na zunaj še zeleno in zdravo drevj e 
obkljuvajo žolne in detli , ·da pober o iz skorje bele li činke (zarod 
lubadar jev). Ako bi imeli pri nas večj e komplekse č i stih smre
kovib gozdov, bi nam jih la škodljivec pri še tako skrbni pažnj i 
polagoma popolnoma uničil. Dolgn vroča sušna polelj a godijo raz
množevanju škodljivcev, zlasti še razširjanju lubaclarja, ki marc 
zarediti po 2 ali celo 3 r odove na leto. Zato se računi , da se z 
gojenjem s.mreke doseže najvišja zcmljiška renla, ni:;o uresničili, saj 
niso bili oprli na naravne, l1cizpremcnljivc zakone. 

S pravilno pom ladilvij o 'poseke ali drugih zemlji šč je storjeno 
sicer silno važno in odgovorno delo, toda s lem še negovanj e gozda 
ni povsem končano. Is točasno je polrebno začeti tudi s či ščenj em 
in treblj enj em pomlaj enih posek. Vrba, topol, breza in iz zas la
relih panj ev pognala črna jelša hitro raslo in začnej o zasenčeva ti 
žlahtnejše vrste, predvsem bor, ki ga končno to dJ'evje popo1nomn 
preras te. Mesto lepo vzr as(lih mladih nasadov imamo v n ekaj letih 
poseko zaraščeno le z gozdnim plevelom, Plevel zn liramo najuspeš
neje z jzsekavanjem, izkrčevallj em in košnjo v poznih spoml a
danskih ali zgoclnjih polelnih mesecih. Debelejša debelea mačko
vine, topoiovine in črne jelše je dobro olupiti v obliki široldh 
o bročko,', nakar se ras lIine posuše ter izsnše tudi panje, da več 
ne poženejo. 

Gozdni plevel se razmnožuje na različne načine; važno je la lo, 
da vemo, kd aj se da najuspešneje uničeva ti. Mačkovini dozori 
seme v nlajn, nakar ga veter raznaša po poseki, da na vlažnih 
tleh po nekaj dnevih vzkali in Lako zaro(li nove r astline. Poseka ti 
ga je treba torej, preden odpade seme. Krh1ike pa, ki je zelo ne,
varen plevel na ležkih glinastih zemljah, se obranimo uspešno 
edinole z dovoljnim zasenčenjem gozdnih lal. Trnje se razrašča z 
dolgimi živicami, ki se v jeseni ob deževnem vremenu s svo
jimi konci zakoreninijo v tleh , vrhnji popek pa požene spomladi 
novo mladiko. Na ta način se trnje, če ima dovolj svetlobe, hitro 
š iri in obraste cele površine. Tudi tega se uspešno ubranimo z 
zasenčenj em tal. Uničuj emo ga, da pole ti , preden so se vrš ički 
vras tli v zemljo, pokosil11o živice. Običajna spomladanska košnja 
trnja torej malo ali često nič ne zaleže. Sploh pa je plevel najbolje 
odstranili , preden mu dozori seme. PrerecU(e nasade izpopolnimo 
s čvrsLimi sadikami. Ciščenje je poLrebno ponavlj a ti leto za leLol11 
tako dolgo, dokler se nasadi ne s lrnejo in se ne začno sami bra
niti plevela. 

Po 10. do 15. letu se nasad sklene; ledaj se začne v gozdu 
siLilO živahna in odločilna borba med posameznim drevj em. Slabot
llejše drevje umira in se i z loča iz družbe močnej ših dreves. Slcd-
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l1JIC zmagajo le maloštevilni posamezniki) kajU od 7.000 in več 
rastlinic, ki jih posadimo na en hektar, oslari le ca 700 dreves, 
ostalo pa se izloči iz sestaja. Ta borba začne na enako dobrih 
rastiščih, v enodobnih in posebno čislih ses loj ih sčasoma pojemati. 
Drevju se vedno bolj zmanj šujejo krošnje (asim il acijska površina ), 
kar jc nujno po lr·ebno za uspevanje drevesa. Napol doraščeni 
sestoji začno mirovati, drevje se debeli in ves gozd le s labo pri
rašča v maso. To ima za posledico, da ti gozdovi za tehnično po
rabo mnogo pozneje dozore kot oni , Y katerih se vrše praYilna 
preredčenj a. 

Ko preredčujemo , izsekuj mo predvsem su he in napol suhe 
kapn.ike, bolno Lel' drugače poškodovano drevje ! Drevo, ki je hitre 

Izkoriščanje boroYja v Prekmurju 
(Foto: fo g. Radovan Zupani::i č) 

TasU, toda nima lcpo oblikovancga dcbla, posekaj mo, ako ga mo
r ejo še nadomestiti bližnja lepo razvita drevesa! Prav tako je prc
redčiti pregoste sestoje, toda počasi , postopoma in s posebno paž
Ilja, da pri tcm ostalega tankega drevja ne izpostavimo sncgu in 
viharjem, ki bi ga utegnili polomili. S pravilnim in počasnim iz
.sckuvunjem še živega, toda potisnjenega drevja dobijo osta la dre
-vesa več prostora, krošnje in korenine se jim močneje razvij ajo 
in postanejo tako tudi odporuejša proti navedenim poškodbam. 

Preredčenja imajo za goričke gozdove praktično silno važen 
pomen: po njih pridemo brez škode za rast glavnega drevja 
do lesa za kurjavo in domače po trebe. Mnogi si danes pridobivajo 
.drva s sečnjo na golo, dočim jim os tali nepreredčeni gozdovi le 
:slabo priraščajo. Ker je njihova višinska rastna energij a že po
-vsem izčrpana, izločanje počasi prestane. Pri preredčenjilt ne sme-
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mo izsekavati debelejšega in lepšega drevja, češ da si sla bše opo
more. Ker borov! sestoji ne prenesejo zasenčenja, se z njim i tu di 
ne more gospodariti prebiraino, to se pravi, da ras le na eni in isli 
površini pomešano drevje vseh starosti (1- 100 let). Ako je boru 
primešann bukev, se smejo izsekali prebiralno posamezna boro va 
drevesa takrat, če jih more bukovo drevj e nadomesti ti. 

Ceprav se bOl'ovi gozdovi v večini primerov dobro naravno po
mlajnjejo, so klj ub temu potrebna v Prekmurju, posebno v r av
nin i, umetna pogozdovanja z gozdnimi sadikami. Banovinska gozdna 
drevesnica v lVlurski Sobo ti , prilagodena tukajšnjim krajevnim po
trebam, izda vsako leto mnogo gozdnih sadik. Tudi nekatera vele
poseslva im ajo las tne gozdne drevesllicc. Zanimivo je, koliko in s 
katerimi drevesllimi vrstami se je v preteklih 5 letih pogozdovalo. 
Podatki , sestaVljeni na podlagi slu žbenih izkazov o oddaji sadik, 
so sledeči: 

Banovinska gozdna drevesnica v Murski Soboti Pr iva tne gozdne 
Vrsta sadik: dr:evesnice 
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Skupno se je za pogozdovanje v zadnjih 5 letih porabilo 
3,256,000 raznovrstnih gozdnih sadik, od katerih je prispevala ba
novinska gozdna drevesni ca v M. Sobo li 911.000. Ako od celolmpnc 
gozdne površine Prekmurja, to jc 22.884 ha , oddvojim O gozdove vele
posestev z lastnimi drevesn icam i, odpade na vse ostale gozdne po
sestnike 18.100 ba gozdov, na katerih se je porabilo 1,402.000 ali 
letno 280.000 sadik. Za pogozditev 1 ha je po trebno brez izpopol
njevanja, ki ga nadomešča varna llaplodilev, ca 6.000 sad ik; iz tega 
je razvidno, da se je letno pogozdilo ca 46 ha površine. Običajna jc 
spomladanska, uspešna pa je ludi jesenska saditev) zlasti z lislavci. 

Od celotne površine Prekmurja (92.996 ha) odpade na ravnino 
približno 45.500 ha, to je skoraj polovico celotnega ozeml ja. Od 
tega je gozdnih zemljišč ca 6.500 ha oziroma 14 ods t. Na tem 
ozemlju prebiva po statistiki iz leta 1931 približno 52.700 ljudi, tako 
da pride na enega prebivalca 0,12 ha gozdne površine. 



• 

Se nazorncjše merilo za množino gozdov y ravnmI pa je število 
gospodarstev, ki jih je po navedeni h podatkih v tem območju 

9.000. Potemtakem od pade na eno gospodars tvo povprečno 0,72 h a 
gozd ne površine. Produktivna zmožnost leh zemlji šč je v večini pri
merov ugodna, pr,cdvsem tam, kjer so tla že po svoji osnovi rod o
vi lnejša. Ako računamo, da llam priraste povprečno le tno na 1 hn 
do 6 p olnih mctrov odnos no 8 in pol pros tornih metrov lesa, pride 
na ellO gospodarslvo le 6 proslornih metrov drv. I z izkušenj pa 
vemo, da porabi gospodar stvo leLno vsaj 12 pros tornih melrov me
šanih drv ; torej nam pri naši kalkulaciji manjka le tno 6 prms lesa ; 
posamezna gospodars tva bi zalo morala imeli še enkra L toliko gozdne 
površiu€", kolikor je imajo danes. Vendar pa še moramo upoš tevali. 
da so llllloga zem l jišča , ki so izk azana po katastru ko t pašniki, n a 
redko o braščcllu z j elšo in akacijo, \' vaseh samih lucU z jescnol11 

Solsld pogozdo\'ul ni dan \" Prekmurju. 
( f olo: Ing. Hadovan Z U PaIH': i č) . 

in hrastom. Ti s Lučajn i lesni pripadki nmu PTCCCj om ili jo gorujo 
kalku lacij o. 

Od navedene pon'š ine r avninsk ih gozdov odpade na velepo
sestva 3.500 ha , ostalih 3.000 h a p a na tu'burial ne vaške zajednice, 
cer kve, nadarbine in km etovalec. 

Velep osestniške gozdove jc po trebno oddeliti od os talih zaracli 
Lcga, ker se v njih gospodari po načelu , doseč i čim večji materialni 
in finančni uspeh . Ako bi se gospoda rs tvo v teh gozdovih prila
godila lokalnim polrebnm, bi bilo to za l asll1i ke n crentabi1no, ozi
r oma bi bili li produkti za kons lIlll ente - kmelovalec predragi. 
V teh gozdovih se goje v dolgi ob bod nji dr evesne vr s tc, ki dajejo 
predvsem lehnično porabell les. V nj ih se gospodari s hrastom; 
jesenom, breslom, gabroll1 in zadnji čas tudi s kanadskim topolom. 
Toda ti gozdovi imajo vendar ve lik, blagodejen vpliv na bl ižnjo in 
daljno okolico. Z njim i se mora gospocl~l riti trajnostno in tnko, da se 
ne slabšajo gozdna tla. L es, pridobljcn s lrebljenjem, či ščenjem in 
prer.edčelljem , pride \' k oris t oko1išnemu prebi,·alslYl1. Prav tako 
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jim pride v dobro tudi pri r edni letui sečnji nad 60 odsf. poseka
nega lesa . Siromašnejši poses tniki si morejo ,tudi z delom prisllt
žili potrebna drva. 

V splošnem moremo reči } da v ravninskem de1u Prekmurja že 
primanjkuje gozdov. Zato vJada vedno ·vcčj e zanimanje za akacijcyc 
in jelševe sadike, ki si z njimi zasajajo km etovalci zamočvirj ena 
zemlj i šča in le na polobraščene pašnike. Tako se skuša popraviLi 
napaka, ki so jo zagrešili kmetovalci, ko so izprclllinjali absolulna 
gozdna L1 a v slaborodne pašnike in tran1i1.:c. 

Gospodarsko najvažnej še pa je Goričko S skupno površino 
47.500 ha, od katere odpade na gozdove ca 16.384 ha ali 34 ods!. 
celo Ln e površine. Na tem ozemlju prehiva 37.950 ljudi, torej pride 
na osebo 0,'13 ha gozdne površine, Posameznih gospodarstev je v 
tem področju 7.470, tako da odpade na eno gospodarstvo povprečno 
2,11 ha gozdov. Lastninsko so posestne razmere v teh predelih 
ugodnejše za kmečke posestnike, kajti 'le ca 2.500 ha gozda je v 
rokah veleposestnikov. Na vsem teritoriju odpade torej povprečno 
na prebivalca 0,25 ha ali na eno gospodars tvo 1,36 ha gozdne površi
ne. Iz Lega razvid imo, da je gozdov že malo in da je potrebno z 
njimi čim racionalneje gospodariU. Prav tako je lreba pridobljeni 
les ekonom ično uporabljati . V lastnih in splošnih interesih je se
kanje za prodajo omejili le Jla najnujnejše poll'ebe, kajti izčrpane 
zaloge je s ilno ležko nadoknadili. 

Najprimernejši odgovor na vsa važnejša gOZdno-gospodarska 
vprašanja pa bo našel prekmurski kmetovalec v strokovni knjigi. 
Zalo je dolžnost nas vseh ) ki ži\·imo v PrekmurjU, da širim o gospo
darsko prosveto) kajti le tako bo mogoče ohranili in izboljšati naše 
gozdove. 

Zakaj gozd redi samega sebe? 
Ing. ~fir]w S li š ter š i č (LjubJjana) 

:-lalo jc na sve tu obdelane z(,lIl lje lako blagoslovljene, da hi 
je ne bilo lreba za poljske pridelke redno gnoj ili. Narava sama s 
p.oplav:lnfi Je deloma skrbi za gnojenje (N il ), največ pa mora 
človek umcln o gnojiti , naj si bo že z umeL11imi gnojili ali pa z 
naravnim hl evskim gnojem in komposl.om. To gnojenje se n3m 
zdi razumljivo, če pomislim o, da le lo za le lam v obl iki polj skih 
prirlell<ov jemlj emo zemlji snovi, ki jih ras tline rabijo za zgradbo 
svojega lelesa. Goto\"o mars ikdo vpra ša, zakaj ni treba gnojili 
gozd a. To hočem pojasni li . 

Glavne rudninske prvine, ki jih rasllina polrebuje so: }.;:alij , 
fosfor, l\a lc ij, že lezo, žveplo, magnezij in dušik, v manjši meri ali 
kol nadomes tilo za nekatere še natrij , silicij in klOl'. To so le naJ
važnejše, neorganske prvine, ki jih raslIina potrebuje le v ko li 
čini pol ods!. od svoje skupne telesne gmole, a le neobhodno. Te 
snovi ji mora dati zemlja. Neorganske snovi im enujemo liste, ki ne 
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1 ~'"llbični (poln i) meter lesa vsebuje po\'prečno \' gramih : 

.~ I 
.. ~ 

~ 

.~ 
c_ 

c ~ 
c ci ~ vrsta .2 . " . , ~ ~ vsega 

.~ .;; N ~ bO." ..2~ - c E .: 
.~ I 'u ;] 0..-

drevja ~ 
. ~ ~.<ii 

~ ]! ~:-§ pepela 
<i . - ~ .. 

E SO ~~ 5 o o .-
~ ~ ~ o =~ ~~ ~ -

v deblu in debelih vejah 

bukev SOO 60 1500 400 50 40 170 60 250 3330 

hrast 650 150 2600 100 30 5 140 45 90 3810 
jelka 600 40 800 200 30 200 110 55' 25 2060 

smreka 270 20 900 150 40 120 60 40 70 1670 

bo r 170 5 680 115 10 5 70 15 30 1100 

y t.1rolmih vejah in vejicah 

bukev 1700 130 2200 800 SO 100 400 100 270 5780 

hrast 1600 200 7800 550 100 - 640 190 110 11.190 
jelka 1800 120 1700 1000 500 1900 900 600 700 9220 

smreka 1400 140 2200 800 230 800 750 300 2600 9220 

bor 790 100 2150 550 50 15 630 90 270 4640 -

J pros.orni meter slelje vsebuje PO\' IJrCČIlO v gramih: 

bukove I 230 45 .1910 280 120 - 245 85 .1410 4325 

jelkove 215 75 2715 310 125 30 285 95 2215 6065 

smrekove 350 70 3250 340 145 100 375 125 315 5070 

borove 155 65 600 155 50 80 120 55 210 1490 

mahove 640 120 460 210 155 70 400 140 410 2605 

praproIne 1250 140 430 245 55 265 285 120 715 3505 

vresjeve 140 70 235 105 45 55 75 45 325 1095 

Ileljllrjenje od\"Zarue gozdu nil lelo in heklar povprečno v kilogramih: 

bukovlh 10 2 82 12 5 - 10 4 60 185 

smrekov. 5 2 61 7 3 - ij 2 50 136 

bClrovih 5 2 19 5 4 - 4 2 7 48 
-

I heklar gozda polrebuje na lelo za t\'orbo lesa IJovprečno y gramih: 

bukovega 7400 I 60 16.100 4100 700 - 2200 400 2100 33.600 

jelkovega 9300 200 4100 2800 1150 11.400 2500 1300 1550 34.300 

smrekov. 4100 370 10.200 2000 710 4200 1600 700 5000 28.880 

borovega 2850 - .250 1700 - - 900 900 - 13.600 
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zgore in oslanejo kot pepel. Zalo je pepel lako važno gnoj ilo, k~r 
vsebuje vse polrebne rudninske snovi. 

Po osno'vuih prvinah so živa bitja, najsi bodo ras tline, ž i
vali a li c!o\'ck, precej enako ses tavljena. Zato bom naved el 
povprečno ses lavo za drevje, lo je les. Sveža raslIina (drevo ) vse
buje prccl\'scm nekako po lovico vode in palovka trdih snovi. Od 
lrdih s novi je v lesu zopet kakih 50 ods!:. ogljika, 43 odst. ki s ikHJ 
6.3 odst. vodika, 0.2 odst. dušika in 0.5 ods L neorganskih (ru d
ninsJdh) snovi, ki sem jib zgoraj naš lel. 

Ker na s za sedaj zan ima Ich pol orlst. neobhod no polrebnih 
neorganskih snovi, ki jih ras llin3 črpa iz zemlj e, medlem ko druge 
pridobiva .iz zrak~, si na kratko poglejmo, kako gospodari gozd 
s tcmi snovmi v primeri s polj skimi ras llinUlni. Y l'uzprcdclnici 
podajam povprečno množ ino posameznih neorganskih snovi, ki 
jih vsebuje pepel 1 kub. me b-a lesa iz debla iu· debel ih vej , 1 
kub. melra lesa iz drobnih vej in vejic in proslornega metra slelje 
ler koliko leh snovi na 1 h a odvzam e s leljarj enj e jn koliko teh 
silovi potrebuj e 1 ha gozda 11a le to za l\'orbo lesa. 

I< sno\'cl11, ki jih rns Llin a zajema iz zell11j e~ spada ludi dušik . 
Zanimi \'o je, dii ras tlin e proslega du šika iz zraka, čeprav ga je 
skoraj š tiri pe line vseh zračnilI pl inov, ne morejo uporabljali . 
Pridobivali ga morajo iz raznih nib-alo v, ki se llulHljajo v žiyalskih 
odpadkih (hlevskem gn oju). Ce živals]w lelo razpada (gni je), se 
razvija amoniak, ki oksidira v soliLrn o kislino; ta pn zop et lvori 
razne nilrate. Iz leh n itrntov dobi vaj o potem r asLI ine pot rebC'11 
dušik. 

1 IlO gozda p olrebuje povprečno n a lelo, duš ika: 

za priras t lesa za n:tpnl\,o listja 
(s lelj e) 

buko\' gozd 10 kg 44 kg 
smrekov gozd 13 l..::g 32 kg 
boro\' gozd 29 kg 

Dognano je, da pride s padavinami Jla 1 ha v le lu povprečno 
12 kg vezancga duš ika (nilraLov) \' zem lj o. To je nekako l"oli ko 1 

kul.i l,or ga polreblij e 1 ha gozda na le tu za lvorbo novega lesa (pri
ro s Ika lesa). Ce lorej ne oclvzamcmo gozd u stelj c, se kolobar du
š ik a s kl epa, in gozd vzdržuje gospoda rSl\'o z dušikom v ravnoležj u, 
čepra v oclvzemamo l elui prirast lesa, ker ta du šik nadoknadijo. 
k:1kor rečeno , padavine. V gozdu je ludi živals tvo (nižj ega žival s t va 
je v 1. ha zem lj e kakih 1000 kg), ki z gnitj cm leles daje dušik. 

Kakor kaže sprednj a razpredelnica, se z odpadojočim li sIj em 
(slelja) pon:ne v zcmljo lLldi ostalih rudnin tol iko, da ob odvze
manju leblega prirastka lesa gozd svoje gospodars tvo z rudninami 
(allorganskimi snovmi) vzdržuj e v stal ncm ranlO\'csju tako, da nj e
gova bilanca hranil nikoli ni pasivna. 

Vse lo je PH obenem zgovoren in prepričevalen dokaz, kako iz
red ne Y:1žnosti jc s telja za ohranilev lYo l"ne sil e (rodov itnos ti ) gozd
nih lal. 
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Pri tem ne smemo pozabljali ) kako razmero ma n ezna Lne količine 
rudninski\) snov i polrebuje gozd za svoje gospodarsl\'o ilI kako 
skro mna lIa zadoslujejo za r asl in obs lanek gozda. Razen lega 
dre\'je razpreda svoje korenine v ši rino in globino lako, da marc 
v s ldadu s star ostjo v \'edno večjem oblUo~ju Č'.fp-a li iz lal potrebne 
snovi. Korenine imajo lucli lastnosl, da raslejo vedno v smer, l{j er 
je več hranilnih snovi s polrebno vodo, ki je pogoj , začelek in 
konec vsega življenja. 

Rudninski kolobar se Lor ej začenja z vsrkavanj em razlopljcn ih 
snovi v vodi po koreninah, ki ras li inski sok oddajajo v nadzcmel j:
ske deje, v listje in igle, kj er so življenjske lovarne. 1\.0 lis li ali 
igle odpadejo) se vrnejo S Lem rudninske snovi v zem lj o, da spo
mladi panove večni kolobar življenja. 

Drug kolobar oJ~ljika in kisika j e v z'nlku ob asimilaciji (usva
jan.11l ) in dihanju rastlin, ki je pa poglavje zase. (Pr. Naš ,gozd, 
založila Družba sv. Mohorja v Celju. ) 

Suh e š tevilke raziskovaJ\.i 11.al11 lo rej daj ejo za dos ten odgovor,., 
zakaj more gozd hranili sa me.ga sebe, lo je lrajno vzdrževa li p lod
nosl gozdn ih Lal , čeprav oddaja prLrasl. na les lL svojemu gospodarju. 

Drugače je s polj skimi rasLiinami , 1.;1 poL:vebujejo mnogo več 
rudnin sk ih tvarin, zlasti kalija in fosforlle k.is line, kakor gozd, in 
sicer povprečno pelkral do desetkral več. 

S poljskimi pridelki pober emo vse rudninske snovi in jih le 
redko neko li ko vrnemo zemlji . Zalo jih je lreba nadomeščali v obli
ki gnojenj a , l.:;u' v gozdu opravlj a lis lj e, s Lelja. 

]z prednjc razpr edelnice je lucli razvidno, da razne vrsle drevja 
polrebujejo različne množine anor({anskih snovi. Ce primerjamo či
slc gozde razn ega drevja z borovimi gozdi , nam s tati stika pokaže, 
da porabi: 

sm rd.\ov gozd 
bukov gozd 
hrastov gozc! 
jelkov gozd 
br ezov gozd 

ka lij a fosforn e kislin e dušika 
samo neko lik o več kol boro v gozd . 

5 krat več 
31/2 krat več 
3 kral več 
2 krat več 

21/2 Jo'at več 
3 kral več 
1112 krat -več 
2 kral več 

21 /2 kra l več 
3 kral več 
11/2 kral več 
2 krat več 

V skromn os ti glede zcmlj e prvači torej bor s smreko, njima 
pa s ledi brezno 

te upoš tevamo vse p oLr cbn e prvine, ki jih potrebuje povprečno 
na lelo 1 ha doraščajočega gozda v svojem gospoda rs lvu za življe
nj e in priras t, dobimo nekako lele zaok rožene številke: -1,000.000 
Illroy (kg) vode; 2000 l,g C?gljika, 1.720 k.'J kisika) 2,JO k J vodika) 
15 l.: g dušil~a in 25 kg rudninskih (anorgans kih ) snov i. Poleg lega je 
lreba za življenje še sve lJ.obe in Lopiole. Saj .les pra\' za prn v ni 
drugega k akor ujeta s il a so nčnih žarkov. 

Ze iz l·ega bežnega orisa rudninskega ko lobarja v gospoclar'
sLnl gozda je m ožno jasno spoznati, zakaj ne zna in ne more gojili 
!gozda vsakdo, ki zlla drevo posekali: saj lucli polja ne ume 
obdelavaU Lis li , ki zna zgo lj kositi travo. 
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Dopisna gozdarska posvetovalnica 

VPRASANJA 

15. Domuča poraba lesa in dr\,. 
P išem posebno š tudij o i11 potrebujem poda tke o dom ači porabi 

lesa in drv v Jugoslaviji. Pros im za poročila iz vseh kraj ev države, 
koliko lesa in drv rabijo za domače gospodarstvo kmetije, velike 
1~5, 10, 50, 100, 200 in 300 ha, dalj e delavske dru žine, obrtniki ild . 

D. D. Beog.-ad 

ODGOVORI 

2. Tehnične las ln osti lesa in čas sečnjc. 

Nekateri, ki so v lesni st roki izkušeni , trde, da postane smre
kov les, posekan v mezgri , hitro in zelo rnd rd ečkas lo 1isasl. V 
žagi , 1(jer so žagati 5- 6 mesecev slar e smrekovc hl ade jz po letne 
sečnje , sem pogosto opazil, da postaj ajo hl oeli po preteku 1~2 dni" 
novem prerezu rdeče li sasLi. T o mc je utrdil o v pogoslo zalrj evul1l' I11 
prepri.čanju, da se rdeča lisavost pri smrekovih hl odih včas ih vieino 
poka že ze lo hitro j da je pa Lem u kriva ravno pol e tna sečnja , bi 
iz lastnih opazovanj ne mogel trdili. Tolmačim pa si ta pojav la
kole : Ob ugodnem vremenu se v m ezgri posekan smreko\' les na
vadno zelo hitro suš i, zaradi česa e po dol žini močno razpoka. Te 
razpoke pos pešuj ejo obolc nje v notranjosli bloda , od koder se 1'0-
lem na raznih mestih ši rij o rdeče lise. Smrekov les, ki je rdeče 
lisas t, je zaradi svoje slabše kvali tele mnogo manj vr eden kol 
les brez lis. 

Za brezov les je najbolj ša sečnja od oktobra do marca; l ako 
znhLevajo n. pr. les ni trgovci jz Mežiške jn Mislinjske doline brczo
vino le iz zims)(e sečnj c. T ak les ima zdravo, rj avkasLo-belo barvo 
in Je dosU lrajen. Zelo hitro pa se pokvari brezov les, ki jc posclw J1 
v aprilu in maju: že prvi mesec po sečnji porjavi in .začne k ma llL 
trohneti . Boljša je sečnj a od julija , do oktobra , če p us tim o posc
kane in n eokleščene leža li vsa j 1 ,~ do 2 meseca. da se les po-
lagoma SLI Ši. Mnlija Ap o Il a I 

S. Rd'ečenjc lesa. 

Barva Jesa sveže posekanih panjev se spremeni zaradi delo
vanja atmosferilij (naj več za radi sončne sveUobe), ker na s ta nejo 
na lesu razne kemijske in fiz ične spremembe. P ri Lem sodel ujejo 
toplota, vl aga in včasih Ludi mikroorganizm i. Stanko S o lo šek 

11. Izmera okroglega in lesnnegH lesa. 
Vaše vprašanje je jasno. Vi hoče te na podlagi da nih mcr (na 

debelem koncu) tesanega trama l! go toviti vseb ino hl ada ) iz l~ale
rega je bil iztesan tram. 

Trami sc lešejo ali os trorobo al i pa kol trgovsko blago (ob li
často ) merkantiIno. 
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Recimo, da so Vaši trami trgovsko blago. Pri l·esanju teh b'amov 
gre za to) da o}Ylešcl11o oli:l'ogeJ les tako) da dobimo po prav ilih 
naj večj c nosilnosli lram največjega prereza. Tram 111 0 ra imel i de
belina in širino, merj eno kol razdalj o dveh paralelnih ploskev, 
11a b ivšem odvilku in na sredini is to. Dalj e sme imeli lrgovski 
Iram mes lo ostrih robov oblice, lod a le v sk upni izmeri (merj eno 
kol lak) do čclrtine oboda p rereza tramu. Ako ima tram na s r e CI j 11 i 
dve naspro ti si l ežeči oblici in ako merimo s k l eščami premer preko 
leh dveh oblic, dobimo premer llporablj enega hloda ; iz tega in 
dolžine r azberemo v tablicah (po sr ednjem premeru) vsebino (ku
ba lu ro) hl ada, jz katerega smo izlesa li tra m. Ta , 'sebi na je vseknkor 
večj a kot vsebina p'rid oblj enega tram:1 . Vsebina uporablj en ega hla
da, zmanj ša na za vsebino pridoblj enega Irama" predstavl ja vsebino 
Ilapacllega odpadka (Iresk), Ako je trgovski lram na sredini os lro
ra bo l esa ll~, moremo prcmer hlada izmerili l~: če je tram nu sred iJl1 
lesan z največjiJll .izl{o ri šča nj em , lako da je r azdalja eh"eh nasprotnih 
robo v enaka premeru upora blj cncga hlada. Niknkor pa ne moremo 
dobiti pravilne vsebinc uporablj cnega hlad a iz mer lrgovskega Ira
m:1 Da debelem }{Oncll. l\llcrjenjc vseb inc hl orla po premeru na debe
lem koncu sploh ni v rabi in mi ludi morebitne lozadevne Labeje 
ni so ,1loZn3Jle. V rabi so samo za drogove. 

Recimo, da so Vaš i lr<-lll1i oslrorobi , lorej brez vsakršnih oblic. 
V lem primeru so prerezi na debelem in lankem koncu, tedaj tudi 
vmes) enak i. P r i pr[t\rilncm tesanju , torej n ajvečjem i zko riščenju, 
sc uj ema rnzdnlj a d veh nasp ro tnih robo v S premerom hlada, mer
jencga 11 ala.IJ k c m k o n c u. Za doJočilev vsebine hl oda p o p re
meru 11:1 l a 11 k e ll1 k o n e u (Ob(, l'sla1'ke) ill1f1m o lu di z:1nes ljive 
labele, 

To rcj dobimu vscbino upora bljcnega hl ada iz m cl' lr:lIl1U: 
1. Ako je tram na sredini obljčas t s premer om (na sredini trama) 

dveh naspro tnih obli c, vzamemo la prcm er kol pr e ITI e r lJ l o d a 
na s r e d_ini . 

2. Ako je Ir3m 1H1 sr edini os lro rub, a na ta nk em koncu oblir 
čas l, izme rimo 11 :1 la nkem konc lL razda lj o dveh n asprotnih oblic 
in j o , 'zamema kot premer uporablj en~ga hlod a za iZlllcra hl oda 
po prim e ru 11a tank e m k o ncu. 

3. Ako je tram os lrorob in lesan p o načelu največjega izl{or~
ščenjn , premer il1l o r azdalj o dveh naspro tnih robov in jo vzamemo 
kot premer uporablj enega hloda po pre ru e l' li n ala 11 k e m 
koncu. 

Za d o l očitev sred nj ega prem el'" upora blj enega hloda iz debe
line in širine trama ohs tajajo za osLror obe trame dobre Pressler
Neum eistrove tabele 15 a ; za lJ'govske trame se mora v tablicah 
doblj eni premer povečali za en o sedmino. 

Opozarjamo Vas, da obstaja jo clI' u g e ta bl i c e za določilev 
vsebine hl oda p o p r e m e r li na s l' e di n i in druge za določitev 

vsebine po pr e m e r nil a t a nk e m k o 11 C ti hloda, 
France Ple š k o 
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12. KO'nl roJa čllyajskc~a rC"ir,ia. 

Odgovorni gozdn i čuva j je sopodpisal zapisnik o pregled u PoJ
seka nega drevja in je lo rej vsebino tega zapisnika \. vsem obs('gll 
6dobril. Pritožba prali discipl in ski obsodbi , ki temelji ]la tem za
pisniku , bi bila brez upa Jla uspeh. Ce more odgovorn i Č tl V:l j 
naknadno dokaza ti , da so bil e lIgolovilv,<;-, ki jih je vnesel . gazela r 
\' zapisn ik o sa mem posekanem drevj u._ ncpravi lne 1 l1:1j vloži .po-. 
seuno vlogo na svoj e nadrejen o oblas L\·o s prošnj·;): da se disciplinsko 
pos topanje obnov i, ker morc dokazali , da je bil rii scipl iTisko po 
k rh'cm obsojen . V Lej prošnji naj navede dokaze, da sc pregled 
ni p ravilno vrš il in da so u go Lovil ve o POSCk[UICm c!l"cvju ne točn e, 
Pri Icm je poudarili , da za di sciplinsko odločbo ni merodajno, 
),ako je gozdar izvršil pregled, lem več j e merodajno Ic, aji so .b il c 
gozda rj eve ugolovitve pri pregledu pravilne. 

Določba § 397 k. z. bi p ri š la v pošle\' Ic, če bi gozdar zaves ln o 
vnese l v zapisn ik ne ločne p oda U.;:e o posekanem drcvj u, n ikakor 
p·a ne v prcclmclnem pri.meru , ko se mu oči L a Ic llcprcd pisno .pos lo
p:'U1j e. Določba § 397 k. z. bi JJa pr iš la v pošlev Jc, (:c h i se gozdarju 
dokazalo, da je holel s seslavo napačn ega zapisn ika o posekancm 
drevj u pridobili sebi ali lw ll1u druge mu imo\' in sko korist ali vsaj 
oškodova li odgovornega čuvaja . Dr. Igol' \v i l f li Il. 

13. Prollaja sloječega lesa. 

Pogoji naj bodo ta ki, da bnclo z njimi zagolo\,lj en i obstoj , go
jcnje in vars Ivo Vašega gazela. V pogojih -na\"cdilc proelaj nica in 
kupca, prodnjni predm et (\"1's lo, šlevi lo in l.;:ubaLul'o d rc\'ja , mn ož ino 
ili ]u li{o\'os t so rUm enlov 1 kraj, način zaZ nal110Vfln ja, s ld :JrI~\n j c iltI .), 
način sečn j c, prodnjno ceno (s š'tevi lk::1I1li in besedn l11i ) za .'P0samezJl e 
sorIi menl e, n ači n izdelave le l' spravljanja, čus in n ačin plačanj~l. 
povrn čilo škode, rnzsod i ščc za pr imcr spora. phlčfl nj e davka in dl' . 

Pogoji naj im ;.l jo sl \'fl rno podlago, cI:1 nc odbijajo ku pca, in n<lj 
bodo \' sklndu z obs t oj ečimi zn 'koniLim i in irgovskill1i uzanca ll1i 
(na\·n cl ami ). P rodnjn 3 in kup na pogodb~l I1 flj bo jasn:1 \' slrokovncm 
in pra\'nem oziru j pres lrogn odbij fl kUJJca, nCJ)opolna p:1 šl.:od uj e 
gozuu in vocli \. nepo trebne s pore. Stanko S o t oš e k. 

14. Reambulacija "\e.ie. 

HaZl11 crol11 <1 lahko in hitro bost·c d o l oči li mcjo po l.;:oordin nlni 
melod i. Mcd po lj a in mejo nnl'i š ilc v n:ii;rtu stn li ščni co (os novno 
čr l o ) in spus tit e p ravokotna na njo iz \ol11 l1ih točk na poli in 
mcji ord inatc lel' izmcrilc s lrfln svcrznln im merilom vse 1"nzdal je! Na 
osnovi lega bos l,c lahk o zako li č ili sla li š<'": ni co na terenu in dol očili 
mejne l očke s p rcnosom flbscis in ordinfll iz n:1 črl a na ler en . Pri 
lem pa nc pozabite ra čun ali z morebi tnim skrčkom a li razlezkom 
pflpil'ja in spor~lzUJn e li se s sosedom ! Stanko So lo še l~ 
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Zakoniti predpisi in okroinice 
Iz I'jnani'nega zakona za lelo 1939/40.' 

1, <Ici: Osno\'ne tl01očbc. 

§ L 
Državni pl'Ora Č Ul1 r azh ocl ko v 

talwIe: 
in dohodkov za le lo 10:19/,10. jc sf'S l:lvljl'1l 

n eclni in izredni razhodki in 
Hedni in izr edni dohodki slHlpaj 
Redni in iZl'r cini razhod ki sk up aj 

dohodki . 
din .12.9'''1000.000'
d in 12.9-17)1100.000' -

II. del: Določbe za pos.lmezlIa minisll"sh'<l. 

A. J\fini stl'sl\'o za ['in ance. 
§ H. 

i\'fini s Lcr za fin ance se poob l ašča: 
10. da j r,pIačujc skl adno z odsl:wkom 2. ( lena 12. u red he .o likvidacij i 

].; mc lsl.;iil d o lgov M. P. šL. 70.380jV z dn e 23. sep lemhn.l H.l3(; v bn"'I1lc 
obl'a ln e glavnice glavne državne blagajne Pl 'ivilegir ani agral'lli banki po
trebne vsolc za polH'ilje :.Uluilcl iz člena tk uredhe, ko liko!' se pokaže 
po treba po ta kem pol~ ri tjll . 

§19 
P ri minis trs tvu za vojsko in mo nwrico se lI s tan:lvlja posebcn sldad 

z nazivom ,,11:lrodni obrambni sklad" (Fond narodne o dlJranc). Na~in 
upravlja nj a tega s kl ad a se p l'cdpiše z urcdbo miJlis trskega svcln , izd ano IW 
predlog miJli s lJ's l\-a za \'oj sJw in mornari co in mini stra za t'inance. 

§ 20. 
1. Na državn a zcmljišča in zgradbe se ncposredni davki za 1. H)39. li C' 

prcd p išejo . 
2. Dav(':/l:l olaj šava za zemljarino, do l očeJJ a ~:l davčn o Ic to lQ3ll. \" 

§ 48. zakona o proračun skih d V3 n3j s tinall zn m esece <l\'gus l 1935. do m:l rca 
193G. , veJja tudi za d3 vrno le la UJ39. 

3. Osnovni da vek Il a d o hodek od zemljišt: za 1. 1939. znaša 10 1110 ka tn
Sirskega (istega do hodka. 

§ 30. 
1. Zl.'I czni ška vozila , pal'll e in el ekLri čnc loii:ol11olive, Jl1 o l o r!l ~ ,"azi la , 

vago ni , sU'oji (o l'odlli s lroji ) vseh vrst kakor Ludi l'eZCI' \'lIi (kli iII mal erial 
Z;] vozila (pa l'ne iJl el eJ~t l'i čne lokomolive, molol'l1a voz ila, V[lgO Il (" s Iroje, 
orodje, pO lrehšč inl' , ludi ele k I r i čn e) in za !'il'e, ki se na bavlja v iuozem s(\,u 
po lwmp~n zue ij skih pogodbah za lohal, ( l11o llo po ln a re1. ij a), ruda, pI'ago\,(' 
in dl'. kalwl' ludi v 1)J"(!m e kliringov p ri NarodIli llank i l.; r a ljevinc J ugosla
vije, se Op l'ošl~ ajo pl[l či la ca rine 'i n vseh dl"1.a\,llih in S::JJllOUpl'[l\'nili d avščin, 
ki se polJimjo pri c:ll' in31'Ili c.:'l. h . 

2. Po po lni lirIli Ill [l lcr ia l za 1.e lez niškc pmgc ( l l '~l č ni ce, spojkc, I'e
brasle, zagoztlllc p l ošč i ct', pri čv rs liin c 1}loš(;icp , vijab, lida n; [tirerond s] in 
limi žeh l,i i, Gl'ovcrjc"!\'i [vzmc lIli] o !Jl'oč ld , navadni iII d vojni , po po ln e 
krelllicc, prf' prosl l', flng le.šl,e ill po la ng lpš lw, ka ka l' llldi kr i 1. i šč:1 z že leznimi 
pragovi ali b rez leh , rezervni t1 c Li Z[l J';l'(' lnicc, in s icl' l' po po ln e os lri c(', 
SI'C;] , kl'ilne ali upognjenc Ira č ni cc, 1.elczni pl'agovi in (I!-ugi ses lavni (/ L'l i 
I,relni e, s trojne napl'ave za pogon kaml1olomov, dl'o iJilnic za lo l čenec a li 
pesek in njih sl's lavni d cli , parIlI valji , vozovne tehnice, dl'ez ine in l)l"ogo\'ni 
voz i č "i , ol"Odje . in s U'oji zu vzdrževanje p roge, vodovodnc ccvi s faso ll sk im i 
d cli in po ll'eLšNn3mi , l.;i jih nabavlja min is trslvo za p m mct (ge Il c raina 
direkcija državnih že leznic) po p l'cdhodno sk Icnj eni pogodbi iz inozcllls l\" :l , 
so oproščeni plač ila cn l"ill c in cal'inskih d avščin , kjcr lo minis tcr za fin[lll cc 
odobr!. 

*) Slu žbene novin e krnIj evinc Jugos la vij e z dne 1. aprila .1 039., šl. 
74/XXr/ 152. in Službcni li s l 1;;I'uljevskc banske uprave dravslw banovi ne 
1939, 181/34 
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E. Ministrstvo' za vojsko in mornarico. 

§ 64. 
Na Li st ih meslih ali prostorih, ki jih minister za vojsko in morna rico 

v svojem odloku izrečno označi , se hrez predhodne soglasnosLi pristojnega 
vojaškega oblastva ne sme gozd do golega posekali, preveč preredčiti al i 
preveč ldesLiLi nili gola površi na pogozdovati. To nc velja za vodne 
zadruge, kolikor se nanaša na njih pol.rebe. 

Cc pristojno vojaško oblaslvo prilrdi, da se na takem meslu a li Ila 
la.kcm prosloru gozd do golega poseka ali močno preredl:i s pogojem, dn. 
se "isLa površina .iznova pogozdil je hoeba to opraviti v ro lw , k i ga določi 
to oblaslvo. 

Ce lasblik v lastni režiji scka ali sečnjo podjetniku pl"oda, se mora ta 
pred zaeetkom sečnj e prepričali, ali je odobrcna. Podjelnik je z lastnikoni 
gozda za praviLn o sečnjo solidarno odgovoren. 

Kdor ravna zoper to določbo, se kaznuje z zapol"om iII v denarju do 
din 50.0OCr - . 

F. j\'rinis lrstvo za zgradbe. 

§ 69. 
8. Kljub predpisom zakona o l)oOblaš C::CJlih inženirjih z dne 13. ak· 

Lobra HJ37. in pravilnika o razde ilvi področja posamezn ih s trok po· 
ob laščenih inženirj ev l\t g. š t. '13.007 Z dne 13. aJdobra 1!-)38. smejo lIa 
ozemlju dravske banovine državni gozdarski inženirji v okolišu svojega shl ž· 
benega poslovanja kakor ludi l,valil'ici.rani gozdarskI s Lrokovnjaki za tista po· 
sesLva, na l;:ater ill so oni upravitelji , izdelovati gozda"ske načrte v zvezi 
z iz!wriščanjem gozdov (načrte in odobriIve za sečnjo) za gozdna posestva 
do velikosti 50 ha. 

G. Mini s tJ's tvo za pl"OlIlet. 

§ 80. 
Minister za finance se pooblašča: 
10. da izda glede na novi za kon o mcdnarodni kon vencij i o prevozu 

hlaga na žcleznica h in medna rodni konvenciji o prevozu polnikov in 
prLlj age na železnica h' z dne 2. oktobra 1937., Službene novinc st 235jLXX 1 

1l0VO uredbo z zakonsko močjo o prevozu polnikovl prlljage in blaga, ki 
naj nadomes ti sedanjo železniš ko promelno uredbo iz 1. 1925. 

H. l'\'finislrs tvo za pošlo, telegraf in lelefon. 

§ 8l. 
Min is ter Z:l pošlo, tdegrnf in tele ron se pooblašča: 
1. tla sme po odob"iLvi min istr skega sveta izn"šiti na krediL nabavo 

Ln polag:1I1je lelefon skega kabla v smeri Beograd- Zagrcb- Ml:ll·ibor-nemška 
meja. 

1. Minis trstvo za kmetijstvo. 

§ 86. 
Minisl.rslyo za kmetijslvo se pooblašča : 
1. da sme po odobritvi ministrskega sveta z uredbo z zakollsl.;o 

močjo po izkazanI potrebi, bodisi za vse bodisi le za posamezne banovine, 
spremeniti in dopolniti zakon o pospeševanju kmelij slva glede finan siranja 
občinsl,ih kmelijsl.ih sldado\' in sreskih kmelij sk ih odborov. 

§ 9I. 
.. 1. ~risl<:~j l~ i ban se pooblašča, da izda z odobl'iLvijo minislra za kme. 

IIJ s lvo III mUlIstl"a za gozdove ill r udnike pravilnik o (Tozdih razlaščen ih 
p? oclstavJ~u 9. §, 2~ .. zakona. o likvidaciji agr3mc refo~ollle z' dne 19. ju
ilija 1931 .. 11l .. 24. jUniJa 1933. 111 § 76. zakona o proračuns1dh dvanajstinah 
z dne 29. JuhJa 1935. 

S tem J;>.raviln~kom" se predpiše izvršitev razlastitven ih odločb mini. 
str~ za kmet1js~y~, IzdanIh sporazumno z ministrom za gozdove in rudnike· 
dalje se predpISejO združbe koristnikov razlaščenih gozdov, njihovi pravni 
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odJlOšaj i, ulwava in nadzor nad upravlj anjem teh gozdov in p l'is tojnos l v 
odločanju sporov mcd korisbliki. . .. . ~. . 

3. Ban sme za SVQj o banovUlo z uredbo ured1h Vl SII1Q zneskov, ki 
so j ih občine dolžne dol očiti v svoj ih prora~~U1ih kol pri s l~cvke v Obč~l ske 
kml'lij ske sklade. Z isLo uredbo sme dolOČIli ban ods to llll znesek, lu gre 
od lega prispevka okrajnemu kme tijskemu odboru, upoš levaje pri, lem 
dejanslm potrebo posamezn ih kmc lij sl<ih okrajnih odborov in razmerJU ZI,W· 

sek odmerjene zcmljarinc po posameznih občinah . 

1\. Minis trstvo za gozdove in r udnike. 

Min is [er za gozdove in rudnike ~e . pooblašča : . . . . 
1. da predpiše sporazumno z 1111 ",s 1..1'0111 za rmancc po odobr i ln 1111-

nis lrskega svela uredbo z zakonsko močjo, s katero uredi cestne pavšalc, 
delovno naklado in nagrade za u spešn o delo osebju, zaposlcncplll pri delih 
za radi izkori šča nj a državnih gozdov v laslIli rcž iji ; izda lki za potne 
payšale in delovJle doldade se do ločijo v lelnih rež-ijskih preliminarjih, 
nagrade za uspešno delo pa se iz plačujejo iz doscženega čis tega dobičlw 
rež ijskega poslovanja j 

2. da predpiše po odobritvi min is trskega sveta uredbo z zakonsko 
močjo, s ka lem uredi pravne in finančne odnošaje med državQ in gozduo
indll s Ll'ij ~ ldlU podjetjem "Sipad " d . d ., prclIs lrojl podje tje na podlagi s tro
kovnega i11 umnega dela zaradi s IJ'ogo trgovskega poslovanja in poveča kOI1-
lrolo poslovanja in odgovornost lIL)I'UVC podj clj aj 

3. da prcdpiše po odobritVI minis lrskega sveta urcdbo z zakonsl.;o 
močjo, s ka lero : 

a) ured i slu žbo gozdnih čuvajev, logarjev in nadlogar jev pri upravi 
dI'Žavnih gozdov; 

b) zago tovi uJ1iformiranj e in o borožitev zgoraj n avedenega osebja : 
Za izvrš ilev tega ~e mora ustanoviti skl ad, v katerega se s teka 20 % pri
sojenih dcnarl1lh kazni po zakonu o gozdih z dne 21. decembra 1929. in 
20 0/0 povračila škod po gozdn ih kaznivih dejanj ih} k i j ih pri sodijo d ržav i 
bodi si sodna al i pa olJčna upl"avna oblastva j 

c) predpiše za osebje pod točko a) poseben d.i sciplin sk i pos topek in 
izda posebne do ločbe o discip linski odgovornos Li j 

č) lIredi za osebjc, navedeno v lo č ], i a), vprašanje matcr ia ll1_c odgoyo J'
nosli zaradi neopravičcnih sečenj v državnih gozdih j 

d ) uredi rabo orožja po organih za zašč i to državnih gozdov pri op nI v
ljaJlju njih dolžnos ti . 

S lo uredbo se ne smejo zviša ti za la namen s proraču nom odo
breni krediti. Prav tako se ludi ne smejo sprem injati določhe zakona o 
uradnikih, r azen Lis lih določb , ki se nanašajo n a lvarino, navedeno v 
prednjih točkah j 

,1. da izda o odobritvi mini s trskega sveta uredbo z zalwJ]slw močjo , 
s i.;a tero predpiše za radi vzdrževanja trajnega in ullll1ega gospodar~ lva vse 
potr ebne ukrepe upravnega, gospodar skcga in fin an čnega značaja za prelll'c
ditev, sanacijo in o lajšanje s tanj a krajiških imovin sliih obči n i 

5. da s me po soglasnosti mini s trs l,ega sveta že izdan e a li kako drugače 
pridobljene pravice za izsJedovanje in pridobivanjc r udnins kih o lj} zem
skih smol in plinov v občnem d ržavnem interesll državne o brambe raz
vclj a vili ~lli če so se /, je dela že začela, ra zhls lili , ko li.kor zadevajo le 
pravice o ko liš, v ·]':J. !erem s la dJ'Žava ali državna obr:J.mba zainter esirani; 

6. da sme v soglasnos ti z mini s trskim s \'eIOI11 p opr avi li prejšnje za
mejničevaJ1j e državnill gozdov in dJ'Ža\"lli h zem ljišč v SI'biji , Ju žni Srbiji 
in Crni gori., kjer koli se po informat ivnih komisijah iz kaže, da je taka 
popl'ava meje n eizpodbiten življenj ski inleres za obsltmek in napl'cdek 
interesentov j 

7. da izda spor azumno z mini strom za finan ce uredbo za preskrho 
domačih žag z ]csom v mejah njih letn e zmoglj ivos ti kljub §§ 50. in 51. 
zakona o gozdih iJl č lenov 47. in 49. uredbe o us troju ministrstva za gozdove 
in rudnike št. 268/36 brez licilacije, 

Uredba llaj se nanaša samo na tis te žage, katerih las tniki so drža\'-
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Ijani kraljr\'ine Jugoslav ij e, ki obratu jejo z d omačo glavn ic':), razpolagajo s 
s \'o jill1i izdeJI.; ! in sa m i pn'dC'll1jejo les n a las[nih žaguh , rt ,so imcli žage 
že ilU dan 1. janua rja 1029. , in Id so SposOIHlC ,.za uspešno oiw a lovanj o. 

l lpo.ij: lcvun .i c pred vsell1 les, izde la n v clrža\, lli režiji , potem p~l še le 
s lojcCi les iz svohodnih gozelov, kjer se ne more v rež ij skem pos lovan ju 
iz kale rega koli vzrolm izd elovali pol l'ebni les. 

Ta preskrba sme traja ti naj več pel le t. 
§ 98. 

Minis ter za finaJl ce se pooblašča: 
1. da sme odobriU mini sLru za gozdove in rudniJ\c, da prid rži jz 

s\'ojih sr eds tev naj ycč din 80,000.000'- ko l posojilo za obratno glavnico 
,'seh clrž:wlJ ih rlldniški.h in gozdno-industrijski h podjetij in za laslno 
režijo, ki ga morejo ,, ('U iti koncc proračllll s ].::cga lela ; 

2. da smc iz tcJwčib gozdn ih dohodli:OV za L HJ3!J/ lO. dali miuis tru za 
gozclo\'c in rudnike 1\Ol obratno gbvnico gozdnc$::t indus lrijsl':l'gQ podjelja 
"Sipad " d . d . na razpojago tlin 20,000.000'- ; ponjet jc pa mora do konca 
tega pronlčun sk{'ga lela vrniti to vso to hlagnjn i mi nis lrs t\'a za gozdove in 
rudnike. 

§ 99. 
Minister za gozdove in rudnike se pooblašča: 
1. da sme proda li las lnikom domači h žag, ki niso pre~krbljcni po 

zakonu o zaščit i dom ače lesnc indus tJ'ijc, pot rebni les za preskrba nj ih 
žag v ~nt:'jah cl atn e možnost i in zmogljivos ti njib žag, toda naj več do 1000 
polnih m<l v o kroglem les ll pro li pl ačilu },alku!irane gozdn e takse, Id ne 
sme hiti n ižj a od CC IH' po gozdnem cenovni ku. Za ta namen se smejo 
oddaja li samo b ukev, jelka in smrel;:a, hOl'ov ina pa samo izjemoma, katlal' 
ni !Jukcv, je l1, in smrck za i z k o ri ščanj e . 

Od 1eh prodaj so izvzeli ti s ti laslnik i žag, kaler ih žage so za Jelo 
Hl3R/39. oziroma za L 1939. p~ zakonu o z:aščiti domače lesne indllsl l'ijc 
z elne 15. malT~1 'JD29. a li pa podstad do lgor o(ni.b pogodb docela a ji deloma 
pl'e~krhlj eJ)e. I 

To svojo prav ico sme prenesti mini s ter za gozdove in rudnike IW 
gozdna ra vnalcljslv3 j 

2. da l)!'od.:.l s toječa in l e žeča debla, ki so se poslIšil a zarad i cICJllCIl 
tUl'I1 ih nezgod in Ilcs rc<'\ in kako!' ko li dru gače pošlwcl ovana in za 11:] 

daljn jo rast oncsposob ljena dehlH, če jc š koda večjega ubsega iII se z 
rednimi s l-ed s l'vi brez š kode za gozd ne dajo izkoris ti ti, ldjuh predpiso m 
o gozdih , za kona o državnem r:.1Čuno\·oc!slnl il] uredbe o lls trojn mi 
ni s trs lva za goz:dove v večjih aJi ma nj ših oddelki h z ncpos l-ednimi dogo
yod ' br ez licilacij e po dejanski \Tednos li na pods lavi ce nitve do \Tc& 
lI OS ti di.n 2000·- posa mez nikom venem Ietu; 

3. da odloži za t e koče prOl-ačuJl s lw le lo iZ\Tše.vanj e § 123. ZakOJ1<l o 
gozdih ; Y lem ča su se morajo zbil-a ti in uporabljali dohodld rond a za 
pogozdovanje po predpis ih pl'a vi1Jlika tj zbiranjU in uporalJlja nju pri
spe\'kov za lJogozdova nje št. 855 z dne 1l. januarja 1928., s sprememham i 
in dopol nit vami š l. 20.886(1928, 25.507/ 1!J3!J in "17.52511930, in po določhah 
ul'cdbe o spreJ1lel11b~h in dopolnilvah ured be o olaj šavah in pobi rallju 
pI 'i spevka \' rond za pogozdovanje od posesinikov ncdr r.avnjh gozdov z 
Lin e 10. junija 1938., M. S. šl. 717 ; 

11. da sme oddajaH brezpla6no iz d ržavnih gozdo\' neogibno po trebni 
s lavlJeni .Ies in d rva liški m in dalma tin skim naselniko m-k melo l11

1 
naseljeni m 

v bi vš i Bosn i i.n Hercegovini, I<llm kalm I' osla li m s lužnosl nim upl'ad ':encl'l11j 
5. da slU e razdeli li mcd inlcrcst:JlLe (ohči ne, zemljiš l{c z~l j edni ce , 

imo\' ins ke občine , javn e naprave, pr iva tn e osebe) bl'ezp la6llo sadil,c, vzgo
jene v državn ih dl"('v('snicCl h p!'i gozdni h Ilprarah in državnem parku v 
Topč id eru in pri polili6nih oblaslvih, in sicer pred rsem za pogozdovanje 
kn1.šč in in go li <':av, v dru gi vr s ti pa za napI-uro gajev okoli mal ib kmetsk ih 
pO!-.l:'slp\" šol, o br il! in mesl in Z.;-l napr3\"0 pal"/w\" ol.;o ll državnih zgnldb, 
vojašk ih objel,Lov, sporncn ilwv, moli lnic, vojaških grobo\' 1,a kor ludi la 
\'ojašl;:c potrebe. V la namen sme razdelje\'utibl'czpla6110 interese:n tom 
semenje iz državn ih gozdov in vzgojeno v dr žavnih semenogoj ni cab, pa 
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ludi znanslvenim napravam, zavodom , in poskusnim postajam doma in na 
tujem za znansh'cna raziskovanja. Ta pooblas titev se sme prenesli tudi na 
podrejene organe; 

6. da sme po zaslišanju \ThOvllcga državnega pravobranilst,'a in glavne 
lwnlrole in po odobrilvi ministrskega s\'eta kljub predpisom § 112. za
kona o gozdih v posebno opra,-ičcllih primerih radi zaokrožbe posestva in 
pocenilve zamenjati državne gozdove in gozdna zemljišča z gozdovi in 
zemljišči imoyrnske občine enake vrednosti; 

7. da sme služnosinim upravičencem ene ka tastrske občine dati služ
naslno pravico ludi v sosednji katash'ski občini, kolikor ne morejo zado
s Uli svojim potrebam Y svoji lmtaslrski občin i , a je v sosednji občini kaj 
prebiUmv; toda s tem se ne smejo prikrajšcvati pridobljenc pravice upra
vičenccv sosednj e občine, nit i ue pridobe oni (Tajne služnosh1e pravice 
v tej katastrski občin i . 

Ta pl'avica prelaganja upravi čence\" iz ene katastrske občin e v drugo 
se sme prenesli na ravnatelj e gozdnih ravnateljstev; 

8, da sme uvesti plac:ane vs topnice za ~ozdarsko-Iovski muzej \'itešl,c
ga lu'alja Aleksandra L Zcdinitclja v Topčiaeru. Dohodki od teh vstopnic 
služijo za kritje l'azhodov muzeja po pravilniku, ki ga izda minis ter 
za gozdo\'c in rudnikc sporazumno z 111.inist:rom za financci 

9, da sme mimo zakona o držaynern računovodstvu oddajali posamezne 
parcele "Delihlalskega peska" zaradi obdelave in lažjega pogozdovanja ok01-
nim kmeto\'ulcel11 v brezplačen zalmp za š tiri leta s pogojem, da mora 
za1nlpnik po načclu pl'edhodl1 ega gozdllo-poljskcga gospodarjenja lis to 
parcelo pog'JZditi in jo po preteku zakupa državi pogozdeno izročiti. 
Sad ike, po lrebne za to pogozdovanj e, daj e država brezpl aČl10 j 

10. da \' bivš i mostarski oblas l·j Ln v livanjskem in duvanjskem sreztl 
(danes Tomislaygrad) držaYJ10 absolul11o gozdno zemljišče, golo ali uepo
po1n oma odraslo z nizkim grmovjem, Id Ili potrebno za notranjo koloni
zacijo in izločite\' mer e ill sečine, iz loči in podeli posameznim osebam in 
napravam za pogozdovaJlje in zasaditev po predpisih uredhe z zakonsko 
močjo, ki jo izda po odobL'itvi ministrskega S\"cia i 

11. da sme izjemoma Ln v posebno opravičenih in nujnih p rimerih 
Odobrili , da se začno pogozclovaLi goličave in kraščine v breme ronda za 
pogozdovanje še preden izda komisija v smislu zakona o gozdih odločbo o 
izločitvi in o generalni osnovi za pogozdovanje, l\~adaljll.i e pogozdovanje ',' 
priJlOdnjih letih se srnc iz\'ajali samo na podstavi odločbe komisije j 

l~. d;a ,sme do posebn ega zakona o ureditvi državnih gozdov v bivš i 
Bosni in Hercegovini, obremenjen ih s služnostmi, ki je n apovedan v § lS1. 
zakona o gozdovih z dll e 21. decembra 1939., oddajati iz državnih gozd o\' 
potrebni les, kamenj c, gramoz, pesek in zcmljo za gn1Clujo kakor ludi 
dovoljevati kurivo in pašo služnosb1im upravičencem na ozemlju bivše 
Bosne in Hel'cegovin c na način in v obsegu, kako L' se je to godilo pred 
omenj enim zakonom o gozdovih; 

13. da sme ob rcarnbulaciji mej državnih gozdov in posestev v Srbi.ii, 
Južni Srbiji in Crni god opl'aviLi reambulacijo po dejanskem stan ju in 
sumem kraju v ,"seh ti sti h pl'iI11C1'ib, kjer se ne da ugotoviti pravo slan je 
z obst.oječimi listinami o zamejničevanju ali lasl-ni š tvll zaradi njih 
netočnosti. V lal.;ih primerih se. morajo spra\'iti obslojet:e lasl11 inske listin e 
(mejni zapisniki , risbe in tapij e) v sUad s lako iZ\Tšeno reamblLlacijo. 

§ lOJ. 
4 ,da da h:ll1sl,im Upl'3\' al11 na razpolago državno gozdarsko osebje za 

delo v ,banovinskih napra\'ahl dokler delo trajai temu osebju se izplačuj ejo 
za la čas prejemki iz b'lIlo\'inske blagajne, njih prejemki po državnem 
proračunu pa olajšajo zadevne partije proračuna razbodkov minis trstva za 
gozdove iu rlldllil~ei 

5. da postavlja diplomirane gozdarSke inženirje za uradniške pripnl\'
nike-volol1lerje JH"eZ prejemko\'. 

Cas, prebit v laki lastnosti, se jim šleje kol čas pripravljaIne službe 
za opravljanje državnega strokovnega izpita in izpita za s:unolaslno uprav
ljanje gozdo\' , 
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S lem nc prevzema (lrža,"a l1umke obveznosti, da jih spre/"JUc " državno 
službo ; na mesta, Jd se 11ormalno izpraznijo, pa jc poslay jati predvsem 
te pripravnike volonterje; 
, 8. da predpiše sporazumno z minis trom za finance pravilnik o pOw 
se jmih dokladah za osebje nacionalnega instituta za gorivo in rude j 

§ 102. 
2. Inozemski lovci, povabljeni od lovskih organizacij v državi, dohe 

po predhodn i odobritvi ministrstva za gozdove in rudnike brezplačno 
lovsko karto iu jim je dovoljeno prinesli v kra ljevino Jugoslavijo carine 
pros to dye lovski pušlii in 500 ~lab<?jev l~a. osebo. .. 

Brezplačne lovske karle Izdaja mlllls lrs tvo za gozdove 111 rudmkc. 
Ta dolo~ha velja, dokler se z zakonom izrečno ne spremeni ali razveljavi. 

(Kon ec prihodlljič) 

POnO,1110 lJriobčilo O scslavIjanju načrtov za gozdno gospodarstvo. 
:\Iilli slrstyo za gozdove in rudnike je z razpisom z dnc 24. aprila 1938. 

pod st. 793. izdalo glede .sestavljanja gozdno ~ospodarskih načrtov kakor 
tud i predlogov za sečnjo in vzgojo k razpisu, Imtcrega vsebino smo obja
vili na s tl":lJ1i 113 Gozdarskega vestnika, dodatne odredhe, ki navajajo mcd 
drugim sledeče: 

Z odredbo v § 69., odstavku 8., finan čnega zakona za lela 1039/ 40.1 

je zakonodavec upoštcval posebne las tninske razmere gozdarstva v dravski 
banovini , kjer malim gozdnim poses tnikom gmotno s tanje ne dopušča , 
da bi nosili s tl'Oške za sestavljanje gospodarskih načrtov in predlogov za 
sečnjo tCl' vzgojo po pooblaščeuil1 gozdar skih inženirjih . Zakol1odavec je 
za lo predvidel možnost, da te clahorate za male gozdne poseslnH:c do 
50 ha površine izdelujejo ch-žavni gozdarski inženirji na teriloriju svojega 
služhencga področja. 

Držanji gozdarski inžcuirji morcjo po sliJizaciji citiranega finančncga 
zakona izdelo \'ati omenjcnc elabora le, ni pa lo njihova službena dolžnost. 
Od njihovega pristanka je odvisno, če ta dela prevzamejo ali u e. 

Iz tega sled i) da imajo dela, Jd jih bodo vršili dTžavni ~ozd arski in že
nirji na POSCSlVlh do 50 hu, značaj privatnih poslov, o Katerih govori 
§ 7-1. zakonu O uradllikih in pnwilnik o ureditvi gozdarske službe pri 
občnih upravnih ohlaslvih. Po čl. 11. tega pravilnika more gozdarsk'o 
osebje vršili privalne posle samo ob dovolitvi minis trs tva za gozdove in 
rudnike na predlog bana. Kel' bi bilo po lem tudi nadalj e za scstavlj anj e 
\''Sakega urcjcvalncga opera la in pred loga za sečnjo in vzgojo za posestva 
do 50 ha pO\Tši nc poh'ehno prcdhodno do\'oljcnje ministra za gozdo,·c 
in rudnike, bi sc izvedbi § G9., ods t. 8~, finančnega zakona sLavile znalnc 
adminis tratinlC lcŽJw č(' . 

Da se 't emu izogne, je minister za gozdove in rudnike pooblast il 
hana, da v svojem območju izdaja dovoljenja za p"ivalne str okovne posle 
gozdarskemu osebju pri občnih upravnih oblastvih I . s topnj e na poseslvi h 
do 50 ha površ ine. 

Dovolj enja za privaulo delo okrajnim gozd,lrsldm rcl'er c.ntom bi bilo 
treba izd ajati pod pogojem, da li ne zahtevajo za svoje delo od posestnika 
nobene nagrade razen povračila za po lne stroške po uredbi , ki velja za 
državne uradnike. Razen tega so dol žni gozdni poseslniki povrnHi olu'ajnim 
gozdarskim rcfl'rcnLom eJekUvnc slrošl,c za material , ki se 1)0 porabil ob 
priliki teb del , in preskrbeli delovno moč za terenska dela. 

Imeno\'a no minis tTsLvo jc dalje z uvodoma navedenim razpisom sporo
('ilo) da smejo I;:valil'icil'ani ~ozdarsk i upravitelj i izdelovati gospodarske 
načrte in predlogc za sečnjo ul goja gozdov - il C glede. na površino -
za Olla posestva, I;:j er so nameščeni kot upravitelji , ako imajo za lo po
trebno kvaliril;:acij o po §§ 58. in 132. zakona o gozdovi h .·) 

01< ) Upoštevali je Ludi zadnji odslavel.: § 58. z:llwna o gozdovih, ki se 
glasi: " Izjemoma se priznava stroJwvna izobrazba za jzdelovanje gospo
darskih načr t o\' tudi onim, ki so bili na dan, 1w sLopi ta zalwn v veljavo, 
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Ugodnoslna tarifa za p,rel'oz celuloznega in jamskegn lesa. 
Od poslaj na progi ali zahodJlO od proge St. lIj - Maribor- Zidani 111os1-

Se\'nica-Trebnj e na Dolcll jskem-Crnomelj; Grobclno-Krapina- Kotoriba in 
Koprivnka, državna meja veljajo od 1. VI. L 1. za: celulozna, borova, bre
zova, trepetlikova, bulwva, jelkm'a, smrekova in topolova cepljena in okrogla 
polena, dolga do 1.05 m iu debela n a tankem koncu brez lubja do 24 cm, 
za borov, hraslov, jelkov in smrekov ola'ogel in obelj en jamski les, debel 
na debelem koncu do 24 cm in na tanl,:cm do IG cm, in za lu'ajnike, 
dolge do ti 111 , stavid razreda 24., zvezek 3., zv išani za 10 0/0' 

Ugodnost velja z vračanjem vozni ne; prošnje j e vložili v trgovinskem 
oddelku generalne di rekcije državnih železnic v Beogradu . 

O,lImp izvoznih !leviz za celnl<lw iz lesa. 
Narodn a banka je izdala 15. maja t. 1. o];:rožnico, da je finančni 

minis ter v soglasju z ministrom trgovine in industri je izdal odlok št. 
28.394/ VIIJ z dne 9. maja w L, s J.;:aterim je pooblastil Narodno baniw, 
da more odkupovati devize po specialnih tečajih od izvoza artikla tar. 
št. 4111/ 2 lesne celuloze Pooblaščeni zavodt so n a podlagi lega dolžni pri 
ponujanju deviz naznačiti ime voznilm, število in datum uverenja o zava
l'ovanj u valute, množini in vrsti izvožen ega blaga s sklicevanjem na št. 
cm". tari fe in uvozne države. 

Naknadne carinske b'oniJ'ikacije pri uvozu iz Jugoslavije v Francijo. 
Francoska vlada je 1. aprila 1. 1. odobril a carin ske boni fikacije za 

65.000 lon tesanega ali žagan ega lesa, in sicer 60 h"ankov za tono ter za 
80.000 cen lov cclulozl1c (lesnc) kaše, 13 franko," za cent. 

Držav:ne dobave ]uj Sipadu. 
Po novem finančnem zakonu 11101'ejo državne uslanove lmpovaU od 

Sipada n eposredno, brez pred hodne dražbe. Ta klavzula je bi la vnesena v 
zalmn zato, J~ er je illlel državni er ar s Sipadolll Il1nogo obračunov in je 
Sipad p oravnal svoje ra6mc z raznimi dobavami, Id so pa morale bili iz
\TŠene na dr ažbi. 

Special'nc lal{se za uvercnja Zavoda za pospešel'anje zunanje 
trgovine. 

Za pOlrcHIa v zvezi s trgovsko pogoclbo z dne 10. H . pri izvozu v 
Francijo in Alžir je plačali specialne lakse Zavodu za pospCŠe\'aJlje zunanje 
lrgo \"ine: 

1. za 1 t'0110 lesa iglaveev, žaganega ali tesanega, 2"- din, 2. za 1 tono 
lesa 1istu\'cev, žaganega al i tesanega, 4"- diu in za 100 kg ccluJoze 1"- din. 

Te posebne -takse se hoda plačeval e s laksl1lmi zn amkami, J, .. i bodo 
vl i sl1j el1~ na potrdila po čl. 3. pravilnika o rat:tlllovodslvu zavoda. 

U godnostna tari[a za ]lre\'oz žaganega lesH. 
Od 11. aprila t. l. velja posebna tarifa za p revoz žaganega 

Banjaluke do Bačkega P etrovega sela, Bcočina, Beograda, Malja, 
Pel'] eze, Petrovaradina in Prahova. 

lesa od 
Padcja, 

lJaši državljani in so imeli popolno sre(inješolsko izobrazbo s predpisanim 
d ržavnim izpi tom ter so bili pooblaščeni za laJ.;:šno delo". To so torej 
oni gozdar ski sb'okovnjaki , naši državljani, Jd so imeli pred 1. julij em 1930. 
popolno srednj ešolslw izobrazbo s takrat predpisanim državuim izpitom, 
ki jih je usposobil tudi za ses Lavljanje gos podarskih na č'rlov. Istotako velja 
drugi odstavek čL 5. pravilnika o poslavljanju kvalificiranih gozdarsko-siro
Jwvnih oseb za upravljanje nedržavnih gozdov, z dne 27. septembra 1930. 
(Službeni list 1930, š l 35., s lr. 538.) 
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Dopisi 
t JOSIP LENAR(:I(:, 

agronom, industrialec, veleposesLnik, bi\'š i predsed nik in sve tnik Trgovske, 
obr tno in indus trij ske zbornice Y Ljubljani, odbornik in član Kme tij ske 
družbe v Ljubljan i, ustanovitelj Zveze slovenskih zadrug, član bivšega 
indus trij skega sveta na Dunaju, č l an državnega Želepliškega sveta, državne 
šolske komisije za obr Lno šols tvo, član komisije za podpiranje domače 
čipkarske obl'li, poslan cc v bi všem kranjskem deželnem zboru lwt zastopn ik 
llolranjskih mest in trgov in kasl1 C'je kot mandatar Trgovske in obrtne 
zbornice, us tanovitelj in častn i predsednik I)Osojilnice na Vrhniki , č l::m 
oclbonl za osuševanje barja, " c(;:lc wi predseo nik domače č italnice, ča s tlIi 
elan So kola itd ., imcjilelj reda sv. Save UL, Jugoslovan skc kron e IY., 

Belega orla V. !'aZI'. ild. 

Od lc la 1900. do lela 1918 je bit člau Gozdarskega drušlva za Kranjsko 
in Primorsko, po prrvr alu je bil ua občnem zboru elne 20. fe bruarja 1919 
iZ\'oljen za njegO\'cga pl'edsednika. Na njegovo pobudo in pod njegovim 
predsedstYom je bilo omenjeno društvo na izrednem občnem zboru dne 
4. maja 1922 v J\f.:u-ibo ru likvidi rano lel' bila ll s taJl0yljella podružnica Jugo
sl.avanskega gozdarskepa združenja v Ljubljani, katere predsednik je postal 
in os lal do leta 1928. \ letih 1926. do 1928. je bi l tudi predsed.nik Jugoslo \'an
skcga gozdarskega združenja (.r. s. U. ) v Zagrebu, nU1ogo let pa njegov 
zaslužil i podpl'edscdn ik Kot čl an odsrka za agnlrno reformo in za promct, 
indu stri jo in trgovino je ,"odii ankcto za reš itev agrarnc reforme iII 
se zlas ti zayzemal za zaščilo pr ivalnih gozdov. 

Ko je lela 187i. diplomiral na visoki zcmljcde lski šoli na Dunaju in 11.]
to prevzel vods('yo obsežnega domačega gospodars tva na Verdu, je skoraj (iD 
let s tal v prvih vrs tah na vseh lo ri šči h pros \'e lnega, gospodarskel3"a in 
poliLičnega narodnega gibanja Lel' židj enja. Poysod je bil , vse je vedel in 
znal, za vsako dejo je prijel s svojo veščo l"Oko ill - uspel! Obdal'jen 
je bil z nepremaglji\'o t V01'110 silo in klcl1osljo: s svojimi Ilcumornimi ro-
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kami je u stvarj al čudeže dela. Kdaj je počival, kdaj se jc mogel posvetiti 
sebi in svojemu š tudiju , je uganl~a. Ko bi imela naša domovina sto njegovih 
ro k, bi bili že zdavnaj sami gospodarji na svoji zemlji. Veljavni gospodarji , 
ko l je bilon , lo so "slovenstva stebri s tari", ki nam varujejo domačije. 

Gospodar, žiycč na robu ' ogl'omnih črnih kraških gozdov, je te gozdove 
kot vzoren gozdar skrbno varoval in gojil. Gospodar, živeč na robu bal'janslm 
ravnine, je ta polja kot vzorcn poljedelce in živinorejec vestno obdeloval. 
Tam se je 22. februarja 1856. rodil in tam po 83 .. letih položil lwt zvesti 
hlapec svojemu Gospodu pravičen in časten račun . 

Vsem, Id ljubijo lepo našo zemljo, je bil spoštovan svetovalec, tovariš 
in sodelavec. Hodil j e na ses tanke., seje in zborovanja delavcn, svež iJl 
prožen, vedno snujoč, kot da je najmlajši. Njegova nedosežna izku šenost 
je pričala, da je očak podružnice, v zelenem gozd u brast, ki se ne s tara. 

Vendar so se iztekle bogato mu določene ure in 26. maja 1939. je na 
svojem vzornem domu na Verdu sklenil svoje delo. Kalw je vendar 
utegnil ? 

Dva dni kasneje, Ila .binkošlno n edeljo, se j e podružnica med ne
štelimi deputacij ami in korporacijami poslovila od svojega zvestega ustano
vitelja, predsednika, člana in tovariša. Pie tetno se je poklonila njemu -
velikemlL gospodarju in vzoru delavnosti. eas t in slava delavcu in gospodarju 
Josipu! I30di mu prije ten večen počitek ! In g. Mirko S u š t e r š i č 

GOZDARSKE OBLASTI V NEMCJJI 
Namesto dosedanjih okrajnih goz

tlarsJdh inspekcij v bivši Avs triji 
so uvedeni gozdarski uradi , ki -ima 
vsak posebnega referenta za Rmet
ske gozdove. Za pokrajinj Koraš,ko 
iu Slajersko ima gozdarski urad svoj 
sedež v Celovcu. Prodaj o lesa m'c
jajo posebni tržni uradi ; za Ko,
roško pris tojni tržni urad se nahaja 
v Solnogradu. (Koroški Slovenec) 

DRlA VNE CELULOZNE TOVARNE. 
V dogl ed nem času se namerava 

llslrulOvit i družba ,,JugosIov3nsJ(a cc
luloza d . d.", ki h i prevzela "Sipa
dovo" celulozno tovarno v Drva'-ju 
in pos tavila 'dve novi državni to
varni , eno med Zenico in Zavidovi
čem, drugo pa med Ogulinom in Vr
hm·skim. Za os tv3"i lev tega načrla 
bo potre.oen predvidoma začetni ka
p ilal približno 100 miljjonov din. 

BATA - TUDI LESNO PODJETJE 
V Beog,'adu so ustanovljen c tri 

delniške družbe: Nebojša d. d. , Maj
s lor d. d. in Celofan d. d . V vseh 
podjetjih je lvrdJ.: a Ba la glavni dru
žabnik. Nova uSlanovljena podj elja 
imaj o v načrtu izkoriščanje gozdov 
za preclela v.o lesa v lanin 1 celofan 
in umelno s\"ilo. 

HH VI HHO~C V PIlEI{~lURJU. 
Pri spomladan skem pogozdovallju 

v poplavlJem področju r eke Mure 
smo naleteli ob kopanju jamic na 
orfrce (l ičinke rjavega hrošc:a). 
Vldjnb temu, da je bilo lansl.;o leto 

zemljišče poplav ljeno, saj je bila vo
da 2 ul visoko, so os lali ogrci pri 
ŽivJjenju. Po vel ikos ti sodeč bodo 
letos doraslli in se zabubi Ii. Voda 
je s lala nad njimi celih 8 dni. Bržko
ne jim zadostuje za življenje kisik 
iz vode, ki ga je v hladni vodi 
mnogu več n ego v top li. Verjetno 
so zaradi mrzle vode otrpnili, njihovo 
življenjsko vr šenje (prebava, diha
nj e, premikanje) se je zmanjšalo n a 
minimum in oslalo brez škode. Torej 
ludi poplave ne 11l1i6jo teh kulturam 
lako ncnll'nih škodljivcev. 

1'1. Potočnik 

BOHOV OSIP" PIlEKMUHJU. 
Osip bOl·ovih iglic se je pojavil 

na Goričkem le tos v precejšnji me
ri. Posebno rja\"ij o, se suše in odpa
dajo iglicc iz 2- 4 letnega borovega 
pomlad.ka na prisojnih ekspozicijah . 
Vzrok je predvsem letošnja suha zi
ma, J~i ni dala rasti in icam snežne 
odeje. Na igl icah se začno pojavljati 
črnkas le pege, kar je znak, da so na
padenc po Zliv ici Lophodcrmiul1l pi
nastTi, ki jdl sčasoma posuši, taJw 
da igLice odpadejo. Ras tline sicer 
oslabe, loda ker so njihovi \"rlmji 
brsU zdravi, si bodo čez poletj e zo-
pet opolllogle. M. Po L OČ 11 i Ji: 

PODJET.JE "IVER" BO IZKOHl~CA
LO GOZDOVE. 

" Iver '" delnišJ\a dražba za Lrgovino 
z gozdnimi pridelki , bo začela iz
koriščati tudi gozdove in je spr e
menila svoj naslov v "Iver" gozdJla 
industrija d . d. Zagreh. 

141 



Lesna trgovina 

Lesna industrija proti dYigu tečaja l1etuške luarke. 
Sredi maja je na svoji seji v Zagrebu podala stalna delegacija lesnih 

gospodarstveniko\' resolucijo; v kaleri se izjavlja proti dvigu tečaja nemške 
državne marke na jugoslovanskih borzah, ker bi vsako tako zvišanje 
poslabšalo funkciol1iral1j e kliringa in bi lesna industrija imela velike izgube. 

Povečanje jngoslovanskega lesnega izvoza na Madžarsko. 
Kakor smo v Gozda.rskem vestniku predvidevali že lani, je letos 

l\'ladžarska izgubila uvoz avs trij skega lesa. Zaradi tega in zaradi zmanj
šanja romunskega izvoza je prišlo do zvišanja jugoslovanskega izvozu, 
Id j e zavzel v prvem lrimesečju 1939. že cl1'l1go meslo. Povečal pa se je 
tudi polj ski izvoz. 

Jugoslovansko lesno sklad'išče ata Madžarskem. 
Casopisi poročajo) da so jugoslovanski lesni izvozniki uredili stalno 

lesno s kladišče \' svobodni luki mesta Csepcl. Iz tega skladišča nameravaj o 
izvažali les po Madžarskem in v Ne~llčijo. 

lUadža.rski lesni uvozni monopol. 
Casopisi so poročali ) da je bil v Budimpešti sprožen načrt) usta.tl0\ iti 

družbo, ki bi imela monopol za leslli uvoz iz Jugoslavije. Kohkor moremo 
sklepati iz raznih poročil) je bi! ta predlog za sedaj odbit. 

Jugoslova'nski lesni izvoz v Ameriko. 
V zadnjem času se ba\"ijo lesni inctLlstrijski krogi z načr tom jugoslo

vanskega lesnega izvoza v Združene ameriške države in Mehiko. Nekatere 
industrije so že sklenile) ustanoviti v vseh državah svoja s talna zastopstva. 

Sanacija "Sipada". 
Minister za gozdove in rudnil.;:e je v finančnem odboru narodne skup

ščine podal med drugim sledeče poročilo: Sipad se nahaja v težkih finančnih 
s tislmhj določena je lwmisija, ki naj preišče finančno, tr govsko in organi
zacijsko stanje podjetja. Komisija bo v kratkem končala delo in I1U ho 
predložila poročilo s predlogi za ilspešno poslovanje in za odstranitev ob
s loječih težl;:o č . 

Les'ni svet \' FranCiji. 
V smislu zakona o organizaciji gospodarstva v primeru vojne je bil 

ustanovljen pri lnnetijskem ministrslvu poseben odbor za lesna vpl'a
šanja, ki se bo bavil z uvozom, prevozom, predelavo in porabo lesa. 

Lesni lrg v severni Evropi. 
Casa pisi so dohili iz Stockholma ves ti . o zboljšanju lesnega izvoza in 

mednarodnega lesnega trga. V cenah se kaže neka s talnost, tako da je tre
nuten položaj boljši kot lansko jesen. 

Ruski lesni izvoz v Italijo. 
HOI1lUllSh:i časopis " Escelsior" poroča, da se bo ruski lesni izvoz v 

Italij9 znatno povečal na osnovi ital.ijansko-ruske trgovinske pogodbe, 
sklenj ene 7. februarja t. 1. 

Lesni iz,'oz iz španskih kolonij " Nemčijo. 
Vlada v Burgosu je sklenila trgovsko pogodbo z Nemčija za dobavo 

lesa iz, španske. Guineje: Za let~ 1939 .. in 1940. je predviden izvoz 60.000 tOll 
oko ume-lesa, ln se rabI v prvI vrst! za vezane lesene plošče. 
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Lesna Irgo\'ina Slro\'cnijc v maju 1939. 
(Od pOf.ebnega dopisnika Gozdar skega ves tnika.) 

V maj u so medn arodne zunanje po litične napetosti nekoliko popu stile, 
zato moremo Lud i v lesni trgovini zaznamovati lahJlo zbolj šanj e. Iz,'oz 
v inozemslvo se je povečal in ludi notranj i trg je nekol iko ož ivel ; cell l' 
lesa so kazale tenden co po malen].;:oslnem zvišanj lJ. Toda li trenutni uspehi 
niso zadovoljivi, ker so manjši od dosegljivih. Inozemska povpraševanja 
in izčrpane lesne zaloge U\'oznih dr žav so namreč viden znak, da bi 
mogla bili nuša zunanja lesnu trgovin a veliko bolj žiyuhn3 Ln v urejenih 
razmer ah prinesti prod ucen tom in trgovcem mnogo več koris ti. 

Slovenska lesna LI-godna nima prave povezanosti s produkcijo; zalo <1c 
izdelanega in prcdela:nc~a lesa se ne ravllajo v zadostu i meri po zahtev~l 
lesnega LT&a; iz razpo lOŽljivega s toječega in okroglega lesa bi mogli v mnogih 
krajih dO l)ivat i s ločnejšim odbiranjcl11 in z boljšo predelavo vredll cjšc 
sorlimenle; na splošno jc naše lesno gospodarsko delo \"se preveč slučajno~ 
s l.l10 in priložnoslno. 

Naša javnost in merodajni odločujoči la'ogi bodo morali sčasoma u\" i
deti, da s ta gozd in les podlaga \"Sc~a slovenskega gospoda rstva, iu se 
sC"eda po Lem tudl ravnati. !\led drugim bo poh'ebno urediLi izdelavo in 
predelavo lesa za izvoz iu organizira ti notranjo iu zunan jo lesno trgovino. 
Glavni naravni odjemalci slovenskega lesa so vzhodn e jugoslovanske po
krajine, Italija in Madžar ska. Zelo važni konzumcnLi so Anglija, Nemčij a, 
FnU1cija, Paleslina, Spanija, Svica, Egipt in Nizozemska. V zadnj ih letih 
je bil a Nemčij a nena!'ayn o močan kupec našega lesa, toda prav v zadnj em 
času so se nakupi precej zmanj.šali in imajo še vedIJo lendenco navzdoL 

Po l:rcbno bo, da v doglednem času I"azvozljamo zapleteno vprašanj e 
produkcije lesa in lesne lrgm'ine. Rešite\t bomo našli ob upoš(eyanju 
krajevnih in splošnih kor isti y u("cditd prodlll~cije , prrdelJ.\'c, porabe in 
prodaje lesa. 

Ponudbc iz !uzemsl\-a. 

58 - Dokrul1 pri Višegradu: boro,' 60 - Bor: tri 
hov i11(, ; 

63 - Suholica: trska. 
katran; 

yagone hrastO\-e ma-

P.(n 'praŠCYallja iz inozcms(ya. 

2118 - Bulawayo (S Rhodesia - Afri
'ka) : iščemo stike z našimi 
izvozniki , ki se interesirajo 
za lamošnje tržišče; 

258 Solun : nudi se zas topnik za 
gradbeni les ; 

251 Londoll : zas lopniška lvrdka 
se zanima za furnirje, hlode 
in lesne izdelke; 

252 New York: nudi se zaslopnik 
za jugoslovansko b lago; 

263 Sofija: zastopnik, ki se seli 
v Barcelono, želi p riti v st iJ~ 
z jugoslovanskimi izvozniki ; 

2i1 - Tel Aviv: jugoslovanskim pa
pirnicam se nudi zasLopnik 
za papir, lepeuko in papirJlo 
konfekcijo n3 paleslinskem, si
rij skem in egiptskem trgu j 

277 - Lisabona: nasim izvoznikom 
daje obves tila oplasiTanju n a-

sih izdelkm' na por tugalsl.:;cm 
trgu industri j ec, ki je n a po
Im-anju po Jugoslaviji obiskal 
Zavod za pospeševanje zuna
nje trgovine v Beogradu ; 

279 - Bordeaux : zastopniška tvrdka 
rabi zdravilna zeli šča; 

280 P raha: z JHlš imi izvozniki, ki 
se interesirajo za izvoz y Juž
no in Srednjo Ameriko, išče 
slike el;; sJ;>0r tni oddelek neke 
tvrdke, ki je posla la svojega 
uradl1ika lUl poslovn o poto
vanje v Južno AmeriJm (Co
lumbia). 

Pripomba: Interesenti naj se obr
nejo ~a naslove na Zavod za pospe
ševanje zunaje trgovine Beograd, 
Ralnički dom. Pri vprašanju naj na
pišejo zaporedno številko povpraše
yanja in kraj. 
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Valute in devize 
Uradni lečaji za junij 1939. 1 čilski pezos d in 1"25 
Finančni minister je določil za 1 turška paP.irnata lira 311'-

j~~~~jrih s!~df~eajo li~~~~~e\'aWč~~~'se g~ ~~ ~l~~~~~l~l]h flf~~~~~V :: l~~r= 
zakonu o taksah, sodne pristojbine 100 švicarsldh frankov ,, 12,11'-
i. t. d.: 100 ilalijanskih lir 11 228"-
1 napoleondor . din 305'- 100 holandskih goldinarjc\l " 2960'-

~ ~~~feš\drši~~niira :: ~~~:~ t~ ~~~~~ss1H~ li~j~~, . .:: ~6:= 
1 ameriški do lar lJ 54'90 100 danskih kron " 1151'-
1 lmnadsld dolar " 5:1"60 100 švedskih kron 11322S~:= 
1 nemška mar}.;a 14'- 100 norveških kron "v 
1 poljski zlot . S·30 100 španskih pezel ,, 200·-
1 belga ... " 9"30 100 grških drahem .. n 40'-
1 - " S·6G 100 češkoslovašldh kron 1481'-penga . . . . . :, 
1 brazilijanski mih'aj s ,, 2'80 100 finsldh mark II ~~g:= 
1 egiptski funt , . ,, 260"- 100 letonskih latov "100.-
1 pales tinski funt. 255'- 100 iranskih rijalov . " 
1 urugvajsld pezos ,, 18'60 Tem tečajem. je že prišlet pri-
1 argentinski pezos ,, 12'40 bitek ("prim"). 

Mali oglasi 
SU~IARSKI LIST, mesečna gozdarska 

revija, ki jo ureja univ, prof. dl', 
Levakovic in izdaja "Jugoslovan
slw šumarsko udruženje" v Za· 
grebu, Vulwlinovičeva 2., s lane 
100'- diu letno. 

Knjiga: Ing. Viktor Novak, Dečji dan 
za pogozdoyanje, III. del, se dobi 
pri gozdar skem odseku kr. han
ske uprave v Ljubljani in pri 
o], r ajnih gozdarskih referenl ih za 
3'- din. 

IZVOZNIKI LESA! Ljubljanska kre
ditna banka v Ljubljani in njene 
podružnice v Beogradu, Celju, 
Kranju, Mariboru, Pluju, Ral.;: e
ku, Slovenjcll1 Gradcu, Splitu , Si· 
beniku in Zagrebu, dajejo po· 
sojila na klirinške nakaznice, iz
dajajo izvozna uverenja in izvr
šujejo vse oslale bančne posle. 
Za izvozna uverenja pridejo v 
pošlev zlasti v obmejnih krajih 
poslovalnice banke. ' 

DRAGUTIN CUTIC - vdova, puš](ar
na in trgovina z orožjem, L\lari
bor, Slovenska ulica 18. Zaloga 
samokresav. avtomatičnih pištol, 
lovsldh pušk in vseh lovskih po
trebščin. Lastna delavnica za po
pravila, izdelovanje novega orož
ja, montaža daljnogiedov i. t. d, 
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SLUžBA_ Iščem službo logarja ali 
lovea na večjem gozdn em posc
scs tvu Razumem se tudI n a žago 
in ekonomijo. Pred leti sem o
pravil drž. izpit za čuvajsko in 
gozdno tehn iško pomožno služ
bo Lel' absolvil'al kmetijsko šo
lo. Po 12 letni dobri priJ(si že
lim spremeniti meslo. Ponudbe 
prosim n3 upravo GozdarsJicga 
\'es lnika pod "Ves len in priden". 

lšCEM DRUžABNIK~ za donosno 
podjctje, h kater emu morete pri
stopili pod zelo u godnimi po
goji, ludi z lesom (deske in let
\'e) \' \'rellnosli 50_000 do 100 
lisoč (liu. Inleresente prosim, da 
se priglasijo Ila upravo lista pod 
"l'spch ". 

GONILNE JEIIMENE iz la najbolj še
ga usnja za žage, mline in tovar
ne ima. v zalogi han Kravos, 1\1a
ribar, Aleksandrova c. 13. 

Prvovrs tne in cenene lovske in šport
ne srajce, izgolovljene pa tudi 
po meri narejene, dobite v mod
ni trgovini in izdelovalnici pe
rila IVAN BAB I C, Maribor, 
Gosposka ul. 24_ 

Knjiga: Ing. l\'lirko Sušteršič, Naš 
goz(l, se dobi pri Družbi Sv. Mo
horja v Celju za 52"- dinarjev. 
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Uprava razlaščenih gozdov v Sloveniji 
Ing. Cvetko Bož i č (Ljubljana) 

Na spomladanskem zasedanju hanovinskega sveta se je raz
pravljalo med drugim tudi o gospodarski us tanovi, ki ni pod ne
posrednim vodsLvom banovine, a je velikega pomena za mnoge 
občine in za koristi njih občanov ; lo je Začasna državna uprava 
razlaščenih gozdov v Ljuhljani za našo banovino (ZDU), ki je v 
gospodarskem oziru privalna, v upravnem pogledu pa javna usta~ 
nova. Po zakonu o lilnridaciji agrarne r·eforme na veleposeslvih 
z dne 19. junija 1931 so na podlagi posehnih uzakonjenih razlasti., 
[venih odlokov dobile občine, pridobiteljice razlaščenih gozdov, v 
last po sedanj em stanju v celem okoli 22.251 ha gozdov. Na osnovi 
§ 2'1., odst. 10. in § 78., loč. 5. preje nav.edenega zakona je mini
s lrslvo za kmetijstvo v sporazumu z ministrstvom za gozdove jn 
rudnike predpisalo "Pravi lllik o upravi razlaščenih gozdov" (Služ,
beni list, kos 71 iz leta 1934.). 

Namen gospodarjenja s Lem i razlaščen imi gozdovi je oskrbovanje 
agrarnih llltcrescn lov - kmetij. gospodars tev - l lesom v smislu do
ločb § 2·1. zakonu o likvidaciji agrarne reforme na vel eposeslvHl in 
pospeševanje njih občn ih gospodarskih in kulLurnih namenov. V 
druge namene se li gozdi ne smejo izkori ščaU. 

Dokler se ne urecle popolnoma posestna in lastni.nska razmerja 
teh gozdnih nepremičnin in ne razporedi pravilno odškodn ina, 
upravlja Le gozde v dravski banovllli Začasna državna uprava raz
laščenih gozelov v Ljubljani. Ta Začasna državna uprava (ZDU) ima 
nalogo, upravljati po pravilih dobrega gospodarslva Lel' 1IU111C gozdne 
uprave v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi Ler po določilih 
Lega pravilnika vso imovino v jmenu korislni1{ov razlaščen ih gozdov 
veleposestev. 

Začasna državna uprava v Ljuhljruli ohstoji la čas iz 3 članov 
(državnih oziroma banOyj]lSkih uradnikov), ki so maleriaino in 
moralno odgovorni za svoje pos lovanje; lo so en gozdarski sLrokov\.. 
njak, el) pravnik il1 en računski strokovnjak. Njim pomaga v cenLrali 
in Y ZlUlal1jih podrejenih ustanovah, gozdnih upravah in revirnih 
vodslvih polrebno š tevilo gozdarskLh s lrokovnjakov, gozdarjev, lo
garjev in gozdnih čuvajev, a v centrali še računsko in adminis lra
tivno ler pomožno osebje. Zaposlenih je 52 nameščenecv. 

Sam pravilnik ločno odreja naloge te uprave (ZDU),. ureja 
osebje, določa finančno poslovanje, slrokovno gospodarslvo in admi
nistracijo. Po teh določilih je odrejena kompelenca kralj. banske 
uprave (gozdarskega in agrarno pravnega odseka) ter obeh mini .. 
strsl.ev. Pri slednj ih posluje "Odbor za nadzor uprave razlaščenih 
gozdov" kot posvelovalni organ omenjenih 111ini strstev. 

Ta čas upravlja ZDU sledeče dele razlaščenih veleposeslniških 
gozdov: 

1. Veleposestvo Karel Auersperg, Kočcvje 15.261 ha 
2. " Vincenc in Douglas Thurn, e rna-Guštanj 2.490" 
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3. VeLeposestvo Dr. Alfonz Zabeo, Ruše 
4. " Dr. Hugo Windischgrii lz, Slov. Konjice 
5. " Dr. Alfred Windischgriitz, Rogatec . 
G. " Hervard Auersperg, Turjak. 

1.000 ha 
1.115 )) 
1.279 " 
1.066 " 

Vsako od teh posestev tvori zase gospodar sko in finančno enoto. 
Večina nameščencev je bila prevzeta od prejšnjih lastnikov. 

Njihove plače so hile pod prejšnjimi las tniki višje. Po prevzemu 
pa so se plače novih 11ameŠČencev zravnale v splošnem s plačami 
državnih nameščeneev, vendar pa se deloma ravnajo tudi po do
nosnos ti poses tev. Ko t nove moči za pomožno gozdno tehnično 
službo pridejo v poštev samo absolventi nižj e gozdar ske šole v 
Mariboru, ki j e dala že dober in poraben kad er uslu žbencev pri 
ZDU ; tako izpolnjnje šola v polui meri svoje naloge in zadovo ljuj e 
vsa prjčakovauja, ki so se slavila nm~.i o. 

Uslužbenci se smatrajo za 'Priva tne nameščence. Za staros t in 
onemoglos t so zavarovan i - lls tr,ezno predpisom - pri Pokojnin(, 
skem zavodu 7...:'1 nameščenee v Ljubljani ali Okrožnem uradu za 
zavarovanje delavcev. Njih slu žben o razmerje nrejajo deloma zakon 
o cbrtih deloma pa predpi si pravilnika in drugi posebni služben i 
predpisi. 

Od preje navedenih posestev sta sedaj samo še razlaščeni 
poses tv i Karla Auersperga v Kočevju in Hervarda Auersperga na 
T urjaku, za kateri se bo plačevala pa zakonu odrejena odškodnina. 
Pri drugih posestvill pa se ta odškodnina ne bo plačala, ker so 
se agrarna oblast in li laslniki Lako sporazumeli, da se je lastniku 
pustil večji del njegove posesti , kot bi mu po zakonu pripadalo, 
fi zato je pl'epustil os tali del posestva brezp l ačno v last občin-prido
biteJjie tega posestva. 

Odškodni na za razJ aščeno posestvo Karla Auersperga v Ko
čevju je določena na din 6,960.994"51, pl ačljivo v 20 letnih amorti
zacijskih obrokih po din 542.544"16. ZDU le plačala že 5 ohrokov, 
t. j. din 2,937.758"10 . OstaJo bo plačano v 15 letih, to je do leta 1953. 

Odškodnina za poses tvo Hervarda Auersperga, Turjak, še ni do
ločena; določila pa se bo predvidoma še v leku tega lela. 

Razl aščeni gozdovi so idealIla solastnina onih občin, ki so svoj 
čas zaprosile za te veleposestniške gozdove ter so jim uzakonjeni 
odlok i to priznali. T akih pravic si je pridobilo na vel~poseslvu 
IC Auersperga, Kočevj e, 36 občin s točno 6335 kmetskimi .gospo
da rstvi kot korislniki, na posestvu VincClIca Douglasa Thurna, Crna
Guš tanj, 18 občin s tOČIlO 238 kmetskimi gospodarstvi kot korislnik\, 
Ila posestvu dr. Alfonza Zabea, Rnše, 6 občin s tOČIlO 295 km etskimi 
gospodarstvi kol koristniki, na posestvu dr. Alfr,eda Windischgralza, 
Rogatec, 5 občin s ločno 881 kmetskimi gospodarstvi kot koristniki 
in na posestvu Hervarda Auersperga, Turjak, 11 občin s točno 999 
km etskimi gospodarstvi kot koristniki. \ 

Kot je bilo uvodoma rečeno ) morajo služiti razlaščeni gozdovi 
samo za oskrbovanje kmetijskih" gospodarstev in njih občin ter za 
gospodarske in kulturne namene. 
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Pravica do koristi iz razlaščenih gozdov se priznava le tis lim 
Kmetovalcem, ki nimajo svojih gozdov ali jih imajo premalo. Tak
šnim interesentom prizna po pristojnih občinah kraljevska banska 
uprava pravico korisLnikay ter ga vnese v ))glavni popis koristni
kov". Preje navedeno število kmelskih gospodarstev še ni dokončno 
in se sestavljanje teh glavnih popisov nadaljuje. 

Hišne potr,ebe koristnikov razlastilve se zadovoljuj ejo v okviru 
razpoložljivih množin lesa in drv točno po lu'ed.ilvenih elaboratih 
in vsakoletnih, po nadzorni oblasti odobrenih predlogih za sečnjo , 
to pa samo v oni količini , ki prE\ostane, ko se poravnajo lelpa 
odplačila in upravni s troški . Pravilnik lačno odr-eja, koliko lahko 
dobe posamezni korislniki za svoja gospodars lva. Službeni organi 
morajo to proučiti v prisolnosti vaških odbornikov. 

Koristniki vsako leto pri pristOjni občini v danem roku pri
javijo potrebo na slavbenem lesu al i na drvih za dolično leto. 
Izven 'dolooenega roka vložene prošnje za s tavbn i les se upoštevajo 
samo v izj emnih primerih elementarnih nezgod, če je to sploh 
mogoče in če je les na razpolago. 

Pravica koristnika razlaščenih gozdov ni morda kakšna služ
nostna pravica, vezana na ·osebb ali domačinsLvo, ali morda dedna 
p:r:avica. Ta pravica se namreč izgubi, če pr,estanejo pogoji, in se 
pri 'danih pogojih lahko zopet pridobi. Pravica se izgubi lahko 
začasno tudi kot kazen (zaradi gozdJtih in lovskih tatvin ter dJ'ugih 
pres topkov). 

Brezplačne oddaje lesa drv se torej '~'šijo strogo po določilih 
tega pravilnika, kjer so vse pravice kor.istnikov točno označene. 
Koristniki nekaterih občin-pridobitcljic se še do danes niso poslu
žili teh SVOjih pravic. 

Do konca leta 1938. j-e bil ,0ddaJl koristnikom brczplačno les 
v vrednos ti približno (lin 250.000'- . To se vsako leto zvišuje, koli,. 
kO l' se gospodarstvo razlašileltih gozdov bolj urejuje. Tako je za 
lelo 1939. predvidena brezplačna oddaja v vredno sli diIl 224.515. 

Izv,en tega se izdajajo podpore v lesu ali gotovini v višini 1 % 
od dohodkov posameznih posestev (čl. 16. točka 11. pravitnika). 

Razlaščene gozdove je prevzela ZDU v jako slabem stanju. 
,P!otrebne so bile in bodo še nckaj let investicije za ureditev 
gozdov, za prometna sreds lva in za popravila zgradb. Ko bo vse 
to urejeno se bo donosnost 'gozdov znatno zvišala. 

ZDU je razlaščene gozdove prevzela postopoma. Zadnje vele
posestvo je bilo prevzeto v začetku leta 1938. ZDU mora predvsem 
urediti posestno stanje. Odmerilev razi aš čenih površin je po večini 
že končana, ponekod je pa še v teku. Dalje mora uredili gozdno go
spodarstvo, izdelati gospodarske osnove in načrte. Tudi na tem 
se pospešeno dela. 

ZDU ima težko nalogo. V-eleposestva so odstopila najslahše 
dele -gozdov, ki so · jih v pričakovanju agrarne reforme izsekala, 
kolikor so le mogla. Zgradbe in ceste so bile iz istega razloga zelo 
zanemarjene. Posestva so bila prevzeta v najhujši krizi od 1933. 
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do 1fl38. lela. ZDU je prebrodila lo krizo z umnim gospodarstvom 
in varčevanj em . Stare goljave v gozdih so se pogozdile, gozdovi 
se vedno smolrneje gojijo, cesle in zgr adbe se popravljajo lel' 
gradijo nove. Tako je uspelo napraviti vsa poseslva aktivna. Cisti 
lIonos služi lako še kot obraLna g lavni ca. Vsa poseslva morajo 
imeli tudi denarne rezerve za moreb'illlc ležke čase . 

S smotrno ureditvijo gospodarstva in splošnim zboljšanjem go
spo'darskih razmer so se zvišali ludi čisti dohodki. Zalo se ludi 
lahko v vedno večji meri upoštevajo potrebe koristnikov. 

Proda ja lesa se vrši točno po določilih pravilJlika in lo v 
glavnem na javnih dražbah. Manjše množine se prodajo po vnaprej 
dolo(,enih taksah, ki jih vsako le lo odobrava na predlog ZDU banska 
uprava. Deloma i zdeluje ZDU material v svoji režiji, zlasLi tam, 
kjer se pričakuje večji finančni uspeh ; v dobi krize so tako l'udi 
dobili siromašni občani okoliš nih občin zaposlitev. S tem je ZDU 
v polni meri zadošoevala razen svojim gospodarskim nalogam tudi 
socia lnim zahtevam in tako opravičila svoj obstoj. 

Pravilnik določa ločno konlrolo vsakega pol lela po posebnih 
delegalih miItistrslva za km etij stvo, za gozdove in rudnike, in to 
v gozdno gospodarski in finančni smeri. 

Tako so odobreni vsi obračlmi ZDU v Ljubljani zaključno z 
lelom 1fl36. Za le lo 1937. je pregled po komisiji že končan in pred
ložen obema ministrstvoma v odo brit cv. 

T ežave pa ima ZDU ludi zaradi napačne miselnosli prebivalstva 
v 11e1<:al·erih krajih. Ponekod namreč mi slijo, da sme z javno las o]i11o 
gospodarili vsak po mili volji , da je ni treba čuvali in oskrbovati, 
lcmv·eč po možnosti izkoriščali v Jasten pl'icl. To se opaža pri skup'
nih pašnikih in gozdovih. Ta miseln ost pa ne sme prodreti pri raz
la ščenih gozdovih . Ti so sedaj javn a las l ill dolžnost ZDU je, da 
jih ohrani potomcem ) da jiJl varuJe in neguje v korist našega 11a
l:Q~dIlCga. gospodarslva, Omenili moramo, da sLa 2 razlaščeni posest"i 
že razdeljeni med obči ne pridobileljicc. To s la posesli dr. Attemsa 
v Slovenjem Gradcu in Herb'ersleina v P luju . To pa iz razloga, 
ker posamezni in razLreseni dcli leh razlaščenih gozdov onemoJšočajo 
skupno upravljanje in bi skupna uprava bila Ve(hl0 pasivna lel' 
bi končno samo obremenjevala občine-pridobilelj ice . Opozoriti se 
mora, da le občine-prid obile lj ice ne morejo uporabili dohodkov iz 
leh posameznih razlaščeni h gozdov za svoje potrebe) temveč morajo 
Il služili samo za potrebe koristnikov po lem pravilniku o upravi 
razluščenih gozdov. Glede tega je izdala kralj . bansl,a uprava pri
merna navodila, 

V kolikor so ruzlaščena gozdna poseslva aktivna) moramo stre
meU, da ostanejo še nadalj e v skupni upravi. Uprava leh gozdov 
je in mora ostali naša domača zadeva. 

ZDU jc, kol pove naslov, začasna . Ima pa nalogo, da uredi 
slr okovn o gospodarslvo in plačilne obveznos!.i te r pripravi podlago 
za definilivno upravo, 
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o vozovih na gumijasta kolesa 
fn g. Franc S o n 11 b i c h I (' r ( Trž i č) . 

. Mislim , da bo prav n in-es tno, če napišem nekaj misli o težkih 
vozovih n a gumij asta ko Lesa. Naše pod jetje·) je nabavil o naj prej 
p ri tvr dki Lora nt v Beogr adu dvovpr ežn i voz na gum'jas ta ko lesa 
z valjčrumi Iežaj i, š ti rimi zavorami it d. ter možno obrcl11 cnitvijo 

Voz n a gumijasla Jw Jesa na ložen s blod i. 
(Fo to: F. SOl1 nbich ler) 

5 tisoč kg. T ako smo začeli poskuse in prišli do zelo dobrih r ezuf
La lav; čeprav še ni so pri nas cestlle r azmere r avno naj bolj še, zlasti 
zaradi svoj ih delo ma hudih str min, vendar so jih konji zmogli 
tudi s težkimi tovr s tnimi vozovi . Tr·enj e j e pri teh vozovih namreč 
Lako malenkostno, da sta dva konja brez posebnega n apora, igraj e 
vlekla 800 kg težek voz čez llUde strmin e navzgo r. 

41 ) Gozdni u rad d r . Borna " Trž iču - U r e dni š t vo . 
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Nato sm.() nabavili še enovprežen voz za obremenitev s 3.600 
kg, Ob tej priložnosti smo preizkusili rentabiliteto tega voza v 
primeri z dvovpr,ežnim 5 tonskim vozom, Imeli smo zelo dobre 
uspehe in prišli do sklepa, da so za naše razm er e l?rikladJ).ejši enoe 
vprežni vo~ovi s 3600 kgramsko obreme.nitvijo, Verujem in pre
pričan sem, da ve lja ta ugotovitev za vso Gorenjsko in za vse pre
dele s podobnimi ceslniln i razmerami. 

V nasle(bljem podajam nekaj podatkov o llaših poizkusih: 

D\'ovprežni voz za 5000 ka' o' 

16 kg ovsa na dan po j '50 din 24'-
20 kg sena na dan po O'SO 

" 
16'-

l voznil( na dan po 35'--
" 

35'-
d\'ugi dnevni stroški (olj e i ld,) in 
amorti zaci ja za (Ive leli 

" 
52'-

skupni dnevni s troški d in 127'-
na dan dve vožnji po 6 m' 12 mS 

na 1 m' o'dpade 127 din: 12 !lin t0'50 

Enov1Jr ež ni voz za 3,600 h:g: 

S kg ovsa na daJl po 1'50 din 12'-
10 k'g sena na dan po O'SO 

" 
8'-

l YOZIuk na dmI po 25'- " 
25'-

dnevni sLroški 
" 

4'-
amorti zaci ja za 'dve leli " 

32'-

skupni dnevni s troški ciiu 81'-
na 'etrn) dve vožnj i po 4 mS 8 m 3 

na 1 m' odpad e 81 : S !lin 10'12 

Prjpominjam, 'da sem računal z amortiz~djo na dve leli, če
prav mi je znrnl primer , ko so s takim vozom vozili štiri leta vsak 
dan in Diso n iti izmenja li gumij astih .obročev. Računati bi torej 
mogli enako go tovo z amortizaci jo na š tiri leta, če bi imeli na 
kolesih .gum ijas te "Semp'erit" o broče 1. vrste. Tako bi 'dobili z 
rentabilitelnim računom še ugodnejše stanje. 

Pri vožnj i s takimi v,ozovi trpi vpreŽlltl živina veliko mru1j , 
ker t ečejo vozovi sami od sebe in vozijo brez su nkov; n eravnos ti 
cestišča se namreč izravnavajo z gum ijastimi ·obroči. 

Ti , 'orovi so ludi manj odvisni od s tanja ces Lne površine kot 
vozovi z železnimi obroči , ki se zar ežejo globoko v Ua. Gumijasla 
kolesa delujejo kot valjarji in s tl ačijo ter zram ajo od drugih vo, 
zov glol)oko zarezane kolesnil1e. 

Gumijasti obr,oči os tanejo dolgo časa dobri, če ue p'ridejo nič 
v dotik·o z olj em ali maščo'!Jo in če so, kadar ne vozimo, spravljeni 
na suhem in hla~dl1em , varni pred soncem in mrazom. Tudi pri 
s laIni vožnji vzdržijo gumijasti obroči in vozovi več let in je ob-
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raba skoraj neopa zna, če se z njimi vedno in povsod pravilno 
ravna. Važno je ludi, ela so gumijaste zračnice napihnjene na 
predpisan zračni pritisk. 

V p'rimeri z vozovi z železnimi obroči na kolesih in brez kro
gličllih ležajev smemo pri teh vozovih gotovo računati s 50 ods!. 
prihrankom. Pri izdelavi vozov je, pazili , da niso prel,ežki in soo Lako 
sposobni za vožnjo tudi po stranskih, bolj strmih ,gozdnih cestah. 
Zato je treba vse dele izdelati po možnosti iz lesa in le spodnje 
nosilce iz ž,elez3. Mi na pr. imamo dvo~Tprežni voz, ki je težek 
samo 760 kg in je dovolj močan za težo 5 lan. 

Voz na gumijasla kolesa naložen z žaganim lesom . 
(Folo: F. Sonnbicbter) 

Nabavni slroški SO sicer še vedno razmeroma veliki, toda 
renlabilnost voz je tako velika in očita, da ni potrebno razmišljati , 
ali se na}javka izplača ali ne. Ganrilura (dve osi, zavirallla prt ... 
prava z zavorami na štiri kolesa, š tiri polna ko].esa, štirje orig~
nalni "Semperlt" gumijasti plašči in šLiri gumijaste zračnice ) za 
voz z brutto težo 3.600 kg stane približno 14.200 din. Drnge dele, 
ki so še potr,ebni, lahko izvrši domači kolar. 

Vsekal{or je zelo priporočljivo vpeljati vozove na gumijasta 
kolesa povsod', kj er je treba stalno prevažali težka bremena. Mno" 
gi se sicer bojijo velikih nabavnih stroškov; toda prepričan sem, 
da je možno kupiti vozove tudi na obroke. Poleg tega pa je treba 
še npoštevati, da je tak voz zaradi svoje večje nosilnosti amortizi;
ran že venem letu. 
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K naredbi o izkoriščanju rušja 
Ing. Mariin C o k 1 (Ljubl.iana) 

Rušj e aLi gor ski hor (ln l. P inus montana) je izrazito planinska 
dl~ey.esna (grm nsta) vrsla. Poznana je le v goralcm delu Slo\'cnij e, 
t. j. v Ju lij skih Alpah , Karavankah , Savin jskih p laninah in n a Po hor
Iju ; v os tal i Sloveniji je rušj e skoraj nep bznano. 

Rušje ali gor ski bor spada - kakor že ime pove - v yrslo 
borov. Za r az lik o od os lal ih Yl'sl borov pa r ušj e le redkokdaj zrasle 
v d revo (podvI'sta uncinata ); \'cčinoma rasle kot grm s številnimi 
skri\'Jj cnim i y.ejam i, ki se plazijo po tleh in ki se le s svojimi 
vršičk.i d,· igajo od lal. Kot gr m dose;;e povprečno višino 1- 1'/ 2 111. 
LeLllo pri rasLe v višin o za 3- 7 cm, v debelina pa za ~ /2-1 mm. 
CeJokupnn lesna za loga 100 letnega sklenjenega ses taja rušja znaša 
:10-70 mS na h eklar. Y c1ravsld banoyini je po približni cenitvi 
7.200 ha gozdov ru šja. 

Rušje je si lno skr olllna elrcvcsnu vrs ta , ki se zadovoljuj e z Ysa,
k.im tlom iu ki usp eva lu di pri zelo n izki zračn i toploti. Zaradi 
tega ga je najLi na skoro go lih kamenilih tl eh , 11a prodiščih, gorsk ih 
meliščih , usad:ih in v huclourni ških s trugah kakor htcli ua planinsk ih 
barjih in 1l10čvirjih (barja Il a Pokljuki, J elovici ililla Pohorj n). Ker 
se zado vo lju je ludi z zelo ni zko z račn o toploto, sega od vseh gozdnjh 
drevesllih vr sl Jl ujviše v p lmline (do 2000 m), kj er tvori yečkrat 
edino, čeprav sk romno goz(Lno vegetacijo. 

Zarad i svoje grmaste oblike) zelo počasne rasli iu velike od~ 
dalj enos li od lj udskih na seli.i rllšje cio nedavnega ·ni imelo večj ega 
neposredn ega gospodar skega pomena. Uporablj alo se je v .,glavncnl 
le za kurj avo v l) lflninskih pastirskih kočah. VZ.po l~ecblo z velikim 
razma110111 llu'i zma in Zi111sk('ga sp arta pa je rušj e dobivalo vedno 
večji gospodarski pomen, V območju rušja so v teku časa nastale 
štc\riln e pl<luinske 'luris tovske koče, izmed ka lerih llluoge zaradi 
zimskega šporla obra lujejo vse le to. Te koče p orabijo za s,"oj obr ,lt 
mnogo d r v, k i se zaradi velike odd alj enos ti ostalih gozdov priciQ.
bivajo ludi iz blj žnj ih gazelov rušja ozirol1la z rušjem obrnslih 
pašnikoY, 

1\'fuogo večji kakor n eposreden. gospodar sl<i , pomen pa je po
sr eden pomen ru šj a. 

Kak or vsak gozd' tako, ,oziroma v še v,eč 'i mer' ludi rušje s 
svojimi široko r azpred'enjmi koreninami ocl lt 'no veže sicer slabo 
\OeZalla tia , (prodišča , meli šča ), jih varuje p re ganjem , odnaf 
šanj em, izpi ra nj em in usedanjem ter jih s svoj im i gos timi odpadlim i 
iglicami gnoji , popr avlja in usposablj a v l)rimernih legah za rast 
'donosoejših dr.evesl1ih vrsl. Poslednje je zlasti važno za 'goj enj e 
gozd{)v na visokih pl aninah, kj er rušje z zašč i lo Lal in mladih bilk 
{)mogoča in pospešuje pomladitev donosnejših iIi občuLljivej ših drc
vesnih vrst (smr·eke, macesn a) in s Lem po eni s lrani preprečuj e, 
da se zgornja meja teh gozdov l] e .pomakne nizclo!, na drugi s lrani 
p a omogoča . da se n:1 meslih . kj er se .1 (' ln meja zarad i nepru\'U-
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nega pos lopan ja z gozdi pomakilila navzdol, zapeL dvigllC do naj,
več'c morročc nadmorske višine . ..... R ušjc Lu cli preprečuj e nastajanje 
lllClournikov ker s svojim i goslimi iglicami in s humusom, ki ga 

us tnlrj a po seboj, ovira n<-Igel odLok padavin iu s svojimi kore~ 
ninami preprečuje Lrganje in odnašanje sicer slabo vezanih Lal. 
Rušje poleg tega ludi preprečuje nastajanje .zemeljskih in snežnih 
plazov; poslednj ih zaradi lega, ker veže snežne pIasli in ovira gi
banJe leh plazov. 

Rušje na strmih pobočj ih Planice. 
(Foto: Jng. Ivan Juvau) 

Hušj c lor-cj : ka).:or vsak goz{] , po eni sLralli ohrauja in po
pravlja Ua, na kalerih ras le, po drugi strani pa varuj e bližnjo in 
daljno niže ležečo okolico pred hudollrniki in plazovi, ki morejo 
v l}laninah Jn gorsk ih doljnall napraviti ogromno škodo ne samo 
na zemlji ščih , ampak tudi na ceslah, železnicah in drugih važnih 
objektih. V lem pogledll pa im a rušje pred oslalimi gozel i še to 
prednos t, da zru"adi svojih s}.': l'oll1lJih zah tev uspeva ludi na tleh , 
kje!' ilC 'uspeva nobcna 'd'ruga gozdna d rcv,esna vrsla in li je]" je gOZchl~1 
vegetacija za zaščito tal in varnost n iže l ežcče okolice največjega 
pomena. Na teh zem lji ščih je včas ih potrebno varovali vsak posa
mezen 'grm rušja. 

Rušje ni brcz pomena ludi za planšarstvo. Slevilni planinski 
pašnjki so obraščeni z rušjem, ki na leh pašl1ikih zavzema najstrmei-
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ša in najslabša mesla, pr-eprecuJe odnašanje prsli s pašllikov in 
poslabšanje lal ter ohranja in dviga vrednost pašnikov. Znano 
je tud i, da Je med grmi rušja, ki varujejo travo pred gorskimi 
vetrovi, prav dobra paša . 

Velike ga pomena je rušje ludi za naš visoko vreden planinski 
lov (divje koz.e, ruševd , plajunski jerebi), ki je tesno navezan na 
obstoj rušja, za naš turizem, ki mu je lepola pokrajine prvi pogoj , 
ter za uspešno obrambo domovine, ki ji poleg ostalih gozdov služi 
tudi rušje. 

Vse naš tele ok01nosli govore za to, da je potrebno rušje ne le 
ohranili , ampak ga še na mnogih mestih razširHi. Izkuslva zadnjih 
let pa kažejo, da se pri izk·oriščanju ru~ja o tem ni vodilo zadosti 
računa. Na obsežnih površinah se je ne oziraje se na .kvarnc 
posledice - posekalo rušje na golo, ne da bi se istočasno ludi 

Rušje ob St. Lovrenšldh jezerih vrb Planinke na Pohorju. 
(Foto: SPD Ko njice - iz Planinskega , 'es lnika 1939). 

poskrbelo za obnovo rušja, ki je po njegovi popolni odslranilvi 
zelo težavna in z odl:1šal1jem pomladilve vedno bolj problematična. 
Te mu izkoriščanju je najbolj izpostavljeuo rušj e v bližini planin
skih koč in d'Ol11ov, ki so - kakor je že povedano - navezani na 
pridobivanje drv za kurjavo iz bližnjih gozdov rušja iu z ru~j.el11 
(}braslih pašnikov. Mnogo rušja se je tudi posekalo pri napravi 
novih planinskih pašnikov, pri čemer pa so se dogodili tudi pri
"-neri , ko so zaradi ncpravilne izbire zemljišča namesto pašnikov 
nastale kamcniLe gOIiČav~ZadnjC čase je bilo tucli opažati, 
da ponekod rušju trgajo fičky lako v dolini . Pišence pri Kranj
sk i gori ; povod za to je dala listanovitev lvornice za eterična olj a 
v Podkorenu. 

_ pa se pr,epreči prekomerno in škod ljivo izh:oriščanje ter uniče
vanj e rušja, je kraljevska banska uprava, upošte 'ajeJ6-š . e in 
utemeljene pritožbe prizadetih krogov, izdala dne 1. maja 1939 od 
'11I!7 'štev. 2.538/11 "Naredbo o izkoriščanju rušJa, -j Je bila 
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·objav1jena v Službenem li s Lu 1, r a lj evs kc banske uprave dravske 
banovine z dn e g . maj a l. L in je L~ga dne s lopila v velj avo. 
S Lo n ar edbo) ki se nanasa ludi na Ilcgozdn a zemlji šča, je kralj evska 
banska uprava prepov·edala vs31-::-0 sečnjo r ušja brez oblas lven ega 
'dovo1jcnja . T,ega dovolj enja pa oblas lvo n e sme izdaLil če bi sečnja 
mogla povzročiti p oslabšanj e ta l ali če bi mogli bili zaradi sečnj e 
ogroženi javn i inleres i ali če za sečnjo ru šja n i p odana utemelj ena 
potreba .- S [o nar edbo je tucli predpisan način sečnj e rušja na po
bočjih , kj er jc potrebna največja prev idnos t, prepovedano pa je 
lr.g.mlj e vrši čkov, ki pred's lavlja občutno p oškodovanj e ru ~ja in 
očitno zmanj šanj e nj ego vih zaščitnih sposobnos ti. 

V nastopnem priobčuj emo celo l1lO besedilo n ar edbe : 

Naredha o j~k,oriščanju rušja.'" 

elen 1. 
Predpisi te naredbe , 'cljajo za vsa zemljišča ) l,i so obras la z rušjem 

(Pin os montana)) lJe glede na lo" pod kakšno lndlurno vrs to so ta zem
ljišča vpisana v zcmlji šj~e l1l kalas trlI . 

elen 2. 
Ru šje se sme seka Li samo z dovolj enj em pris tojnega obl':uega uprav.:! 

ncga oblaslva. 
Za zemljišča) obrasla z ru šjem,. za ka tera se po zakonu o gozdih 

ne zahteva gospodarjenje na podstavi odobrenih gospodarskih načrtovali 
odobrenih prcdlogov za sei;njo in gojo gozda, izda dovoljen je za sei;njo 
I'ušja na prošnjo zemljiškega poseslnika a li njegovcga zakonitega zastopni
ka pris Lojno občno upravno oul as tvo prve slopnje. 

Za zemlji št:a, obras la z rušjem, za kalera se po zakonu o gozdih 
zahteva gospodarjcnje na podstavi odobrcllih gospoda rskih J1a i::rlov ali 
odobrenih \Jredlogov za sečnjo in gojo gozda (§§ 59 .. ) GO., 6.1. ) 65., 67. in 
74., odslave i čC li'li 1 zakona o gozdih)) pa izda dovoljenje za scčnjo rušja 
pris tojno občno upravno oblaslvo dl'uge s topnjc hkra ti z odobritvij o go
spodarskega načrta ali z odobri l v ij o predloga za sečnjo in gojo gozd a. 

e lcn 3. 
Prošnja za dovoljenj e semje ru šja mora vsebo va li : 
1. ime in bivališt:e zemljiškega posestnika ; 
2. š tevilkc) katastrsko občino in povr ši_ne celih parccl, na katerih se 

namerava sekali , kakor ludi. površinc ti stih delov parcel, na katerih se 
namera va rušje poseka li j 

iJ . površino vseh z rušjem obraslih zcmlj išč poscs l:nika ; 
,1. navedbo morebilnih s lužnostnih pravic na upoštevnih zcmJjišNh , 
5. ime in hivali š(:e morebitnega kupca rušja j 
G. razloge., zaradi kalerih se namer ava sekali 
Te podatke 1110ra vsebovali tudi prošnja za odobritev gospoda.rskega 

načrta oziroma predl oga za scčnj ol v kolikor leh podatkov ne vsebuje 
že gospodarski nat- rt oziroma predlog za sei:::njo. 

e len 4. 
Prošnjo reš i prislojno obi;l1o up l'avno ob las tvo po predhodncm zasli

šanju zainlercsi,oanih državnih in samoupravnih us tanov (vojaških oblasti ) 

• III!7 š t. 2538/ 11 iz 1. 1938. - Na osnov i č l. 67. zakon a o nOlranj i 
upravi , § a 127. zako na o gozdih z elne 21. decembra 1929. (Službcne 
novine" 'z dne 31 .decembra 1929., š t. 307j CXXXI , "U,'adni li sl" št 162/35 
iz le la 1930.) ter § a 38/ IV zakona o banski u pravi. (Slu žb eni lis l 1939., 
214/ 38.) 
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gozdno lehničncga odseka za u rejanje hndourJl ikov ], ralj evske bansl<c uprave, 
komisarja za agra rne operacije, p ri zadet ih o l5Cin) le l' drugih zain tcr csh 
,'anih javnih u stanov CSlovens!.;ega plan inske~a druš tva , Društva za vars tvo 
pril'ode, Zveze lovskih d ruš tev) in n a pOClstavi predhodnega krajevnega 
ogleda. Občno upravno oblaslvo Sllle opustili krajevni ogled, če grc za 
sečnjo v m alem obsegu ali če so 11m lega zcm lj i šča~ laine razmere in 
upošlevne okolnost-i zadosti Zl1nlle. 

V dovoli lu 'se moraj o nata nčno do ločili obseg sečnj e (sečna povr šina, 
po po lr ebi razdeljena na več Jet), način sečnj e (čl en 6. le . naredbe iII 
§ 15. za kona o prijav i sečenj z dne 28. februarj a 1922 ., ".Ur adni lis t" 
št. 383/ 11 6) in morebit ne druge omej ilse, Jd bi hil e poll"ebnl' . 

Clen 5. 
Pris to jno Ob (:IlO upravno oblas tvo ne sme dovo lit i sečnje r ušja: 
1. če bi sečnj a mogla povzročili posla bšanje ta l a li kakšne druge 

pojave, zaradi ka terih bi se poseka n e mogla zope t zarasti ; 
2. če bi sečnja mogla !':varno vpliva li na obs loj a li razvoj sosednih :l Ii 

n iže ležeči h gozdov i . 
3. če b i sečnj a mogla imeli za posledico ši r jelljc goličav , poslabšan je 

p lanjnsl .. ih pašnikov, n as tajan je snežnih aJi zemeljskih p lazov, usadov a li 
hudou rnikov, ogr ožanj e naprav v hudollrniši.;i h stl"uga h nli d r ugih, za javil e 
Iw d sli važnih objektov ali ogrožanje obra m be domovine a li drugih javnih 
ko ri s ti ; , 

II. če za sečnjo rušja n i podana uLcmclj l' na po treba. 

Clen G. 
Na pobočjih se sme r ušjc sekat i le v n izki h vodor avnih progah, kater ih 

š irin a sme znašati naj več dva lo'atno vij:iino rušja, SiI'ina ne l)Oseka lfih delov 
med posameznimi posekanimi progami mora znaša li na jmanj š tir ilu 'utn o 
"jšino rušja. 

Na pobočji h se gornj i 1'oh rušja v v išini naj manj 10 111 , merjeno vzpo~ 
redno z nagibo U1 zemljišča , liC sme posekati . 

Clen 7. 
Trganje vl'Š i čkov ,'ušja je prepoveda no, 

Clen 8. 
Kupec ru šja in poses ln ik sečnj c Ile sme ta pri čel i sečnje in sp,'avila 

r ušj a s J )OSCk.t' , doklel' se nista prep ri čal3, da je občno upravno oblas tvo 
sečnjo ovalilo, ozi roma ti;] je secnja v sk ladu z oblasLveno odobl'enim 
gospodarskim n ačrtom , tel' sla z zel1l ljiškim poseslll ikom \Ted soodgovol'l1 <l 
za pravil no izvršcvan je predpiso\' te na red be. 

e len !J. 
Občn a upravna ob [nslvn so do lžn a usta viti vsako izko ri ščanje !'llsJa , 

ki Il i v .sklad u s p redpisi tc naredile, pro ti odgovornim osrila l1l pa postopali 
po zakonu . 

(: Iell 10. 
Pr ekrški le nuredbe se kaz il ujejo v smis lu čl. Gg. zRko lla o no tranj i 

u pravi v denarju ·od 10'- do 1000'- di narjev, Y p"imel'lI , 'd'n se gloha v 
do l očenem r ok u n e p lab, Va z 7.apO r0 111 od 1 do 20 dni , 

Cleu 11 . 
Za kaznovanje prekrškov po tej n:l,'cdb i so pristojna občn<:1 u pravn a 

O ~)J!ls t\'a prve stopnje (okrajna nače l slvH in mestna poglav:l I's tva) po pl'ed
pls lh upravnega i .. azensk('gn pos toplia. 

GJed;e ad ministrat ivnega posto p l~C1 velj ajo pred pisi zako na o oh t':nell1 
upravnem poslopl\lI, 

(:Jeu 12, 
Ta nare<l ba s lopi v ve lj :wo z dn em, Jw Sl' objavi \' "Službene m li s tu 

k raljevske hanske uprave d "Hvske banovin e", 
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Dopisna gozdarska posvetovalnica 
VPRASANJA 

16. Enolelua gozdarska šola v Mariboru. 
Prosim, da mi sporoči~e, kdaj se začne novo šolsko leto 1939/40. 

in kakšni so sprejemni pogoji. Mnogi jz vseh pokrajin Jugosla\'ije 

17. Dvole(na gozdarsIm šola " l\lariboru. 
Prosim Vas, 'da mi spor·Qčite, a li bo zopel začela poslovali 

pred nekaj leti ukinjena dvoletna gozdarska šo]a v 1\l{ariboru. Zani/
ma me Ludi, koliko je r esnice na govoricah, da dvoleLne šole sploh 
ne bo, pač pa bo na novo osnovana lako zyana ,enoletna šola za 
nadlogarje :lIi nadlogarski ~ečaj. Mnogi iz vseh poJo'ajin Jugoslavije 

18. VarsIvo 'gozdov pred dimom. 
Na strmem severnem pobočju imamo približno 30 ha velik 

star bukov ses toj. Bukvc so res lepe velike scmcnjačc, toda nikdar 
ne scmcn ij o. Kak01' trdijo slari mejaš!, baje ta gozd lli semenil že 
40 lel. Pre'd 10 leli smo bukovje p'reredči li lako, kakor nam Je bil 
pre'dpisal okrajni gozdarsl\l r eferent, pa vk ljub Lemu se sestoj ni 
podmladil, ker ni bilo SOll1CJlja. Damnevama, da sta temu kriva 
dim in prah iz visokih dimniJ.~av bližnjega ve1ikega industrijskega 
podjetja. 

Da 110 o.stmle la gozdna površina nedonasna, smo da sedaj po
sekali pastopoma približna 2 ha bukavja na gala in gole poseke 
pasadiJi s smr,ečicami; bajimo se pa) da tudi ta nasad ne bo dobro. 
Llspeval zaradi škad ljivosti Lovarn.iš].;:ega dima. 

Prosim o. Vas, da nam sporočile, ali je naša domneva pravilna 
in ali je industdja odgovorna za škodo. ABr. 

19. Brušenje žqg. 
Kaler·e so clobre in slabe s irani brušenju žag (lisi av) zbrusi lnim 

s lrojem? F . K. Slovenska Bish"ica 

20. n"akralino žaganje ali llrizntiranjc. 
Ali je kakšno razmerje med širino in višino prizmc lel' de

belino žagavca (hloda )1 Kako debeli naj bado žagovci, da bamo 
imeli pri žaganju (prizmiranju) najmanj od'padkov, na pr. za deske 
široke (prizl1lc visoke) 21, 24, 26, 29 in 32 cm. 

F. K. Slovenska Bis lrica 

ODGOVORI 

16. i,n .17. Gozdarska šola y Mariboru. 
šol sko r avna leljslvo nam je sporoči lo , da še ni sprejelo odo

brenega r ozpisa za šolsko lelo 1939/40 . . - Predvidoma se bo cno
leln a šola začela lako kot Irmi (glej Gozdarski vestnik 1938, str. 
162), rariglas ba v d!nevnem časo pi sju . Dvoletn c šole pa .letos še 
ne bo. U 1" e d Il i š t v o 

157 



= 

Zakoniti predpisi in okroinice 

Iz finančncgll zakona Zli lelo 1939/40. 
(Konec) 

III. dol: Osl.le določbe. 

§ 115. 
Minislrski sve t se pooblašča, da sme izdajati uredbe z zakonsko močjo 

zaradi ureditve in ola.išanj a gospodar skih razmer v državi in vobče zaradi 
pospeševanja gospodar ske dejavnos ti . 

Te uredbe s lopijo v velj avo z dnem razglasil ve in se morajo takoj 
predložili narodnemu predstavništvu za soglasnost. 

A'linisLrski sve t se pooblašča, da sme izdati na isti način tudi uredbe 
z zakonsI\O močj o: o tisku" o drušLvih, shodih in posve tih in o volilvi" 
narodnih poslancev za narodno skupščino v soglasnosti s posebnima od
boroma narodnega preds lavnišLv3, ki se seslavita na način , do ločen v § 17. 
zakona o poslovnem r eclu v sena lu oz. v na rodni skupščini. 

§ IH. 
Ministrski sve l se poobl:lšc''::l, da sme zarad i uvedbe ljudskih samo uprav 

in zaradi dclwnccntracije in decentralizacij e državne uprave in nj ene upro
stitve in izenačitve na pred log pristojnega r esorncga ministra in mimstra 
za notranj e pasIc po soglasnos ti ministra za finance z uredbami z za;
konsko močjo postopoma pren esli na bane in ua upl'avni ka mcsta Beograda 
del poslov iz pristojnosti vrhovne državne uprave. 

Krediti za Le prcnesne posle se v Lem proračunskem lelu odpirajo 
banom oziroma ul)l"avniku mes la Beograda ; prihodnj c proračunsko le La 
pa se morajo post avil i li krediti na u strezcno mcsto. 

§ 118. 
'1. da sme Ila l)l"cdlog minis tra za vojsko in mornarico zaradi izvr ševanja 

ulrdben ih dcl izda li te le uredbe z zakon sko močjo: 
(1) uredbo o ulrdbah in utrjenih pros tOl"ih, s katero se ureja pri 

izvrševanju uLrdbcnih del pos to pek vojašldh o blas tev do vseh os talih obJa
s lev in zascbnilwv; 

(2) uredho o izvrševanju I.Itrdbenih del. 

§ 11 9. 
2. Minislrs jd s\'(' t izvrš i " tud i reviz ijo sJ>eci alnih doldad, honorarjev, 

nagrad in drugih pos t-ranskih prcjemkov, ki Jih už ivajo državni u s lužbenci 
po dosedanjih posebnih predpisih poleg svojih r ednih zakonskih prejemkov, 
III utesni le pl"ejemi.;c do največ 50 % rednih prejem ko\'. 

§ 124 . 
12. Do ločbe § 7. zakona o samoupravnih ccstah se spreminjajo in 

se glase: 
Dovozne ces te k železnišk im poslajam so tis te javnc ceste, ki , 'elojo 

posiunezne železniške poslaje in postaj al i šča z najlJližjimi naselJi oh obeh 
s tran eh proge oziroma z najbližIlJimi izdela nimi javnimi ces tami, Id držijo 
skozi ta nase lju, {~c jih proglasi ban po zaslišanju železniškt, uprave in 
krajevnih interescntov za lake. 

15. Od 1. april a 1939. da lje preneha velj a li člen 9. uredbe o znižanju 
osebnih prej emkov dl"Žavnih in samo upravnih uslužbenccv št. 37.420/ [· 1935. 
in § 5. zakon a o zni žanju prejemkov iz 1. Hl:J1 ., s pozncjši mi spl"cmembami 
in dopolnitvami . 

49. V § 411. zakona o mešč:.lIl skih šo la h se za dopolnitvijo po § 2-1 . 
finančnega zakona za L 19:12/ 33. dodaje nov ods tavek, ki se glasi: 

Za učitelje meščanskih šol se smejo pos tav iti tudi osebe, ki so napravile 
diplomski izpiL na ekonol1lsld-komercialni visoki šoli ali Jla teološki I'a
kulte ti ali na l.;:melijsko-gozdars ld fak ulteti . Po dveh le tih dela na meščanskih 
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šolah smejo opravljali profesorski izpil. P,'ofcsorski izpit smejo opravljati 
ludi u čilelji , dodeljeni meščanskim šolam 11a delo, ki so napntvilj dipiolll,:" 
ski izpit . 11a filozofski falmllcii in imajo najmanj 2 leti Vela na meščunsl;;ih 
šolah. 

§ 125. 
3. e lenu 46. uredbe o I'inal1 čni likvidaciji agrarne reforme na vcle

posesLvih št. 28.000(V[ z dne 26. septembra 1933. se dodaje nov odstavek, 
ki se glasi: 

Ce želiio agrarni subjekti vso odškodnino plača Li, smejo uporabljali 
4 odstolne od države zajamčene obveznice za finančno liJ{vidacijo agrarnc 
r eforme na veleposes tvih po inozemski vrednosti za plačilo ostanlm dolga. 
To pa s pogojem, da morajo poravnati vse dospeJe dolgova.ne anuitete od 
1. I. 1933. dalje do dne poplačila v gotovini. 

5. Veljavnost odstavka 4. § 446. zalwna o obrLih se podaJjšuje do 31. 
marca 1940. 

§ 126. 
1. V členu 1. uredbe o likvidaciji kmelskih dolgov se names to besed 

,,'pred dnem " posLavlja: "od 1. decembra 1918. do" . 
2 na koncu prvega slavka odst. 1. Nena 2. uredbe o likvidaciji 

kmelskih dolgov se nameslo pike postavlja. vejica in se dodaje: "pri čemer 
se 8 ba gozda šteje za 1 ba ornega zemljišča". 

§ 127. 
1. Veljati prenehajo vse zaJwnske določbe, po katerih je bilo dopuščeno 

drugačno odobravanje glede vrednosti licitacij in pogodb za nabave, iz
delave, prodaje in dr., Jwt po načinu določenem' v členu 95. č) zakona o 
državnem računovodstvu . 

Od lega se izvzemajo pooblastilve, ki so odobrene v tem pogledu z 
uredbo o usL.roju minislrstva za gozdove in rudnike z dne 23. aprila 1936. 
i\L S. št. 268, in tudi pooblastitve, ki so dane minh;lrs tvu za vojsko in 
mornarico v ločki 1. pod a) člena 75. zakona o adminis Lraciji vojske in 
nJOI'narice z dne 11. decembra 1929., Oj. št. 1-3.310, Id jih sme po potrebi 
pl'cnesli ludi na podrejene adminis trativne organ e po tre ljem odstavku 
člena 9G. zakona o državnem računovodslvu. 

Določba točke 1. velj a, dokICI' se z zakonom izrečno ne spremcni 
ali razveljavi. 

Ugo(lnostna r.eekspedicija v javnih zagrebŠkih skladiščih . 

Od 1. maja t. l. je odobrena v javnih skladiščih v Zagrebu ugodnosl1l3 
reekspedicija za les in lesne izdelke pozicije 137-1. a) in b ) in pozicije 
137-17. J\I'. r. , za hraslov in javorov les, za izdeU,;e tega lesa ter za izdelke 
furnirane s tem lesom poz. 138-1. in 138-3.~ za Luj (eksotičen ) les in 
orehovin0,l. izdelke iz tega lesa in za lesne izdelke, fl1rnirane s tem lesom 
pozicije 1.19-1. in 139-2. k. 1". 

Premira:nje izv·ozasadnih zabojev za Levanto. 
Zavod za pospeševanje zunanje trgovine bo premi.ral izvoz naših sadnih 

zabojev v levanlske države j in teresenti dobi jo potrebna obvestila pri Lem 
zavodu. 

Nekateri novi zakoniti lIfedpisi. 
(Iz Službenega lista dravske banovine 1938.) 

. Pojasnilo o državnih Lal{sah za uporabno dovolilcv po gradbenem 
zakonu in stavbenih r edih. (74/12) 

Pravilnik o upOl'ahljanju sredstev sklada za podpiranje zadružništva. 
(78/13) 

Pravilnik o lerenskem delu tehn ičnih uradnikov in uslužbencev oddelka 
za katasler in drž. posestva pri ministrs tvu za finance in njemu .podrejenih 
napravah lmkor tudi odsekov za kataster in drž. posestva pri fin. direk
cijah in njim podrejenih katastrskih upravah. (79/ 13). 
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Kratke vesti 
KAIlBITNI I'LASILNIK 

V Jelošuji 3. š tevilki švicarsl.;c r e
vije "Zeitschrifl filr Schwcisslechnik 
- Jonrnal de la soudure" jc izšel čla
nek (Karbidschrcckschuf3vogelscheu
chc - Le carbure pOlil" la protection 
des forcls et vcrgers), ki bo go
lovo zanimal n1l1o~e gozdarje, kme
tovalee in lovec. Clanek se glasi v 
posnet1m: 

, ptiči, jele.njad in druga divjad 
povzročajo v nasadih čes to znatne 
škode. Zato zaliramo že od zdavnaj 
razne škodljivec in jih preganjamo 
z raznimi slrašili, da Lako prepre
čimo poškodbe. Slika kaže pripravo, 
Id poka podobno kot puška. 

J5 - ---

1:\ - lf<O ~.=== f 
1 :;:',-loI-lP-lI---- I--le 

JO --1J:~~il\t=:t==:,~ 
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Shematska slika karbilnega plašilI
ni1m: 1. plinski razvijač, 2. krilni 
vijak, 3. vodni tank, 4. polniln3 od
prtina, 5 .pipa, 6. gorilec, 7. eksp lo
zijska kamera, 8. pliJlsl~a šoba, 9. 
zračne odprtine, 10. eksplozijski 
spojnik, 11 . eksplozij sI.:a zaklop'Im, 
12. dušiina loputa, 13. krilni vljak, 
14. svetilka in 15. kavelj. 

Priprava je sestavljena iz 
nega plinskega razvijača in 
zijske kamere, v kateri 
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km'biL
ekspla
nastaja 

v rednih časovnih razlikah poJ, 
iz zmesi zraka in acetilenskega 
plina. V pripravi gori s talno 
slenj, čigar luč je ponoči vidna 
daleč okoli . Eksplozljsld plamen 
udarja skozi zaklopko in zaradi 
sunka zaniha obešena, 8 kZ Lež1m 
priprava. S slike n e bo težH:o raz
brati kako je priprava izdelana. 

Karbilni plinski razvijač (1 - Gas
cn lwickler, gencrat.cur dc gaz) je 
kotel s karbHol11 za razvijanje pli
na; na njem je privit z dvema kriJ
nima vijakoma (2 - Fltigelschraube, 
vis A ailette) vodni tank (3 - Was
serbehalter, n!servoir d ' eau) s pol
nilno odprtino (4 - EinW1I6ffnung, 
ouverlure de rcmplissagc). S pipo 
(5 - Wasserhahn, poiutc3u » urejamo 
poljubno razvijanje plina ill s lem 
za radi sprcminjanja kapljanja vode 
v I,al'hil", časovJ\o razliko polwv. 

Za ,"arslvo gozdov zadostuje pok 
vsa kih lG- 20 min., v sadovnjakih 
pa vsaki h 3- 5 minul. Ena polnil ev 
z 1 kg karbila zadosluje torej za 
ddovallje skozi 15- 20 ur. 

Na razvijaču je gorilec (6 - l)rcJ.l 
ner , !Jec), lri sega s spod njim kOJ1 -
cem v sLcJd euo, svetilln (Jatcmi) po
dobno posodo. V njo prihaja aceti 
lenski pUn za s talni plamcll , ki raz
vija močno, daleč okoli vidno sve
tlobo. Ob s trani razvijača je eksplo
zijsJw kamcra (7 - ExplQsiollSkalll 
mer, cham bre <1. cxplosion), v katero 
vodi od spodaj plmska ccv z me
šanim plinom. V njo je Ludi iz nlZ
"ijača napeljaIla plinska šaha (8 -
(~asdlisc, huse de gaz), skozi ]{a
tera prihaja plin, Id potegnc s seuoj 
zrak skozi zračne odprli.u c (~J 
OeffulU1g, OVerhll'e inferieure) ; la
ko se tvori eksplozivna plinska zmcs, 
Id gre po mešalni plinsl.;:i ccvi v eks
plozijsko kamero in jo neprestano 
napolnjujc. Končno dospe nekaj mc
šanega plina iz kamere skozi spoj
nik (10 - N ippel, raccord il. vis) do 
plamena in se vžge. Gorcnjc se raz
ši ri uaznj v kamero, povzroči že
lj en i pok, pri čemer se pokažc s]w
zi zaldopko ( 11 - Klappe, valvc) bcl 
plamen. 

Sicer se La priprava zaradi glaslle
ga poJmnja ne more rabiti povsod , 
vend ar pa bo mru'sikjc lwrislna" . 

S. 

• 



m 

Dopisi 
PEC ZA POOGLJEVANJE LESA. 
Izumitelj in lastnik patenta: direk· 

tor gozdov izven službe Adolf Hol
tel, 116dling (Germanija) ; patent je 
javljen Y U1l1ogi b državah . 

Izdelovanje teh novih peči za yo
ogljevul1je lesa se bo kmalu zace.lo 
na veliko y 'serijah v Nemčiji. 

Kakor je sedaj predvideno, se bo
sta izdelovala po velikosti dva tipa , 
ki sla se praktično preizkusila v leku 
več let 1..:ot zelo lahIco prenosljivi 
naprav i, in Lo : ena za cu m S lesa 
za poogljev3nje in druga za 5 m:i. 

Kdor želi imeli to pripravo sLalno 
na enem mes tu, si jo lahko pač lako 
zgradi, da en del vzida in si potem 
po volji in potrebi napra\"i velikost 
prostora ~a les, J~i se meče v peč . 
IZlI.mitclj lahko dobavJja načrte za 
tako gradilev. 

Izčrpne objave s s likami in cenami 
bodo po izdelavi na razpolago y se
rijah . 

Las lnik patenta bo dajal dovolj e
nja za izdelavo peči v posameznih 
državah pod sta1Jlimi pogoji. 

Pr av lako bo dajal do\'oljenja za 
pogon in izdelavo Bozdl1im poscs tni
kom itd ., ki žele aobivati take peči 
iz Nemčije. 
Peč prelmša konst ru kcije, ki so 

dosedaj znane, v s ledečem: 
1. Proces poogljcvanja se vrši po-

l)oll1Ol11a aVlomat i čno brez kaJ~l'šncga 
wli sodelovanja ali nadzorstva. (Pri 
peči s 5 mS n. \)1'. Iraja ves proces, 
vk ljučno z napo njc\'anjcm pe6, žga
njem, ohlajc\,~ll1jem in izpraznilYij o 
oglja približno 40 ur i od tega odpade 
34 ur samo na proces poogljevanja. ) 

2. Pogon peči se more vrš iti na 
vsakem mestu neodvisno od le ln ega 
časa, zunanje temperalw·e in sla
bega vremena. 

3. Njeno poslavljanje ni od,"isno od 
tega, ali je 11a tem mestu voda ali Ile. 

4. Celo v najbolj suhem letu ni pri 
tej peči nobene nevarnos ti za ogenj i 
peč lahko nepres tano stoji v po
gonu sr edi suh ega lesa in v prosto
rih razuih naprav za predelavo lesa 
(žage itd.). 

5. Vse glavne vrsle lesa se dado v 
njej popolnoma poogljen iti. 
, 6. Ravnanje s pečjo je tako eno
s tavno, da se mu lahko vsakdo pri
vadi v nekaj dneh. 

7. Zelo enostavn a priprava za ~o-

"aj~l1je zraka in odvajanje plinov 
<? l11ogoča izdelovanje lesnega olja po
yoljnih lastnosti iz ,"seh vrst lesa. 

8. CelQ. .pri največjem lahko pre
nosljive)]] tipU! s [} m3 ne tehta naj
težji dc l več kot 65 kg, tako da se 
la hko peč Odpravi cefo v najvišje 
bregovite gozdove na iiva lski h to
vornih sedlih. 

9. Lesno oglje se jemlje iz peči po
polnoma oh lajello in suho, I;; er voda 
pri ysem postopku. ni prav nič po
trebna. 

10. Zaradi popolnoma nove in na
menu primerne konst.rul\Cije peči, da
je proces poogljeval1ja mllogo oglja, 
kar se ne dogaja y nobenem drugem 
aparatu za poogljeval1je lesa. Zalo 
lesno oglje, izdelano v tej peči, dalcl: 
prekaša vse druge vrsle oglja. Celo 
oglje iz lesa iglaveev: izdelano v tej 
peči, ima čez 90 0/ 0 ogljika in izka
zuje najvišjo goriino Yrccinost; prclw 
8OGO kal . kg. 

11. Po vsem tem je lesno oglje iz 
teh peči izredno primerno kot po
gous];;i material za naprave Ila plin
ske genera torje z upornbo lesIlega 
oglja, 1):1 lu di za on o poganske u a
pl'ave, ii sloje stalno na enem meslu. 
kakor tudi za molorna "ozila. Dalje 
jc primerno za izdeluyo briketa (les
nega oglja) kot pogonsl~ega materiala, 
ki se s icer ne more proizvajati iz 
oglja navadnih gozdnih ogljarjcy, pa 
tudi nc iz oglj a s prcmajhno koli
čino ogljika, ki se dobiva v retortah . 

Ta konstrukcija peči z dvcma Li 
poma, ki smo jih y uvodu nayedli, 

j·e bila v Avs triji pod uradno kon tro-
0i s podpiranjem državnih oblas ti 

je bila dolgo časa preizkušana in 
nje izdelonll1je končno u radno pri
poročeno. 

Navedeno analizo lesncga oglja je 
izvedel državni poizJmsni zavod. 
Uradni zapiski o pravilnosti nave
denih lastnosti peči v zgoraj navede
nih t očkah od 1- 11 se nahajajo 
sedaj , po popolni prildjučilvi Avstri
je, pr i: Dienststelle des Reich s
kUl'3loriums fUr '\lirLsch aftlichkeit, 
\Vicn 1, Slubering 8- 10. Nadaljnj a 
pojasnila se lahko dobe pri izumi
telju. 

Iz Odbora za propagando domačih 
goriy pri minislrstvu za gozdoye in 

rudnike in Kmetijske zbornice 

161 



Lovstvo 

N agra(le za ubile divje svinje. 

Po čl. 34. banovinske lovske uredbe se plačujejo za pokol1čane divje 
svinje iz sredstev banovinskega lovskega sklada lovcem (s trelcem) denarne 
nagrade. 

Po čl. 35. Ic uredbe znaša nagrada za ubito divjo svinjo brez razliJ{c 
spola: 150 din za kos. težak nad 80 k!! (neizlrebljeno) j 100 din za kos, 
ležak pod 80 kg (ncizLrcbljeno)j in 50 din za mladiča pri sesell . 

Denarna nagrada se nc prizna lovcu (s trelcu) za divje svinje, ki so bile 
ujete, uslreljene ali ubi te pri takih gonjah.: ki jih je odredilo občno 
upravno oblastvo v smislu §§ 36. in 37. zakona o lovu (člen 36. banovin .. 
sl{c lovske uredbe). Pač pa se lahko mcd udeležence (strelce in gonjače), 
ki so se odzvali pozivu občine na pogon, odrejen po občnem upravnem 
oblas tvu, razdelijo iz sr edstev banovinskega lovskega sklada nagrade za 
po končane divje svinje v gori označeni višini. Vendar teh nagrad niso 
deležni olli , ki jim je pripadla ubita žival; pri oblas lveno odrejenih 
gonjah namreč pripada ubila divja svinja onemu, ki jo ubije. To določilo 
pa ne velja za divje svinje, ki niso bilc ubile na oblastveno odrejenih po
gonih; divje svinje, ubite na zalazu ali drugače, ali na taki gonji, Id jo 
je odredil oclnosno priredil lovsld upravičenec sam, so namreč last lovskega 
upravičen c.:'1 . 

Vodji oblastveno odrejene gonje gre, nc glede na uspeh gonje, iz 
sredstev banovinskega lovskega sklada i1nevnica 100 din , ako ni lastnik 
lastnega lovišča al i zalmpnil; občin skega ali kakega lasblega lovišča. (Cl. 
3G. banovinske lovske ured be. ) Vodji gonje, ki jo pl'ired i lovski upravičenec 
na lasblo pobudo, imenovana dnevnica jz sredstev banovinsl;;ega lovskega 
sklada ne pripada. 

Glede lela 1938. ubitih divj ih SYll1J ul iz banovinskega lovskega sklada 
izplačanih nagrad bodi v sl edečem navedenih nekaj podalkov ; 

Samce\' Sa mic Skupaj 
Sle\,. Okraji I teža I teža I teža mlad i čev št. v J;;g št. v kg š t. \' kg 

Kočevje 39 2787 30 1941 69 4728 6 
Crnomclj 1 3s 9 781 10 819 -

Brežice 2 311 3 286 5 597 -
Novo mesto 2 137 2 145 4 282 -
Ljubljana 2 320 1 82 3 402 -
Smarj e pri J elšah 1 68 1 102 2 170 -
Pluj - - 2 148 2 148 -
Maribor d. b. - - 2 87 2 87 -
Litija 1 120 - - 1 120 -
Skolja Loka - - 1 85 1 85 -
Laško - - 1 605 1 60 -

Skupaj 
1 

48 
1 

378 
1 

52 
1

3717
1 

100 
1

7498
1 

6 
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Leta 1938. so bile v dravski ballovini ubite 103 divje svinje. Od teh 
je bilo 97 odraslih in 6 mladičev pri sescu. 

Izplačanih pa je bilo leta 1938. 106 nagrad, in sicer 91 nagrad za 
leto 1938. in 15 nagrad za konec leta 1937. pokončane divje svinje. Za 
12, leta 1938. ubitih, svinj za nagrade nikdo ni zaprosil; zato se niso 
mogle priznati. . 

Iz razpredelnice na prednji s trani je. razvidno, v katerih okrajih so bile 
ubite divje svinje, za katere so bile leta 1938. priznane in izplačane nagrade. 

Izkazana je tudi teža odrastlih komadov. 
Od živali, izkazanih v prednji tabeli, je bilo težkih nad 80 kg 52 kosov. 

Za 51 kosov se je izplačalo 7650 din nagrade, dočim se za 1 lms nagrada 
ni priznala, ker je bil ubit na oblastveno odrejeni gonji. 48 kosov je 
bilo težkih pod 80 kg in se je za nje izplačalo 4.800 din nagrade. Za 
6 mladičev se je priznala nagrada 300 din. 

Za oblast-veno odrejene pogone se je vodjem pogonov priznala na
grada 500 din. 

Vseh nagrad skupaj je bilo torej 13.250 din. 

Teža posameznih ubilih divjih svinj je bila sledeča; 

Teža v ]( g kosi Teža v J;;g kosi 

181 1 81 1 
165 1 79 1 
160 1 7i 1 
155 1 72 1 
152 1 70 2 
150 1 69 1 
146 1 68 2 
139 1 60 3 
137 1 58 1 
130 2 57 1 
120 2 56 1 
115 1 55 2 
!lO 1 51 1 
106 1 50 6 
105 4 ,15 1 
104 2 42 2 
103 2 40 4 
102 2 38 1 
100 1 35 2 

95 4 32 2 
92 2 31 2 
91 2 30 4 
S9 1 27 1 
88 2 26 1 
S7 ,1 2,1 1 
S6 2 23 1 
85 1 22 1 
84 2 21 1 
83 1 19 1 
82 3 

6 mladičev ni bilo stehtan ih 

Ing. Anion Sivic 
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Gozdarsko šolstvo 
IZl'csljc drž. nižje gozdarske šole v Mariboru za I. 1937/38. 

Objavilo ravnateljst\"o 1938. 

S šolskim le tom 1936/37. je bil na gozdar ski šoli v Mariboru ukinjeu 
dvoletni pouk. Ministrstvo za gozdoyc lJ) rudnike je na podlagi čl. 33. 
uredbe o organizaciji tega minis lrstva iz 1. 1936. z odlolwm z dne 10. ja
nuarja 1937, št. 3683 adl'ediLo, da se ima s šolskim le lom 1937/38. uvesli 
enoletni pouk. 

Ovole l.lla 11ižja gozd~u'ska šola je bila odprla 15. jan . 1931. 
Organizacija te šole je bila izvedena po pravilniku, ki je bil odobren 

\
JO g. ministru za gozdove iu rudnike z dne 30. jan. 1931, št. 35.000. 
)0 lem pravilniku je bila ta šola državn i zavod Lel' so š li stro'ški za 

šolske naSla V1Jike iz budže ta mini slrstva za rJQzdovc in rudnike, oslale 
stroške pa je krila dravska banovina. V 1. 19:h. je prevzela vse s troške 
za vzdrževanje nižje gozdarske šole v Mariboru ciravslm banoviua. 

V dvolelno šolo so se sprej emali novi g:ojcnci vsako drugo lela. Vseh 
absolvcntov dvole lne aozdarske šo Ic v Marihoru je 53j VS1 so večidel 
nameščen i kot gozdarsl:o-lehnično pomožno osebje v javnih ali zasebnih 
službah . 

D\'olelna nižja gozdarska šola v ?I[al'iiJOl'll je imela po odloku mini
strs tva prosvete značaj nepopolne srednje šole j njeni absolvent i imajo 
kvalifikacijo po § 45, odst. 1 zakona o uraduikih dotlej, ko ostallejo \" 
tej s tToki. 

Po is tem od loku minis trs tva pros\'ctc ima sedanja enoletn a nižja goz
darsl,a šola značaj speCialne strokovno šole, kalere absol\'entolll - dokler 
so zaposleni \' gozdarski sL roki - pripada Jn'al ifikacija z\'aničniko\' po 
§ 10. zalwna o unld nikih. 

Po izveslj u ravnateij stva nižje gozdarske šole v Mar iboru je trajala 
v šotsl{em le tu 1937/38. enoletna šola od začetka oktobra 1937 do konca 
julija 1938. Sprejetih je bilo v zavod 27 internistov in 1 ekste:rnist. To 
šlevilo se je do konca šolskcaa leta skrčilo na 26. 

Vsi gOJcJ1ci so bili naši (lržavljani, in lo H iz dravske, 1 iz cluna\'ske, 
1 iz priI11 orsl~l', 2 iz vardarske, 8 iz vrbaskc in 2 iz savske banovine. 

Teorelični pouk jz gozdarstva j e bil z(i'ru7.en s prakličnimi vajami, 
Id so se vl'šile - ker šola še nima svojega u<:;nega gozda - v zasebnih 
~ozdovi h bližnje mariborske okolice. V gozdn i clrevesllici ljubljanske po
aružnice Ju goslov. gozdarskega združenja v Bučah so imeli gojenci pri
liko sezIHU1iti se z vsemi glavnimi deli v dl'cvesnici. V gozdovih Počil
niške~a doma Nj. Vel. kraljice Marije pd Sv. Martinu na Pohorju so se 
nada1~evala 1. 1932. priče1a pogozdm'all1a in gOjiLvena dela. 

1\ il lwncu šolskega I c La~ t. j . od 23. do 29. JulUa 19~, so bili skl~pn i 
izpili. pri Imtcrih so dobili 3 kandidati odlično, 4. prav dobro, 14 dobro 
in 5 zadostno oceno. 

Hazen rednega pouka sla se \Tšila na gozdm'sl;:i šol i dva osemdnev1l3 
tečaja za 100'ske čuvaje. Oha tečaja je obiskovalo 40 lovskih ču\'ajcv iz 
o!\oliša mariborskega lovskega društva. 

V šolsl{cll1 le tu 1937138. je sodelovala šo la pri raznih gospodarskih iu 
splošno lmltllrnih prireditvah v .Marihoru, tudi n a državnih in verskih 
proslavah je bila šola redno zastopana po ravnateljstvu. 

Kakor prejšnja leta se tudi med absolventi šolskega letnil;;:a 1937/ 38 
pogreša naraščaj naših gozdnih kmetij s Pohorja, Kozjalw, koroških planin, 
lZ gOl'l1je Savinj ske doline jn z Gorenj skega, ki mu je gozdarska šola v ~'[a
ribol'n v prvi vrsti namenjena. :leleli bi bilo, da bi to šolo obiskovali 
raze.n listih, ki iščejo službe, IlIdi kmečki sinovi, bodoči gospodarji gozd
nih kmetij, da s i tako že v mladih le tih pridobe primerno, za gospodarski 
napredek in blagos tanje svojc domačij e l)otrebno gozdarsko st rokovno 
znanje. rn~. Janko U r bas. 
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar 
(Se = Ing. Franjo Sevnik pomen drugih kralie glej na s tr. 211) 

cepljen les - cijepano drva, cel)ano 
drvo, Spallholz 

cepljenje - cijepanje, cepanje, Spal
len. 

drva - ogrijevno drvo, gorivo drvo, 
Brennholz 

gozdni (]elavec. 
\Valdarbeiler 

ŠUl11ski radnik, 

ko))išče - ugljiš te, kopišle, upin~ 
KohlsUille 

kopa - žešnica, Meiler 
krčiti - krčili, roden 
oglje (S) - drveni ugalj, ctlomr, 

Holzkohle -
V mojem scs tavku "Kuhanje oglja 

v prevoznih pečeh", priobčen em 
v 2. številki Gozdarskega ves tnika, 
ste popravili besedo "oglarslvo" v 
"ogljarslvo". S tem sle se pregrešili 
proli t1zakonj enemu Breznik- Ra
movševemu "Slovensl{em pravopi
su". Zase sem bil vedno mnenja, da 
je pisava ogljarstvo pravi.lnejša, če
prav sem se v svojem članku držal 
Breznik- Ramovša. Za vsaJ,;: prim.er 
sem pa naprosil za mnenje še gospo 
prof. l{oštiala. Sporočil mi je v 
stvari sledeče: 

Ce pogledatc ,,2ivlj en je in svel", 
19. lmj. , 2. št. (z dne 11. I. 1936. ) 
"Dodatek k članku o novem jezi
kovnem zakoni Im", najdete tam od
govor na vprašanje pisave oglar 
- ogljar. - Stvar je tajmIe: 

Besedo ogel l,ein Slli ck Holz
kohle" (tudi za risanje) so pisal i 
Valjavec (18i8. v Radu, Cigale (1880.) 
v "Terminologiji") in morda še 
kak pisec z mehkim Ij: ogelj . Sol
ska .:in uradna pisava pa je že 
davno "ogel", ker izgovarjajo Go
renjci (v) ogu. Toda skupno ime 
(collcctivum, Sammelname) oglj e 
" I-Iolzkohie (n )" ima seveda mchld 
lj , ker je ogel - pripona - je. 
Gotovo pa je, da ogljar žgc (al i 
kuha) oglje (colI.), kakor zeljar v 
Trnovem sadi in prodaja zelje, ne 
zeli žganjar pije žganjc, - to bi 
plediralo za pisavo ogljar, 1ako 
bi bilo prav ludi po gorenjsJd 
izgovorjavi (v) oglar. Ce bi govorili 
"ogvar", bi bilo lmjižno oglar. Ta
ko so pisal i Drobnič (1858 "Slov.-

n em.-italijanski besednjak") j Valja
vec (1878. "Prinos k novoslov. nagla
su" v "Radu'\ 45. knj. ), Ferjan
čič-Rebek-Savec (1921 "Zač. 11.
slov. kern. terminoL") in morebiti 
še kdo. Ali v pravopisnih zadevah 
vlada konservativnost, oz. princip, 
da se naj gleda boJj na usus (ty
ranuus) kot pa na gramatiko in 
lingvistična pravičnost. In po kOLl
servalivnem načelu imajo Brezni
kov Slov. pravopis (1920), Brezni
kov-Ramovšev (1935.), Glonarjev 
"Slovar slov. jezil .. a" (1936) samo 
pisavo oglar - kakor že Janežič 
(1815. Ročni slovar, slov.-nem. del), 
Pleteršnik (1895. Slov.-nem. slovar) 
i. dr. Tako tudi oglen, - levec, 
- lencti. 

Salam, oblastvam in uradom je 
banska uprava zapovedala, naj se 
ravnajo po Brcznik-Ramovševem 
"Slov. pravopisu". 

Iz tega odgo.vor a posnameL11, da 
je sicer pisava "ogljarstvo" pravil
llejša, da pa je zarad i enol:llosti 
pisati besedo raj ši brez j. - [Se] 

okrogel les - oblo dTvo, Rundbol7. .. 
)Jodiranje - ObaraJljc, r ušCJJje, F~n

len. 
podirati 'obal"ali, rušiti , ffUlen. 

Drevesa podiramo s sekiro, z 
žago, s seldro in žago, s la"ČCJ1j clll~, 
z vijekom, stroji, eleklriko in raz
strclili. 

I. osek (1I/ G8) - Beseda pomeni mno
žino posekanega lesa. 

sekanje - s ijct::enjc, sečenje, Hanen 
tanmski les - lanin sko drvo, Tan

nillholz 
lesanje - tesanje, Beschiagen 
lesan les - lesano drva, gezimmer

les Holz 
vmesna sečnja ( f; 93) - krajše bi se 

moglo reči "medsečnja" za " Zwi
scbeunutzung" j saj imamo po
dobne besede : medldic, medvladje 
i. dr. - [Su] 
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Lesna trgovina 

Jugoslovauska iudustrija. 
Po najnovejših podatkih je bilo v Jugoslaviji lela 1938., 2976 industrijskih 

podjetij, katerih produkcija se je cenila v lanskem letu na 14.517,000.000 
dinarjev. 2ivežnih industrij je bilo 833 s produkcijo 4.2 milijarde, lesnih 
396 s produkcijo 1.7 milijarde in tekstilnih 306 s produkcijo 2.23 milijarde 
dinarjev. 

Koroški lesni izvoz v Nemčijo. 
Lesna trgovina Koroške se je v zadnjem času popolnoma preusmerila. 

Po poročilih Koroške banke je bil ves lesni izvoz do marca 1938. leta 
usmerjen v Italijo. Po priključitvi Avstrije k Nemčiji pa gre ves žagan 
les v NemčijO. 

Do'govor med jugoslov'a'nsko in nemško papimlo industrijo. 
Jugoslavenski kurir poroča, da je bil mcd jugoslovansko in nemško 

papirna industrijo podpisan dogovor glede prodaje papirja na jugoslovanskih 
trgih. S tem je izločena konkurenca med obema industrijama in izključen 
nemški papirni dumping v Jugoslaviji. Nemška indusb'ija pa bo izvažala v 
Jugoslavijo še vnaprej iste vrste papirja kot dosedaj, tudi nmožina llCIIlM 
škega izv~)Za bo ostala na isti višini; približno 160 vagonov na leto. 

Višek jugoslovanske celulozne produkcije prodan za 10 lel ''naprej? 
Neka inozemska finančna skupina namerava kupili vsp izdeU\:e jugo

slovanske celulozne produkcije, ki ne bodo porabljeni v Jugoslaviji; v 
ta namen je pripravljeno večje posojilo v devizah. RaČlma se z letnim 
nakupom za 70- 80 milijonov dinarjev. 

Sprememba žele7iniške tarife na l\lad'žarskem. 
Po vesteh "Pester Lloyda" bodo madžarske železnice revidirale želez

niško tarifo za prevoz lesa tako, da bodo postavke za razdalje pod 100 km 
znižane, nad 100 km pa zvišane. 

Izvoz poljskega lesa v Spallijo. 
Inozemski trgovski časopisi poročajo, da je Poljska lesna trgovina pri

pravila pot za izvoz večjih množin lesa v Spanijo, ki se zanima zlasti za 
hraslove doge, žagan gradbeni (stavbni) les, železniške pragove in brzo.., 
javne drogove. Povpraševan je za dogami je baje večj e ko kapacitela poljske 
produkcije. 

Romunskemu lesu se obeta dober lesni izvoz v Italijo. 
Romunski izvozni krogi pričakujejo u80den lesni izvoz v Italijo in 

pravijo, da se ni bati ruske lmnkurence, ln da ne bo mogla nadomestiti 
nel{danjega avstrij skega izvoza. 

Romunsko-francoska trgovska pogodba. 
Pred kratkim j e bila podpisana nova romunsko-francoska trgovska po

godba. ki bo omogočila bolj živo trgovino med obema državama. V tej po
godbi je znatno znižana francoska carina na les, čigar kontingent je po
večan za 40.000 m3. Les se plača po svobodnih devizah. 

Romunija izvaža les v TurČijO. 
Turčija je kU1?i1a y RomW1iji večjo množino lesaj prvih 300 vago

nov je že odposlamh. 
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Lesna Irgnvina Slovenije v juniju 1939. 
(Od posebnega dopisnika Gozdarskega ves tnika.) 

Ker je les glavno izvozno blago Sloyenije, je stanje zunanjega lesnega 
lrga velikega pomena za domači trg. 

Na mednarodnem lesnem Irgu ima odločilno vlogo angleški trg, ki 
je največji odjemalec žaganega iglastega lesa. Lesne cene v Angliji odlo., 
čata Rusija in Kanada, ki sta jih v zadnjem času občutno dvignili t 
sedaj so se jima pridružile še sI.::andinavske države. Italija postaja zopet 
močnejši kupec našega lesa; cene so še precej zadovoljive. Ker je Italija 
pokazala pTipravljenost, zvišati nakup lesa, je želeti, da mcrod.ajni činitelji 
izkorislijo vse možnosti za večji in stalni izvoz. Trgovina z Madžarslw je 
trenutno ugodna; bodi pa naša sla'b, da se še i.zboljša in ustali. Nemčija 
je ostala še vnaprej važen kupec našega lesa, toda izvoz .l e oviran zaradi, 
su'ogih sorlirnih predpisov in pozno dospevajočih plačil. Izvoz v Fran ... 
cijo ni iZp01l1il pl'ičakovanj zaradi razmeroma malih premij in preveč 
kompliciranega postopka pri izvozu. Spanija pa bo go tovo postala velik 
odjemalec lesa, zato je nujno potrebna hitra li1nlidacija naših klirinških 
lerjatev iz dobe pred državljansko vojno, da tako pravočasno zased"emo ta 
Iprevažni lesni trg. Mogoče se ne molimo, če še dostavimo, da bi bilo 
koristno_ polrudili se za grški lesni trg, kjer .i e odpadla avstrijska konl.at
r enca zaradi priključitv,e k Nemčiji; razen tega je tamlmj postal pritisk 
romunskega lesnega izvoza manjši, ker romunsko-.gr ški klh-ing slabo deluje. 

Razmeroma ugodno stanje mednarodnega lcsnega trga pa žal ui našlo 
zadovol.iivega odmeva na našem domačem trgu. Producent in izvoznik nista 
mogla doseči pravih cen zaradi zvišanih r ežijskih stroškov in previsoldh 
železniških ter ladijskih tarif. Razen tega ni mogla produkCija slediti 
povpraševanju zaradi hipno se ll1enjajot:ih zahtev glede na kvaliteto in 
dimenzije lesa. Zalo je en del zaloge imel razmeroma visoke cene, drugi -
večinoma večji - pa neprimerno nizke. Pri vsem tem je upoštevati še 
že večkrat omenjeno negativno delovanje nepovezanosti produl.;:cije in 
trgovine ler pomanjkanje organiziranega dela. V ostalem je domači trg 
porabil precej tesanega in žaganega staVbnega lesa ; cene so bile na splošno 
trdne. Omembe vredna je rastoča poraba oglja, ki ima dobro ceno. 

Glede jesenske sezone je težko reči kaj gotovega. Ce se bodo medna
rodne razmere u stalile, je verjetno pričakovati zgodnejših nakupov. 

PO'nudlJe iCI! luzemsl\'a. 

72 - Ključ : praprot. 

Povpraševanja iz inozemslva. 

286 - Pariz: bor ova, smrekova in 
jelkova metlišča, debela 16-
45 mm, zlasti debeline 16, 18, 
20 in 25 mm; sirk za metle, 
dolg približno 80 cm ; lesene 
kuhinjske posode in lesene 
škatlj· e za sir' 

290 - Mani a (Filipibi): išče se sti
ke z našimi izvoznild, ki se 
interesi.rajo za lTgovske zveze 
z Manilo ; 

297 - Montevideo: žagan bukov, jel
kov in borov les ter zdra· 
vilna zelišča; 

299 Koloveč li Psznc: 1-2 vago-
na sirkove slame; 

301 - Aleksandrija : zastopnik išče 

302 

303 

stikov z jugoslovanskimi iz
vozniki zaradi plasiranja nji
hovih izdelkov na egiptskem 
trguj 
Buenos Aires: hrastovi vinski 
sodi; 
Amsterdam : les. 

304 - Buenos Aires : zastopniška 
lvrdka išče borove deske in 
furnirje ' 

Pripomba: Interesenti naj se obr
nejo ~a naslove na Zavod' za pospe
ševanje zunaje trgovine Beograd, 
Ratnički dom. Pri vprašanju naj na
pišejo zaporedno številko povpraše
vanja in kraj. 
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Valute in devize 
Uradni lečaji za julij 1939. 1 čilsld pezos din 1'25 

Fin.nčl)i minister je določil za 1 turška papirnata lira " 34'-
julij sledeče uradne tečaje, po 100 francoskih frankov 11 146'-
katerih se imajo izplačevali takse po tOO švicarskih frankov lJ 1242'-
zakonu o taksah, sodne pristojbine 100 italijanskih lir ,,228'80 

i ~~j,:oleondor. . din 305'- i~ g~l~~~s~~ii~ I~~~~inarjev :: 29~~:= . 
1 zlata turška lira 1) 346"50 100 rumunskih lej ev l1~g:= 
1 angleški funt l) 258'- 100 danskih kron 11 

1 ameriški dolar " 54'SO 100 švedskih lu'oll 11 g~~:= 
1 kanadski dolar " 54'50 100 norveških kron 11 200'-
1 nemška marka " 14'30 100 španskih pezet 40'-
1 poljski zlot . S'30 100 grških drahem . " 
1 bel ga .... :: 9'40 100 češkoslovaških kron ,. 150'-
1 M S'60 100 finsldh mark 11 108"-

pengo . . . . . " 100 Itl'h 1 t 740'-1 braziIijanski milrajs ,, 2'85 e ons a a DV "100'-
t egiptski funt. . . Il 260'- 100 iranskih rijalov . ol 

1 palestinski funt, . ,,256'- Tem tečajem je že prištet pri-
1 urugvajsld pezos , >1 18"70 bitek ("prim"). 
1 argen tinski pezos ,, 12'50 

Mali oglasi 
SUl\IARSKI LIST, mesečna gozdarska 

revija, ki jo ureja univ. prof. dr. 
Levakovic in izdaja "Jugoslovan
sIm šumarsIm udruženje" v Za
grebu, Vukotinoviceva 2., stane 
100'- din lelno. 

Knjiga: Ing. Viktor Novak, Dečji dan 
za pogozd'ovanje, III. del, se dobi 
pri gozdarskem odseku kr. ban· 
ske uprave v Ljubljani in pri 
okrajnih gozdarskih referen tih za 
3'- d iu . 

IZVOZNIKI LESA I Ljubljanska kre· 
ditna banka v Ljubljani in njene 
po(1ružnic{'. v Beogradu, Celju, 
Kranju, l\fariboru, Ptuju, Rake
ku, Slovenjcll1 Gradcu, SpilLu , Si
beniku in Zagrebu, dajejo po
sojila na kIirinšliC nakaznice, iz
dajajo izvozna uverenja in izvr
šujejo "se OS raJe bančne posle, 
Za izvozna uverenja pridejo " 
pošlev zlasti v obmejnih krajih 
poslovalnice banke. 

DRAGUTIN CUTIC - vdova, puš1m!"· 
na in b'govina z orožjem, l\lari
bor, Slovenska ulica lS. Zaloga 
samokresav, avtomatičnih pištol, 
lovsldh pušk in vseh lovskih po
trebščin. Lastna delavnica za po
:pravila, izdelovanje novega orož
Ja, montaža daljnogledav i. t. d. 
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STEFAN KOTER, slavbeno in umel
no mizarslvo, lUaribor, l\lIinska 
ulica 29, telefon 2G-27, izdeluje 
vsa mizarsJ,a dela po arh. načr
tih in ima najmodernejše po .. 
hišivo s talno na zalogi. 

GONILNE JER~IENE iz la najboljše
ga usnja za žas:e, mline in tovar
ne ima. v zalogt Ivan Kravos, :Ma
ribar, Ale]{sandrova c. 13. 

Prvovrsble in cenene lovske in šport
ne srajce, iz~olovljene pa tudi 
po meri nareJene, dobite v mod
ni trgovini in izdelovalnici pe
rila IVAN BAB I C, ~Iaribor, 
Gosposka ul. 24. 

Knjiga: Ing. Mirko $ušleršič, Naš 
gozd, se dobi pri Družbi Sv. Mo
harja v Celju za 52'- dinal·jev. 

Knjiga: Ing. Anton Sivic in Franc 
Žnidaršič, Lovski zakon z zbirko 
lovskih predpisov, se dobi v plat
no vezana za 76"- dinarjev in v 
karton vezana za 611'- dinarjev 
v lisl{arni Merkur, Ljubljana. 

Knjiga: Ing. Vojlw Koprivnik, Ju
goslovanski Jovčevi zapiski~ se 
dobi pri ing. Vojku Koprivniku, 
Beograd, Zadarska 10/1 za 30'
dinarjev. 
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Davščine na gozdove 
Dr, ing. Rudolf P ip a IJ (Beograd) 

Y Ba SI državi 1110 ra vsak poseslllik poljedelskega iB gozdne
ga zemlj išča p l ačali neposredni dnvck Jla donos zemlji šča . Razen 
tega se plačaj o šc dopoln ilni državni davek in razn e doklade: ba
nO\'inske, občin slw, cestne, z,w'a\'s lvcnc iLd . 

Država in saul ouprave imajo dolžnost, da izvršu jejo razne na
loge, ki so splošno koristne, zalo morajo imeti sredstva in dohod
ke. Vsak z.em ljiški posestnik je dolžan, da del svojih dohodkov 
odda državi in sanl0U pra\'fl lll , zalo pa ima na drugi s trani tudi k o
risl i, ker država i zvršuj e del onrIl pos lov) za kalere je moral na P]' , 

Robi nzon sam skrbeli. Davčna dolinosL prav za prav ni nič dnl
gega kot zunanje znamenj e družbene delitve dela in dolžnosli. 

Skrb za sp lošne koristi in dolžnosli lel' skrb posam eznih go
spodarjev za svoje posebne koristi in dolžnosti morala bili v pra
dlnem razm erju in ranloLežj.ll, tc SC prcveč poudarjajo splošnc 
koristi in potrcbc, so posledica l ega yisoki da\"ki, ki jih posamez
niki ne morej o zmagovali ali pa jih zmaguj ejo samo n a la nnčin; da 
se odr,ekajo svojim posebnim koris tim in potrebam v la.1;;o ye liki 
meri , da jim je lo v očiLno škodo, P ri preve likem ozira na pos:1 L11 ez
nil.:.c pa se zanema rj ajo splošno koristi: ceste in železnicc, zdravs[yo 
iu ch'žavnu obramha, šolstvo Hd. , od česar lrpi lako sk upnost ka
kor posameznik. 

Zato je duyčni sistem, uačin, kako se dm"čno brem e eleli na 
posamezne družbene s loje in na posamezno gospodarske subjekte, 
ena najbol j važnih nalog splošne narodne politikc, pa lucli polilike 
posameznih gospodarskih panog, 

Gozdno poseslvo je pr i uas obdavčeno S.11110 z n cposreclniml 
davki in razuim i d okladami na le OS110nlC davl\C, Osnovn i držaYl}i 
(1<.1\"c}.:. na doh odr l.; ocl zemljišča je na ln naču} poslnl temelj , na kn
tcrem počivajo vse os lale dayšč inc. Cc la osnovni da\"ck ni p ravi lno 
iu pr:tyjčno odmerjen , se ta napaka prenaša avlomaUčno lucli na 
yse oslale davščinc . 

Pod laga za . ·od mero osno\' nega d ržanICga davka na dohodek 
od zemlj išča (zcmljarina), je kalas irski čis li dohodek. 

Kalas,trski či s li doh odek za po lj edelska zemlji šča se izračuna 
lako, da se najprej odr edi .I,la~uraln i donos, denarna vrednosl lega 
dOllosa, od le vsole se pa odšlejejo s lroški za obdelovanje in sprav
ljanje pridelka. Seve<\a se pri lem jemlj ejo v račun srednj e pov
prečne vrednosti za v8a}\0 poslm' ko. 

Ta način račLUHUlja kalnslrskeg:1 či s tega dob odka je zelo pri:
mercn za poljedelske kulture, ker dajejo njiva, travnik, vrt, vino
grad itd, vsako lela }leki pridelek; v račUll so jomlje n cko li ko Jet 
in se izračuna sr·cdnji leIni pridelek. Na isLi način sc izraču1laj o ludi 
povprečne cene teh pridelkov , in sl!'oški obdelovanju. 

Cisto drugačen je položaj, če hočemo izračunali kalas trski 
či s li doh odek za gozdn o zem l j iščc, Ce posejemo neko povr šino 
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zem ljišča z gozdnim semenom ali pa posadimo s sadika mi, se prva 
lela nil i od daleč ne pozna, da na njem kaj rasle. Saj je za gozdno 
gospodarstvo najbolj značilno ravno to, da se gozd počas i razvij a. 
Ko km eL v jeseni poseje žito, že čez 9 aLi 10 mesecev požanj e plod 
svojega dela. Pri gozdarstvu je pa lo čisto drugače. E no leto v 
gozdarstvu p omen i komaj Loliko kol ·en dan v polj edelstvu. Pre
leče tud i deset Jel, pa k omaj opnzimo neke spremembe in }Hlprecick 
v r azvoju gozdn o Večina drevesnih vrst n ašega gozda rabi okrog 
100 le t, da se popolnomu razvij e, da' dozori. Seveda zrelost gozdni h 
dreves drugače ocenjujemo kol pa 11. pr. zrelost žita. Les je zre l v 
fiz.i čnem oziru takoj, ko se konča en oletna vegetacij ska perio"cia . 
Dva centiInetra (l'ebela veja ima skoraj ravno tak les kot 50 cm 
debelo deblo. Zrelosti drevja pa ne ocen jujemo po kakovosli lesa, 
lel11 Ycč po kakovosti celega kosa Jesa. Naj\'užnejši s ta debelina ilI 

dolžina lesa; in od teh mer je odvi sna vredn ost. Veja, ki je samo 
2 cm Idebela. se more porabiti samo z.a kurjavo_ Deblo, ki je komaj 
10 cm 'debelo, se more porabiti 'za kole, če je boJj debelo, se že 
lahko porabi za jamski les, za cel ul·ozo ali za tesane trame. $e 
bolj debele hlod c rabimo za deske in dr. Vidimo torej da p orabuos t 
l esa ras te v istern razm erju kot r asteta dim enzij i: debelina iJ1 

'dolžin a. t im večj a je porabnos l, lem \· eč je yreden les in te m 
višjo ceno ima. Podobno je ludi v polj edelstvu. Ce požanje;; zelen o 
žilo, je pridelek m anjši, ker žito še n i končal o svoje rasli ; pora 
bili. ga moremo smi10 za krmo. Zalo je cena zelenega žita ze lo, 
zelo nizka in se n e r azl ikuj e oel' cene n a \, fl dnega S{,llfl. 

Kmet , ki pOŽ3Jlje zelen o žilo, ima torej dve škodi: prvič jr 
dobi.l manj ši pridel,ek, ker j e žel, ko žil o še n i zraslo elo s\'ojr 
pr ave \'·e.1ikosti, drugič je pa ln prid elek po knko\'os1i zelo slab in 
ima nizk·o cen o. 

Zrelost prid'elka se torej ocenjuj e po njegovi porabnos ti , lo 
je lako Z\'ana gospodarska zrelos t. Pri po lj skih pridelkih je ta 
gospodarska zr·elost hkrati tlldi naravna ali fiz i čna zrelost. li lo 
ima največj o in najboljšo porabnost, k o dozori žilna zrno. Ko se to 
zgodi, se ras LI ina posuš i, l·or.ej je zr ela Ludi v fiz ičnem oziru . 

\' gozd-nem gosp-oclarsLvu pa je dnlgače. Drevo je \' gospodarskem 
oz:iru zrel·o za sečnj o takrat , ko so posamezni eleli drevesa kakor 
tudi celotno dr·evo dosegl i naj bolj šo porabnost, ko je torej vrednost 
drevesa relativno največja. 'Toda če drev·o še nadalje pustimo v 
gozdu , se navadno n e bo posušilo , raslo bo dalj e, čeprav bolj po
časi. V tem prim.eru je drevo jz gospodarsk ih ozirov zrelo za posek, 
tod a ni zrelo v fizičnem smi slu. Za gozdnega gospodarja je vedno 
odloči lna samo gospodarska zr e-last. 

Tueti država jemlj e v ozir, ko izračunava ka tas lrski čisti do
IlO'dek remlj išča, gospodarsko zrelost pridelka: računa z zrelim ži
tom, zr-elim grozdJem in sadjem. Ko račlU1a katastrski čis ti do
hod ek gozda, računa z ono množino les:] , ki n aras te na enoti po
vršine v starosti, k·o d'os'eže gozdn o drevje povprečno Syojo go
spodarsko zr elost. Računa se v glavnem s starosij o 100 le t. Kdor 
poseka mlatI' gozd, dobi sicer I1UU1j lesa, ki jr llld i ma n.i vreden, 
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pus lay lj n, da razumno gospodari in CI::! je pridrelal toliko, kot se 
upnlYičeno more pričak oval i ocl pamcll1ega gospodarj a. 

Tudi v gozdarsLnl držaya ne računa S tem, da scknjo nekaleri 
gozdni posestn iki mlado drevj e, da dobijo povprečno lelno manj , 
ko L bi mogli dobili, in da je tudi ed inična cena lesa ni žja, kp t 
bi bila, ko bi gozd dočakal gospodarsko zrelost. Država noče pri
znali posled'ic nerazu mn ega gospodarsLva , temveč prepušča " se 
neugodne posledice takega gospodarstva gospodarju zem ljišča. 

Pr i ra čunanju katas trskega či s tega dohodka z gozdnega zcm
Ij i šča je postopa Li na s ledeči način: Predvsem je Lr eba upošl c\·"Li 
goz'dl v njegovi gospodar ski zr.elos li , ki jo J)ovprcč ll o doseže v 
s larosU 100 let. Na lo je trcba znali , ).;: o!il.;:šn a množina lesa zraste 
na površi1Jski enoli, tor ej na enem bektarju. V ta n a men nam s lužij o 
kot pripomoček prinosue tablicc, razen lega pa se 'lahko v gozc1o"ih 
izn"še še poskusna merj enja . P otem se yzamejo povprečne cene I(,sa 
zadnj ih let za razne sortim enle, ki jih imamo v stoletnem gozdu , 
ill se i z računa vrednost lesa in drv na po vršini 1 hekLarja. Od izrn
čunanc vredn os ti Jesa se odbijejo slroški, ki jih ima gospodar S ču
"anjem in upravlja1Jjcm gozda, pogozdovanj em itd. 

Na la način dobimo čis Lo vrednost lesa, ki je zraslel v gozdu 
v tasll 100 le l. Ka las Lrski čisLi 1:I0l1odek se dobi na la natin , da 
se ta vrednost dc li s številom let, k i so bila potrebna za dosego Le 
vrednosti , v n ašem prim eru moramo Lo rej to vrednost del ili s 100. 

Ko ličnik , ld ga dobimo je katastrski č i s Li dohodek doLičncga 
gozd nega zemljišča. t im boljše je gozdno zem lji šče, tem večji je 
ta 'dohodek in obrablo. Prav za prav bi morala imeti vs.aka 
pa rcela 'drug ka tnsLrski č i sL i dohodek, Loda če bi posLopa li Lako 
n a l Hl1čno , ne bi bi li nikdar z delom pri l.a"nju. Zalo se del o skrajša 
na La način , dia se v posa mezn ih kraj ih odredi več r azredov ]';' 1" [1-

j("'ne yrednosLi zemljjšča , za vsak razred se i z rač una ].ullaslrski 
č i s li dobodek, po lem pa se uvrščaj o posamczne parcele v te vr-::xl-
110stne razredc. 

V Sloveniji je katas ter zcmlj išča organiziran še izza Avs lrije 
i ll so vse p:ll'cele II vrščene v kaLastcr s svojim katastrskim čistim 
(i'o llOcl kom. Ti dohodki so bili i zračlmnni okrog 1870. leta; dohod
ki so bili najprej izraženi v goldinarj ih , pozneje pa so jih okrog 
]900. lela preračlmal i v kro~le. ' 

Ko· smo dobili svojo dl'žavo, so bili ti .podalki že zas tareli in 
izraženi v tuji den arni vrednosti. Zalo je bil leLa 1928. in 1929., 
ko smo d obili zakon o nep:osr-ednih davkih, na n ovo izračunall 
kalaslrsk i. Č'is ti dohodek od Zlemljišč3 , ki je v skl adu s po vojnim i 
r flz ll1 crami iu je izražen v n aši denarni vrednosti, v dinarj ih . 

Ka.kor smo že rekli , se iZTačuna l.;,ataslrski čisti dohodek za 
gOZ'ChIO zem lji šče na ta n ačin , da se či s la vr ednost s toletnega gozda 
'deli s starost jo gozda . Na ta način izračunamo , kolik doh odek 
o'dp·ade na eno leto. 

Recimo; da je čista vrednost s toletnega gozda na enem hekt
a rju 10.000 (linarj ev. Ce delimo to vredn os t s 100, odpade na eno 
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lelo 100 'dinarjev, lo je torej kalaslrski či sti dohodek doličnega 
gozdnega zem ljišča. 

Od t.e vrednosti se plača: 10 odst. državnega osnovnega davka 
'zcm ijnrine in 2- 8 odst. državnega clop'Olnilnega davka, ki je od
visen od skupnega premoženja doličnega davkoplačevalca . Večji 
poseslniki pla čajo v,ečji odsLoLek, manj ši nižji odsLotek. 

Banovinska doklada se računa v odstotkih od vsoLe osnov
nega id'avka - wmljarillc. V dravski banovini je Lo po\'prečno 
okrog GO ·odst. Ravno 11a lak način se računa Ludi občinska doklad~l , 
ki dosega povprečno okrog 100 orlst. z.cmijarinc, razen lega pridejo 
\' račun še cestne~ z'dravs tvene jn razne druge doklaclc, ki zna
šfljo skupno okoli 25 odst. dTžavne z.cm lj::lrine. 

Knkor smo že' rek li , se p l aču j ejo davki brez ozira na lo, kilko 
se gospodari na posc~t\'ui upošlev,ajo se namreč povprcčni do
hodki , ki bi se mogli doseči pri r2'zumncm gospodarstvu. 

Y'zmnim o na primer dVa gozdna posesLniku, od kateriil ima 
vsak 100 h ck tarj ev gozda. Zemljišče bodi čisto enake ).;:akovosli , 
tako 'da so enaki tudi l.::alaslr ski čist i dohodki, s k ~ltel'imi računa 

l,::o.i"nstrska UpraVfl. Na tem zemljišču se yzga,(a pri obeh p osc-'s\
nikih ista vrsta drevja. 

Prvi 'od leh posesLnikov gospoclad lrajno, to je vS[lko lelo 
poseka 1 hektar gOZda, lak'0 da obide v 100 le t-ih vse svoje po
sesL vo; LOl'ej je gospodarska obhodnja 100 let. 

Tndi drugi posestnik gospodari z obbodujo 100 lel , loda ne 
gospodari trajno, temveč poseka naenkral vseh 100 hektarjev tru' 
ima sedaj vso površino zasajeno z enoletnimi drevesci. 

Oba poseslnika plačujela enake davke, ker je kalaslrski elo-
hodek enak , a enaka je tudi velikost posestva. 

Katastrski či s ti d'ohodek pri obeh je 100 d inarj ev na hektar. 
Za vsak hektar se plača ; 
a) 10 ods L. od katastrskega čistega dohodka kot drža v

ni 'Osnovni d 'avek - 'zemljarina . 
b ) 4.5 odst. od katastrskega čistega dohodka kot držav

ni dopolnihli davek 
c) banov. dokl ada, ki ZI1aša 60 ·odst. od zemljarine . 
č) občinska d'oldada, ld znaša v Sloveniji povprečno 

okrog 100 od st'. od državn e z,cmijnrine , 
d ) cestne. zdravstvene in druge doklacle, ki znašajo vse 

10'- r1in 

4'50 din 
G'- diu 

10'- din 

.skupnj približno 25 ,ocisL -ocl državne z,cm ljarhw 2'50 din 
Skupno se plača na 1 h ektar 33'- din 
Za 100 heklarjev pa plačala oba posestnika vsak po 3.300'- din 
Prvi posestnik gospodru'i Irajuo, vsako le lo poseka 1 h ektar 

in od tega dobi či sti dohodek 10.000 di11arjev. Ko plača davke, 
mu oslane 10.000 - 3.300 ~ 6.700 dinarjev, s katerimi svobodno ra7r 
polaga ; to j e njegov dohodek od gozda. Ta posesll1ik se mogoče pri
tožuje, da so davki pr.evisoki, locla vendar ne more reči , da nima 
od nik-od,er plačati teh davščin, saj I11U vendar (!cljo gozd do-
11 0d l"0, oel katerih mora le dcl žrLyovati 'za splošne javne korisli . 

Drugi posestnik je raV110 lako '(lo IŽfl11 : da plača vsako le to po 
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3.300 dinarj ev raz-nih davšč il1 ; rekli smo pa zanj, da je poseka l 
ves goz'd naenkral in ima sedaj Sil Ill O enole tn e na sade. Ti nasadi 
mu seveda lIe dajejo nobenega dohodka , še celo sb'oške im a z njimi , . 
ker se morajo še popravJjati: kjer manjkajo sadike, jih mora 
naknadl10 nasad ili , nasade mora navadno tudi pleli , posebno če 
so um etno zasajenl. 

Davčne upra ve ne 7 ..... ulima, ali ima od gozda dohodke ali ne; 
na osnovi veljavnega zak·ona se morajo '(! avščine v vsakem pri
mem plačat i . 

Ce se vži\rimo v po ložaj , v ka lerem je ta drugi posesLnik) 
smemo pričakova li , da im a še neko drugo premoženje, ki mu 
daj e clohodk·e, ker bi drugače ne mogel pokrivati izdalkov za 
p l ačevanJe d avščin za gozd ) ki sam ne daje nobenih doh odkov. 
'" Lem prim eru gozd ne vzdržuj e sebe in svojega gospodarja, L el1n·eč 
ranIa n<.lspTo Lno, gozd zah Leva lrajnih izdatkov) inv,estici j. 

Tako 'slallj e ni samo začasno, lem več bo trajalo skoraj 100 
Jet. Glavni '(\ ohoeLek od gozda dobim o šele tedaj, ko ga celolao 
posekama. Bekli smo, ela namerava ta gozdni posest11ik gozd po
seka ti šele tedaj , ko bo goZd star 100 le t, k er bo šele takrat dose
ge l svojo gospodarsko zrelost. Nekaj dohodkov s icer lahko pri
ča kuj e od redčcnja , lacia ti niso znalni , ker se elJ'obni materini 
ocl redčenj ne da pO"sod z u speh om prodati. 

Naš goz'etni pos·estnik . bo mora l lor,ej skoraj 100 let pritrgovati 
sebi in svojim, da bo plačeval davš-či"ne in druge s lroške, ne da 
bi imel m edlem kake pomembnejše dohodke od gnda. n es bodo 
imeli njegovi nasledniki čez 100 let od Ich njegovih žrtev velike 
koris li. ce se cene ne bodo spremenil e, bo imel na vsakem hekLnl'ju 
10.000 din či s Lega dohodka, torej na 100 ha 1 milijon. Upanje na 
bodočnos t je vsekakor lepo , Loda 100 let je dolga doba. Vprašffilje 
jC, komu hodn koristile la šLednja jn te žrtve in ali bodo nj egovi 
nasledniki gospodarsko do,'olj razumni in močni , da bodo na
dalj evaJi delo·, ki ga je 011 zače l. 

Gozdno gospodarsh'o je lore j zelo podobno obvezni in trajni 
š ledlIj i, kol so jo uved le pri nas ravue banke. Vsako lela s i od
Lrgaš neko vsolo in jo 'd'običkanosno naložiš, nekoč v bodočnos ti 
pa dobiš vse z obres lmi vrnjeno. 

Vprašanje je, ali je s s tali šča privatnega gospod arja bolj e, 
da štedi na ta način, da "laga svoj denar v gozd, ali pa ela ga 
vJaga v I1raLl iLnico. 

Najbolj varne hranilnioe obres luj ejo danes po 4 ods!. leln o. 
Ce bi vlagal naš gospoe"u' vsako JeLo po 3.300 dinarjev ili bi se 
ti vložki obres tova li po -1 oe~st., bi znesel čez 100 let vloženi kapital 
štirikral toliko, kol če bi vlagal denar v gazel. 

Tega računa sicer ne smemo nckrjlično spreje li . Go lovo bo 
les oe7. 100 lel 7.11<11110 dražji , kot je danes, toda verjetno bodo ludi 
davk i v,ečji. Tudi je golovo, da na vsem svelu ni lclko varne bmlkc 1 

za kalero bi mogli j amčili ) da bo čez 100 lel izpl ača l a vloge, ld 
jih je sprejela; golovo je p il, cia bo im el gozd Lucli v bodočnos li 
Syojo \Ted'n os l. ( I{oncc tll·ih o ~lnji.č .) 
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Šolarji od Šmiklavia (slovenjegraški okraj) sade 
za panji smrekove sadike 

Lojze MlI Š i č (S]-ovcnj Gradec) 
Posek·Q pr.erašča r esje in borovničje. Ze več leL se kosi lod 

resje za il3Sli lj. Z njim vred pokose borov pomladek. Gozdna Ila 
so se zavoljo lc košnje še poslabšala. Zato je b il a košnja resja 
oblastvcno prepovedana ; obenem je bilo gospodarju ukaz<:ulo, cia 
še to pomlad poseko pogozdi z borovimi sadikami: ki so za l:1ko 
zeml jišče najprimernejše. 

S šolsk im upr avileljem sva skicnila, da bo leLošnji dečji dan 
p·rav na Lej poseld. Ker je poses lnik prej el iz SlovcIljegraške bano
\'inske d r,evesn icc 2000 sad ik n avadn ega, rdečega ali gozdnega bora 
in jih j e ludi skrbno posadil , sva skleni la naredili spopol nJ cnilno 
sajenje smreke na boljših mestih, in sicer samo za panji , SCYC na 
njihovi senčni s lrani. 

Najprej jc gozdar razložil posebne gozdne ra zmere za pogozdo
nUlje izbranega zemljišču, prikazal značaj prej šnj eg:l in bodočega 
gozda lel' način sajenja . 

Kopanje jamic je zahlevalo mnogo truda. Sličica kaže, s kakšno 
vnemo sadijo mali šmiklavčanje . Od 9. do 12. ure so posaetili 
300 sadik na mcs Lu 300 posekanii1 dreves . Olrok jc b il o '12. Po 
končanem delu so pohiteli otroci v kolo in zapeli : "Sliša la sem 
pUčko pe t, zapela je kuku .. ," 

Precl IU'alkim sem sreča l daleč nad š mikl avžem dečka, ki mi 
je veselo tirobil: "Skoraj vse naše sadike so se prijele, čeprav je 
bila tam prav hud a sušn." 
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Nekaj misli o trajnostnem gozdnem gospodarstvu 
Mari in Po t o čil i k (Murska Sobota) 

Gospodarsko življ enj e današnje dobe niha mcd konjunk turami 
in lu·izami . Za to je potrebno, da delamo ycdno v skladu s lokom 
dobe. Pri lem nas najbo lj za ni ma, če se more Lucli kmelsko gozdn o 
gospodarstvo p ril agod ili in sledili n ih ajočem u gospodar skemu žh'
ljenj u. 

V nižavj u in gričevju do povprečno 400 111 nadmorske višine so 
kmelije površ insko majhne in "saka ima večinoma le lo liko gozda , 
da more iz nj ega. krili po lrebe domačega gospodar slva. V predgo rj ih 
iu hribi11 so 1\l11cI51.;: a poses tva že nekoliko r azsežnejša. in imaj o po
lovico in več površine p ok rite z gozdom. V višj ih lega h po go rah 
so kmel ij e n aj večj e in dobij o večino donosov iz gozda. Gozd je 
vsem kmetija m n uj no po lreben; vendar pa ima pri vsaki od Ich 
glavnih treh lipov km elij n17. li čn o vlogo. 

Nižinski in gričevna ti gozdi imajo p redvsem nalogo, da r ed no 
in zadostno p ro izvaj ajo ma teri al , ki je p otreben za domačo in 10-
kalilO por abo (s lel ja , drva in gospod arski les). Ka ko važIlo je prido
bivanj e s te lje, nam pričaj o p rim er i, kj er posestn iki ohranjajo gozd
n o ch·evje do p opo ln e fi z ične sta r os ti samo zaradi produkcij e lis Ija. 
Neka tere kme lij c nimaj o :niLi to liko gozel a) da bi kril e domače po
trebei le mor ajo vsako le lo r edno kuponl ti s teljo , drva in gospo.
daJ'ski les. V h r iboviWl legah j e gozd za kmetij o odl očilnega gospo
darskega pomenai kmetij e namreč ue morejo pridela ti dovolj ž iveža , 
lako da jim gozel postaja glavni vir dohodkov. V o bmočju gor a p a 
so k metij e navezane v splošnem i zkljUČilO le na doh odke iz gozdov. 
Zaradi dragega gozdn ega spravljanja, velike nadm er e, sečnih ostan
kov, p oškodova nj a lesa ild . je cena s loj ečega lesa (cena lesa na 
panj u) tudi v času dobrih lržnih cen ra zmer oma nizka. Km etske po
I rebe in dajalve so povprečno vedno enake, torej lud i v času kri zc 
in konjunklure. Za to s lrem ijo kmet ij e v času depresij e upravičeno 
za povečanj em ma terialnih dohodkov. V nižinskih in gričevn a Li h 
krajih lel' v bli žini indus lrij si pomagajo z inten ziviranj em dru gih 
kme lij skih panog, z domačo obrtjo i n z delom v r aznih podjeljiJ). 
V lrribovilih in gar a lih krajih p a s i lahko gmolno j)om ugajo edirio 
le z močnejšim izsekav<-l nj em svoj ih gozdov. S čez l11 crnill1 P OSCk OlD 

pa gre kmetij a gotovemu .propadu n aspl'olL 
Iz leh primer ov mor emo povze ti , da zavisi uspeh km etskega 

gospodar s tva v veliki meri od gozda , T o dejstvo in pa splošni po
men gozdov zaht evata, da gospoclarimo z gozdovi po trajnos lnem 
načel u . Skušal bo m n a ,enosl"avncm primcru razlož iti ~ k aj je lraj
u os tno gospodar stvo. Imamo 11. pr. 1000 dinarj ev in jih n aložim o v 
hranilnico s 5 odst. obres lovanj ell1 . Nato dvigam o vsako le lo le 
obres li , t. j . 50 dinarj ev, in jih porablj amo za kr itj e domačih po
treb. Tako os lane vloga trajno enako velika. Vzamim o pa primer ) 
da enkra t p or abimo poleg r ednih obresl i še sl.o dinarj ev od vloge. 
V lem primem bomo dobi li čez le lo du i samo 45 d inarjev obres li. 

176 

s 



D 

Ce pa hočemo spraviti glavnico na prvol11o m ero, ne smemo dvig
nili dv~ leti nobenih obresLi. Podobno in še teže se nam goji, če 
glavnico še močneje načnemo. 

Ta primer moremo pr.av lepo iJ1 nazorno prenesli na gozdno 
gospodarstvo. Gozdno zemljišče z zalogo lesa je vloga, ki mora osLali 
nedotaknjena. Vsako leto se sme posp.kati le loliko dozorelega lesa, 
kolikor ga lelno .priraste. Seveda je gozdna glavnica primerno velika 
Je ledaj , ko imamo v gozdu normalno zalogo lesa in le tak gozd ima 
Ludi največji prirastek. V času konjunkture bo posestni.k sekal upra
vičeno več, vendar le pod pogojem~ da bo pozneje z zmanjšanim 
posel·wm nadomestil načeto glavnico. 

lVI noži na in vr ednos t leDl ih "obr esli(' sla zelo različni in zavisila 
predvsem od velikosti gozda, kakovosti zem lji šča: drevesne vrsle, 
z:1loge lesa in oddalj enosti od tržišča. Tako moreta imeti n. pr. 
dve posestvi po lesni masi razmeroma enak pril'astek, vendar je 
"rednos t obeh zelo različna. Mnogi posesl:niki) kalerim vrednost 
letnega prirastka ne zadostuje za kritje življenjskih potreb, segajo 
po gJn\,l1ici in tako še bolj zmanjšujejo Jelue "obresli". često primorajo 
posestnike do tega Ludi vzroki, ki so nastali izven njihovega gospo
dars tva, n. pr. nepredviden padec cen, elemenlarne nezgode drugih 
gospodarskih panog, .požar Hd. 

Po l11C?j em mnenju je pob'ebuo gospodariti v kmetsk ih gozdih 
v okviru stroge, t. j . letne ali vsaj dobile (največ petletne) trajnosti. 
Cc poseka posestnik v nižavju in gričevju večino dozorelega lesa, 
mora kmelija več let kupovati gozdne pridelke; kmelija bira dolgo 
dobo, vendar se more vzdržati z dOllosom drugih gospodar skih 
panog ill s poslranskimi zaslužki članov svoje dru žine. Hribovitim in 
gorsk im kmetijam pa povzroča čezmerna sečnja veliko večjo škodo) 
katere nujna posledica je obubožanje ill propadanje. Taki poseslniki 
so primorani posestvo prodati ali izročiti komu .drugemu, )d na
mdno ludi ne more s lakim gozdom uspešno gospodari Li. Tako pro
pada kmelija za kmetijo; gozdovi se pusLošijo, seka se nedoraslo 
drevje, pada lesna zaloga, nmožijo se hudourniki) povodnji itd. 

Gozdna zakonodaja sicer skrbi z gozdnimi policijskimi pr·edpisi 
in gozdar ska nadzorna služba se Lrud i, da v inleresu posestnikov 
i Il splošnosti zavre in prepreči propadanje kmetskih gozdov. Dolž
nost vsakogar je, da po svojih močeh to delo podpre. Med drugim 
je potrebno propagirati in omogočati ureditev ter izkoriščanje kmel
sk ih gozdov po načelu lelnih ali dobnih trajnih donosov. Nujno po
trebno in e minentne važnosti je lo zlasti za dravsko banovino) 
kjer je tri čelrtille gozdnega zemlj išča v rokah kmetskih posestni .... 
kov. Edino z ohranitvijo stalne in trajne, približno normalne, lesne 
zaloge bo mogoče obdržati kmetsko gospodarstvo na dostajlli go
spodarski višini. Istočasno pa je treba skrbeli za obnovo in nego
vanje mladih seslojev. Na tak način se bomo primerno oddolžili 
svojim prednikom, ki so ohranili za nas syoje gozdove, popravili 
bomo delo tistih, ki so gozdove preveč izkoriščati, potomcem pa 
izročili gozdove z normalno lesno zalogo, ki jim bo omogočala so
lidno in uspešno gospodarjenje. 
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Dopisna gozdarska posvetovalnica 

VPRMANJA 

21. Solska kvalifikacija. 
Prosim Vas, sp oročite mi, kakšno šolsko kvalifikacijo za dl'žanlo 

službo daje enoletna državna nižja gozdars}.;:a šola v ~fariboru. 
S. Z. Bovi6 

22. Solska kvalifikacija. 
Kakšno šolsko kvalifikacijo daje za državno službo dvoletna 

državna nižja gozdarska šola v Mariboru? J. N. Ljubljana 

23. Solska kvalifikacija. 
Slišal sem, da ustre'za enoletna državna nižja gozdarska šola 

v iVlariboru iz·obrazbi dv,eh razredov srednje šo le. Vprčlšam Vas, 
če bi kot absolvent te šole mogel iti sedaj v tretji razl'ed gimnazij e. 

Z. D. Valjevska Kamenica 
24. Pogon žage. 

Naša žaga je urejena na p ogon z vodno turbino. V kratkem 
bomo razširili obrat in ker bo turbina preslaba, nameravamo de
lati še z motorjem na lesn i plin. Prosimo Vas za sporočilo, ali 
je možno kombinirati silo tnrbine in motorja na lesni plin za Jlo-
gon stroj ev, ki delajo v neenakonlernih sunk ih . . K. 

ODGOVORI 

15. D<Hnača poraba 'lesa in d:n. 
Na lelo porabi (drva so naznaoena s prm, tehnični les pa 

s m 3) povprečno: 

Ses tčlanska drnžilla brez poseslv a: v Savinjski dolini 6- 7 prm 
;Mogu ). 

Neporočen nčitelj: na P.ohorju 10 prm (Po'dlesllik). 
Poročen učitelj: na P.ohorjn 20 prm (Po'dlesnik). 
Osnovna šola: na Pohorju 1-2 m' in za vsak razred 8 prm 

(Podlesnik). 
MaJa pekarna: v Prekmurju 50- 60 prm (potočnik ). 
Manjša gostilna: v Prekmurju 18-25 pl'm (Potočnik) , 
Kmetija 1 d'O 5 ha: v Prekmurju 6- 8 prm in 1 m' (PDtočnik), 

na Notranjskem 25 prm mehkih (Debevec), v Vojni Krajini 25 prm 
(Popara), na Pohorju 30 prm mehkih (Po'd:lesnik). 

Kmetija 5- 10 ha: v Prekmurju 12-16 pTm in 3 m' (Potočnik), 
na No lranjskem 40 pl'm mehkih (Debevec), v VDjni Krajini 30 prm 
in 3 m' (DobriC), v Vojni Krajini 35 pl'm in 3 m' (Popara), v Pro
kupJju 15- 20 prm in 2-4 m' (Dragičevic ). 

Kmetija 10- 20 ha: v Suhi Krajini 30 prm in 1.5 m' (Turk), 
v okolici Dvora 50 prm in 2 m' (Oberč), v dolini zgornje Krke 
24 prm in 1 m' (StraJl ), v Suhi Krajini 50 prm in 2 m' (Skufea), v 
Suhi Krajini 30 prITI in 1.5 m' (Turk), v Mislinjski 'dolini 7 prm 
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bukovib., 20 prm smrekovib. in 1.5 .111 3 (Cas), na južnem Pohorju 
.JO prm mehkih, 5 prm dračja in 5 m' (Rakovnik), v Gorske m Ko
larju 45-60 prm mehkih, voz tresk in 10 m' (Gašparac), na Notranj
skem 90 prm mehkih (Debevec), na Popovem poJju 50 prm in 
5 m' (Tomaševič), v Vojni Krajini 25 prm in 10 m' (Oblakovič), na 
Fruški gori 65 prm in 6 m' (Petrič). StanIm S o toš e k. 

10. Varstvo goZ\Jov pred dimom. 
Pra"ilnost Vaše domneve je treba dokazati. 
Goidni posesbliki se često upravičeno pritožujejo, da jim za

radi dima odmirajo drevesa ali izostaja obrad. 
Skodlj ivost dima se da dokazati na v,eč načinov: 1. sončna pre

izkušnja (sveže odrezano smrekovo vejico izpostavimo ves dan 
soncu in iglice porjavijo še hu dan)j 2.' smrekove iglice odpadajo 
preje kot po 5 do 7, jelkove pa preje kot po 8 do 10 letih ; 3. 
bukovi listi imajo med žilicami motne pege, ki so na sredi bolj 
sveUe; 4. kemijska analiza lis tnega pepela ; 5. mikroskopska ana
liza listov ali oprašenill cvelov j o. ugotovitev pUl1a v nastm']jeni 
dcževnici\ snegu, bombažu ali dimskem analizatorju. 

V splošnem so iglavci bolj občutljivi kot listavci (v Vašem pri
meru so .mogoče smrečice zavarovane z visokimi bukvami). Sve ... 
lujemo Vam, da preizkusite morebitno škodljivost dima na te ali 
še na kake druge načine. Potrebno je več dokazov, ker se na 
enega ne morele zanesli. Najprimernejši čas bi bila pomlad. 

Glede morebitne odgovornosti industrij e in zakonitih določil 
boste dobili pojasnila v 9. številki Gozdarskega , vestnika. 

Slanko S o toš e k 

20. n,"akral1no žaganje ali prizl1liranje. 
R8zmerjc mcd širino in vBino prizme ter. c!ebcllno žagoyca 

je is lo kot med katetama in hipote11uzo pravokolJ1Cga tri ko tnHUl 
(Pi lagorov izrek! ). Najmanj odpadkov bomo imeli pri žaganjn (priz
miranju) na deske široke '21, 24, 26, 29 in 32 cm, če bomo žagali 
hlode debele na tankem konClt 30- 32, 35- 37, 38- '10, 42- 44 in 
46- 48 cm. Vprašanje je zanimivo in v praksi zelo važno . Treba 
ga bo podrobneje obdelati v posebnem članku in gornje trditve 
utemeljiti s praktičnimi primeri. SLanko S o to šel' 

19. Brllš~lIje žag. 
Slrojno bTušcnje je mnogo točnejše od ročnega; zalo je pri

poročljivo vpeljali ga povsod) kj er koli je to mogoče, zlasti pa v 
večjih obratih. Praksa dokaZUje, da trajajo s trojno brnšeni listi 
10-20 odst. dalje časa kot ročno brušeni, kajti pri strojnem bru.~ 
šenju gre manj jekla v opilke. Seveda se ne izplača nabaviti stroj 
za lesen jarmcnik z enim ali dvema listoma, pač pa žc za en SUJn 

železni (polni) jarmenik. Paziti je tudi treba, da se izbere pri
merna brusna plošča in pravHno nastavi ter da se pri brušenju 
ne zažgo zabavi. Brusač mora imeLi naočnike, StTOj pa sesa!Jlik za 
opil ke (obširneje glej: Ing. dr. J. H. Flatscher, Handbueh des Sii-
gebe h'iebes, Berlin 1929, s tr. 131- 133 !). SLanJm S o toš e k 
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Zakoniti predpisi in okrožnice 

Pospeševanje guzdarsl,'a. 
Banovinski mfhor za propag.mdo gozdarsh'a " ~jubljani prosi ,,:sa 

vzgojna
1 

lnl1LUl'na in slična društva, vse javne Jwrporacije in uslanove ter 
vse ,Privablike, ua sodelujejo pn propagandi gozdarslva v c1ncyih od 
22. oklobra do 5. novembra 1939. 

V leh dn evih se naj vršijo v šolah in drugih primernih proslodh 
predavanja o gozdarstvu, na terenu pa pogozdovanje go ličav in praktični 
pouk o negi, vzgoji in izk·o riščanju gozdov. 

Propagando le jeseni je treba vodili pod ges lom: "Vzgajaj mo dl'evje, 
gozcto\'e in gaje kol zaščito pred zračnimi napadU" 

Pojasnila dajejo banovinski odbor in okrajni odbori za propagando 
gozdar slva. 

Državna kontrola nad izvoz·nm. 
Pod državno J\..)l1 ll\Jlo so pn.;li s l edeč i izvozni predmeti: vse 

vrsle okroglega lesa (klade, debla), oglje v kosIh in v pralu(', bri
keli in oglja (92), stavben i les razen bukovega, vse vrste železl1i'š1dh 
pragov (93), les za izdelavo dog in kaluP J v, les za palic~ kopita (pušk).. 
brzojavni in podobni drogi (94) vse vrsle o ,'ehovega lesa, obdelanega in 
neobdelanega, žir, bor.ov1na in drugi g.ozdni plodi in semena, na dl'ugem 
mesLu nenavedena (98), šo ta (9!J), naravne smole in gume, trde ali mehke, 
naravni balzami, kavčuh:, terpentin, arabski gumi, kolofonija 1'azen surovega 
opija (100). 

Pripol1linjamo, da Lu niso navedeni predmeLi, ki so bili že do sedaj 
pod konLroI-o Prizada ozir. Zavoda za pospeševanje zunanje Lrgodnc. 
Ti predmeti ostanejo še nadalje pod konLl"Olo teh institucij. :Med temi 
predmeti so mcd drugim: pšenica, živina, živalski proizvodi, sadje ild . 

Ugodnosti pri prevozu lubja po železnici. 
Od 20. avgusta t. l. je znižaJla vaznina za strojarsko, sm reko\,o. 

hraslovo, kos tanjevo, macesnovo, jelkovo, jelševo, brezovo, vrbovo in I.;:rhlj i
·'.;:ovo lubje od 27. razreda na 20. razred. Ta ugodnost velja samo za 
prevoz na razdaljo do največ 120 km, za večje razdalje pa ostane yoznina 
Jlcizpremenjena in se bo zaračuoavala še vnaprej po 27. raZl't'du. 

Izvoz lesenih obo'd0'C za sila brez po/rdila. 
Finančni mini·stel' je določil , da se smejo izvažali leseni ohodi za 

sita in drugi lesni izdelki taI'. št. 435, t. la brez pOlrdila o zavarovanJu 
valute. Ta izjema čl. 6. pravilnika o reguliranju prometa z devizami lIJ 
valutami velja za tiste, l,j imajo dovoljenj e nadrejenih oblasli za izvrše
vanje ambulanlnega deja za proizvodnjo in prodaj o lesa v inozcmstvu 
in zadruge, v kalerih so laki člani. 

Neka/eri novi zakoniti predpisi. 
Uz Službenega lista (l!'avsl..:e ban·ovine 1939.) 

Telefonski promet zIlalijo. (80/13) 
KOIlvencija med Jugoslavijo in Vel. Britanijo o ureditvi vzajell1ne 

pOl11ofi v civilnih in trgovskih s tvareh 'pri sodiš6ih. - Pristop Kanade. 
(83/ 14) 

Sprememba v pravilniku o razsodišču ljubljanske borze za blago in 
vrednote. (85/14) 

Odločba o določanju osnove (količine ) za pobiranje uvozniškega pri
spevka za tekoča goriva. (91(15) 

Popravek v pravilniku o uporabljanju sredstev sklada za podpiranje 
zadružništva. (92(15) 
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P.oj~ s nilo ? izvrševanju ~kliv.nc in 'pa~ ivn~ yolilnc: l)]'a\"i ce po uredbi 
o vohl"l svell1lkov, trgovUlsluh, lIldush'IJ slnh lil obrLllIh zbol'l1 ic. (gi/ IG) 

PoiJiranj e posebnih taks za potrdila zavoda z:a pospeševanje ZUI1 ::lIl jc. 
Irgovine. (101/16) 

Popravek v seznamu predmetov, ki se morejo uvažali iz ueklil'inških 
držav salllo z odobritvijo Narodne banke. (102/16) 

P r av ilnik o razdelitvi področja posamrznih s trok pooblaščeni.il inže
nirjev. (104/17) 

Pravilnik o opravljanju s lrolwnlcga izpila za poo blaščcu c inženirj e 
gradbene, arhitektonske, kullurnotehnične, gcodelsko-kullul'no tehnične, stroj-

I ne, lad ij ske in el cl~lro teh ll i čne s troke (113/19). 
Uredba o spremcmLi uredbe o lrgoyinskih obratih \'('I il,ega o bsega 

(116/ 20). 
Telefonski promet z Nemčij o (119/ 20). 
Imenik čl anov razsodjgča ljubljanske borze za blago in vrednote, ki 

niso član i borze (120/20). 
RazO"las o proračunu mestne občine lju bljan ske za lelo H139/ 40 (134/2()). 
Uredba o spl'emembi u redbe o zaščiti denarnih za\'odov in njihovih 

upnikov (odst. 1. in 3. čl. 20. - 136/24). 
Uredba o spremembi uredbe o prekinitvi zastarc\'anja kme lskih me

nic (137/ 24). 
Ukaz o občni amn es tiji za kazniva dejanja~pres lopke (142/ 25). 
Uredba z zakonsko močjo obrezplačnem preskrbovanju lj udstva z 

zcl!'avili biološkega izvora (143/ 25). 
Navodilo za oskrbo države s Lekočim gorivom v mil'u , pl'ipravlj encm, 

mobilnem in vojnem s tanju (144/ 25). 
Avtentično toLmačenje odsL 1" čl ena 19. uredbe o zaščiti denm'nih 

zavodov in njihovih upnikov (145/25). 
Pojasnilo o ocarinjenj u terpentinu ( lerpenlinovc smole) iII surovcga 

borovega kau"ana (147/ 25). 
P ravilnik o banovinskem proračunu dravske banovinc s proračullom 

izdalkov in dohodkov za leto 1939/ 40 (149/26). 
Pravilnik "Bednostnega sklada" dl'avskc banovine s proračunom za 

Ic lo 1939/ 40 (150/26). 
Odločba o sedežu in teritorialni pristojnos ti oclde llw \' kontrole mcl' 

(153/27). 
Popravek v posLo vnem redu di sciplinskega sveta inžcnil'sl,ih zborni C 

(155/27). 
Tclefonski promct z Italijo (.156/27) . 
.Razglas o proračunu mestne občine celjske za leto 1939/ 40 ( 1.57/27). 
Hazalas o proračlUllI mestne občiIl c Ptuj za le la 1939/ 40 (159127). 
Uradne obj ave Narodne banke: navodila rtiede terjale\' iz izvoza v 

svico; navodila o neposrednem izdajanju potrcYU izvoznikom po poobJa
~čenih denarn ih zavodih (160/27). 

l'redba o narodnem zdravstvenem sldadu kralj evine Jugos lavije (162/28). 
Pravil.nik o opravljanju državnega s trokovnega izpita uradnišldh pri

pravnikov, diplomiranih pravnikov, pri oddelim za vrhovn i gozdarski llad ~ 
zo r, oddelku za upravo državnih gozdov in pri gozdnih ravnale Ij stvih 
ministrs tva za gozdove in rudnike (167/ 29). 

Pravilnik o opravljanju stTokovnega izpita za pooblaščene in ženi rje 
agronom ske stroke (175/ 32). 

Uredba o sJ?remembah in dopolnitvah uredbe o uredilvi minislrslYa za 
telesno vzgojo ljudstva (177/33), 

P ravilnik o ustanovitvi , uporabljanju in upravljanju sklada za pospc
šcv::l.11je turizma v dravski banovini '(78/33). 

Navod ila za izvrševanje proračuna dl·žaVll.ih razhodkov in dohodkov 
za lelo 1939/40 (186/35). 

Uredba o podalj šavi roka za izmeno plališč lJa obsloječih to\'ornih 
vozilih (189/35). 

Odločba o prenosu sedeža davčne up ravc za dravograjski s l'ez iz Pre
va lj a v Dra\'ogl'3cl (HI:1.J33). 
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Kratke vesti 
PREIZKUSNH GOZDNEGA 

ORODJA. 
Nemški Odbor za tehniko o gozd

nem gospodarstvu preizkuša porab
no vr ednost raznih vrst gozdnega 
orodja. :Med drugim je b ilo sklenje
no, razpisati or odje za beljenje de
bel iglastega drevja. Izdelovalci orod
ja so dobi li lansko jesen nalog, da 
mor ajo poslali Odboru vse vr ste 
orodja, da se še malo razis)i:ana po
r abnos t preizkusi znanstveno in 
praktično. 

PRVA :>IEMSK4. ZAGARSKA SOL.\. 
V Lužicah (Rauscha, Lau sitz) je bi

la lansko jesen odj)rta prva deška 
žagarska šola. V šo o je bilo vpisa
nih 40 gojenec.y, Namen šole je, vzgo
jili s trokovne dehwce in tehniško po
možno osebje za predelavo lesa na 
žagah. 

VZORNA ZAGA V GIlCIJI. 
Grško ministrst\'o za poljedelstvo 

je zgradilo v Hrisovici vzorno žago, 
ki bo predelala vsako leto okrogel 
les v 20.000 m S žaganega lesa. 

LES V SPLA "IH NA ~IOnJU. 
Rusi splavljaja vedno več ok"ogle

~a lesa po morju i n veWdh jezerih. 
~plavi imajo obliko velikih cigar; 
tako splavljanje lesa j e skoraj p olo
vico cenej še kot p rcvoz z ladjami. 
Prvc poiz].;:us-e so naredili na Vzhod
nem morju med Leningr adom in 
Stockholmom. Tedaj so izgubljali 
med potjo okoli 8 °/0. lesa, sedaj so 
pa to izgubo zmanjšati že na 2-3 % , 

Od 1. 1931. splavljajo les čez Kaspi
ško .morje: od Astrahana v kavka
ške in srednj eazijske pristane. Od 
1. 193-1. je tudi na Tihem morju 
vedno ,'eč splavov in od 1. 1937. prav 
tako na Belem morjn. Letos pa na
meravajo splaviti p reko Bajkalsl~ega 
jezera okoli 100.000 m' lesa. 

(HolzmarkI) 

NAJVECJA IlUSKA PAPIRNICA. 
V kratk em bo začela .obrat.ovati v 

bUžini Arhangelska ]]a li s tju reke 
Dv ine naj večja r uska lovarna za ce
JLl loZ.o iu papir. Okoli n ove tovarne 
je n as talo n ovo indusldjsko mes to 
s številnimi ku iturnimi lIs tanov3mi. 
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CELULOZA IZ I{oSTANJEYINE. 
Italijanski industriji je uspelo iz

delati celulozo iz odpadkov kosta
njevega lesa. Iz lwstanjevine dobijo 
najprej ekstrakt za strojenje kož in 
iz preostalega lesa pa celulozo, l~i 
jo r abij o za posebne vr ste papirja . 
Kostal1jevil1o bo predelovala toVa.l'
na "Cuneo" pri Turi11U, ki izde
luje celulozo tudi iz koruznih stor
žev in iz dr ugih sw·ovin. 

CELULOZA IZ OLJKOVIH KOSCIC. 
Casa pisi poročajo, med nj imi grški 

s.,0spodarski časopis ,!Ikonomikos 
l a.rchidromos«, da je ue (i grški ke
mik iznašel način predelave olj ko
vih koščic v celulozo in da bi Uloqla 
Grčija krili s to predelavo \'So (10 -
mačo potrebo na celulozi in pa
p irju. RaČlm3jo, da sc bo dobilo iz 
1000 kg koščic 250 kg celuloznega 
vlakna 0.5 do 7 mm, 100 kg celu
Joznega " laknn pod 0.5 mm, 15 kg 
metilnega alkohola, GO do 65 l~g kal
cijeve~a oksida, 70 do 90 kg katrana 
in lleKaj plinov za kurjavo. 

ALKOHOL IZ ZAGOVINE IN 
SLAME. 

V Bolzanu (Severna Italija ) gra
dijo veliko tovarno, ki bo izdelovala 
eliini alkohol iz žagovinc in sla
mc. ELiIni alkohol je potreben za 
izdelavo sin tctičnega gumija in za 
r azne druge industrij ske namene. 
Tovarna bo začela z delom baje 
konec tega leta. 

BOROVA S~IOLA V GRCIJI. 
Na Grškem je precej razvito izde

Javanje borove smole, s katerim se 
bavi danes okoli 20 podjetij . Eks
lral{cija smole se vrši v botovih 
gozdovih, ki merijo 36.040 h a; vsal.;:o 
leto se izdela 21.5 mi lijoOl1ov ·0 I.~ smo
le. V tej industriji je zaposlenih 
okoli 15.000 delavcev. Doma pora
bijo p ribližno 4.000 ton smole, ostalo 
pa predelajo v kaJofonijo in terpen-

. tinsl.;:o olje, ki ju izvažajo v Nem
čijo, Italijo in Romunijo. 

NEGORLJIV LES. 
V VilIcl1euvu pri Montreuxju v SV l 

ci gradijo bajc tovarno, ki bo izde
lm'ala negorljiv les. Postopek izde
lave je tajen . 
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Dopisi 
SKLEPNI IZPITI NA GOZDARSKI 
SOLI V ~IARIBORU V SOL. LETU 

1938/39. 
. Tudi lansko š-olsko leto je bila 

ua državni nižji gozdarski šo li v 
i\hu 'iboru samo eno letna š-ola, ker 
dvo le ul a še ui bild obnovljena. 

Sklepni izpiti so b'ajaJi od 22. do 
28. julija. Pri pismellem izpitu so 
dobili gojenci naloge iz gojenja, var
slva in izkoriščanja gozdov ter i z 
gozdne zakonodaje. P ismeni in te
renski izpit so polagali pred kom i
sij o~ Id ji je predsedoval svelnik 
banske uprave ing. Fran Sulgaj. Čla
ni komi'Sije so bili: šolski raVll U

telj ing. Zmago Ziernfeld (izpraše
val izmera lesa, nrejanje gozdov, geo
d ezijo lel' lovs tvo in ribarslvo), red
na učilelja ing. Stanko Sološek (iz
praševal gojenje gozdov, izkorišč 3{
nje gozdov, gozdno gradhenišL'vo lcr 
lesno lrgo",'ino ij] induslrijo) in Jo
sip Vodo:)ivec (izpraševal vars lvo goz
dov) tCJ' honorarni učilelj ing. Jože 
Mikl avžič, okrajni gozdar ski referenl, 
(izpraševal gozdno in lovsko zako
nodajo). 

V šolo je b il o sprejelih 37 go
j encev, med le tom sta dva zapuslila 
zavod) 32 je b ilo pripuščc.Ilih 1.;: 
skJepnemu izpitu) 3 so imeli po
navljaJni izpi t iz gojellja gozdov in 
so polagali sklepni izpit v nalmad
nem roku od 30. septembra do 5~ 
oldobra. 

Izpit so opravili gojenci : Bakič 
Adam iz Glinskega TrLnika v ban o
Villi Hrvatski (dobro), Bj elivuk Dra
gic iz Brusovače v banovini Hrvat
ski (dn"bro ), Boljanovic Kostadill iz 
Danicev vze lski banovini (prav do
bro), Cas Bernard iz Dovž v Mi
sl inj sld dolini (prav dohro), Dobdc 
Jovan iz Dabrine v banovini Hrval
ski (zadostno), Dragicevic 2:ivojin iz 
l"ladere v moravski banovini (do
bro), Gašparac Eogumll iz Segill v 
banovini Hrvatsld (odlično), Gobe1ic 
Obrad iz Velikega sela pri Beogradu 
(zadoslno), Gorza .Tožef iz BuJmvnice 
v Prekmurju (dobro), Hrobat Franc 
iz Prevalj v l\'fežišld doHni (prav do
b ro), Ivalovic :Duro iz Majskega Trt
nika v banovini Hrvatski (zados lno), 
Kapčič Ivan iz Vrhodola pri Ma
riboru (dobro), Kotar Antoll iz Veli
kega Bana pri St. Jerneju (prav 

dobro), Kovač Frrulc od Treh mli
nov v Prekmurju (dobro), Lazare
dč Gorjan iz Ražanova v vardarsk i 
banovini (zadosulo ), Lesjak Ivan iz 
St. Jan ža na Vinski gori (prav do
bro), Mogu !Yan iz Letuša v Savinj
ski dolini (dobro), !-.furn Franc iz 
Lašč pri Novem mestu (zadoslno). 
Oblakovic Miloš iz Baču ge " ba
novini Hrvatski (zadostno), Oberč Bo
gOlDir iz Osrežja na Dolenjskem 
(prav dobro), Paripovič Milan iz Tr
nova v banovini I-Irva tski (zadostno)\ 
Peb-ic Milan iz Leclincev v dunay
ski banovLni \do!Jro), Pirnat Karel 
iz Potoške vaSi pri Zagorju (dobro), 
Popara Luka iz Sibin v banovini 
Hrvatsld (zadostno), Popara Ostoja 
iz Malega Gradca v banovini Hr
vutsld (dobro), Rakovnik Anlon iz 
Ma1ahorne pd Oplotnici (dobro ), 
Senčur Karel iz Javorllil(a pri Sta
rem h·gu (zadoslno), Strah Jože i z 
Podbukovja na Dolenjskem (prav do
bro),. Suh adolnik Ivan iz Zaboče
vega pri Borovll ici (prav dobro), 
Supic Hade iz Cernerna v zclsld ba
novini (do"bro), Sepul Alojzij iz Bi
s tre v Mežiški dolini (prav dobro), 
Sku [ca Ladislav iz Klopc v Suhi 
kraj ini (dobro), Tomaševic Stjepan 
iz Popovega polja v zetski hanD\'ini 
(prav dobro), Turk Jožef iz Prevola 
v Suhi krajini (prav dob l'O) in Zimo
nja S tojan iz Trstenice v banoYi.lli 
.Hrvalski (prav dobro). S" 

OBeNI ZBOR LJUBLJANSKE PO
DRU:lNICE JUGOSLOVANSKEGA 
GOZDARSKEGA ZDRU:lENJA. 

Dne 3. a,rgusta t. 1. se je vr šil v 
Trbovljah r edni občni zbor ljuhljan
sl.;:e podružnice J ug.OSl0VallSkega goz
darskega združenja. 

Predsednik dr. Fran Vidic se je 
v svojem poročilu najprej spomnil 
smrti prvega in večletnega predsed
nika podružnice ter dvakratnega 
predsednika združenja, Josipa Lenar
či ča, velegosestnika na Verdu pri 
Vrhniki. Njegov spomin so zbrani 
člani s loje počastili. Zatem je v glav
nih obrisih očrtal najvažnejše dogod
ke prete klega poslovnega leta.. po 
katerih se mor e sklepati, da zani
manje za gozdarstvo .raste in da se 
gozdarstvo na vseh področjih vedno 
"bolj uveljavlja. Tako so bili preteklo 
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leto med drugim lIstanovIjeni adbo v 

ri za propagm1Clo gozdars tva, ki 
kljub pomanjkanju ~molnih sredslev 
uspešno delujejo. Zaključen je hill. 
Jelnik slovenskega gozdarskega listal 
Gozdarskega veslnjka, ki je po zaslu
gi urednika ing. SLanka SoLoška 
srečno prebl'cdel prve Lcžko''::c in 
\Tši že drugo leto važno delo ~la lo
riščll gozdarske prosvete v Slove
niji. Velil(cga pomena za gozdarstvo 
v Sloveniji je ludi akcija za llsla .... 
novHev gozdarskega muzeja v 'Ma
riboru, ki jo je sprožila podružnica 
in Id je naletela na ugoden odmev 
pri vseh merodajnih l;:rogib. Razve
seljivo je ludi dejsLyo, da kaže Kme
tijska zbornica v Ljublj ani mnogo 
razumevanja in interesa za gozdno 
gospodarstvo} ki predstavlja enega 
najvažnejših B enov v narodnem go
spodarstvu SloveniJe. 
Izčrpno poročilo o l)oslovanju po

družnice v preteldem poslovnem letu. 
je podal tajnik ing. Marlin Cok l. Po 
njegovem poročilu j e podružn ica v 
preteklem poslovnem le lu sode
lovala pri vseh važnejših gozdar 
skih vprašanjih. :Med drugim si je 
mnogo prizadevala, da se absolvcll
tom gozdarske šole v Mariboru, za 
katere obstoj se jc podružnica ne
prestano borila, omogoči primerna 
zaposlilev v državni službi. Zavzela 
se je za izboljšanje položaja gozdar
skega osebja v upravni državni služ
bi, ki jc zaradi posebnih gozdar
sk ih r azmer v Sloveniji preobreme
nj ena z delom in katerega števi lo je 
neob hodno po trebno povečati. Iz
rek·la se je proLi uveljavljenjn ured
he o nakladanjn in žigosanju lesa v 
Sloveniji, kj er bi ta uredba občutno 
ovirala lesno trgovino in povzročala 
gozdnim poseslnilmm nepotr ebne 
sb·oške. Predlagala je odpravo ali 
vsaj primerno znižanje nove davščine 
na vodne žage po uredbi o meJi,o
racijskem skladu, s katero je priza
dela zlasti Slovenija , ki ima večino 
vseh žag na yodni pogon v državi. 
Predlagala je tud i, da se zalmn o 
pooblaijčenih inženirjih om ili v to
liko, da bi smeli za mala gozdna po
sestva izdelovali gospodarske načrte 
t11di gozdal'sl.;i referenti, za lastna 
oziroma za upravlj ana posestva pa 
tmli lastniki oziroma upravitel ji teh 
posestev, a1;:0 imajo potrebno kva
lifikacijo. Podružnica je skušala do
seči znižallje 111di prevozne tarife 
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po železnici za hmeljc\'kc, ]:;i jc ne
sOrazmerno visoka in ovira zelo po- _ 
lrebno redčenje 'oddaljenejših goz
doy, povzroča pa prekomerno iz
koriščrulje in pustošenje hmeljskim 
nasadom bliže · le žečih gozdov. Velik 
del razprav upraynega odbora je bil 
posvečen les11l11l in gozchlim zadru
gam. Pr.i teh razpravah se je p oudar
jalo, da trpe zlas ti mali gozdni po
scsln.iki zaradi pomanjkanja organi
zaci je y lesni b'govini , dragega po
sredovanja med producentom in li:on
zumen Lom, pOl"l1anjldjivosti v izde lo
vanj u in pl'edelovanju lesa, neenot
nos li lesnih 'izdelkov, " isokih stro
škov izdelovan ja iu l)redclovanja le
sa in medsebojne konkurence gozd
nih posesblikov. 

Opozarjalo se je ludi na' vc1ilw 
škodO, ki jo trpi domača lesna in
dus trija in narodno gospodarstyo 
sploh, ker se izvažajo v ino zems lvo 
lesni }}oJfahrikati, uvažajo pa fiJ1UlJli 
Jesni jzdelki, s čimeT se z našim de
narjem vzdržuj e inozcmska lesna in
dustrija in plačujejo visoke mezd e. 
inozemskim delavcem. Temu zlu .naj 
bi se odpomo~Io z us tanavljanj em 
lesnih zadrug, Hi naj hi se ustano
vile povsod) kjel: so dani pogoji 
zanje. Pol eg lesnih zadrug ]laj lJ i se 
ustanovil e ludi gozdne zaclru gc, ka
terih namen "f}aj b i hil , da se urede 
kmečki ~ozdovi in se dvigne pro
dukcija lesa v teh gozdovih. po
družnica se je havila ludi z "1>l'a
šanjem slovenske gozdarske tcrm1-
1l01<Jgij e, za kai:cl'o se zbira po trebllo 
gradivo v Gozdarskem vesllliku. V 
ostalem bi bilo še . omel1ili ~ da se 
je podružnica izjavila za spr emem
bo oziroma dopolnitev zakona o lo
vu po predlogih banske uprave v 
Ljubljani, da je predla rrala zvišanj c' 
polnih pm'ša1ov gozdar sl{emu osebju 
pri občnih upravnih oblastvih, da je 
s!)rQžila v Gozdars].,em ves lni lnt an
ke to o namer avani prepovedi izvoza 
črnega gabra, ki pa ni našla po
trebnega oclmeva, lel' da je prevzela 
upravo ustanove nadgozdarja Fran
ca Pirkmajerja, iz katere se l,Jo iz
plačevala podpora za gozdru'ske štu
dente, ko naraste ,glavnica na 20 
tisoč din. P.odružnica š teje 99 red
nih članov, 6 ustanovnih članov ter 
en ega častnega člana. V preteklem 
poslovnem le tu je l)ilo sprejetih 10 
novih, večinoma mlaj ših članov. Bri
sana sLa bila 2 član a, bd katerih 

1 

• 



je 1 111111'1, drugi pa jr zaradi izse
litve iz Slovenij e izs top il. Podruž
nica ima obširnejšo, čeludi llepo~ 
polno lmjižnico, katere pa se člani 
zelo malo poslužujejo. 

Blagajnik Valen lin Tomše je v svo
jem poročilu navedel Ic glavne pa
dalke, }{CJ' je b ilo njegovo poročilo 
že tako priloženo vahilom na občni 
zbor. Iz njegovega PO I'očiJa pa je 
razyidno, da more podružnica redno 
poslovali le ob primcn1i aktivnosti 
drušlycne gozdne circvesnicl', kel' ~O 
drugi dohodki minimalni. 

Cpl'udleJj tl.rušlvcnc drevcsnicc ing. 
.Jože ~riktavžič je v svojem poročilu 
ugotovil , da drevesnica zadnja leta 
ni pokazala pričal,O\'une ul;:livl1osLi, 
ker je prim3Jljkm'alo sadik. Da se 
zviša aktivnost, bo potrcva zaseja
li večje pO\Tšinc, z!lradi česar ho
da polrehni v bodočcm poslovnem 
lelu ludi večj i izdalki. Na poročilo 
\lpravitelja drC'Ycsnicc se je navezal 
ludi razgovol' o premes t.iLvi dru~tvc
ne drevesniec, ki je polrclma zarad i 
lega, ker scdanje zemlji1čc ni pl'i~ 
me.rno za gojenje iglavec\'. Sldcn il o 
sc je, da se poleg žc pred laganih 
ogledajo šc morebitna druga pri ., 
merna zemljišča, ki bi prišla v po
šlev bodisi za )luIwp bo :lisi za za
kup d.I·cycsl1icc. 

V poročilu o delu v Kmelijsl\i 
zbornici je ing. Strm lw SoLo:';cl, 

!)OUdal'il velik in teres, ki ga kaže 
( melijska zborn ica za gozdarsivO'. 

Kmetijska zbornica je poleg vpra
šanj , Id jih je obravnavala tudi po
družnica, razpravljala še o vpr aša
lljU kmeti jskega oziroma gozdarske
ga pouIm na ljudskih šolah, llovih 
uzans za lrgovruljc z lesom, kupo
prodajnih pogodb- za les, razmerja 
med orno zemljo in g.ozdovi po za
lwnll .o zaščiti li:meta,o vprašmlj u 
gozdars]..c ankete, Id Daj bi se ·vršita 
konec lcga le ta . in raznih dnIgih 
yažnih gozdarskih vprašanjih. 

V pOl'o č ilu o Gozdarskem ves hlilm 
je podal ing. Slanlw Sol:{)šek br
lanco Gozdarskega vesblika, ki ho 
povscm uravuo\'ešeua, če. 1)odo vsi 
dosedanji naročniki v r edu plačaji 
naročnino. 

Ka občncm zboru je h il izvoljen 
nov upra\'lli odbor, ki je sestavljen 
lalwIe: predsednik dl'. Fran Vid ic," 
podpredsednika ing. Ciril Rihtar in 
ing. Dinko Cerjak ter odborniki : ing. 
Jože Jaš !"} ing. Franjo .JlII'har, ing. 

Mi lan Lenarč i č, ing. Franjo i\Iikl av
či č, ing. Viktor No,,'ak in Saša Slare .. 
V nadzors lveni odbor sLa bila iz
voljena ing. Franjo Sevnik in ing. 
SLanko Sološek. 

Pripomniti hi še hilo, da je Lil 
občni zbor proli p ričakovanju slabo 
obiskall. Temu je bil morda kriv 
neprimeren čas ali neprimerni kraj 
občnega zboraj nekaj In'ivele pa 
bo gotovo ludi na tem, da zlasti 
mlajši čl ani ne kažejo za splošna 
gozdarska vprašanja onega. interesa, 
ki ga zahte\'a aldualnost in teža leh 
"pl'3šanj. 
»odrumiml Jugoslovansk.ega g13zdar
skega združenja. 

DIVJE SVINJE NA KOCEVSI(E~1. 
Znano je, da se je ta črna divjad 

na Kočevskcm precej razml1ožila. 
Divje svinje napravijo kmclu na 
polj skih pridelki h, ki jih vsak kmet 
lukaj že ta]\O malo p ridela} precej 
občulno škodo. Imel scm sam prili
ko, videli lansko leto v jeseni, kako 
jc izgledala dnlgi dan njiva, ki so 
jo ponoči obiskale divje svinje. Pre
rile so vso zemljo in krompir, ki 
jc. bil 11a njej zasajl'.n in še ui bil 
dozorel, je leža l po površju zemlje. 
Laslniku njive sem obljubil , da bom 
šel ponoči ČaJ.:at to divj ad, Id deJa 
lako škodo. Napravil sem si na bliž
njem drevesu primerno klop, in sem 
p režal štiri noči zaporedoma. Ves 
ta čas pa niscm ničesar opazil, zalo 
sem pela noč prežanje opustil, mi
sleč, češ saj škod lji vk ne bo. Ko 
pa grem po peti noči zjutraj pogle
dat na omenjcno njivo, vidim, da je 
bila njiva spet na sveže l'azl'ita in 
po njej zopet polno krompirja. ea
ImI sem še nalo nekaj večerov, toda 
brez uspeha. 

Vsako leto so se divje svinje po
javljaje v prcccjšnjem številu v ob
širnih gozdovi h okolice Roga. V le
tošnji zimi j ih je bilo tamkaj za
s lediti izjemoma le enkrat. To pa 
zalo, ker je 'b il obrad bukve zelo 
slab in lako tam niso imele pri
mernc' hrane. Omeniti moral11 , da 
imajo b ukovico zclo rade. Pojavlja
le pa so sc večkrat v Medvedjcm 
gozdu in na Bukovi g,ol'i ter od 
tam šle včasih č~z GOlObinjek na 
Kapo, kjer pa so se zadržale en 
a li največ dva dni. 

V letošnji zimi jih je gozdarsko 
osebje revirja Travnik prvič s ledi
lo HI. deccmbra Y gosto z31'uščenih 
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gozdnih lwllurah p od Kopo. Napra
vili so la lwj nanje po~on, ki je 
trajal J\oll1aj eno uro, III u s trelili 
3 merjasec, težke 35 do 50 kg. Takoj 
drugi dan jc is to osebje naprayilo 
pogon v gozdu uad tako zvanil11 Pri
ked om in zopet uslreli.lo 1 mer jasc3\ 
Icžkl'ga -15 kg. 31. januarja je bil 
na skupnem lovu lI s lreijcll v :'\[cd
vcdjem gozd LI 1 prašič, ležak 40 kg. 
Dne 12. februarja jc zgoraj imcno
\"ano osebjc sledilo pod Kopo sedem 
!;:omadov, od katerih sta na takoj 
izvedenem pogonu bili .zopet usl rc
lj eni 2 svinji , težki 80 in. 85 kg. 
10. marca Int je bil skupen lov v 
ohčin s k em ovišču občine Koprivnili: 
na Bukovi gori , na katerem s ta bila 
uslreljena 2 praši ča, težka 42 in ·1·5 
k ilogramov. 

Iz teh l1 clm j vrstic je razvidno , 
da jc bi lo ubita samo v olwlici 
Koprivnika precej lepo število te za 
kmeta zelo šlmdljive divjadi. O]m liški 
kmeljc, I;;akor tudi lastniki in zakup
niki tukajšnjih lovsl;; ih r c\"irjcv so 
si globoko oddahn il i, saj so pri ško
di , ki jo napl'3djo divje svinjc, 
cnako prizadeti kmetje in lastniki 
l ovi šč, ki morajo plačati za odškod
nino včasih zelo velike zneske. F. 

ZATIRANJE BRA~IORJEV. 
Pr i n3s, v Kamniški Bis trici, jc 

bilo lel·os veliko bramorjev (ml'a
mor, Gryl.olhalpa vulgaris). Te žul..e.lkc 
so zeJo šJwdlj lve, zlasti v drevesni
cah, Znano mi je precej načill{)v za
tiranja leh škodljivcev, Lelos sem 
pa posl\U sil s l:oscbnim načinom , ki 
verje ino mnogim še ni znan, 

V bramorjc\"c r{)ve selU vlil po 
nckaj ],;apljic s trojnega olja in nalo 
sc malo --,"ode . Olje se je zmešalo 
z \lodo, ki je s teJda po rovu, ll at
kar so kmafu prilezl i bramorj i na 
dan . Kr il a in ves zgornj i del telesa 
so imel i s\"e t;omodre barve ilI so 
v kral l,;cll1 Č3SU pogiJ.lil i, l;:cl" o lja 
ilC prcnašajo. 

~[eniIU~ da je la n.ll:lll pO]WlI'
čc\"anj a hramol'jev priporočlj i v , ke r 
je uspešcn in ni prc(lrag; sadike 
pa ostanejo ncpoš];:,Jdovanc in zdra-
VI:. Vcnčc~lav Be ll];: o v i č 

ZA TIIlA:\'.IE SMREKOVIH I,l1BA
D.\RJEV. 

Na podnožju yzh odncga Pohorj a 
im amo ob~ irllc smrrko\"c gozdove, 
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k i so odgojcJli iz umclnih nasa
dov. To smrcko\"je ni v svojem na
l'avncm ohmočju , ker je ta kraj za 
smreke p rctopel in ima presuh zrak. 
Zarad'i tcga so smreke podvrženc 
rdeči gll il o bi ~ kar se da spoznali 
žc po oteklem spodnjem delu debla. 
Na te bolne smreke se pra,' rad i 
spl'avijo smrekavi lubadarji. 

Zalega sl11rcI"ov ib lubadarjev je ze
lo lcžko zajeziti, ker se hitro 11111 0 -
žijo in ši rij o. Da z:warujemo goz
dove pred škodljivci, smo nas lav
ljall za vabo smrek-ava lovna dre
vcs~1. I ibrali smo drevesa z mladim 
gl adkim lub jcm, ki so h i la na kak 
način že nlllj C11<l. Zaradi veli lie mno
žine lubadarjev, smo jih n astaYi li 
100 m da lcč drugo od druge. Dren'sa 
smo pu s ti l i neoldeščcna in debla smo 
podložili. Lubadarje smo privablja]i 
ludi s tCI11 , da smo debla s ],:onico 
sekire nasckal i. 

Lovna drevesa smo nas tavili šc 
pred mezgren jem drevja ; op azo\'ali 
smo, kal.;o lu'badarji ležejo jajčeca . 
Vabe smo p regledovali pogosto, pna 
jaj čeca smo opazili pri prehodu de
be l v vrh ; po deblu navzdol so se 
za lcgli veLilii smrcl;:ovi lubadarji, pro
ti , 'rlm i.n v veje pa mali smrekovi 
lubada rji. Ko je bi la zalega Žoe sl'- o
I'aj zabu bljena, smo obeliti 'debl a, 
odsekali veje ilI vrh ter vse s]wpaj 
scžgali in scveda lal;;oj naslavili 110-
ve vabe, 

I30lezn i pa l1 ismo mogli zajez iLi v 
prvem letu , ampak nalfn je to l1 spelv 
šele drugo le t'o. 

Pri tem 'delu sem opazil na ras to
čih smre},ah I1 CJ.;o J'azliko med go
senicami spomladanske in l:olelnc za
lege. Smrcl.;am s spoml adansl-:o zale
go ~o se iglice hitro posušile in od
padl e, lubjc pa je ostalo na d ebln 
s s l110lna Limi l;:apljicami. Smrekam 
s f)o 'c lnO zalega pa je drugo lela 
lu )je od padlo, toda iglice so os ta le 
šc ncl;:aj časa zelene. Seveda bom 
m ora l s ponoYnim1 opazovanji ugo
tovi li, če ro ti 1110ji sld epi točn i in 
pr:.1\"ilni . Franc U l ča l' 

UST.WITEV nELA . 
Fallcrjc\"o l esr~o podjelje v Ju rid o

š trlI je začasn o usl:wilo delo v s\'oj i 
lova mi lesn ih izdelkovj br ez dela 
jc os ta:o GO delavcev. Industr ij ski 
kurir po r'oča, da je priš lo d·o lls ta 
vitv(' zaradi o lcžl;:očcl1 ega iZ\'oza v 
:\ngl ijo. 



Književnost 

Ing. Viklor :\lo,'ak: Dečji d~1l za I'ogoZ!lo\'anje, III. 'lel. 
Letos nas je prijetno preseneti l IlI. del le pl-iročne bro$uricc (o l. 

in II. delu glej Gozdarski vestnik I/1 -IO !). Knjižica je izšla v obli1d v~liI\e 
osmerli:c in ima 24 slrani. Izšla je v založbi gozdarskega odseka banske. 
uprave v Ljubljani . 

V 1. poglavju je poročilo O d'ečjih dnevih za pogozdovanje v 1. 1938., 
ki dokazuje, da je propaganda gozdarstva med šolslm mladino že dobro 
organizirana in se lelo za letom spopolnjuje. V 11. poglavju je pod na
slovom 110 dobrinah , ki nam jih deli gozd" s is tematsko in z"ošče.no 
zbrana SIlOV za predavanja o izkori ščan/oH gozdov z opisom pl'idoi)i\-anja 
in porabe glavnih in s lranskih gozdni 1 pridelkov. V III . poglm-j u je 
llNavodilo za meritev šo l s l~ e drevesnice" z opisom uredilTC in vseh del 
za odgojo in varstvo sadik. 

Usp ehi mladinskih pogozctovalnih dni se že kažejo. V dnevnem časo· 
pisju opazujemo večje zanimanje za gozdal'sJm vprašanja. .Množij o se 
gozdarsim predavanja in tečaji in \'eča se število njih poslušal cev in lečaj · 
nikov. Na mnogih šolah pišejo učcnci domače in šolsli:c naloge o gozdu 
in lesu j od raščajoča mladina pa z vcdno večjim zanimanjem spremlja 
razvoj našega gozdm'stva. 

Preprican sem, da bo la knjižica dala nove pobude za vsesplošno ko
l'islllO propagando ~ozdarslva. Knjižica ne sme maJljJ;;ali v nobeni šoli, 
imeti pa jo mora Jwl dober priročnik tudi vsak gozdar in gozdni po
seslnik. Dobi se pri gozdarskem odselm banske uprave in pri o l~rajnih 
gozdarskih refer enlih za 3 din , mali gozdn i posestl.llki jo dobe tudi brez-
plačno. Ing. S. S o toš e k 

J{melovaJec, glusilo Kmetijske 'lrnžb" \' Ljubljani. 
,~Kme loNalect<, ki izhaja že 56. le to , je 1)iI dolgo dobo let llaš edini sl ro

kOYJli J.i:ll1c Lij ski list, Id je ohraV11aval , s icer bolj v skl'Oll1ni obliki, ludi 
vprašanja iz gozdarstva. 

Do (e ta 1932., ko se je Kmelij s l~a dnlžba prcosno\'ala v zadrugo, je 
bil "Kmctovalec" ko l glasilo KmeUjsl.; e družbe, predstavn ice celokupnega 
slovenskega kmečkega s lanu, stanovski, slrokovno tehl1jccll in agrarno 
politi (-en list. Od reorganizacij e Kmetijske družbe (1. 1932.) da lje .je " Kmc· 
lovalec" strokovno in zadnIŽno glasilo. Kmečko s lanovska zastopstvo pa 
je prešlo od Kmetijske družbe na novo osnovano Kmetijsko zbornico, 
ki je lan sko leto začela delovati. Kmeti jska družba postaja nabavna in 
prodajna osrednja zadruga slovenskega kmelovalc~l . "Kmetovalec" pa ob~ 
ravnava dosledno novim nalogam I\melijske družbe vsa vprašanja iz 
agl'a rll e politike, tehnike in izvozIle lcr uvozne trgovine. Pri lis lu sodeluj c 
pretežni dcl naših kmetij sko st:rolwvnih, zad.ružnih in javn ih delavccv, 
ki iz ljubezni do naše grude posvečajo svoje znanje koristi in napredku 
našega kmetijskega gospodarstva. 

S primerno reorganizacijo Kmetijske družbe Y duhu novega zadruž
nega zakona in z vpošlevaujcm geopo l i li čnih , produkcij sko tehničn ib , bio
los irib in socialnih razlik posameznih naših okraje\' oziroma p okrajin bi 
se lahlw delovanje Kme tijske družiJe znatno dvignilo in izpopolnilo. Ak
Livno sodelovanje , 'seh zadružnikov, zdru ženih " 1Jodružnicah, ki so sa
mostQj ne pranJe osebe, bi dvignilo zndružnegn duha našega podeželja, nje· 
go vo nm'odno zavest in voljo za gospodarsko sodelovanje in n a\)redCk. 
Gojitev lcga in takšnega duha v našem kmečkem Jjudslnl je )odoča 
naloga " KmelO\'alca", Ing. J. Ter ža n 

Gcograrski ,·cslnil< XIV. št. 1-4. 
S sodelovanjem prof. S. KnUlJ ca (za šo l s l~o gcogl'aliJ o) in S. lIešiča 

(za književnosl) uredi l An[Ol1 Jfl'ld.; Izdaja in zalaga Geografsi.;.o dnlšt,,;b 
v Ljuhljani. Ljubljana .Hl3S. 
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Slovenska s trokovna geografska revIJa, ki nas vsako leto enkrat obišče 
v obliki zbornika znanstvenih razprav, nam v s\'ojem zadnjem zvezku 
prinaša več zanimivih š tudij. Prva je razprava Ivana Rakovca " K nas tanIw 
Ljubljanskega barja l

' , ki DaJTI podaja vse doslej znano gradivo o tcm 
vprašanju. Ivan Rubič iz Splita razpravlja o gravitaciji posameznih delov 
Jugoslavije k sosednjim morj em 'lel' nam to ponazoruje v pregledni skici 
Sledi razprava J . Rusa "Organske osnove v začetkih ljubljanskega mesta", 
kjer nam naniza vrslo n ovih vidikov glede nastanka srednjeveške Ljub
ljane. S. Ilešič podaja obsežno geografsko monografijo Skofijskega hri
bovja (Poljanske in Selske doline), obmvnavajoč nj egovo 'zgradbo in relief, 
podnebje, vode in ras lj e lel' prebivalstvo in gozdar stvo. V naslednjih 
članldh porotiu V. Bohinec o postglacialnem Koroškem jezeru (v zgornji 
Savski dolini), O. Reya pa o učinku nočnil.;:a (t. j . nočnega gorskega vetra) 
na me leorološke e Jementc. _ V zadnj i razpravi obravnava A. i\'Ielik razvoj 
železnic na ozemlj u Jugoslavij e ter ga nam ponazoruj e s G kartami. Za 
razpravami je uvrščen oddelek "Solska geografi ja", kjer poročala L. Vazaz 
in S. Kranjec o nekaterih problemih geograJskega pouka. V l"ub6ki "Obzor
nik" so 'objavljene razne Ilovice.z rteografskega področja, med njimi por o
čili o hidrografskem proučevanju lu"asa v Suhi Krajini 1. 1934 (ing. SI. 
Guz.elj ) in o Hidrografskem ins Li hI hI mo rnarice v Splitu (1. Rubic). Slede 
še knjižn a poročila, kj er so ocenje.ne nove, zlasli domače gee:grafskc pu
bl ikacije in bibliografski pregled strokovnih r evij. 

DI". Svetoza l" Il e š i c 

Letno poročilo kmetijske zbornice za l. iII II. p0810\'l10 lel o 1937/38, 
Ljubljatta 1939. 

Ceprav j e kmečki stan pri nas najšlevilnejš i, je dobil svoje zakonito 
s tanovsko zastopstvo, Kmetijske zbornice, še le pred pičlima 2 letoma. 
Njih prvo leto je minilo v us tanovi tvenih organizacij skih d elih , tako da 
so začele s svojim pravim življ enj em 1)l"3V za prav šele lansko leto in šc 
lo tako tiho, da jih je širša javnost -;:o maj opazila. Navzlic temu pa že 
lahko ·pokažejo delo, na katerega so _. zlasti še naša slovenska zbornica -
lahko .po vsej p ravici ponosne. Dokaz za to nam nudi ravno to le blO po
ročilo, ki nudi mnogo, mnogo več, nego bi pa na prvi pogled skl epali 
iz naslova. V prvem delu sta Fran Erjavec in dr. T . Ristič očrtala splošno 
zgodovino kmečkih stanovskih zastopstev in naših jugoslovanskih 1\111('
tij skih zbornic, posebej pa še n astanek, razvoj in ureditev slovenske kme
tij ske zbornice. Drugi del prinaša uredbo o Kmetijskih zbornicah in pra
vila naše slovenske Kmetij ske zbornice, nadalje izčrpna poročila o vsem 
izredno bogatem, mnogostranske m in r esnem delu vseh zborničIlih orga
IlO V ter proračune in obračune za prvi dve poslovni leti. 

Opozarjamo zlasti na delo stalnega odbora za gozdars tvo, ki je imel 
po poročilu med vsemi odbori največ dela in največ sej. Odbor je pr('
bredel že glavne začetne težave in more polmzali že 11elmj u spehov. Mcd 
drugim omenjamo njegovo živo delovanje za ustrezno gozdarsko zakono
dajo za ohranitev in izboljšanje kmetskih gozdov. Eden največjih u spe
hov je med drugim sprememba uredbe o likvidaciji kmetskih dolgov v 
smislu predloga šefa gozdarsl(ega odseka banske uprave (g!. Gozdarski 
ves tnik 1938, str. 62 in G3 l), za katere~a se je zavzel sve t Kmetijske zbor
nice na tretjem zasedanju, 1. junija 1938 in .ki je bil sprejet s Iillančni lll 
zakono m za 1. 1939/40, Zanimiv je zadn.ii1 naj.oh širnejši del poročila , Id 
prinaša -več temeljitih šludij ~ in sicer d r. La v ri Č allPrerez gospodar
skega položaja 'za 1. 1938", dalje F. Er ja v ca ,,0 izobrazbi kmečke 
mladine", dr. P e r g a rja "ZavarovaJlj e živine" in ing. Suh a dol c a 
"Umetna gn-oj iJa". Poučen je tudi podr.obni slatis ličn i pregled "Slovcn ., 
sl~ega uvm:a in izv.oza'\ ki ga je seslmrUa zbornica ln ki smo ga do'sJ.cj 
vsi Lako pogreš'ali. Na izb 'pno in zanimivo poročilo opozal·jamo vso našo 
javlIost, zlas ti pa \"se 1 is le, k i imajo l;:al .; rSen koli slik z našim kmeLom 
ln kmetijslvolll. 

Ing. S. S o l o šek 
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I Gradivo za slovenski gozdarski slovar 
L,; (Pomen znakov in kratic glej s tr. 211) 

a"strijska m era - avsLrijska mjcra, 
6slerreichisches l\f aB 

Avstrij ske ali s lare dunajske me
re so : 
1 seženj (hvat, Klancr) = ti čev lj ev 
~ 1.897 m 
1 čevelj (stopa, FuB) = 12 palcev 
= 31.6 cm 
1 palec (palac, Zoll ) ~ 12 čr l 
= 2.(33 cm 
1 črta = 2.20 mm 
1 111 = 0.527 sežnjev = 3.1(34 t::ev
ljev = 37,97 palccv 
1 1mbni seženj = 6.821 m :! 
1 kublli čevelj = 0.03~ mS 
1. m3 = 0.147 kttbnill sežnjev 
1 mS = 31.66 1mbnih čevl j ev 
1 meLrski seženj = 4 p r m 

angleška mera - engleska mj cra, 
englisches MaH 

Angleške mere so : 
1 yard (jard, yard) = 3 čev lj e 
~ 0.9l<! m 
1 čevelj (s topu, roop) = 12 palcev 
= 30.48 cm 
1 p alec (pajac, inch) = 12 čr t 
= 2.5,1 er:! 
1 črla = O.2l cm 
1 m = 1.09 yarda = 3.28 čevlja 
= 39.37 palca 
1 kubni yard = 0,7G5 m S 
1 ].;: u.bn i čevelj = 0.0283 mS 
1 mS = 35.32 kubnih čevljev 
1 petrograjski s Landard = 165 kub
nih čev lj ev = ,t G73 m 3 

1 load = 50 angl. čevljev = 0.303 
pelrOgI'. stand ardov = 1.1115 m l 
1 r egisLerLon = 100 čevlj ev = 0.60G 
pell'ogr. s landardov = 2,,83 111 3 

1 shipload ~ 150 čevljev ~ 0.909 
pelrogr. s l~U1dardov = 4.245 1113 

beneška mera - mle l:ačka (veno
cij anska) mj er a, vencclisches Ma.B 
1 čeve l j (s lo pa, piede) ~ 12 pal
ccv = 311.77 cm 
1 palec (palac, polIiee) = 12 č rl 
= 2.898 cm 
1 lU = 2.88 čev lj ev = 34,5 palcev 
1 kubni čevelj = 0.042 m 3 

1 kubll i meter = 23.75 li:ubnih 
čevljev 

francoska mera - francuska mjera, 
1'l'anzosisches MaB 

F rancoske ali s tare pariške mere 
so: 
1 seženj (hvat, loise) = 6 čev lj ev 
~ 1.949 m 

1 čevelj {s lopa, pied) = 12 palccv 
= 32.5 cm 
1 palec (pajac, pOlice) 12 črt 
= 2.71 cm 
1 črla (erla, lig-nc) = 12 pik = 
2.26 !TIm 
1 p ika (tat:li:a, point) = O.ISS mm 
1 m = 0.513 sežnja = 3.08 čev lj ev 
~ 36.9 palcev 
1 ku bni seženj = 0.03·1 m 3 

1 m 3 = 29. 17 kubnih čevJj cy 
mera - mjcra Mar~ 

Pri izkoriščanju gozdov, lesni 
industriji in lesni trgovin i merimo 
in računamo z metrskimi in z raz
nimi drugimi merami. Sicer so že 
skoraj yse države spl'cjclc mcLrski 
s istem , venuar se v p ral,si še zelo 
rabi jo slare mere. 

metrski seženj - I1l clrički hvat, Klaf
lel' 

Izraz .,me trski seženj" ali "kIar
lra" al i :,melrska klaflra" n i to 
čen, loda je precej v navadi. Pri 
tej meri sla združena met.rski in 
s tari c1uuajsld mer ski sistem . V 
praksi se pri Lem. misli IlU š tiri 
prostorne metre. Sicer je to n a
pačno I{el' se računa, da je se
ženj ()olg 2 metra mest o loBO 1l1; 
ker pa je la izraz zelo udomačen, 
bo gotOYO os tal v rabi sc dolgo 
časa v pomenu š tirih pros to rn ih 
mctrov, zlasti pri mcrj enju dl'V. 

ruska mera - ruska mjera, rllssi
sches i\faB 

Ruske mere so: 
1 saženj = 3 aršin i = 2. 13,( 111 
1 aršin = 28 palcev (djujmoy) 
= 0.711 lU 
1 čevelj (stopa, ful ) ~ 12 palccv 
(djujll1 ov) ~ 30.5 cm 
1 veršok = 1 S/4 palca (djujma) 
= 'J.45 cm 
1 palec (paJac, djujcm) = 2.45 cm 
1 lU = 0.47 sažnja = 1.'-106 arš ina 
= 3.28 ru ta = 22;~m verška = 
39.37 djujma 
1 kubni saženj = 27 kuhnih arši
nov = 9.713 m3 

1 kubni aršin = 0.360 m S 
1 kubni fut = 0.0283 m S 
1 !JeLrograj ski slandard = 155 kub
n i 1 rulov = 4.673013 (po P esockem 
4.6711 m') 
1 mS = 35.1 35 kulmih fut,oY = 
2.179 kubl1ih aršin DV = 0,J33 ku b
nih sažnj ev 



Lesna trgovina 

Na dražbah 'dosežene lesnc ccne. 
Začasna državna uprava razlaščenih gozdo \' v Ljublj ani je ua jaynih 

dražba h dosegla s ! C'c!eče cen e: 
dne 24. a:vgusLa l. 1. v r cvirju Rogla na južnem P'.)::o rju za 1 mS 

izdelanih smrekovHl in j cll~ovih hloda"" debc.l ih 10-20 cm, 29'- do 7\1"
din in za debeli ne nad 20 cm 59"- do 129'- din; 

dne 31. avgus'ta t. l. v r cvirj u Pleš i č' na Pohorju za 1 m3 izdelan ih 
smrcko\'i h in jelkovih hlad av,. debelih 10- 20 cm, 44"- do 55'- in za 
debeline nad 20 cm pa 73'- do 88"- din; 

dne 19. septembra L, 1.., v revirju Brezova rebcI' gozdne !Ipru\'c 
SU'ažn pd Novem meslu za 1 mS stoj eče bukovine 76"10 d o 101'- din 
in v I'cvirju Sv. Pelcr isLe uprave 84'- d o 98'05 din.. L', 

Suhc gobe so va~no izvozno blago. 
Letos je bilo iz\'ož,enih 80 lan suh ih '10b za 2,250.000 d in (lani v 

islem času p a samo 40 lou za 839.000 dl.1 ). Lelošnje cene so tOl'ej boljše 
od lansldh . Glavna kupca s la Severna Amerika in ILa\ij a; p l'\"U je kupil u 
4(j ton, druga pa 2G ton. 

Zmu'nj-šan lesni lranzihIi promet čez Trst. 
Lesni tranzit čez Trst je znašal pred lansko leto 224.000 lon, lansko 

lelo pa samo 9D.000 ton. Do tega močnega padc..'l je prišlo zar adi pri
klju čil,'c Avstri je Ic Nemčiji , ki je morala preusmeriti svoj izvoz. Tržaška 
trgovska zho l"llIca je sklenila 11 S la.novili p osebno druš tvo, Id naj lJJ se 
z3Jl imalo za prevzem prekomo rsli;:('ga Jesnega prometa iz jugovzh odnih 
eVI'opsldh drža\" skozi Trst. 

I'L\'oZ s3I1'nih zabojev iz Romunije v Palestino. 
Po ro~ajo, da je b ila mcd Romunijo in Palcs lino sklenjena pogodba) 

po l{ateri bo Romunija prodala .Palestini 6,200.000 sadnih zabojev, Pa
les tina pa Romuniji 400.000 zabojev pomaranč. 

Porast cen dl-v in oglja " skanclina,'skih državah. 
Na Svedskem so se cene dn' in oglja pl'ccej dVignile, ker ie oležko!... 

čcn u voz nafte in -og lj a. Na NO I'\'cškem so se cene drv dvignile za 40 
do 60 %, ker je zelo malo k,oksa na zalogi. 

SpruJija pos'laja važcn kupec Icsa. 
v zaru.ljem času je nakupila Spanija mnogo gradbenega lesa na Sved

skem in I rskem, Podaha je, d a bodo lesne potrebe Spanij e še veliko let 
zelo velike, 

Razpad cvropskega celuloZl1cga kartela. 
Na zadnjem ses lanku lerJa kar tela je bilo sklenjeno, znižati pro

~vodnjo za 20 %. Fin ska je b il a proti [cmu, ker računa na povečanje 
inoza v Nemčijo: tako je ka r lel razpadel. 

i\'lcdnarodui kartel Za lesno volno. 
Pred kra lldm so se sporazumeli zaslopniki Belgijc, Nemčije, Angli je 

in Halije o razdelitvi produkcije in prodajc lesne , 'o l ne. Sporazum se 
nanaša na 20 dl"Žav in ima za cilj ur editev razmer na posameznih trgih. 
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Sla'nje lesnega trga Slovenije 0(1 julija (lo septembra 1939. 
(Od posebnega dopisnika Gozda,"skega veslnika) 

Od Ilašega zadnjega poroc:ila pa do sedaj SIUO bili priča velikih 
m eddržavnih zapJcUjajev, ki bodo imeli llsJdu(' posl edice \' gospod ars1;;crll , 
kulllll"ncm in socialnem razvoju Evrope in drugih konliJlcnlm', To slanjc 
ima se\'eda in bo tudi imelo vp liv na lesni trg. Trenutell po ložaj potrjllj c 
osnovne smernice, Id smo jih v prejšnjih popoč.ilih obzirno nakazovali. 

Glavni kupci našega lesa so Šf' vedno Italija, Madžars]m in bližnji 
vz.hod. Hazen leh so seveda oSlali zelo važ'li angleški, nemški , ŠYicarski 
in ]lekaleri prekomorski lTgi. 

LeLošnji izvoz je do sedaj večji od lanskega. V prvih sedmih mesecih 
jc Jugoslavija izvozila 737.,118 ton lesa za 629,700.000 din , lani pa vislem 
času 543.264· Ion za 477,100.000 din , l. j. v leži za 35.68% in v denarju za 
;.12 % vet. Izvoz je bil večji oj lanskega ludi v avgus lu in seplembru. Slo'
\' enski izvoz je pri lem precej močno udeležen. Ce.ne pa so zaradi žc 
večk rat opisan ih vz rokov v I'aznih krajih zela različne, v n ekaterih razme
roma visoke, \' drugih čez m ero nizke in .so pogosto rezullat. hazardJlega 
mešetal'cnja. 

Italija zavzema v HaSI lesni t.rgovini naj' ažneJse po :dcije . Zru'adi 
njenih malih zalog in otežkooe.nega uvoza iz Kal.ldinarjev Lrenutno l~ažc 
za naš lrg zelo dobro. V klirinškem pl'Ome tu ima Italija občutno akUveu 
saldo, razen I.ega nudi Jugoslaviji še kl'echle v obliki materiala , tako da 
ima vse pogoje za "elike nal"l.upe pn nas, Ob lej pnliki Ilaj omenimo, da 
je v Jlaliji u Slanovljena "LesIJa uvozna c1ružba'\ v ka teri so udeležene vse 
uvozne l\'rdkc. Zaradi delilve dela je razdelje11a na pel družb : "Oompagnia 
Veneta per l ' imporlazione dellegnamc" v Benetkah ima SV{)jc .nabavno 
olmlOčjc v Jugoslaviji , družba v Trstu v AvsLI'iji , v Katalliji v Ro mun iji, 
v Neaplu \' Rusiji in v Genovi v prekol.l1ol'sldh deželah. Madžarska je 
uvozila razmero ma veliko, potrebuje pa še vc.dno dosli mehkega lesa. Cenc so 
dobre, polrebno bi pa biJo olajšali plačilni promet. A11glija potrebuj e nlliogo 
lesa in ~-\C I' je uvoz iz severn ih držav zaradi pomorske vojne oviran, se 
odpira našemu izvozu široko lržno področje. Podoba je, da Anglija niU 
ne bo zahtevala lesne izdelave v ':U1glešldh mera h kar šc bolj omogoča 
izvoz našega lesa. Nemčija je še vedno važen kupec; lo pa ve lja bolj za 
lrd koL za mehek les. Velika ovira so pač vedno večje plačilne ležkočc. 
Pri lem pa .ne smemo pozabiti na dl'uge države. Potrebno bi bUo, usi
cli'ali se na španskem in švicarsli:cm trgu IcI' razširili trg v Paleslini in 
severni AfriJd; konklll'enca severnih držav je namreč lrenutno ovirana., 

V vsem pa je potrebna opreznost,. ker je nevarno sklepati kupčije 
z daljšim rokom . Prisluhnili bo treba novim gospodarsldm tokoy-om in 
jim prilagojevati lesll{) proizv{)dnjo, pl'cdelavo in LrgoYil1o. 

Ponudbe iz tuzemstva. 

75 Ključ: 1 vagon čcmerikc in 
praproti ; 

78 !lon: lipov cvet; 
79 - Sarajevo: divji kostanj -za škrob 

Povpraševanja iz inozemslva. 

327 - "Marseille: lipov cvet ; 
3'~lJ - Dar Es Salaam (Tangauaylm) : 

žagana bukovina, hras toviu<1 , 
b restovina, jesenovina in jel 
kovina, parke ti furnirji , ve
zane lesen e plošče, železniški 
pragovi in brzojavni dmgmi 
tvrdlm dopisuje v anglešči.ni 

346 - East London (Južna Amedka) 
parkelij 

347 Srul sibar: jelkovin3, vezane le
sene plošče in parke li ; 

34g Port Elisabeth: (Južna Afri
ka) : parke ti ; 

352 Mombasa (Kenya): razne vrsle 
lesa; 

353 - Cape lown (Južna Afrika) : par
keli ; 

357 - Hawana (Kuba) : cigaretni pa
pir, gradben i les, podpetniki , 
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razni leseni izdelId in .cd ll
loza' 

3:jf.) - Ease London (Južna Afrika) : 
parl~eli (3 interesenli) ; 

3G·' - Hamburg : lwpila za čm- Ij e; 
388 - Pociiyin (C. M. P.): t1'sl,a; 
398 - BSSUI11 (Holandija) : zastopni

ška lvrdl,u i šče poslovne zve
ze z jugosloY3J1skimi izvozniki 
zdravilnih zelišč; 

401 - L ondon : Indka išče posloYJIC 
7,ycze z jugoslovanskimi izvoz
niki lesenih kopit za čcvlje; 

403 - .Koln - I3raul1sfeld : hl'nsloYo 
lubj e za s lrojen je Iwž; 

'12·[ - :\{anchesicr: 10 s tel tramov in 
50 sld desk raznih mcl'; 

45·1 - Amslerdam: uudi se zastopllik 
za igračke iu razne narodne 
lesene iz<iell,c ; 

459 - San Francisco: surove kože 
domače kunc in kUHc zlaliccj 

tI-lI - ~cw Yorl,: slIrO\"C kože klinc 
zlaJicc in domače kUH C; 

4-1-1 - ,EIl1111cndingcn (Baden) : fUI'llir· 
ji i 

-I-Ij - Casablancft: zaslopniška lv ni-
1m se inlcres ira zlasli za U\'OZ 
lesa iz Jugoslu\'ije; 

·l-1G - Nica: suhe gobe; 
.1.'J-1 Vallelldar am Rhein: borov; 

Il ice; 
1!G1 - Halle a/S.: oreh-ovina in \'eza

nc lesen e plošče; 
472 - ~rollleYid(>o : .les, papir jn Ic

SCJ) C i gr ač].::e; 
·191 - Carig,'ad: \'czanc lesene lJlo

ščC', t'urnil'ji , hrastovi parKel i 
in lesene žaluzije, les za zi
lIm'ske odre, 

l>ripomba: Intercsenli naj se obl'· 
ncjo za naslove na Zavod za pospc
ševanje zunanje lrgm'ioe lleogl'ad, 
pošt. p"cdaJ 818. Pd \'praš3nju naj 
napišcjo zaporedno š tevillm povp,'a
šcv:1 nj u in kruj. 

Valule iu devize 
Uradni lCČc.1ji za oktober 19311. 
Finančni minister je določil za 

oktobm' sledet:e uradn e tečaje, po 
ka terih se imajo izplačc\'ali takse po 
zakonu o taksa h, sodne pristo jbine 
i. t. d.: 
1 napoleondor , 
1 zlata turška lira 
1 angleški fun t 
1 ameriški dola!' 
1 iumadsld dolar 
1 nemška marka 
I poljsld zlot . 
1 belga . . .. . 
1 peng6 . . . . , . 
1 brazil ij anski l11ilrajs . 
1 egiptsld funt, 
1 palestinski funt. 
1 urugvajski pezos 
1 argentinski pozos 

din 310'
" 35 1"50 
j, 220·
~, 55' 
" 5nO 
" 14'30 

" 
" 
" 

8'30 
n'30 
8'(;5 

li 2'85 
" 230'-
" 228'-
• 18·GO 
" 12'50 

1 čilski pezos 
1 lurška papirna ta lira 
100 francoskih fran kov 
100 švicarskih frankov 

din 

" 
1'23 

34'
" 12,1'-

12,lr51J 
228·80 

2nlO·
100 italijanskih lir " 
100 J]Qland sl~ih goldinarjev :, 
100 bolgarskih Jevov " 
100 rumunskih lejev 

IHr-
30'-

100 danskih kro Il 
100 švedskih kron 
100 norveških kron 
100 španskih pezet . 
100 grških drahem . . 
100 češkos)ovaških kron 
100 fin skih mark 
100 letonsldh lalov 
100 iranskih rijalov . 

Tcm tet:ajem je žc 
bitek ("prim"). 

~, 1112'
• 1283·
" 1200-
• 250·
" 40'-
" 150·-
" 10S-liO 
,1 730,
" 100'-

prišlet pl' i-

Mali oglasi 
IZVOZNIIU LESA! Ljubljanska kre

ditna banka v LjUbljani in njene 
podružnice v Beogradu, Celj u, 
Kranju, Mariboru, Ptuju, Hal,e
ku , Slovcnjem Gradcu, Splitu, Si
bcnilm in Zagrebu, dajejo po
sojila na klirinške nakaznicc, iz
dajajo izvozna u,'crcnja in izvr
šuj ejo vse ostalc bančne posle. 
Za iZVOZil a uverenja pridejo v 
pošlev zlas ti v obmejnih krajih 
poslovalnice han ke. 
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DRAGUTIN CUTIC - ,·dova, puškar
na in trgovina z orožjem, Mari· 
bor, SIOl'ensk:., ulica lS. Zaloga 
samol,resov, avlomalii.:nih pištol, 
lo\'skih pušk in vseh lovskih po~ 
lrebščin. Laslna delaYllica za po
(lr:.\\"iJa, izdelovanje novega orož
.la, monlaža daljnoglcdov i. lo cl. 

Knjiga: Ing. Anton Sivic, Poljudna 
mn'odila za merjenje lesa, II. iz
daja, se dobi pri Kmetijski druž~ 
bi v Ljubljal1l za 12'- dinarjev. 
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Davščine na gozdove 
Dr. ing. Rudolf Pip a li (Beograd) 

(Konec) 

Iz tega vidimo, ; da gozdno ' gospodarstvo ni tako enostav
no in ' doblčkanosno, kot si mnogi mislijo. Ce gospodarimo z , 
gozdom tako, da naenkrat vse posekama, polem je to gospodarstvo , 
zelo podobno tvegali špekulaciji, za kalero ne vemo, če nam bo 
nspela. 

Mogoče nam bo kdo očital, da jemlj emo ljudem veselje do 
gozrlq.rstva. mesto da ga propagiram 0, Loda naše mišljenje je, da se , 
mora vedno in povsod pogledati resnici v oči, ker samo na la ' 
način lahko dospem o do pravilnih sklepov. 

Ozrim-o se še na naše posebne slovenske razmere! 
Pri' nas je skoraj vsa gozdna površina v privatnih rokah. 

Državnih gozdov v naši ožji domovini skoraj ni več. Tudi skupnih 
gozdov . je vedno manj. Slare slovenske in splošno slovanske gozd
ne sJnipnosti nazadujejo in propadajo; videli je, kakor da ne 
spadajo v naš moderni čas, ko skrbi vsakdo samo za sehe. Tudi 
nl0dernih gozdnih zadrug nimamo, kakor si jih n:so mogli ustva
rili niti drugi narodi, na pr. Nemci, ki so se mnogo trudili na 
tem področju. Vzroki Leh neuspehov so zelo raznovrstni, toda 
predaleč bi nas dov·cdlo, ko bi hoteli v lem članku razpravljali ' 
ludi o lem vprašanju. I 

Za naše razmere moramo pač računati z dejs lvom, da je slo
venski gozd v privatnih rokah, v·ečinoma v rokah malih in sred
nj ih kmetov. 

So pa nekalere stvari, na katere se li gozdni posestniki ne 
ozirajo in ravno ' zaradi tega mnogokrat trpijo občutno škodo, ali 
pa celo gospodarsko propadajo. 

Predvsem se mora poudariti, da se gozdno gospodarstvo bi
slveno l:azlikuje od polj edelstva. Zemlja v splošnem resli svojega 
gospodarja, ko daje v·ečje dohodke, kol so slroški za obdelavo. Slo
venski krnel se mora s icer razmeroma bolj truditi kot pa na pr. 
hrvalski ali banatski kmet, ker pač naša zemlja ni lako rodovitna. 

Toda gozd daje svojemu gbspodarju trajne dohodke samo ledaj, 
če tako in toliko sekamo, da imamo vsako lela ali pa vsaj vsa
kih nekaj Jet za sečnjo zrela drevesa. V tem primeru dobiva gozdni 
poseslnik vsako lela ali pa vsakih nekaj let dohodke iz gozda. Od 
teh dohodkov more plačevali stroške gozdnega gospodarslva, pred
vsem pa razne da vščine, s katerimi je obremenjeno gozdno ZClTh
Ijišče. Po odbilku leh izda lkov in s lroškov mu ostane še večja 
ali manjša vsota, s katero lahko po svoji volji razpolaga. Na ta 
način je gozd vir dohodkov, od katerih živijo mnoge naše kmelske 
([rnžine. Tako nadoknadijo naši kmelski gospodarji, kar jim pre
malo donaša polje. 

Trajno' se lahko gospodari na dva načina, Ce ima posestnik 
velik gozd, je najbolje, da razdeli gozdno površino na več delov, 
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lako da poseka vsako leto ali pa vsaj v krajših razdobjih po cn 
del te površine. Ce pa je gozclllO posestvo manj še, je najbolj še, 
da gospodari v svojem gozdu na tako zvani prebiraIni način, to 
je da seka na vsej površini , toda samo debelejša in za sečnjo 
zrela drevesa. 

Samo trajni način gospodarjenja daje svojemu gospodarju traj
ne dohodk·c. To je osnovna in temeljna resnica gozdnega gospodar
stva, a raV110 ta resnica se pri nas najmanj upošteva. 

Pri nas se mnogokrat zgodi, da trgovci, gostilničarji ali hote
lirji , advokati in drugi zastopniki s rednjega stanu kupijo kak gozd. 
Navadno so to izsekani in čislo mladi gozdovi, od katerih se za 
doigo vrslo lel ne morejo pl'ičakovali nobeni 'znatni dohodki. 
Kupci navadno nimajo jasnih predstav o tem, kako dolgo je treba 
čakati v gO'zdarstvu na dohodke. Bolj a li manj naivno si predstav
ljajo, da jim bo tak gozd nudil kmalu velik dobiček. Toda gozd 
p09asi raste. Hes je sicer, d'a z gozdom ni toliko s(roškov kot s 
pojje(['elskim zem lj iščem: ni ga namreč treba nili orati n iti sejati, 
i<ot je lreba njive, vend'ar so ludi v gozdarstvu precej znatni stro.
ški) s' katerimi mora račllilati vsak razumni gospodar. Samo kmet, 
ki živi na vasi bUzu svojega gozda, ga lahko sam čuva in upravlja, 
vsi drugi pa morajo za to plačevati posebnega upravitelja aJi pa 
vsaj čuvaja. Davki na goz'dove so v splošnem manjši kot na po!je
delsko zemljišče ; dobro stoječemu trgovcu ali advokatu se ide 
davščine neznatne, dokler se ne spremeni njihov gospodarski po
ložaj. Ce se pa zmanjšajo njihovi dohodki, pos lanejo ti izdalki prav 
občutni , včasih naravnost neznosni. Zato mnogoJuut vidimo, da 
se sekajo nezreli gozdovi, ki so jih kupili nekdaj prcmožl1i ljudj e, 
a li pa se taki gozdovi prisiLno prodajajo z občublO izgubo za 
])osr.stnika, ki ni doy,olj naLančno kalkuliral) ko je kupoval gOZ9 .. 

Taki primeri so v Sloveniji sicer precej številni, tod'a vendar 
ne bi smeli reči, da so splošnega gospodarskega pomena. V mno
gih krajih vidimo sicer uničene gozdove) ko pa vprašamo, kako 
je prišlo do tega, nam povedo, da je neki gospod v dobrih časih 
kupoval gozdove, pozneje je prišel v svojem glavnem gospodarstvu 
v denarne težave, sekal je vse, kal' se je dalo prodati, a končno 
ga ludi to ni rešilo. Velike poseke in goline na str'mih pobo:čjih 
naših gora pa so žalostne priče take neuspeJe špekulacij e. 

Veliko bolj važne so pa gospodarske zmole in napake, ki jih 
vidimo v našem kmečkem gospodarstvu. Večji del naših go'zdov) 
skoraj 75 'lo, je v kmečkih rokah. Naše poljedelstvo ne more tekmo
vati s hrvalSkim ali banatskim, ker še tako velika pridnost in ra
zumno gospodarsLvo ne IDOl'ela nadomestiti slabo rodovitnost na
ših njiv. Zalo je naš kmet že od nekdaj iska l še postranskih do
IlOdkov, da bi uravnotežil svoje gospodarstvo. Umna živinoreja jc 
že ·od nekdaj glavni steber naš ih večjih kmelij. T isli, ki nimajo 
dovolj velikega posestva, iščej o zaslužka Y prekupčevanju, v domači 
hišni induslriji in obrtu ter gredo na delo v Lovarne, medtem ko žena 
40ma gospodari. Na ta n~čin so s i naši ljudje v lek u sto letij pri-
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dobili za ob.rtno industrijsko delo tisti smisel in sp'relnosl, ki sta 
danes glavna podlaga za industrializacija Slov,enije. 

Toda tudi gozd in gozdno gospod.arstvo s ta v veliko podporo 
našemu kmetijstvu i gozd namreč trajno pokriva primanjkljaje v. 
drugih panogah kmečkeg",, ' a posredno tudi splošnega slovenskega 
·gospodarstva. Ce ne bi imeli gozda in dohodkov od lesa, bi bila 
naša kultura in civilizacija na mnogo nižji stopnji. ·kot je danes, 

Gozdovi v Dravski dolini. 
(Foto: prof. V. Pet}mvšek - iz Planins].;ega vesLnika 1939.) 

Stara in splošno zuana resnica je, da kmet, ki je izsekal svoje 
gozdovc, ne more več vzdržati svoje gospodarsko ravnotežje, temveč 
nevzdržno drvi v propad. Nešteti primeri nam potrjujejo to staro 
kmeeko gospodarsko pravilo. Navadno se smatra tako gozdno gospo
darstvo za viden dokaz gospodarjeve lahkomišljenosti hl zaprav
ljivosti. V mnogih primerih je to tudi resnica, toda vendar ne 
smemo pozabiti drugih, čisto gospodarskih okolišč. in, ki naše ljudi 
lako rekoč silijo, da tako postopajo. 

Ne Sl1}cmo pozabiti, da imamo Slovenci že s laro omika in izo
brazbo, katere nujna posledica je, da človek več zahteva od 
življenja kot n. pr. primitivci nekje v Albaniji. Ljudje si hočejo 
svoje hiše in stanovanja dostojno in higiensko nredili, saj so jih 
tako uči li v šoli; hočejo se primerno oblačiti, ker imajo veselj e do 
lepe obleke, kar je tudi posledica kulturnega napredka. Splošno 
~e življ enjski način našega kmeta na mnogo višji stopnji kot pa kme-
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lov v južnih krajih naše države, za to pa se vobče tudi bolj lru'mjo' 
in več delajo. Naša pOlja so nehvalezn3 in stabo plač~jo znoj, ir 
kr..lerim jdl gnoj imo. Cesar pa ne da njiva) mora dati gozd. Tako 
zlHrajo naši ljudje z v,eč s trani dohodke, ki jim ,omogočajo njihovi 
omiki ustr-ezaj oči način življenja, medlem ko so kmetj e v naših 
južnih krajlll čisti poljedelci 111 jih redi samo kmetija oziroma 
kmečJw delO, . 

Ko pa naš kmet itseka sv,oj gozd in vnovči ves les, ki se da 
prodati , mu usahne eden najbolj važnih virov njegovih dohodkov 
in velik del nj egovega poseslva mu ne daje nikake kOl"isti, ker gozd , 
ne zrast·e venem le lu kot p.šenica ali dcwlja. 

Ko pr enehajo dohodki iz gozda, pa še nadalj e gospodarju os ta
neja s troški, a li pa se ti slroški še celo povečajo. Posekani gozd se 
1110ra n<1 novo zasadi li s sadikami) ker se pri nas žal večinoma seka 
na ' čislo in so ludi lako ZVilllC pr,ebiralnc sečnjc dostikrat povsem 
p0dobne čisti sečnji. To so novi slroški, ki jih kmet ni imel, dokler 
je gozd rast,el. Ostanejo pa ludi vse davščinc, s katerimi je gozd 
obremenjen. Naš davčni s,stem je tak, da se davki morajo pla
čati , pa najsi gozd daje dohodke ali ne. 

t im večja je gozdna površina in čim bolj še je zemljišče, . lem 
ivee:jj S0 davki in da,tščinc, oeprav so ' te površine brez lesa in 
torej ne daj ejo y sedanjosti nobenega dohodka. 

Cil11 vec1je površine izsekanih gozdov ima neka kl11etij~i tem Ležji . 
je njen gospodarski položaj , ker davščinam ne uslrezajo dohot1ld 
tali o . dolgo) dok ler gozd zopet ne narasLe. 'To je zelo važna resnica 
kmečkega gpzdnega gospodarstva, ki je naši kmeti ne bi smeli nikQar, 
pozabiti. , 

Vendar pa pogosto vidimo, da naši ljudje ne razumejo težkega; 
položaja, v kalerem se nahajajo. Ceslokrat srečamo gospodarje več-: 
jih kmetij, ki se hvalijo, da imajo toliko in toliko hektarjev gOZda,! 
in mislijo, da jih bo la gozd v,edno redil, ne pomislijo pa, ela so 
gnzd že izsekali in cia, dokler bodo živi, ne bodo imeli od njega 
znalnejših dohodkov. 

Pri nas se vse premalo upošteva, da sta kmctijslvo in gozdar
stvo dve čis to različni gospodarski ,Panogi. Tega dejstva prav nič 
ne spremeni okolnost, da sta gozd in polje v istih rokah. Gozd 
ostane gozd iil je podvržen zakonom 'gozdnega gospodars tva, čeprav 
je kme t-pol jedelec njegov laslnik. Ko bi imel kme t meslo 50 hekt
arjev gozda 50 hektarjev njiv ali travnikov, bi bil n jegov gospo
darski položaj čisto drugačen. Njive in travniki bi mu vsako l elo 
dajali dohodke ; če lelos požanje ali pokosi pridelek, lahko pri
čakuj e, da bo to ob le tu zopet mogel. Toda če letos poseka gO?Jd, 
mora vede ti , da bo čakal mnoga desetletja, da bo zope t dočakal 
pridelek . 

Gospodarska moč posameznega l.::m eta se ocenjuje po velikosti , 
njegovega posestva. Ce se oziramo na poljedelsko zemljišče, potem 
velja pravilo, da pridelek raste skoraj v isti meri, kot raste velikos t 
posestva" in v .tej meri rastejo tudi dohoqki v denarjn . (:im večj e po
sestvo, tem boljši gospodar - to je splošno nače l o. Toda to pravilo 
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je veljavno samo toliko časa, dokler upoštevamo polj edelsko zemlji
,šče: njive, travnike, vrt~ye, sadovnjake, vinograde itd. 

Ce se pa oziramo na gozd , moramo čis lo drugače ocenjevati. 
gospodarsko moč poseslnika. Gozdno zemljišče na splošno nima 
velike vrednosti. Vrednosti gozdu ne da zem lj išče, temveč les, ki 
je na tem zemljišču. Ce imam o velike površine gozda, ne pomeni 
to, da smo bogati, bogat je mar~vleč 'samo Li s ti posestnik, ki ima v 
gozdu vel iko lesa dobre kakovos ti. 

Gozdovi na GorjaJlcih. 
(Foto ; R. Jereb - iz PlaJlinskega vestnika 1.939. ) 

Posestnik velike površine izsekanega gozda ne samo da ni bogat, 
1 emveč je raV110 zaradi tega poses tva v zelo neugochlem gospodar
skem položaju. Za velike površ ine gozdnega zemlji šča mora plačevali 
v·elike davščine, čeprav mu to zem ljišče za sedaj ne daje nobenih 
dohodk·ov. Na ta nač i n poslane gozdno poseslvo veliko breme za 
kmeta ; od že tako pičlih dohodkov, ki mu jih daje kmetija, si mora 
še priLrgovaU; da plača stroške za pogozdHev goličav in odšteje 
davščine za gOZdni del svojega posestva. l7.sekan gozd ni za kmela 
nikaku sreča, temveč težko breme, ki ga mars ikdo ne marc prenesti . 
.ce je bil poljedelski del kmeti je že od preje pasiven in je dajal 
manj dohodkov, kot jih je potreboval gospodar in njegova druž ina, 
in če je' doslej gospodar kril primanjkljaj z dohodki iz gozda, mu 
sed<lj tn vir \lohodkoy usahne, ostanejo mu pa ~l,oški, ki so združenj 
z gozdlliI11 pesestvom,: Takar- kmetija m9r:a nevzpr.žp.o propasti; ·č,e 



seka vedno Lanjše drevje; ta zasilna p'omoč namreč hitro neh a; 
gospodar ne najde novih virov dohodkov. Ne bo se rešil , če od 
gozda zahteva, česar mu ta ne more dati ; ne bo si opomogel, ker 
Lanka drevje je manj vredno in manj · ga je, in ko poseka še to 
malo, kar ima v svojem go'zdu, mu zapoje - boben. 

Kaj pa naj ,'ečemo o tako zvanih gozdnih kmeUjah, kakor jih 
imamo na Pohorju in na Gorenjskem? Znano je, da te kmeUje hitro 
propadajo. Poljedelski del teh posestev je razmeroma majhen ; večina 
zemljišča je pokrita z gozdom, ker za drugo obdelavo kot absolutno 
gozdno zemljišče ni primerno. Se nedavno so bili lastniki teh gozdniq. 
kmetij trdni kmetjc; Slovenci smo bili ponosni, da imamo tako trden 
družbeni sloj. Na naši severni narodni meji so bili ravno ti kmetj e 
stebri našega naroda; nikdo jih ni mogel pregnaU s podedovane 
zemlje in jim vzeti slovenske besede in narodne zavesti. 

Danes pa se čudimo, ko vidimo, da se ta branik podira in da 
naša zemlja prehaja v tuje roke, in to sedaj, ko smo dočakali svoje; 
narodno 'Osvobojen}e in dosegli svojo narodno državo. 1 

V naših javnih glasilih se večkrat r azpravlja o tem žalostnen~ 
poglavju naše najnovejše zgodovine, ko Slovenci izgubljamo, brez 
boja in 'Odpora svojo grudo in svoje narodne pos tojanke, Raz
prrl.vlja se sicer Lu in tam '0 LeIn perečem vprašanju, loda po mojca! 
mnenju še vse premalo, zlasti pa se premalo praktično dela na to; 
da se to vprašanje zadoVOljivo reši. 

Naše mišljenj e glede gozdnih kmetij je sledeče: Gozdne kmetiJe 
sploh niso kmetij e v onem pomenu besede, ki ga vsebuje pojem kme
tija, namreč polj edelsko gospodarstvo, ki se obdeluje po načelih , 
svojstvenih za polj edelstvo. 

Tako zvalIc gozdne kmetije in sploh vsa posestva Y SloveniJj ) 
kjer je gozd glavni in najvažnejši vir dohodkov za "I aslnika, niso 
'kmetij,e v tem smislu, ker ne spadajo v poljedels tvo, temveč so 
gozdna gospodarstva. 

\' gozdu pridelki ne dozor evajo venem letu, temveč je potrebno 
okrog 100 let, da iz semena zraste sad, ki ga je gospodar b otel 
imeti, ko je sadil gozd. Poscslnik, ki hoče živeti od gozda, mora 
tako gospodariti, da mu gozd trajno daje dohodke. Uživati sme samo 
toliko, kolikor v gozdu prirašča; uporabljaU sme sa mo obresti ka
pitala, ki ga pl~edstavlja lesna zaloga v gozdu ; ta mora Lam kaj trajno 
ostati. Vsako leto sme posekati samo del lesa, Id je v gozdu; koliko 
pa sme posekati, to lahko izračunajo samo gozdarski strokovnjaki, 
ki imajo za to potr,ebno znanje. če se seka preveč, se tako zmanjšuje 
kapital, ki bi moral dajati obresti, in končno skqpni; gozd ne daje 
'nobenih dohodkov več in njegov lastnik je izgubil podlago svojega 
gospodarskega življenja. Ce pa se v gozdu premalo seka, se s tem 
sedanji rod odreka užitkom, do katerih ima pravico, pa tudi les se 
·kvari v prestarem gozdu. : 

Gozdni posestnik , ki v gozdu gospodari po načelih poljedelstva, 
mora nujno pl'opasti; glavno načelo v poljedelstvu je namreč da se 
vsako leto požanje vse, kar zraste na njivi . Ce pa v gozdarstvu pri-
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čakujemo, da bo k,malu naraslo to, kar smo posekali , poLem moramo 
nujno doživeLi razočaranje. 

Iz gozda ne moremo jemati več, kot dovoljuje narava; če hoče 
imeLi las tnik večje dohodke, kot mu jih more gozd dati, si jih qlOra 
poiskati drugje in ne " gozdu. 

Naša narodna krivda je, da smo gozdne posesLuike preveč same 
sebi prepus tili. Ko novi gospodar od očeta prevzame posesLvo, mora 
plačali ostalim svojim bratom in sestram tako velike deleže in dote, 
da jih gospodarstvo ne more prenes ti. Ko je bila konjunktura na 
lesnem tržišču, so se dopuščale v gozdovih velike sečnje, ne da bi 
se p:omisiilo, da se s tem uničuje kapital, od kulerega žive gozdni 
poses tniki. Tak liberali zem je bil .poguben za ves družabni sloj 
gozdnih poses lnikov. 

Ce .ge vživimo v položaj l·eh poses lnikov, vidimo, da jih najbolj 
larejo slu-bi , odkod dobiti denar za razne davščine. Gozd je izginil, 
davki so ostali. Tak gozdni posesLnik ima po navadi tudi nekaj 
polj edelskega Ziemljišča, ki mu daje najpotrebnej šo hrano za družino 
in mu redi n ekaj glav živine. To posestvo navadno ni tako velikol 
da ga ne bi mogla žena z otroki upravljati. Ko bi gospodar našel 
zaslužek v to varni ali kje dmgod, bi nekako nudomestil izgubo, ki 
jo ima, ko mu gozd ne daje več dohodkov. Seveda bi ]]]oral nekoliko 
bolj skromno živdi; Loda če pomislimo, kako so naši ljudje še vedno 
~avezalli Ila domačo gruda, je zelo verjc Lno, da bi se našlo dosti mož, 
ki hi vse žrtvovali, samo da si rešij o svojo domačija. Gospodarjev 
zas lu žek v tovarni ali kje drugje bi ob delu žene in ,olrok na poseslvu 
rešil mars ikalero domačijo , ko bi navadni delavec mogel z'aslužiti 
loliko, da bi pomagal družini in obenem pl ačal davke 'za posestvo 
velike površine. 

Ravno na vprašanju davkov se navadno zlomijo obupni napori 
lnnogHl naših gozdnih posestnikov, ki hočejo rešiti zavoženo gospo
darstvo na podedovani domačiji. Ti davki z dok ladami znašajo 
nekoliko tisočakov letno. Ce davkov n e plačajo ob pravem času, se 
za računajo zamudne ·obresti. Pridejo ruhežni, davčni zaoslanki vedno 
bolj rastej o in gospodar se 'zaprede v dolgove kot muha v pajkovo 
mrežo. Končno pride do prisilne prodaje posesLva, ki ga dos tikrat 
k~pijo Lujci - špekulanti s lujo nesrečo. 

Nekdanji mogočni posestnik pa vslopi v vrsle najrevnejšega 
p roletariata; obupan je in zagrenjen, ker življenjskega boja v novi 
družbeni srcclin.i ni vajen tako, kot so ga oni, ki že od mlados ti jedo 
delavski ali dninarski kruh ; sam duševno zaslrupijen , zastrupljuj e 
ludi svojo okolico. 

Tako se praktično izraža naš davčni sistem, ki ne dela nobene 
razlike med poljedelskim zemljiščem in gozdom ln pobira Ludi 0<1 
gozda davke na dohodek, ki ga s tvarno ni. Gozd ne naraste namreč 
venem letu, torej . tudi ne more vsako le to dajati dohodkov. Kdor 
izseka gozd, n:ima. od nikoder plačevati davkov, če ni s icer premo žen 
in nima od drugod znatnih virov dohodkov. 

-lvIi gozdarski strokovnjaki sicer vidim o, kaj se godi, toda v .se
danjih razm erah n e moremo .s svoj im znanj em nič . pomaga ti. Goz-
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darska znanost še ni iznašla sredslva, da bi drevo venem letu na
raslo do sečne zrelosti. nJi vemo, da mora vsak gozdni gospodar 
v svojem gozdu trajno gospodariti , če nima drugega premoženja 
in i c naVe7--llil le na dohodke iz gozda, loda nimamo oblasli) da 
bi mal" in srednje gozdne poses tnike prisilila, da tako gospodarijo, 
kakol" tudi nimamo sredslev; da bi pomagali : če je zaradi zavoženega 

.gospodars tva že prišlo do nesreče . 

Tu se začenja področje SplOŠIlC politike. Tisti, ki so vzeli nase 
dol žnos t, da skrbe za spl·ošne narodne potrebe, in so dobili za to 
poo blašče nj e od ljudstva, morajo iskati in naj ti način, kako je po
maga li gozdnim poses l11H.:ol11, ki jih napačno im enujemo gozdne 
loncle. 1(0 bi se naš. davčni sistem spremeni l in rel·ormiral .lako, da bi 
se nače lno plačeval davek od gozda samo tak.rat, kadar bi gozd v 
res ni ci dajal dohodke v denarj u ali v dobrinah , ki so vredne denarja, 
.bi g ozdnim posestnikol1l ne bilo lreba pl ačevati da vkov za čas. ko 
je gozd šc mlad. Mesto da bi vsako leto pl ačeval po 35'- dinarj ev, 
bi plača l takrat, ko bi gozd poseka l, zakonite ods totke od vsote, 
ki bi jo dobil iz gozda. Država ne bi nič izgubila, gospodar bi pa laže 
plača l ludi večjo vsoto naenkrat, ko bi imel denar, kot pa manjšo 
vsolo takrat, ko od gozda nima nobenega dohodka. 

Gozdni posestniki , ki trajno gospodarijo in vsako leto sekaja 
in prodajajo les, bi plačevali da vek kot elo sedaj ; n jih bi se načelna 
sprememba d avčnega sis tema ne Ukala; pač bi pa bila ta sprememba 
'y veliko .olajšanje onim posestllikom , ki im ajo mlade, za sečnjo še 
nezrele g.ozdove : odpaeUa bi jim skrb, odkod jcmati denar za davšči
ne. Ko bi pa go zel dozorel, bi plačali davke od tega enkratnega do
hodka, kak·or je to navada tudi v nekalerih drugih gospodarskih 
panogah. Davek na poslovni promet se 11 . pr. odmerja po slvar- ' 
ncm prometu. Ce je ta prome t s ta len in so tako tudi dobički, ki 
izvirajo iz tega prom·eta stalni, poLem je praktično in umeslnq, da 
se ta davek pavšalira . . Gospodarstvenik na ta način že vnaprej ve, . 
koliko bo moral plačati, tudi ninla skrbi z vsakole l11o prijavo pro
meLa in se mu ni treba boriti z davčnimi oblastmi zaradi odmere 

'davka. Ce je pa njegovo gospodarstvo take narm'e~ da se promet 
oel leta do leta 'zuatno menja in s tem sevecla tndi dobiček lel' 
dohodek, potem je bolj e, da se promet vsako le to posebej prijavi, 
ke): bi sk cr moral gospodar tudi v slabih lelih pl ačevati velikc davke, 
ki nstrezajo povprečnem pr.ometll skozi več let. 

GO'zd!n.o gospodarstvo v Slov,elliji je pa tako, da velik del 
posestnikov mnpgo let nima nobenill dohodkov, potem pa naenkrat 
elobi večje vsole za prodani les. Za večino teh posestnikov bi 'bilo 
bolj e, ko bi se od njih -zahteval davek, čeprav yjšji, lakrat, ko imajo 
denar, kakor da morajo vsako leto plačevati davščine brez ozira 
'na to, a li imajo dohodke od gozda ali ne . 

. Pr·eda leč bi nas dov,edlo, ko bi hoteli razpravlj a ti o tehničnih 
.podrobnostih reforme' gozdnega obdavčevanj a, želeli smo marveč le 
poudariti, da je to zelo važen problem našega gozdarslv~, od čigar 
pravilne rešitve bo v llll1ogočem odv isen tudi pravilen Ilapredek 
gozdarstv.a in vsega narodnega gospodarstva. 
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Proti kleščenju iglavcev 
Lojze i\f li Š i č (Slovenj Gradec) 

V alpskih krajih, kjer je malo listnatih gozdov in primanjknje 
steljnik-av ter slame, je še zel,o udomačeno kleščenje na živem. po
sebno mnogo klestijo na Koroškem . Koroški Slovenci imenuj ejo 
dnev·e glavnega kleščcnja "sleljerajo"; v jesen i se založe kmetje za 
vso ' zimo in še za dalje z nastiljo iz smrekovih vej (stelja ). 

Okleščen o smrekovo mladovje. (Fo to: Avgust Broman) 

'Nekateri posestniki bl izu mest oklestijo smrekovo mladovj c 
zato, da se obvarujejo latvin božičnih drevesc. Dalje k!estijo slabi 
posestnrki mlade smrel<ove nasade (zlasti na bivših pašnikih in trav
nikih) zaradi izkoriščanja trav·e in paše, seve ' tudi zllradi s telje, 
Prepogosto pa je k l eščenje mladih' smrek pripisati poses l:nikovi 
nerazumnosti, tr"mi , neznanju in ' predsodkom. Nekateri poseslnjki 
lUlmreč 'zatrjujejo, da je kleščenje gostega smrekovega mladovja celo 
ddbro, češ: "Drev·o bo prišlo ' preje kvišku", ali "Gosto vzraslo 
drevje dobi več zraka", in podobno. . 

Kl eščenj'e na živem, pa bodisi v mlad ih n edoraslih 'al i dorasIih 
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sestojih, je za gozd kvarno in negospodarsko. Zato je nedopustno 
in kaznivo po § 166. gozdnega zakona iz 1. 1929. 

Kruto okleščeno drevo je /i7:iološko ogroženo in tehnološko 
izkvarjeno. Načenja ga gnilo ba, tako da postane klllalu votličavo. 
Izpostavljeno sončni pripeki ali rastoče na slabih tleh lahko podleže 
Inbadarjem itd. Ce ods tranimo spodnje veje, ki varujejo tla pred 
izsušenjem, ,odtegnemo koreninam vlago, ki jo drevo najbolj po
trebuje, tla pa se zapleve. 

Gojitel ji gozdov leže za tem, da dosežejo v ses toju čim prej sklep 
krošenj. Brž ko je nasad v kronah sklenjen, so tla zasenčena in 
s tem je taina vlaga zagotovljena. Tako nastane mladovje in za
čenja se borba za bitek p.osameznih dreves; za vso združbo drevja 
postaja prostor čedalje bolj tesen. Stopnjuje se tekmovanje in od
bira (selekcija). Ce je mladovje pregosto, ga moramo redčiti, da 
racionalno pospešimo odbira ; redčenje obstoji v previdnem, či
stem in zmernem izsekavanju podjarmljenih in zaostalih dreves. 
Kdor pa klesti mlad gozd, - mesto da bi ga redčil - postopa 
povsem napačno. S takim postopkom lira gozdno rast v stisko in 
zastoj. Vsemu dr·evju se zmanjšajo že itak ntesnj <l,IlC krošnje, obenem 
pa se še izpostavljajo tla in korenine soncu, ve t.Fn in zapleveljenju. 
Tako okleščen gozd je često izgubljen. 

Les okleščenih smrek .ie <;labe kakovosli;. zaradi pokvarjene 
rasti , grčavosti, voUih grč, gnilobe in votličavosti nima prave cene. 

Tudi v gorskih krajih imajo gojitelji gozdov trdo borbo z ne
zaželenim manjvrednim drevjem, grmovjem in raznim p~evelom. Sko
raj vsak posestnik v gorah ima kako zemlji'šče, ki ga prerašča 
jelšje, leščevj e itd. Poglejmo le naše prostrane zapuščene .pašnike 
in steljnike! Kako negospodarsko je, ako posestnik klesti iglavec 
na živem, mesto da bj za steljo vztrajno iztrebljal iz gozdov in 
opuščenih zemljišč neprimerno ali ničvredno listnato drevje, zlasti 
pa še grmovje in plevel. Zakaj bi ne bila Zlelena listnata stelja (udi 
dobra? Le slab gospodar klesti smr,eke; dobi namreč slabo s teljo , 
'dočjm mu v gozdu ali n3 pašniJuI gnije praprot. 

Poglejmo si, kakšna je gllojilna vrednost raznih vrst stelje! 
1 kg slame je toliko vreden kot 2 kg bukovega listja ali 3'3 kg 
borovih iglic ali 2'85 kg smrekovih iglic ali 1'25 kg maluI ali 4 kg 
resja ali - 0'62 kg praproti. Torej za 1 kg slame 0'62 kg praproti ! 
Največ gnojiine in steljne vrednosti ima tore'; p·r3prol. 

Ce že nima poseslnik druge stelje, na j si uredi letne sečnje 
talw, 'da bo imel dovolj vejnate stelje od posebnih dreves ; tudi 
naj nik,ar ne zamndi prilike, da si nabavi steljo iz sečenj drugod 
v soseski. Ce že mora tu PO" tam kles titi še na živem, naj klesti le 
na starem drevju, ki je v bližnjih letih dol očeno za posek. Nikoli 
pa ne sme oklestiti preko ' /, krošnj e. Tudi na starem drevju sme 
oklestiti samo močnejše veje. Vmes naj pusti mlade veje in vej ice. 
Vejo ·samo je treba z ostro sekiro gladko odsekati tik ob deblu. 
Klestiti se sme samo od avgusta do konca marca izvzemši dobo 
hnde zim e. Raba železnih krempižerjev jc najstrože zabranje na. 
Semenska drevesa (semenjaki ) se n ikakor ne smejo k lestiti 
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Kleščenje iglavcev na živo je za gozd pogubuo. Zato morajo 
vsi napredni gospodarji in prijatelji gozda ter gozdarsl va naslopili 
proti lemu škodljivemu početju. 

Nekaj o gozdnih poteh 
Miroslav Han z 1 o \v S k y (Kranj) 

Marsikdo je že opazil in se čudil, zakaj se cepijo gozdne vozne 
in peš poti čedalje bolj, brž ko se jamemo približevali vasi, čeprav 
vodi}') vse v islo smer in na isti cilj. Takih poti je ponekod toliko, 
da preprezajo gozd kakor gosta, proli vasi obrnjena mreža. Pa ne 
samo lo. N·ekatere kolovoznc poli) zlasti na močvirnih tleh, se sčaso
ma lako razširijo, da dosegajo ponekod širino 10 do 15 m. 

Posledica tega je seveda la, cia so ranjene vse kor.enine ureves, 
ki stoje v .območju lakih polo\", in da so vsa dr,evesna debla obdrgnje
na. Tako drevje prične seveda gnili, ker se zaradi ponavljajocih 
ran ne more zaceliti , in ščasoma zamre. Pa ludi vrednost neizrab
lj enih tal je velika. 

Največ takih . ~epolrebnih poli si napravi živina, ki jo gonijo 
na pašo. Vozna pota pa nastanejo zaradi izogibanja že izvoženemu 
slabemu polu, Tako lahko trelimo, da ima vsaka od teh nepotrebnih 
poti svoj servilut. 

In kaj pomeni obremenitev posesti s slnžl1oslmi, vsakdo vc, 
saj so lo nevšečnosti, ki vedno kalijo poseslni mir. 

Kaj slorili ? Vsakdo se boji zamere pri uživaleljih pravic. In 
vendar je treba nekaj ukreniti, da se obvarujemo pred škodo. Pre
udarimJ samo lole! Po kalasLru meri parcela toliko in toliko in je 
po mapi iz-ločena Salno ena pot; v resnici pa zavzema površina poli 
četrLino vse ploskve, ki pa ni izločena, jn tako posestnik plačuje 
davke in dohodke za druge ljudi, ki se krčevito drže starih pri 1'0-
seslvov3nih pravic. Kakor izkušnje uče, se po pravni poti ne doseže 
dosti, ker se bo našla za vsako že enkrat uporabljano pot kopica prič, 
ki bodo i'zjavile, da so že pred 30 le li uporabljale to pot. Z 
uvidevnost jo inLerescl1l!ov se pa tudi navadno n e more računati , 
kajti njim je pač vseeno, čeprav se uniči ,·Sa sosedova parcela, samo 
da jim ostane pravica do poli. "ZJaI'ih vasi lt z uvidevn imi in ne
sebičnimi vaščani je pač malo. 

Tako je v danem primeru najbolje poizkusili s tako zVmllm 
"zajarkanjem" n epotrebnih poti (preko poli se skoplj e globok 
jarek); pros la se pus ti samo pot, ki se lrenutno n ajbolj uporablja. 
Ako se lo obnese in jarkov nikdo ne zasipa ter ne pride ludi sicer 
do ugovorov, lahko po zakoni lo določenem času zaprta pota iz
ravnamo in zasaelimo. Razširjene poti se zajarkajo na prvoblO 
širino. Pri vsem tem pa je treba precejšnje previdnosti. V primeru, 
da bi inlerescnlje ugovarjali in morda grozili s tožbo, je najbOlje 
zaleči se k županu, ki naj ukrene vse potrebno, da se zasebna pot 
proglasi za občinsko; tako se končno rešimo vseh nepotrebillIl spo
rov. Namesto, da bi imeli sami skrbi s p.oljo, morajo odslej vsi 
inleresentje skrbeli zanjo. 
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Dopisna gozdarska posvetovalnica 

VPRA SANJA 

25. Mejniki na gozdni preseki. 

Gozd imamo razdeljen na oddelke, med katerimi so preseke. 
Nekateri trdijo, da je bolj e postaviti mcjnike oddelkov na sredo 
preseke, drugi pa, da ob rob preseke. Prosim, odgovorile mi , kaj 
je bolj pravilno in bolj praktično ! J. M. Koslanjevica 

ODGOVORI 

15. Domača poraba lesa iu drv. 

Delavska 'družina: na severnem Pohorju 25 prm mehkih (Pod
lesnik), v Mežiški dolini 12 p,"m mehkih , 1.~5 m' mehkega in 0.50 m ' 
trd ega (Broman), v Pmkmurju 7- 8 prm (Potočnik). 

Kmetija 20- 30 ha : v Mežiški 'dolini 18 prm, 5 m' mehkega ill 
1.75 trdega (BronulIl ), v Prokupiju 20- 25 prm in 5- 7 m ' (Dragi
čevič) . 

V krajih, kjer gojijo slive, porabijo razmeroma več drv, ker 
potrošijo za kuhrulje žgrulja povpr,ečno 10- 20 prm. Razen teg!! 
por abijo v hrva Lskih in srbskih banovillah 'za pečenj e na ražnj u 
cnl,rat do dvakrat na leto po 2 pr111. 

Kmetija 50 ha : v Prekmurju 25- 35 prm in 10- 14 m ' (Potoč
nik), v Savinjski dolini 36 p!'m in 2 111' (Mogu ). 

Kmetija 100- 200 ha: na Pohorju 30 prm mehkih 'drv in dračja 
in 5- 6 m ' (Podlesnik), na Notranjskem 140 prm melJKj ll drv (IJe
bevce). 

KmeUja 200- 300 ha: n a Pohorju 25 p rm trdih, 25 prm me hkih 
drv, 10- 15 m' mehkega in 0.5 111 ' trd ega lesa (Podlesnik). 

Slanlm Sotošek. 

18. VarsIvo gozdov llred dimom. 

Načelno spada odločanj e o odškodninskih zahlevk ih v področj e 
civilnega prava, 1' 0 je " stvarno pristojnost civilnih sodišč. Drugn 
oblastva smejo od loča li o odškodninskih zahlevkih samo tedaj in 
samo v toliko, v kol ikor so za lo poobl aščena po posebnih pred
pisih. 

Zakon o gozdOVi h z dne 21. dec. 192f) (Uradni li s t štev. 162/35 
iz leLa 1930.) pooblašča občna uprnvna oblastva, cin smejo izrekali 
obsodbe o povračilu škode, s torj ene v gozd u. Take odločbe izda
jajo občna upravna oblas tva v samostojnem admini strativnem po
stopanju ali v adhezijskem postopku. 

V administrativnem postopal1ju smejo občna upravna oblastva 
izdati odločbe o ,odškodnini zaradi škode v gozdovih samo v pri
merih , v katerih so za to p o zakonu o gozdovih (z. o g.) izrecno 
poobl aščena, kakor na primcr: ob proglasiL-vi začasno zaščitenih 
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gozdov - § 19. z. o g .. ; ob priznanju zasilnih poli v gozdovih -
ti 81. z. o g.'; ob ugotavljanju škode, povzročene s plavljenjem ali 
splavljanjem - § 87. z. o g. v zvezi s predpisi čl. 11. in 18. pra
vilnika o pogojih, s katerimi se daje dovoljenje za plavljenje ali 
splavljanje gozdnih proizvodov _(SI. 1. 249(40 iz leta 1930. ). 

V adl1ez;ij skem (priključnem ) postopku pa smejo upravna oblast
va odločali o zaMevkih po po vračilu škode, sto rj ene v gozdovih, 
samo tedaj , če je to oblastvo uvedlo kazensko postopanje zaradi 
kaznivega dejanja po zakonu o gozdovih in če se je oškodovanec 
pridružil upravnokazenskemu postopanju. V tem priključnem (ad
hez;ijskem ) postopku pa se sme oškodovancu prisoditi odškodnina 
samo tedaj, če se obdolženec po dovršenem upravnokazenskem 
poSlopanju obsodi. 

V Vašem primeru očividno liC gre za povračilo škode, o kateri 
bi bila stvaruo pris tojna za odločanje upravna oblastva. Zakon o 
gozdovih namreč ne vsebuje nobenega predpisa, po katerem bi 
bila upravna oblastva upravi čena odločali o povračUu škode, ki 
jo dela na gozdnem drevju elim (ali prah) iz di.m:nikov industrijskih 
podjetij. Zato prihaja v Vašem primeru vsekakor v poštev občno 
določilo § 364. občnega državljanskega zakonika, ki se glasi: "Ka
dar pa oškoduje rudniška ali oblastveno odobrena naprava sosed
nje zemljišče na način, ki presega to mero, Lma zem ljiški posestnik 
zgolj pravico, da zahleva po sodišču povračilo povzročene škode, 
dasi je škoda povzročena po okolnostih, ki na oblastveni razpravi 
niso bilc upoštevane." V smislu tega predpisa bi mogli tedaj uvelja
vili odškodninski 'za hl·evek samo s ložbo pri civilnem sod išču. Bremc 
dokaza, da sta dim ill pTah iz lo,'urniških dimnikav kriva s labega 
uspevanja gozdov, pade seveda na Vas. Za dokaz, da dim hI prah 
iz tovarniških dimJlikov ovh"ata rp-st in razvoj dDcvja v Vašem 
gozdu ) bo treba vses lranskega proučevanja slrokovnjakov. Zato Vam 
sv.elujel11o, da zberele vsa potrebna dokaziLa, preden se obrnele 
za pomoč na sodišče. Najbolj e pa je, cia stvar lU-edi te spor azumno 
s prizadetim podjelnikom. 

Da bi se v bodoče. škoda preprečila, bi se bilo morda dobro 
ourniti ludi na olJrt11O oblaslvo, cia lJi odredilo postavilev primernih 
naprav, ki bi jz (lima in prahu ods Lranile škodljive zm esi. Ce 
gre za rudarsko podjetje, pripominjamo, cia je samo rudarsko 
oblastvo (glavarsivo) pri stojno predpisati izpremembe že obstoječih 
rud arski Il naprav. Franc t. n ida r š i č 

21. Solska kvalifikacija_ 

Eno le ln a šola na državni nižji gozdarski šoli v Mariboru usLre
za izobrazbi dveh razredov srednje šole (glej obvcstilo med Zakoni
Limi predpisi in okrožnicami te številke! ). Za priznanje te izobrazbe 
tu eli v državni gowarski službi pa bo potrebno doseči spremembe 
nekaterih predpisov zalcona o gozdih in ureci be o organizaciji držav
ne gozdarske s1užbe, kar je naloga Jugoslovanskega gozdarskega 
združenja v Zagrebu, Zveze absolventov gozdarskih šol v Mariboru, 
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Združenja gozdarskih uslužbencev (zvaničnikov) v Beogradu in dru_o 
gih organizacij . 

. Spremembe sedanjih zakonitih predpisov so potrebne: 1. ker 
so bili vsi absolventi enoletue in dvole tne šole postavljeni v državni 
službi za služitelje; 2. ker so ostale vse akcije za postavitevabsoJ'· 
venlov v čin zvaničl1ikQv ali pripravnikov za X. skupino brezuspe
šne in 3. ker ni nobenih predpisov za opravljanje državnega stro
km·nega izpita za logarsko ali gozdarsko (podšumarsko) službo. 

Ob lej priliki omenjam, cla je o tem vprašanju razpravljala 
mecl clrugim tucli ljubljanska podružnica Jugoslovanskega gozdar
skega združenja, ki je preko ce.ntrale (.fug. šumaJ'skega udruženja ) 
u Zagrebu urgirala, da se vprašanje po voljno reši. Odgovor na 
urgenco dobimo v Sumarskem listu 1939, str. 166., kjer beremo: 
"Ing. Ante Ružič, višji svelnik ministrstva za gozdove in rudnike, 
je sporočil, da zaradi priznanja službene stopuje absolventov ma
riborske gozdarske šole ni treba spreminjati zakona o gozdih iu 
tudi ne uredbe ministrstva za gozdove in rudnike št. 268/36, in to 
iz sledečih razlogov: 1. s p·ravilnikom o ureditvi gozdarske službe 
pri občih upravnih ·oblasteh št. 25729/30 so podani predpisi 7"" 

gozdarje (podšumarje), a pri upravi državnih gozdov ta čin že 
obstaja in 2. 'z rešitvijo ministrstva prosvete št. 21.762. ocl 19. VI. 
1936. je priznana absolvenbom clvoletue nižje gozdarske šole stop
nja nepopolne srednje šole ; tako ima.io pravico, biti sprejeti v službo 
kot uradniški pripravniki za X. položajno skupino po § 346. za
kona o uradnikih in hi li poslavljeni za gozdarje (podšumarje) IH. 
razr,eda." Stanlw S o toš e 1.: 

22. ~olslm kvalifikacija. 
Dvoletna šola na državni nižji gozdarsld šo li us lreza izobrnzb i 

šLirih razpcdav srednje šole z n ižji m t:cčajnim jzpiLol11 (glej od-
govor 21 !). Stanko So to še k 

23. ~olska k\>alifikacija. 

Kot absolvenl enolelne šole ua državni nižji gozdarski šoli v 
Mariboru imale izobrazbo, ki velja v državni službi za dva razreda 
srednje šole. Toda s lem ni rečeno, da lahko s lopilc v tretji razred 
gimnaziJe. To ni mogoče, če niste uspešno 1{ončnli dveh razredov 
gimnazije. Ravno Lak·o ne more absolvent lrgovske šole, ki ji je 
priznana s topnja š tirih rau·edov srednje šole, slopi li v peli razred 
gim naz-ij c1 če ni prej opravil ni žjega tečajnega izpiLa na gimnaziji. 

Stanko S o toš e 1, 

24. p.ogon žage. 
Domnevamo, da nameravale v.svojem obrnlu namcs Llti oba mo

lorja, in to vodno turhino in mo i.or na up'ojni (lesni) plin tak ~, 

da bi delovala vzpor,edno na skupno transmisij sko vreteno. 
To je možno. Za nemoteno delovanje naprave pa je potrebno, 

da jo opremite na način , kakor Vam ga hočem v sl edečem obrazložiti. 
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Ono transmisijsko vreleno, od kalCl'ega vodi pogonsko jer
menje ali kako drugo sredstvo za prenos si1e na razna predležja 
ali na ol:ldelovalne stroje, naj bo kakor koli (neposredno, po po
gonu 'z jermenom, po paič-nem gonilu ali sI. ) spojeno z motorjem, 
v Vašem primeru z vodno Lurbino, kalere pogonsko silo nameravate 
v prvi vrsti izrab1jaU. To vr eteno im el1ujm o glavno vreteno. 

Ce je lurbina opremlj ena z avtomatično regul acija obratov, je 
to tem bolje. 

Motor na upojni (lesni) plin, ki slu ži za pomoč turbini, naj de
luje na vreteno, ki .le montirana kol podaljšek glavnega vretena in 
natančno osredotočeno z njim. To vreteno imenujmo pomožno 
vreteno, 

Obe vreteni, to sla glavno vreteno in pomožno vreteno, morata 
biti spojeni s spono posebne vrste, ki ima lo lastnost, da prenaša 
silo samo od pomožnega vretena na glavno vreleno, ne pa obratno. 

Obrat se tor-ej razvija lakole : 
Dokler prehitevajo obratki glavnega, od turbine gnanega vre

lena obratke pom·bžnega vrelena, ki ga pogan ja plinski motor -
le-ta naj teče kolikor tolik o enakomerno ~ nima plinski motor ni
kakega deleža na pogonu glavnega vl~etena. · Toda brž ko pade šte
vilo obratov glavnega vre tena pod šlcy il o obratov pomožnega vretena, 
pa potegne plinski molor preko pomožnega vrelena glavno vreteno 
za seboj in začne vzporedno s turbino nanj oddajati svojo silo. 

Ni ravno potrebno, ela ima turbina za spoj s plinskim motorJem 
av lomatično regulacijo obratov, zlasti še, če se pri pogonu obde
lovalnih strojev da 'izhajali samo z ročno regulacijo. Nasprotno 
pa je 'za dobro delovanje naDrave namestilev obi1o umerjenega za
mnšnjaka na glavno vreteno bistven pogoj, to pa za radi tega, da se 
prijem plinskega motorja na spono oziroma na glavno vreteno uvede 
polagoma (nepretrgoma), brez sunkov. Tudi sicer je zamašnjak pri 
vsa1~em pogol1skem motorJu koristen. 

Pripominjamo še, da mora biti pri avtomatični r,egulaciji tur
bine število obl'atJ.;:·ov glavnc~a vrel'ena p- rip o lJI i ob r e ru eni t v i 
turbine p'rilično enako števi.Iu obra U.;:ov od plinskega motorja gna
nega 'pomožnega vretena. 

Tu obravnavane spone si. lahk·o nabavil-e pri lvrelki Eisenwerk 
Wi.ilfeL Hannov,er-WCilfel, kot "selbsllalige Motorenkupplung" v zelo 
dobri izdelavi ali pa v še boljši, Da nekoliko clražji, s pomočio 
trenja deluioči obliki pri tvrdki Berlin-Anhallische-Maschinenbauak
tiengesellschaft Dessan , ))Bamaq", kot ,.KI'!lftnu ">qipicl1kllHolun.g OhnC'
sorge", Mislimo, da Vam tudi tvrdka R. Willll1atm v Ljubljani,' Slom 
škova ulica št. 3., napravi lahko te vrsle spono. 

Priporočamo Vam. da pokli čete v pr imcru , da niste sami stro
kovno izvcžbani , na lice mcsta strokovnjaka in z njim zadevo vse
stransko preu'darite. Josip Goe 'd e r e r . 

Preskrbite si pravočasno semena in sadike! 
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• Zakoniti predpisi in okroinice 

Sekanje in prodajanje božičnih drevesc. 
Glede sekanja in prodajrulja božičnih drevesc opoz~jamo gozdne 

posestnike, županstva in trgovce na naredbo 9,lede sekanja in prodajanja 
božičnih dr:evesc (Službeni list 1932., št. 733/922 ali Gozdarski ves tJlil~ 1938, 
sb', 223) in na naredbo o gospodarjenju z n edoraslimi gozdi (Službeni 
lis.! 1938, .št. .211/55 ali Gozda.rski vestnik 1938, str. 127). 

Ci'll (}'ržaviflc nižje gO'zdarske šole v l\Iariboru. 

Prosvetni minister je po zaslišan.iu mnenja glavnega prosvcln~ga sveta 
odločil1) (na podstavi § 7" odst. 2. zakona o uradniki-b, odst. 3. § 61. 
zak'ona o pr,oračtUlskih dvanajstinah za avgust-december 1935. ter ja
nuar- marec 1936., § 135. zakona o občem upravnem postopku in čle
nov 7. in 9. uredbe o činu strokovnih šol z dne 1. maja 1938. in na 
osnovi mne:nja 2389. rednega seslanka z dne 19. fe.'bruarja 1939., S. št. 
135/39. 

1. Enolelna državna nižja gozdarska šola v Mariboru ustreza . izo
brazbi dveh razredov srednje šole in daje šolsko kvalifikacijo za zvani~ 
niško zvanje po § 10. zakona o uradnikih, dolder oslanejo osebe s to 
kvalifikacijo . v svoji s Lrold. 

2. Dv.oletna državna nižja gozdarska šola v Marib.oru s predhodno 
jz.obrazbo dveh razredov gimnazije ali treh razredov meščanske šole ustre
za iz.obrpzbi nepoj)olne srednje šole in daje šolsko kvalifikacijo po § 45,., 
odst. 1., zakona o uradnikih, dokler ostanejo osebe s lo kvalifikacijo v 
sv-oj i stroki. 

V01!ne ngOl!1lOsli splavarje\'. 

Na pr05n.lo splavarske zadruge je generalno ravnateljs tvo državnih 
železnic podaljšalo vozno uf{odnosl po železnici za splavarje gornjegraj
skega, dravograjskega in ma'nborskega okraja pod istimi pogoji lmt doslej. 

Splavarji naj si pravočasno preskrhijo primerne fotogl'afije in potrdila 
I'avnaleljslva državnih železnic v Ljubljani. 

Prijava fno'zem,skih delniš'kih glavnic. 

Narodna banka je izdala naslednja nav-odila za prijav,o deln ic, ki so 
v 1'o1.:ah inozemskih las lnikov: 

Vsaka delniška družha, katere delnice so delno aji v celoti v rokah 
~nozerncev,v ,?ora do 30. nove~bra t. 1. p!ijavili Narodni hanki: 1. ~"oje 
Ime. scdez ltd.; 2. znesek vplaeane glavmce; 3. del vplačanega kapItala, 
ki je v inozemsldh rokah (podatke .ie navesti po zf1dnjem izplačilu divi ... 
dend) ; 4. za delnice inoz·emcev je . treba lQčno navesti. kak9 so prišli. ino
zemci do teh deluic (ali pri dopisu ali kasneje); 5. če je znan.o, je treba' 
tudi pov.edati. lije so delnice: ali v državi ali v inozemslvu; 6. pregled 
po stanju iz leta 1919., 1925., 1930. in 1,938.; 7. pregled o ·do1)ičku in divideuh 
dah za zadnjih 5 let. . . 

V prošnjah, ki jih delniške družbe pošiljajo za transfer dividend, mo· 
rajo druž"be točno prijaviti znesek kapitala, ki je v rokah tujcev. Vsaka 
sprememba glede inozemskega las1nišl·va se mora lalwj sporočiti deviznemu 
ravnateljstvu. Prošnje za transfer dividend, ki ne vsebujejo podatkov Y 
smislu predn.iih zahtcv, se sploh ne bodo jemale v pretres. 

1) "Službene novinc kraljevine Jugoslavije" z dne 30 . . marca 1939, št. 
72/XXj147. (Ponavljajoče se besedilo izvirnika .ic znradi p reglednosti v prc
v.odu izpuščeno) in Službeni list 1939. 295/51. 

208 



• 

D 

N ekalcri novi zakonili predpisi. 
(Iz Službenega lista dravske banovine 1939.) 

Uredba IQ zaš6li pred ' zl~ačnimi napadi (195/ 36). 
Navodila za izvrševanje w'cdbe o zašči ti pr ed zračnimi napadi (205/ 37). 
Pravilnik o · zaščiti pred zračnimi n apadi (206/3i ). 
Spremembe in dopolnitve v taksncm in pI"istojbinskem pravilniku 

(207/31). 
Uredba o spremembah in dopolnilvah zakonov o slrokovnih šolah v 

resoru ministrstva za trgovino in industri jo (211/38). 
Naredba o izkoriščanju rušja (214/3~). 
Uredba z zakonsko močjo o prenosu imovine ver skih zakladov katoliške 

cerkve v last in upravo kaloliške cer kve (2 17/39). 
Uredba -o 1ak5n111 olajšavah pri ]wllver ziji obstoj ečih denarnih dolgov 

(223/.10). 
Naredba o izvrševanju določb zalwn30 sladkovodnem r ibarstvu (243/43). 
lTredba o narodnem obrambnem skladll (247/ 114 ). 
Pravilnik o dajanju zdravniške pomoči, sJr cžbe in oddajanju zdravil 

(257/45). 
Razveljavitev razpisa št. 7440/ IV 'o carinjenj u terpentina in surovega 

borovega _kaLl'ana (258/45). 
Pravilnik za u voz svilnalega papirja iz inozemstva in kont:rolo njegove 

uporabe (262/46). 
LTredba o ustanovilvi zavoda za preskušanje in kontrolo kmeti jsldh 

strojev in priprav (268/47). 
NavodiJa za izdajanje novih rib::l.l'skih tiskovin (270(47). 
Uredba o načinu izračul1anja tarU:ne r azdalje na železn. ·progah (237/'18). 
Pojasnila o car insl;: ih razkladališčih in pobiranju ležnine (277/48). 
Sporazum med jugoslovanslw in francosko dado o trgovskih plačilih 

(279/4B). 
Trg,ovin ski sporazum s Francijo (281/49). 
Odredba () izvrševanju manjših zidarskih, lesarskih in kanmoseških 

obrtov v IU'ajih dravske banovine (28,1/49). 
Odločbe o činu raznih šol in tečajev (295/51). 
Ustanovilev odseka za vrhovni nadzOI' nad lovskim gospodarstvom., 

za l-ovski šporl in turizem in za propagando lova pri oddelku za vrhovni 
gozdarski nadzor pri min.islrstvu za gozdove in rudnike (302/32). 

Odločba o izvozu lesenih obodov za si ta in d rugih izdelkov iz lesa 
glede potrdila o zavarovanju valute (321/54). 

Naredba ·0 spremembi neval"l1ostne tabele, podpisane z naredbo o 
določilvi nevarnoslne tabele (327/55). 

Dopolnitev uredbe o opravljanju višj ega državnega strokovnega izpita 
, račul1sko-blagajniških uradnikov v resoru ministrs tva za gozdove in rudnike 
(335/57). 

Avten tični lolmačenji posameznih določb uredbe o likvidaciji kme·-
lijsl<ih d·olgov (344/58). 

Prodajne cene bencinske ..!u ešanice (351/59). 
P,odaljšanje trgovinskega sporazum a z Madžarsko (363/ 60). 
Pravilnik o uporabJjanju sredsLev sklada za podpiranje zadružništva 

(368/61). 
Odredba o zvišbi števila \"ajellcev v puškarski in pretizni mehanični 

slroki (380/62). 
Sprememba in dopolnitve pravilnika o zbiranju in upor.abJjanju pod

pornega sklada za onemoglost in s tarost '(396/64). 
Pravilnik o zaščili pred zračnimi napadi (420/68). 
Pravila o opravljanju državnega . str,okovnega izpita v resoru mini

strs tva za trgovino in industrijo (4,16/72). 
Uredba ,o izplačevanju vlog pri denarnih zavodih (450/73). 
Nav.adilo za pridobivanj e pravice do specialnosti iz balneologij~ in 

klimatologije (467/75). 
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Dopisi 

NEMSKI GOZDAlISKI STIIOKOV
NJAKI NA DELU V JUGOSLAVIJI? 

Pred nekaj meseci je objavil nem
šld poluradui gospodarski list "S[ld
osl-Echo" vest, da je jugoslovanska 
vlada povabila nemške gozdarske in 
lesne strokovnjake, da izdelajo na
črle za racionalno izkoriščanje 'I'u
goslovanskih gozdov in predelavo e
sa, tel' da so ti že pričeli z delom. 

To, sicer neverjelllO vest so pona
natisnili mnogi jugoslovansld časo
pisi. Vest pa ni resnična in je bila 
že preklicana od minislrslva za goz
dove in rudnike. POlrebno jc, da jo 
prekličejo tudi časop isi, ki še tega 
niso s torili. S. 

IZ KMETIJSKE Z80llNICE V 
LJU8LJANI. 

Dne 12. avgusla t. L je bi la 3. 
seja IV, odbora za gozdarstvo. Id 
jc trajala ·od 10'. do 13. ure. Navz,oči 
so bili: predsednik Beno Kolnik, 
svetniki l\'[atija Megušar, Ivan Rigler 
in ing. Stanko Sotošek ter ta jni k 
zbornice dr. France Pergar. 

Glavni predmet seje je bila gozdar
ska anketa, ki j o namerava prire
dili zbornica t.o zimo v Ljubljani. 
Zbornica je uvidel aj kaIm velike k.o
risti je bila lansIm >;metijslm ankela, 
ki je zbrala gradivo, na pod.lagi ka
terega se delajo korislni poizlmsi 
za zboljšanje slovenskega kmetij stva. 
Ker je gozdarstvo usodnega pomena 
za Slovenijo in je zlasti kmetsko 
gozdars tvo vse premalo raziskano .. 
je zbornica sklenila, dati tudi letos 
priložnost gozdarsldm strokovnja
kom in Jesnim go.spodar sL-,,'cnikotu, 
da povedo na ankeli svoje umenje in 
tako li svojim SOdelovanjem pomaga
jo pri zboljšanju slov. gozdal"stva. 
Predvideni so sledeči referati: Raz
voj in struktura gozdnega (1ospodar
stva v Sloveniji; Urejanje i:anctskih 
gozdov j Gojenje in varstvo gozdov; 
Domača lesna obrt; Mehanična pre
delava lesaj Gozdno gospodarstvo 
agrarnih skupnosti in planšar stvo; 
Gozdarska prosveta v Sloveniji ; .. po
gozdovanje Krasa in goličav; Uredi
tev hud.ournil"ov - izvršena ,dela 
in program; Izvor i.n .delovanje hu
dourni1wy in vodno stanje polokov 
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i.n rekj Gozd in nedeljivosL l,;melsldh 
posesLev; Gozd in javna brcmena; 
Prevzcm ill uprava razlaščenih vele
poseslltiških gozdov; Postranski gozd
ni proizvodi; Gozdarska politika in 
kmetsko gospodarstvo ; Gozdno iu 
lesno zadružništvo ; Nacionalni do
hodek gozdnega gospodarstva; Teh
nika izkoriščanja gozdovj Kemijska 
predelava lesa; 0a1jarstv{); Les v 
mednarodni trgovim i . dr. 

Po PI~oučitvi drugih vprašanj v 
zvezi z anketo je bi lo še govora o 
gozdarski šoli v l\[arjboru, postaji za 
gozdne poizkuse, o rganizaCiji držav
ne gozdarske službe, cesbJem fondu, 
mclioracijsl{cm fondu, nahiranju 
brsl:ečih smrdwvi h vršičkav odstre
Ju mcdvedov, sekanju božič~ih dre
vesc in o škodljivosti pobiranja 
mravljinčnlh jajc v gozdu. Glede vse
ga je prišlo do ustreznih sklepa\,. 
Končno je sklenil odbor. zas(avltj 

vse sile, da se uvede v ljudske 
šole p ouk o gozdarstvu in kmelij 
slvu) ki pa ne sme biti po vsej 
Sloveniji enak, temveč prilagoden 
ekonomskim razmeram posameznih 
šolskih okrajev. S. 

NOVO LESNO INDUSTmJSIW 
PODJETJE 

V Beogradu pripravljajo ustano
llovitev novega induslrijskega pod
jetja) ki se bo bavilo s kemijsko 
impregnacijo papirja iu z izdelavo 
neli:3terih izdelkov J.:emijske prede
lave lesa. , 

NOVA TOVAlINA KOPIT V 8EO· 
GIlADU. 

Kožarski trgovcc l\iilojc Je remic 
gradi v Beogradu novo t{)varno za 
lesena kOIJUa in pod pebl ike. Tov31'
na bo v .;:ratkem začel a z deJom in 
bo zaposlila okoli" 30 delavcev. I . 

NOVO LESNO PODJETJE "III- ' 
DJUSJ". 

Na MliQištu v vrbaski bauoviI-ii 
je bilo ustanovljeno novo podjetje 
" Ridjuši d. d." za izkoriščanje goz;
dov in lesno trgovino. Ustanovitelji 

-o. so' i\'fahnar, dr. Rabae, Hadžidedič, 
Ibrasadic, Mustafa in , dr. . r' 
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Književnost 

D,·. Janko Slebinger in ing. agr. Janez !\larentič: BibliQgrafija slQ
venske kmetijsko literature v letih 1919-1938, Ljubljana 1939. 

Knjiga obsega XII + 207 strani. Posvetilne besede ("N a p ·o t") je na
pisal rvlar lin Stehlovnik) predsednik Kmetijske zbornice. V uvodnih besedah 
(HZ a li vo d:") prireditelja loll11ačita ses tavo gradiva, ki je zbrano po 
njima dQstopnih strokovnih knjigah. brošurah, revijah in časopisih. Pri
pominjata. da ekonomska izraba pros lora ni dovoljevala, da bi bila isti 
članek ali knjiga omenjena pri vsaki stroId, ki jo ta članek ali lmji'IJa 
obravnavata. V poglavju "K r ati c e" je razložen pomen črk in števill, 
ki so zapisane v oklepaj ih pri bibliografskih podatkih. 

Gradivo je razdeljeno na štiri dele. I. d e l (s tr. 1-37) ob sega od
dell~e: 1. Splošno kmetij s tvo; 2. Kmeli.i ska izobrazba ; 3. Kmeti.i ske orga
nizacije; 4. Kmetijsko g.ospodarstvo; 5. Agrarna poli tika ; 6. Agrarna r e
forma; 7. Socialni problemi slovenske vasi; S. Kmetsko gospodinj stvo in 
9. Razne vede, ki so v zvezi s kmeli~ s tv()m; rf. d e l (str. 3S-12G) je 
razdeljen na skupine: 1. Splošno poljedels lvo; 2. Zilarslvo; 3. Okopavine; 
4. Travništvo in pašništvo; 5. Industrijsko rastlinstvo; 6. Hmeljars lvo; 7. 
Vinogradnišlvo in kle tarstvo ; 8. Sadja.rst-vo in 9. VrLnarstvo in cvelličarstvo; 
III. d e l (s tr. 127- 171) vsebuje p oglavja : 1. Splošna živinoreja, 2. Govedo
reja; 3. Mlekarstv·o; 4. Kon.iereja; 5. Svinjereja; 6. Reja malih živali; 7. 
Cebe larstvo in 8. Sviloreja; IV. d e l (slI'. 172-183) pa: 1. Gozdars tvo (sl:r . 
172-176); 2. UlvSl:vO (s tr. 177- 180) in 3. Ribiš tvu (str . 181- 183). 

V "D () d a tk u" so biografski podaUd o s lovenskih l~me li.i skih stro
kovnjakih in pisateljih; na koncu pa je )IS tva r n ·o kazalo". 

Citatelje Gozdarskega ves Lnika b o zan imal predvsem IV. del, zlasti 
še gozdarstvo. le na prvi pogled opazimo, da j e gozdarski del po š levUll 
in obsegu bibliografsldh podaUwv med n ajskroInnejšimi. Deloma je prišlo 
do tega zaradi razmeroma maloš~evilnih gozdarskih lmjig in spisov, de
loma pa zato, ker so llekateJ~e razprave om enjene pri drugih kmelij sldli 
prulOgah; mm's ikaleri gozdarski spis pa sla prireditelj a pr,ezr1a. . 

P r i drugih kmetijskih panogah so omenjena dela: Ant. Sivic, Spori za 
meje (str. 19) ; Ivo Benk'Qvit: j Agrarna r eforma in slovenski gozdovi (SIT. 30); 
A. Gosar, Gozdno vprašanje (s tr. 30); razni članki o agrarnih operacijah 
in agrarni refo rmi :na s lran eh 2S do 31; Vladislav Fasan, Zagradba hudo
urnikov v Sloveniji (sb'. 35); Alojzij Strancm', Urejanje hudournikov (s tr. 35); 
Zakon o urejanju hudournikov (sb'. 35); Vičanski Skerlec, Gozdni mah 
- dobra stelja (str. 41) ; R., Gozdni s telniki (str. 61 ); Stel.i er e.ia n a Kor·o
škem (slr. 41); Anl. Sivic, Izvrševanj e paš in pašnih pravic v gozdih 
na Kranjskem (slI'. 61); R., Naši pašniški gozdi (s lr. 51) ; FI' . l\fasteJi , Belo
krajinski stellliki (s tr. 61); R, Doprinos k melioracijam belokranjskih s tel
nilmv (sb'. 61); več člankov 'o planinskem pašništvu na straneh 71 do 
72; n ekaj član.!wv o indusb'ij skem iu zdravilnem rastlins~vu ) zlasti o vrho'
reji na slraneh 62 do 64; več člmlk·ov o orehu in koshJ1.iu na straneh 114 
in 115; nekaj člank.av o kozjereji na s trani 153. in nekaj člankov pri čer 
belni paši na sb'ani 66. 

Prezrla pa sta prireditelja več člankov, ki so po letu 1919. izšli v časar 
pisju in brošurah, tako n . pr. v J li g o s lov e 11 s ki š li m i, Zagreb, član:. 
ke iug. Antona Sivica I;lraba gozdnih pridelkov v korist celoknpllo ~ti (1920), 
Prirodno vm'stv,o in ohranitev prir·odnih spomenikov v gozdu (1921 ), po
datki gozdne statistike v Slove,niH za 1920 (1921) in druge; dalj e 'v S It o
fi j s k e lU 1 ist li lj uh 1 ian s li: e š li: of ij e članek ing. Antona Sivica:, 
Skofijski pl'edpisi za upravo cerkvenih in nadarbinskih gozdov; vAl !... 
manahu kraljevin e Jugoslavij e raZl1e podalke glede gozdarstv3" 
ki jih 'je prispeval ing: A..llton Sivic; prispevke ing: Anlona Sivica in ing. SLan
ka Sotoška v Trg o' v s It c ru 1 ist u. Posebej pri _J'e !:reba omeniti še Kat a 
l og f1o zdarsk o lovsk e r az'st 'av e na lju.bjanskem'- velesejinu 1. ' 1930. 
v Ljubljani s članki: ing. J. Rustia, Gozdarska iu lovska razs tava leta 1930. 
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v Ljubljani; ing. A. Sivic, Nekaj splošnih podatkov o gozdarstvu in lov~ 
slvtl v dravskI banovini; dr . Slo Bev!.:, Od kamna do repclirkc; ing. Cv. 
Božič, Državna gozdna uprava v dravsld banovinij dr. L. L. Bohm, O 
gozdu in lesuj .Bogdan Pogačnik , LoYišča v podružnici Slovenskega lov
skega društva v Mariboru j Drulilo Gorup, Gozdarsko lovska razslava in 
naša lesna indus trija in ing. Al. Slrancar, Zagrajcvanjc hudournikov. Le La 
1930. je izšla ur·ošurica dr. Jožeta Husa, Suha roba - brihtua Ribnica in 
širol\i svet. Omenili je treba ludi poučue članke ilusirirane brošure ,,2 a 
naš 1 e s" Id je bila izdana ob jesensl.:cm velesejmu v Ljubljani 1936 s 
sledečimi prispevki: ing. arh. Rado Kregar, Za naš les; ing. J. RusUa., 
Gozdovi - naše bogastvo; ing. Mirko Sušleršič, Kaj je gozd?; ing. Alojzij 
Strancar, Naš Kras; Ante Gaber, Pogled nazaj - nam veleva naprej j mg. 
Cv'eU{'O Božič, Les 'Od panja do konzumaj ing. l\fal\s Strenar, Pastorček 
les - les čas ti~l.iivj dr. Vladimir Knaflič, Bajta j ing. Alfonz Pirc, Les 
v kmečkem s tavbarstvuj. ing. arh. Rado Kregar, Gradimo svoje domove 
iz lesa; Kavka Karel, Uporabljajmo v s tavbarstvu več lesa in manj bet'onaj 
ing. Herman Hus, Vpliv konstrukcije ua slog lesenih sLavb j ing. Stanko 
Dimnili:. 1o.'Ioslove in str ešna nosilja iz lesa - nazaj na prava m estaj ing, 
Stanko DimJlili , TlaJmjmo ceste v gozdnih pokrajinah ua novodoben na
čin z leso ll1 ; Božo Račič, Naši domači ob rti - ribniška suha roba; J. :Mu šič, 
Naš resonančen les je prvovrs ten j gospodariOla z njim pametno l n c r a.z
melujma ga, n e prodajajmo ga za s lepo ceno; dr. l\'Iarius RebeK, Drevo, 
dobavitelj surovill kemi čni industTiji; dr. C. Pavlin, Od smreke do pa
pu'jaj dr. Mil~n Dular, Naš les najprej za nas j Danilo Goriup, Pomagajmo 
našen.1u lesnemu gospodarstvu in Lisočem ki jih preživlja j ing. Anton Rudež, 
Izvažajmo samo tipiziran les in ing. Franjo Sevnik, Motorji na les in 
oglje so za nas najbolj ekonomični. 

r.lcde člankov, ki so o menj eni pri dru t1 ih pano <1uh in jih ni bilo 
mogoče lisl.;ali na dveh meslih, bi bUo dobru, da bi imefi posebno opozorilo 
(kakor na sLI'. 111 . ali 1\:al.;:o drugače). Bibliografsld podaUd za gozdarslvo 
pa naj bi bili razdeljeni na gozdarsli:e panoge: splošno gozdarstvo, go
jenje gozdov, varslvo gozdov, izkoriščanje gozdov, mehanična predelava 
lesa, kemij ska predelava lesa, izmera lesa, urejal1 je gozdov, gozdarska 
poliLi](u in zakonodaja, gozdarska prosveta itd. Pn zb iranju naj bi sodelo
val ludi gozdarski s trokovnjak. 

Gozdars_kim in . vsem drugim kmc tij skim slroI<ovnjakom, gospodar
s tvenikmll. znanstvenikom in vsem pl'akličnim ter teo re ličnim gospodar
skim, zlasti kmctijskim delavcem bo knjiga nad vse dobro služila, l(er 
daje naslove v zadnjih 20 le lih iziš le JiteralUl'e. Ta literatura je raZLTeSc.na 
po raznih knjigah, brošurah in r evij ah in marsikomur doslej ni bila znana. 
V knjigi je zbrallih čez 300 samos lojnih publikacij in okoli 10.00;) člankovj 
vsa Snov je vzonlO in pregledno urejena. Na delo, ki .i c zahlevalo ogronmo 
truda. je lahko Kmetijska zl>ontica in z njo "sa sloven ska javnos t res 
p<;mos.na. Knjigo toplo priporočamo. .Dobite jo pri KmeLijski zbornici, 
Ljubljana, Gosposve lska 2/ 1., za ceno dll1 100"-. Ing. S. S o to šele 

Fran Erjavec: O i:l)obrazbl' kmečke mladine, Ljubl;ana l!:S9. 
Ze naslov sam pove, da se ba vi knjiga z izredno perečim vpraša

njem, o katerem bi morali razml.š ljati prav vsi, ki se jih v kakršni koli 
obliki tiče skrb za kmečko mladino. Važnost tega v prašanja poudari 
pisatelj sam, 1\0 pravi: "Eden izmed vzrokov precej šnje zaostalosti našega 
kmetijstva in s tem združenega siromaštva sta nedvomno prenizka splo
šna in strQ.1mvna izobrazba našega ]unečkega ljudslva. Nil{jer nisem trdil, 
da bo že sama izobrazba r ešila tež]w in zapleteno socialno in gospodnr~ 
sko vprašanje slove nsl{cga kmeta, popolnoma sem pa prepričan, da je 

'močan dvig te izobrazbe eden izmed prvih pogojev za navedeno rešiLev." 
Z razprav·o, ki je polna raznih podatkov in korislnih pobud, bi se 

morali seznanili zlasti šolniki in javni delavci med našim kmečl{im 
ljudstvom. Knjižica oh sega 32 strani in s tane broširana 8. din. Dobi se pri 
založtl ici - Kmetijski zbornici, Ljubljana, C'tOsposvels]i:a 2/ I. 

, Ing. S.Sotošek 
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar 
(Pomen zllJllwv in kralic glej slI'. 21!) 

lIV = HiLschmanns Vademekulll , \Vicn; TGL = Trgo\~sko-gozdarsk i 
leksikon Ljublj ana 1935j U = Dr. ing. Aleksander Ugrenovic. - Gradivo 
8. š lcvillm je povzelo iz knjige: Dr. ing. Aleksander Ugrcnovic, Tehnika 
trgovine drvelom l., slr . 112 do 113. - P.:>men drugih k l"atic glej na s trani 
2L in l G5! 
A -=-- V zemlj iški kuji!!i je s to črko 

zaznamovan imovin~d ali posestni 
list. Na njem so vpisan i vsi dcli 
d'oioi::cnega zemljišl.;o-knjižnega te
lesa in slvaJ'ne pravice, k i so zdru
žene z laslnišl\',ol11 lega ~clesa a li 
njegovega dela, n. pr. pekovska, 
kovaška, lekarniška ,obrt in druge 
pravice. Id so združene z določeno 
realileLo. - [TGL] 

a. c. = tega le la, .ove godinc, dicses 
Jahres 

Ta li:ratica, Jd je latinskega izvo
r a (anno currc.ll te), je precej v 
navadi v trgovskem dopisovanju. 
- [TGL] 

a diritlura = naravn ost, n ep osrcd
nb, brez posrednika - izraz je 
vze t iz italijanščine. - [TGLJ 

a dirilure = a diriltura - ta trgov
ski izraz je iz francoščine. [TGL] 

a meta = na pol, na polovico 
Kratica pomeni, da si pri nekem 

poslovanju ali tT~ovanju dve pod
je tji deJila med seDcj mOl'ebiLni do
biček ali izgubo po delitvenem krit
ju, ~a },alerega s ta se poprej zedi-
nili. - [TGL] , 

n - V zemljiški lmjigi je s lo črko 
zaznamovan las lninsf.:i li s t. Na njem 
je zapisrulo, l;:do ima laslninsko 
pravico do nepremičnine, po po
trebi tudi omejitve glcde svobodne
ga upravlj anja (zaradi nedolelnosli, 
podaljšru1ja očclovs],e ali varuške 
oblasti, konkurza i. dr.) - [TGL) 

C - V zeml j iški lmjigi je s lo črko 
zaznamovan bremcnski lis t. Na 
njcm so zapisane slvarne pravice 
drugih 'Oseb (zaslavna pravica, služ
nosti, stvarna bremena) in na teh 
pravicah pridobljene pravice (n. 
pr. nadzaslavne pravice), predJmp
na pravica, pravica zopemega od
kupa, najemninska pravica in lali:c 
omcjitve v svohodnem razpolaga
nju z zemljeknjižnim telesom ali 
njegovimi deli, ki so za vsakega 
( torej ne samo za začasnega) last
nika obvezne (n . PI". pravica do 
upravljanja posestva, fidcikomi sar
na subs titucija, prepoved proda
je, odtujitve ali zadolžitve pose-

s lva itd. ). Zapi$ana je seveda tu
di omejitev, ki j{! mo rda obvezna 
za osebo, za katero je na listu C 
zapisana kaka pravica, n. pr. pre
nos skrbstva na zemljckn jižncga 
upnika itd. 

C aj i c = kratica za besedo "COlIlo" 
in pomeni račun . - [TGL J 

Caf al i C. a r. ~ cir 
Kratica je iz franeoščine: "cout 

aSSllrance frel". - [TGL] 
e/ fo = izmišljen račun, Iingiran ra

čun, račun na oko, proforma fak
tura, pred rak tu ra. 

Kralica je iz ita lij anščine: "con
lo lin to" . - [TGL] 

"er." = v ceni blaga so vsebovane 
tudi voznine in sll'oški 

Kralica je vze la iz angleščine.: 
"ooast and freighl", oziroma iz 
francoščine: "colIL frel". - [TGL] 

ef. ali cfr. = primerjaj 
Kratica je vzela tZ latinšči.ne: 

"oonfcr, conre.ratur". - [HVJ 
cU. ali c. r. = anglcšld 1mbni čevelj 

(1I / 1S9) 
Kratica j e iz angleščine: "cu

bidcel". - [HV] 
C. 1'. & I. ~ ciI' 
"cU" = naldadnina, zavamvalnina in 

dovoznina so v ceni že zaračuna
ne 

Pri prodaji hlaga preko morja si 
namreč prodajalcc česlo izgovori, 
če so njegove cene kalkulirane za 
golov ino, ludi povl'nilev obresti od 
dneva prodaje do dneva dospelosti 
menice, po priliki do dne, ko pri
'de denar' iz prek·omorske dežele. 

Kratica je iz rulglcščinc: "coast, 
insurance and frcighl". - [TGL] 

C. i. r. ~ cir 
eo o. do ali C. O. Do = blago je pla

čali ob prejemu 
Kratica je iz angleščine "cash 

on dcliveI'Y". - [TGL] 
stara mera - s tara mjera, a ltes Man 

Poleg . melrskih mer so se za
držale v rabi tudi s tare mere, zla
sli avstrijske (s lare dunaj sl~e), an
gleške, h'ancoske (pariške), itali
janske (beneške) in ruske. 

1. r. ~ tega leta 
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Lesna trgovina 

l\lonopoliz.~cija inoza hrastovih železniških pragov,' Nemčijo? 

L~sni izvoz iz Jugoslavije v Nemčijo je b il do sedaj prost in ni bil 
urejen p ') nobeni centrali. Ko pa je bila sklenjena nova trgovska pogodba 
z ~emčij0. so se v jugoslovanskih lesnih krogih razširili glasovi, da je 
Nemčija do\'oli la liV-OZ 250.000 železniških pragov pod pogojem, da se 
ta kontingent pošlje samo s posredovanjem novo ustanovljene lesne tvrdke 
"ULKO", ki bl dobila za vsak prag nagrado 2"-- din. Ta ves t je vzbudila 
precejšnje zanimanje in razburjenje; predlagal-o se je, če se že izvaža s 
posredovanjem, naj posred uje izvoz vsaj }{aka državna ustanova in ne 
privatno podje Lj e. 

V drugi polovici oktobra pa so prinesli i::asopisi med gospodarskimi 
ves lmi poročila. da pisanje in govorice O monopoliziranju izvoza že
lezniških pragov nimajo slvarnc podlage, da nemška trgovinsJ;;a dele
gacija ni s tavila te zahteve, da bo nadalje izvozni sistem oslal tal>:, kot 
je bil do sedaj, razdelitev kontingenta pa da bo izvrševala Narodna banka, 
ki bo delila kontingenl11e dele neposr edno pl'oducentom, in da tvrdka 
"ULKO" še nima svoje las111e proizvodnje IcI' bo lahko i1.V~lŽala Jc, če 
bo ]mpila pragove od drugih . 

Udeležba inozemcev v jugosloya\1skih lesnih delniških družbah . 

Pred ype1javo ]\:ontro!e nad llakazili dividend inozemccm so bili 
?:bralli stalis Lični podatld o udeležbi inozemskega Jmpitala v jugoslovan~ 
skih delniških družbah. 

Iz časopi snih ves ti posnemamo, da je v Jugoslaviji 1522 delniških 
družb in da je inozemsld kapital udeležen pri 228 družbah. 

V lesni industdji je 16 delniških družb, pri katerih so udeleženi ino
zemci. Te d ru žbe imajo 167.2 milijona skupnega delniškega kapitala, od 
katerega .ie 54.1 milijona v 1"ol\:ah inozemce\'. 

Prijava inozemskih delniških glavnic. 

Sklep Narodne banke o obvezn i prij avi inozemskih debliških glav
nic je bil izdan iz n as lednjih razlogov: 

Delnice mnogih družb so v r okah državljanov lislih držav, s kate rimi 
imamo kLil'i ški plači!Jli promet. zato bi morale b ili njihove dividende 
obračunane v kliringu . Velik del teh delničarjev pa je špelmlira l z divi· 
dendami. Sv.ojc delnice so namreč deponirali v banke držav, s katerimi 
imam o svoboden devizni plačilni promet. Na tak način so dobili izpla
čane svoje dividende s pTostimi dev izami. 

V Romu'niji ustanavljajo celulowe lovame z nemškim sodelovanjem. 

v zadlljcm ča su .i c bilo po sklepu nemško-romunskc gospodarske 
pogodbe ustanovljenih nekoliko novih podje tij za kemijsko predelavo lesa, 
pri lmterih je močno udeležena Nemčija . 

Zmanjšan lesni izvoz iz nor(1ijskih držav. 

V prvi polovici letošnjega le la je izvozila Svedska 1,580.000 mS lesa 
ali 17 % • Finska pa 2,000.000 mS ali 23 0/O vsega evropskega lcsncga izvoza. 
Blokade v morjih ob severni Nemčiji in skandinavskih državah švedski 
in fin ski izv.oz zelo ovira, tako da d anes skoraj povsem stoji. Sicer proda
jala ti dve državi les Nemčiji in Danski, toda s tem nikak.or ne moreta 
nadomestili sy;i jega prejšnjega v<;likcga izvoza v Anglijo. 
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, . 
Shntje lesnega trga Slovenije v -oktobru 1939. 
(Od posebnega dopisnil<a Gozdars]{cga vestnika) 

Lesna lrgovi.na je vedno bolj pod vplivom vojne vihre, Id divja po 
severozahoclni Evropi in grozi tudi oslalim civUiziranim državam. To 
izprcmenjcno s,tanje moramo upoštevali, ker ima močan odmev na vseh 
lesn ih trgih, zlasti 'pa še na izvoznih, kot je slovensld. 

Pomorska blokada v Severnem morju je skoraj popolnoma uslavila 
finsld in močno zavrla švedski lesni izvoz. Zalo je Finska ponUdila N~m
čiji velike množine lesa, ki je bil prvotno namenjen Angliji, Franciji in 
nekalerim nevt:ralnim državam, Anglija pa se zanima za naš in r·om unski 
lesi sicer bo dobivala še precejšnje množine lesa iz Husije, s katero je 
pred kratkim sklenila trgovsko pogodbo, vendar pa si mora poiskati 
nadomestila za finski in švedski les. Talw se nam sedaj nudi ugodna pri~ 
lika predvsem za izvoz celuJoznega, jamskega in mehl.;cga gradbenega lesa 
v Anglijo. I 

Promd z Nemčij o pa ovirajo vedno večje ležkoče kljub novo 
'določcnemu iZI'ednemu kontigentu za 4,700.000 RM po specialnem 
računu "C". Vse tvrdli:e, ki žele izvažati hrastove železniške pragove, 
gradbeni les iz črnega bora, celulozni les ali okroglo jelševino v breme 
tega kontingenta. naj priglasijo svoje prodaje Zavodu za pospeševanje zu
nan.ie trgovine v Beogradu ali Zvezi trgovskih ·združenj. Te prijave mo
rajo imeli sledeče podatke: 1. ime in naslov izvoznika, 2. ime in naslov 
nemškega uv·oznika. 3. dalum zaldjučka, 4. vrsto, opis in količino blaga., 
5. vrednost vsali:e posamezne vrsle prodanega lesa, G. rok dobave in 7. 
dokazilo. da je nemški uvoznil.; zahteval oziroma prejel potrebno devizno 
dovoljenje, kdaj in pod katero številko. Po zadnjih vesteh pa je maJo 
upanja. da bo ta izredni kontingent porabljen, ker so z Nemčijo dogovor
jene cene ,prenizke v primeri s porastom naših cen. 

Trgovska pogodba z Grčijo je podaljšana in ie ostala v bistvu llC.

spremClljcna. 
Madžarska potrcbuje še vnaprej dosti našega lesa; zato bo Jrwa 

odpra, riti plačilne težkoče, da ne bodo naši izvozniki čakali na plačilo 
3 do 4 mesece. 

Možnosti izv.oza v Italijo so vedno boljše, tako da y ]la~CIll izvozu v 
Italijo zavzemajo les, drva in oglje nad polovico vrednosti. 

Ti činitelji so povzročili tl"enuLno konjunkluro lesnega trga; cene so 
se dvignile in .ustalile '!- rahlo tendenco navzgor. Kako dolgo? Tega ne 
vemol Potrebna pa je previdnost: plačilo se n aj zahteva taJwj. Mnogo 
škoduje našemu izvozu dejstvo, da ni naša lesna ma.nipulacija na so
dobni višilli in da ima vsak 1\raj svoje posebne sortimenle in navade. Ko 
bi bilo delo bol i organizirano, bi š lo v izgubo mnogo mani lesa, cene pa 
bi bile stalnejše in višje. 

Povpraševanja iz inozemslva. 

503 Alexandrin : mizarski klej ; 
518 - London: šolske škaUc za 

svinčnikcj 
52 1. _. Montevideo: cigarctni papir; 
532 Ams1"crdam: vsi izdelki, pri

melni za izvoz v Holandija ; 
535 Praha: surove in predelanc 

kože za lo'zna (!isi čje, kunje: 
i. dr. ) j 

537 - Amsterdam: p~pir za izv·o::!. v 
Vzhodno indiJO ;. 

538 - Gillespie III (USA) : igralne 
. karte; 

,),,(7 - Anvers: žagan mehki les tcr 
okrogla in žagana hrastovina, 
lob . Sušak; 

3~8 Tel-A viv: čist kremellov p'c
sek, n eobeljcJ1 c vrbove šlbe 
(dolge 120- 140 cm) in obelje
ne (dolge 90- 140 cm); 

5119 - Alexandria: zastopniška t\'l'd
l~a se zanima za papir, lipov 
cv el, hrasLov in bukov les 
ter za hras~ove in bukovc 
parli:ete; 

553 - LOIldon: lanin in oglje; 
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555 - Hamburg: divjacina in pe .. 
rulninaj 

558 - Tel-Aviv : zdravilna zelišča. 

Pripomba: Interesenti naj se ob\'-

ne]o za naslove. na Zavod za pospe
ševanje zunanje · lrgovine Beograd, 
poš t predal 818. 'Pri vprašanj u llaj 
~apiš~jo . zapo["~dno š tevilko povpra
sevanja lil l(l·aJ. 

Valute in devize 

UradnJ tečaji za no\'em'ber 1939. 
Fin,al1čni minister je določil za 

november s l edeče uradne tečaj e, po 
k~lerih se im:.ljo izpla('(wa.l L lakse po 
wkollu .o taksah, sodne pris lojuine 
Ll.d_: 
1 mipoleondol'" . 
1 zlala lurš l,3 lira 
l ' angll'ški funt 
1 Ul11c l"išld t.lolar 
1 Iwnat.lski dolar 
1 nemška mal'lm 
1 poljski zlol 
1 helga 
t Pl'lIgo 
1 Iwuzi!ijan sld milraj s 
1 l'gip ls \.:i runl . . . 
1 pall's linski funt. . 
1 urugvajski. pezos . 
1 argenlinski pezos 

din 350'
" 398-30 
" 220'
" 55'-
" 54'70 
" 14"30 

" 
" 
" 
" 

8'30 
9'30 
8'60 
2"80 

_" 228'
" 225'-
1) lS'50 
" 12"50 

1 (-il ski pezos d in 1"25 
1 lul'š].;a papirna!a Ura 34"-
]00 fran coskih frankov ,, 124'50 
100 švic:.lrs\'; ih frankov ,,1233'-
100 il a lijanskih lir ,, 228'80 
100 holwHJsldh goldinarjev " 29"lT5C 
100 bolgarskih levov l' 46"-
HX) rUIllllnsldh lejev l' 30'-
toO danskih kron " 111 3~~ 
100 švedsk ih kron " 1285'-

' 100 norveških kron " 1250"-
100 š Jlalls~.;ih peiel ,,2 .. 10"-
tOO grških drahem ,,40'- : 
100 ('cskos lov<Jš ldh l\l"on " 150'50 
100 finsldh mark ,, 108'-
toO Ic lon s ldh lalov " 730-
100 iransldh (per z.) rijalov li lOd-

Tem leč 3jcIl1 je Ž~ prišlet pri
bilek ("prim"). 

Mali oglasi 
SU~BIlSI{I LIST, mesečna gozdarska 

n'~ ija, ki jo ureja uni v. p.-uf. dr. 
LC\'a!.;ovi(' in izt.laj :J. "Jugoslovan
sko šumars im uuružcnje" v Za
gn'bu, Vu lm l inovičeva 2., s tane 
1UO'~ din lell1o. 

IZ\'OZNII\I LESA! Ljuhlj:.mska kr.
, dilml banka v Ljubljani in n.trne 
podružnice v Beogradu, Cclju, 
Kranju, .r.,·fariboru, Ptuju, Rake
ku, Slovenjcm Gradcu, Spli tu , Si
l>cniku in Zagrebu, dajejo po
sojila na klirinš1,c na1iaznice, iz
d<Jjajo in'olna uvcrcnja in izvr
šujejo vse oSlalc bančnc posle. 
Za izvozna uvercnja pridejo v 
pošlev zlasti v obmejnih kraj ih 
poslovalnice banke. 

Knjiga: Ing, Viktor Novak, Dc<-ji dan 
za pogozdovanje, III, del, se dobi 
pri gozdarskcm odseku kr. ban
ske uprave v Ljubljani in pri 
okrajnih gozdarskih referentih za 
3'- din. 

Knjiaa: fn g. Mirko Sušterši č, Naš 
gozd, se dovi pri Družbi Sv. Mo
horja v Celju za 52'- dinarjev. 
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J)1l,\GUTtN eUTte - .-.10" • • pušk.r
na in trgovina z orožjem, i\Iari
bor, Slovenska uli('a tS. Zaloga 
samokresov, avlol11ali('nih piš iol, 
lo\'skih pušk in vsc h lovskih po
trel JŠ(" in . Laslna delavnica za po
pnl\"i!a, izcJclo"anjc nov('ga orož
Ja, mOlllaža daljnogiedov i. t d. 

Knjiga: Ing. Anton Sivic, Poljudna, 
navodila za merjenje lesa, IL iz
daja, se dobi pri K\nelij ski druž
bi v Ljubljani za 12'- dinarjev, 

Prvovrs tnc in cenene !ovsl,e in šport
ne srajce, izgolov\jcnc pa ludi 
po ml·ri narejcne, dobile v mod
ni trgovini in izdclovalnici pe
rila ]V.\~ 8:\ 81 C, Maribor, 
Gosposk. ul. 2~. 

Knjiga: Ing. Vojko Koprivnik, Ju
goslovanski lovčcyi lapiski~ se 
dobi pd ing. Vojku Koprivn iku, 
Beograd, Zadarska 10j I za 30"
d inarjev. 

Knjiga: In~, Viktor Novak, Pratika 
za gozdne poseslnikc, se dohi pri 
Kmetijski družbi v Lj ubljani za 
6"- d inarjev. 



o obsenčevanju posevkov v gozdnih drevesnicah 
in o najnovejših obsenčevalnih lesah 

Lojze Muš i č (Slovenj Gradec) 

S prebira ino oz iroma posLopno sečnj o dosežemo naravno pod
mi acIi le" gozela iu varen razvoj podmladka.!) Podmla dek mora im eli 
dovolj sončne sveUobe, zraka, lahle in znlčne vlage, a obenem 
zaščile prali sončn i pripeki, vetrn, mrazu, nalivom Hel. 

Podmladek scnčnih drevesn ih vrst zahteva delno zasenčcyanjc. 
Sem spadaj o je lka, smrekuJ dugi azija, bukev" gaber in del·oma hidi. 
črna l elša. Podmladek svetlobnih drevesnih vrs t p·a n e prenese za
senčenja. Take VJ·slc so macesen. bori iu vsi os tali li s tnvcP) 

Slika 1. 

Vse s like (1 do 5) so iz banovinske. 
gor-dne dl'e\'esnice v Slovenj Gradcu. 

(Foto; A vgllst Bl'Ol11 an) 

Se bolj kol v prosti prirodi - v gozdu , je pob'ebna zaščila 
nežnih en o lelnih in ponekod tudi dvol elnih posevkov v gozdni dre
vesni ci. Pri obscnčcva nju mormno upoštevali lego in podnebne tCI· 
laine razmere drevesnice, ki so zelo različne. V sušnih krajih z 
dolgotrajno sončno pri peko mora biU zascnčenje bolj inlenz ivno 
kol v ugodnih legah, v zavarovanih dolinah, ob gozdu in v krajih 
kjer jc dosli padavin in dovolj vlage v zemlji. 

V času kaljcnja in v prvih mesecih razvoja zahlevajo vsi iglasti 
posevki več ali manj zasenčenja. Brž ko se rastline sveUobnih vrs l, 
zlasli mncesnovc, ukorcll inijo, je v zgoraj omenjenih ugodnih legah 
opuslili zasenčenj e. Pokrivanj e bi jih sicer va rovalo pred nem"jem, 
l{lda v rasti bi j ih oviralo. (V banovinski gozdni drevesnici v Slo-

1) Prirnerjaj GozdarsJd vesLnik 1938., str. 92 in 93! 
') .Glej Gozdars ld veslnik 1939., sir. 21. in 45! 
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venjem Gradcll r edno odstranjamo vse lese, pn tudi redke veje z 
macesllovih in borovih posevkov, brž ko vsa setev vzkali. Doslej 
nam je selev še vsako lelo popoIlloma uspela .) 

Posevke pa, ki rabijo senco (smreka, jelka itd. ) je treba zasenčiLi 
vse do konca avgusta, ponekod celo še v septembru . .Jakost za
senčenj a se po potrebi stopnjnje. 

V zgoraj ·opisanih razm·erah uporabljamo obsenčevalne naprave 
v izda Ll1ejši meri spomlacli in poleli. Rahla pooblačenost neba elaje 
pač najidealnejše 'Zasenčen j e. Na ravno je clc-dj e obsenčenje , ki ga nu-

Slika 2. Slika 3. 

el ij o kpoš'llje s tarejšega drevja (zredčen i sklep krošenj ali senca od 
strani). Temu naravnemu idealu se moram o čim bolj približali. V dre
v,esničnih veleobratih v Nemčiji je videti več metrov visoko nad po
sevki na stalnem drogovju speljane žičue mreže, na kalerih se po 
po lrchi razgrnejo zavoji iz povezanega lahkega materiala (ločj a, 
protja i td.; glej sliko v knjigi Kaclle Panl, Die Praxis eles Baum 
scbulbetriebes, 1927!). 

Prenizko zasenčenje posevk·ov škoduj e, ker je preveč senoe in jc 
zračno valovanje (vcntilacija) pomanjkljhr,o tcr zaradi tega nedo
staja toplote pod leso. Posebn o pri nezadoslnih in površnib pletvah 
postane nizko pokrivanje za posevke pogubno: rastline se lah ko 
zarll1še ali pa počas i hirajo; nevarna je tudi koreninska glivica (Phy
tophlora omnivora), ki m ore uni čil i vse vznikle smrečice. 

Za obsenčevanje 11am služijo raznovrstne naprave. Najprinlitiy
llejšc so široko razraščene mlade borove, jelkove, pa tudi lisblaLe 
v.eje, ki se pošev (kot strcha) zataknejo n a ,obeh robeh gl'celice. 
Poleg tega se uporabljajo ludi še razne kompletno zaokvirjcne, 
j'z lest,ev zbile lese (gare), ki so pa vse prenizke hI neokrelne 
Lel' se morajo med pletvami prestavl jali, a!za hrambo pOZitl11i 
zahtevajo mnogo proslora. Vrh tega so tudi drage. Močno se uve
Ij U1rlja za obsenčevanje tudi bakula (prvotno stul<aLurni material v 
zavoji h ), ki se razgrJ1e pu n osilcih: vodoravnjh močnih lelvah, pri
L.rj enih na kolcih (nogah) in zabiLih v zemljo. Slaba stran bakuL je, 
da premočno zasenčij o 'in so z nosilci vreel drage, zlasti še, ker so 
kratkotrajne. 

Sicer primitivno, toda več a li manj uspešno se vr ši obsenčevanjc 
.lncIi s sclvijo jarc rži , graha ) včnsih tudi konoplje v vrstah ob naj-
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bolj izposlavlj enem robu gr edice. Obnesla se j e zlasli se lev grahu, 
kombinirana z ja ro r žjo ; posebno dobro je služila za pomožno 
zasenčcnj e s stran i na izp osLavlj cncm robu kraj visoko poslavlj cll j}l 
les (samo en sončni rob za vso obsenčcva lno lego). Mimogrede n aj 
še ol11€nim, da na grahoYih koreninah deluj ejo du š ične bakterije. 

Vse le obsellčcvalne naprave so v primeri s prakličnim efeklom 
Zdnlž,cnc s prevelikimi stroški tak·o za material kakor za del o, 
zlas Li še, ker jih je treba pogoslo preslavljaLi in popravlj ali. 

Ko sem sis lemalično pro učeval vse pomanjklj ivosti leh n aprav 
sem s i zami s lil n o, ), enos taven tip lese za obsellčcv~U1jc, ki jc sila 
pra].; U čen, je prav poceni .i11 se obenem najbolj približuj e s is temu 
naravnega obsenčevanja. Nosilci (noge) so lahko po lj ubno visoki . 

V nadaljl1jem hočem v besedi Ul sl iki sC7.Jlaniti s trokovno ja vn ost 
s lem svoj im skromnim izu mom. . 

Z l ož 1 j i Ya O lJ S e 11 Č e y a ln al e s a jc jz 2 ru dolgega in 1 ro 
širol, ega močnega lesen ega .ok vira (50 X 50 mm ali 30 X 50 mm). V 
dolžino okvira so vš l,e li po 10 cm dolgi s tikalni nastavk i na obeh 
s lraneh (s lika 1. ). En par Leh slikal ima navaden urez zgoraj 
(100 X 25 mm ), drugi IXu' pa spodaj (100 X 25 mm ). Na la okv ir je 
p ri lr jellih ok 42- 4-4 vzpor·ednih , 1 111 dolgih , 2 cm širokih in ok 
1 cm debelih le !.vic (lahko so ludi drugačne ši rine) v letvicam en akili 
pres ledkih (lahko so presJedki !.udi večji a li llumjš i - po poll'ebi , 
po tem se spremeni tud i štev il o "l e tvic; slilw 2. ~ . 

Okvir.e spajamo lako, da se sl ikal a povse m krij ejo (sli ka 3.). 
Na obr h robch gredice zabi jemo v zem ljo 1 ITI ysakscbj v raz

dnljah o]..:. 2 111 po dva močn a kolca ali nogi, dolgi 1 m (l ahko tudi 
več aJ i manj) tn],o, da so vse te noge z. I"<1V110 če lJl o ploskvijo 0·75 
do O'SO m n ad zemljo (l ahko ludi več al i man j). Nato položimo 

Sliha 4. Slika 5. 

lest.! - okvire Il a nosil ce - lloge iu jih s puj jmo v s lil..:alih . Lesc so 
s l:dJilnc (s liki '1. in 5.). 

[Jn'ri nos! leh Irs pred dr ugimj j e v IClll , da j ih lahko polju bn o 
visu ko n am eščamo in da se Icl hko pJejc pod lesa mi , ne da bi jih 
bilo treba premikrdi ali p restav lj ati i n adalj e se obscn čev:.mje zlahkfl 
r egu lira (napravijo se lesc za pri likam u strezajoče gosLote), po .... 
trc)}llo š lev il o nog jc zelo r educira.no (zaracli sUka lllih nas tavkov). 
·za napravo leh les se porabi raz mer oma ma lo ma Lcrialn in so torej 
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nl'zmeroma cenene. Kjer so le lvice predrage, se lahko na goslo pri
čvrs Li na okvire leskovo ali vrbovo šibj e, pa ludi drug primer en 
malerial iz lesa ali iz bičja. Pokvarjene letvice se lahko poljubno 
obn avlj ajo, okviri pa morajo biti močni , da čim dalj e trajajo. 

Proračun za dobavlj eni material :in delo v laslni r ežiji za 110VO 
obsenčevalno lesa v slovenjgraški drevesnici je n aslednji : 
1. 6 dim smrek. remeljnov 50 X50 mm, t. j. 0'015 m' iI din 450'- din 6'75 
2. 4.4 dIm Ictvic 20 Xl0 mm l. j. 0'008 m' iI din 450"- " 3'60 
3. 0'25 kg žeblj ev il din 8'- " 2'-
4. 2 delovni uri il din 3'- :, G' -
5. pr.evoz materiala od žage itd. ( ZfI. vsak kos lese) " 2'-· 

Skupaj • (Un 20'35 
T·edaj znašajo stJ'oški za komplel en 1 m 2 lese 10'- diu. 
VZlete so cehe maleriala, nabavlj en ega v manj ših ko ličinab, torej 

naj višje dnevn e cene. Kol že rečeno , so p,a Jesc lahko mnogo cenejše, 
če se vzame mesto letvic kak drug cenen material. 

Lahke gradbene plošče 
Ing. Mil an Hill e J j (Radeče) 

V gradbeni s lroki se doslej še nikdar ni pripi sovala dobri in 1'0-
polui izolaciji tolika važnost kakor dalldmUlšnji. 

V obliki lahkih gr adbenih plošč nam služi les kot glavna su
rovina 'Za izolacijo . Grad bene plošče so izdelane iz lesne volne, ki 
je s cementom, magnezitol11 ali mavcem povezana v lrdno, prožno 
jn porozno ·enoto. I zmere in dim enzije ploščam so ustalj ene in nor
mirane ter znašajo 200 X 50; debeline pa se slopnjujejo od 1 cm 
do 10 cm. Take p l ošče so se izkazale najprikladnejše za polaga.nj e 
in montažo na slavbah. 

NjilIOVO v·eliko izo lacijsko kapaci telo povzroča že sam les, ki 
je že kol tak razmeroma dober izolator (provocLnosblO število 0'12); 
v izolacijskem pogledu uslreza vsak cm lesene stene sedmim cenli-
111 ctr0l11 st,ene iZ' opeke. Plošče so lako pOl~ozne, da vključujejo 
v sebi zraka za ca 85- 90 % svoje proslornine. Njihova specifična 
teža je 0'3- 0'4. Ve liko večino plošč lorej iZjJohljuje zrak, ki je, kakor 
nam je zn ano) n ajboljši izoJaLor. V n ašem primeru nam daje prav ta 
zračil'! plast vziclanih plošč lo vdiko izolacij sko kapacitelo. Pro
vodn ost plošč je 0'08 kcal /mh o, lo se prav i: v izolacijskem pogledll 
u streza sl,eni iz plošč, debelih 10 em zid iz opeke, debel 90- l00 cm . 

Kot zračni dušiici se obnesejo posebno nevzidane plošče; n ji
h ove votl ine požirajo zvok in ga ne oddajajo oziroma ga ne odbij ajo 
v prostor v tolikšni meri kol gl adke površine. 

Pd vzidanih ploščah je prov·odnost zvoka skozi stene iz istega 
razloga zmanjšana. 

Te obravnavane las tn os ti, nadalje majhna teža, enoslavna ob-
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delava in proli drugim izolacij skim sredslvom sorazmerno nizka 
cena so odprle ploščam poL v gradbeno industrijo. 

Priče L e}.;: uporabe jz,qlacijskcga maleriala iz lesnih vlaken nc 
sega daleč nazaj . Prvič najdemo plošče na trgu Severnih ameri šk ih 
držav v lelu 1910. ; lela 1922. se pojavijo v LouisiaJli plošče iz vlaken 
s ladkornega Irsa. V letih 1U29. in 1930. Je v Ameriki pričelek velike 
indus lrijske pro izvodnje, ki je dosegla doslej letno produkcijo 70 
milijono v 111 ~ . l s točasno se je priče l a ludi v skrulClinavskih državah , 
Angliji in Nemčiji proizvodnja v večjem obsegu. Skupna uporaba 
v Nemčiji in A.nglij i je znašala v lelih: 1935-17"5 ; 1936-30'4; 1937-
.1O'~ in 1938-'15'~ miJjjonov 111 '. Produkcija 'Ostalih evropskih držav 
mi ni znana , vsek.akor pa je relativno manjša od angleške in nemške. 

V naši državi smo porablli preteklo leto komaj 150.000 m' takih 
plošč, medtem ko znaša kapacitela naših domačih lvornic preko 800 
lisoč m ~ lelno. lz lega nazorno vidimo, kako majhna je pri nas 
uporaba lahk ih gradbenih plošč v primeri z zapacinimi državami. 
Od petih domačih lvorniških podjetij so tri tvonllce delo popolnoma 
lIstavile. Zanimivo je tudi dej s ivo, cia se plošče v približno enaki 
meri uvažajo in izvažajo. Vzrok temu lež i pač v glavnem v tem , da 
še vedno lIvg žamo predmete, ki j ih sami izdelujemo. V danem pri
meru celo sami izvažamo ; naš uvoz se Lorej ne o mejuje snmo 11:1 

pTcdlHc(-e, ki jih sami ne moremo proizvajati. 
Teža lahkih gradbenih plošč znaša na mS 320-'100 kg. Polovico 

do e ne lr·eljine le leže tvori les. OSLala teža 1"" odpada na cemeni , 
magnezil in 11a kemikalij e, ki s lužijo za pospeš itev vezave, dosego 
čim večje lrdnosU Ul impregnacije proti vne Ujivosti. 

Pri zgoraj omenjeni uporabi 65 milijonov m' je bilo potemlakem 
uporabljenega, če raČW13I1l0 povprečn o, da tehta 2'5 centimelrska 
plošča 10 kg, 500.000 m' ali 32.000 vagonov lesa. Ta visoka števila 
nam pl'i čajo o povsem 110\"CI11 11uč inu uporabe lcsH , ki nam pred 
drseUmi leli šc nj bil zuan. 

Plošče so dandanes že nOl'mirane; le norme predpisujejo dolo
čeno prožnosl, odpornost proti prilisku , ležo. pl'ovodnos l lopiol e 
kakor lllcli izmera in dimenzij o 200 X 50 cm, Najvažnejši činilclj je 
pri ploščah provodnost, ki mora zllašali O 08 kcal/mb'. Kcal /milo = 
A = provodnoslno število ; to nnm označuj e množino toplote, ki 

IJrcbij e 1 kubični mcter maleriala pl' i temperaturni diferenci l' C 
(, l{acl = ki1ogramkalol'ij ). 

Naslednja labeja nam nazorno kaže po V. D. I. izolac ij ske vred
nosti nekaterih važnejših maleria lij (1. rubrika : provodnostJlo šte
vilo, 2. rubrika: teža kg/m3, 3. rubrika: debelin n opeke v cm, ki 
" st .. eza izolaci jskemu odporu (Il A) 1 cm navedenih malcriaJij ). 

rz labele je razvidno, da .. asle izolacij ska zmožnost plošč z njih 
pada.iočo ležo . tim lažje so pl ošče, tem boljši so t.orej izolatorji . 

Končno še nekaj besed o možnosti uporabe tega lz.olacijskega 
mal,eriala na zgradbah 1 Plošče lU'll11 slu žijo predvsem za izolacijo 
s ten in s Lropov, nadalje kot podlaga 7iC'l Uake, obloga železobeLonsldh. 
železnih in lesen ih konstrukcij ter končn o kol gradbeni mateJ'ial 
zn zidal1.ie p .. os lo s toječih mcds tell . 
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Debe:ina zidu 

PI~ovodnosblO 
iz npel,e v cm, 

Malerial ki predstavlja 
število Teža kg/m3 is ti odpor ka-

kor navedene 
ma:eriaL.j .;! 

plutovina 0'055 325 13'5 
klobučevi.na 0'06 300 12'5 
lahke gradbene plnšče 0'07 250~400 10"7 
lahke gradbene ploš6e 0'08 350~500 9',l 
lahke gradbene plošče 0'12 650 6"3 
lepenka (bilumen) 0'12 1000 6'3 
les 0'12 550 5'~ 

umebli lcsni tlak 0'15 1500 4'~ 

linolej 0'16 1200 3'S 
sleido 0'65 2500 1"2 
omet (apncni, zlin anj i) 0'75 1800 1'~ 

be~on O'SO 2000 O'g I 

o dečjih dnevih spomladi leta ' 1939 
Ing. ViJ<tor N o v a k (Ljubljana) 

Udejslvovanje šolske mladine pri pogozdov:lnju v zadnjih letih 
razveseljivo napTeduje.') Letošnje spo ml adi jc doseglo š tevilo pri
reditev, ki so znane pod imenom "dečji elml za pogozdovanj e", vi
šino kakor doslej še ]lobeno lelo. Zalo se moramo zalIva liti predvsem 
požrtvovalnemu sodelovanju učite lj stva in naporu gozdarjev pri 
občnih upravnih -oblastvih. 

V sl edečih vrsticah navajam podalke lcb prireditev v naši ba
L10vinL Slevilke v ,oldepajih ve lj ajo za lansko pomlad in nam ka
žejo razliko med lanskimi in letošnjimi uspehi. 

Dcčjih dni za pogozdovanje je bilo 588 (520). 
Dečji dnevi so bili prir·ejeni v vseh okraji h banovill e v šle

vilu, ki je razvidno iz pTHoželle labele. 
Pril'editve so vodili v 150 (149) primerih gozdarjiobčn.iil uprav

nih oblasti, \' 8 (5) primerih državni gozdarji direkcij e šum v Ljnb
Ij ani , v 49 (38) primerih prive llli gozdarji in v 381 (328) primerih 
u čitelji sami . 

Dečjim dlievom je prisos tvovalo 32.177 (25.8'17) učencev, 99:> 
(752) uči kij ev in učileljic iJi 73 (79) drugih oseb. Pogozdovmija so 
se udeležili tudi goj enci nižje gozdarske šole v ~fariboru in vojaški 
t ečajniki na lej šoli. 

Vsega se je posadilo pri leh priredilvah 412.400 (359.241) gozd
n.ih sadik, 357.400 (315.015) iglavee\' in 55.000 (-1'1.226) lisIavcev. Naj-

1) Glej Gozdarski ves tJ1ik r. , s lr. 1781 
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vec Je bilo smreke, precej navadnega bora, črnega bora , akacije iil 
navadn ega jesena. V manj šem š tevilu so sadili amerikanski jesell, 

- črno jelšo, rdeči hrast, domači kostanj , jelko, maoesen, kanadski 
topol, gladki bor in dr. ' 
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MAREC APRIL MA,,) 
D A N P R 1 R E D I T v E 

Grafi kon časo \'l1Cga poteka dečjih ci lJi za pogozdovanje spomladi 1939. 
(Ses layi l ing. V il.: tor Novnk.) 

V krškem okraju so po::;cjali ·lO lq~ domačega koslanja. 
i3anovinsk,e gozdne dre \'esnicc so prispevale za le prireditve 

!lad 280.000 (211.000) sadik v vr·edllos li okoli 23.000 (16.292) din . 
Ostale s:lclikc so pri spevali pl'ivnlniki , nekaj tudi okrajni km c-

lijski od bori. ' 
V 153 (119) primerih se je vr šilo pogozdovmJj e v gozdovih , ki 

so poci posebnim javnim nadzorom, lo je y nncIarbinsldh , cerkvenih , 
občin s kih , solas tJliJl sldh in pod. 

Pogozclilo se j e 96.8 (89) ha golja v in posek . na 1 h cklm'jl1 pa 
se je izvršilo čiščenje. 

Dečji dnevi so se "rš ili med 13. marcem in 2:2. majem 1.939. 
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> Prireditve 50 vodili Su~vilo udeleženih Posadlto se je sad ik 

I 
~ gozda rj i 'o ~ 

• " .c 
" ." 

I O k ra j '0 ~ > 
o. .c • ~ > 

, 

E 'ti .~ 
.- šol učencev > iglavcev listavcev skupaj 

.2 'u ·š . "- ." . .c N ~ . , U ~ 
~ • li li '0;, o· N_ 

~ > ... 2 
I ~ 

." .o 
'0 ;;:; ;u " • o 'o .;; Oo. 

.Ul • o. " " cc 

Bl'ežice I I 8 477 
I 

8 5 - 2 1 20 -. 4.000 2.900 6.900 I 1'55 
Celje 37 13 - 1 23 37 1..815 42 - 24.980 2.700 27.680 5'53 

I Cl'llo l1lcij 19 1 - - 18 la 1.0'(5 51 - 21.600 5.800 27.400 4'30 
Dol. Lendava 17 - - 9 8 20 1.081 51 - 6.100 13.638 19.738 2'35 
Dravogl'ad 3:1 4 - 1 28 32 1.6'18 Ml - 20.280 - 20.280 5'79 
Gornji grad 16 5 - - 11 16 668 19 - 8.640 - 8.640 2'26 
Kamnik 30 6 - - 24 30 1.374 30 - 12.000 - 12.000 6'-
Kočevje 31 5 - 7 19 31 1.300 31 - 10.750 - 10.750 o · " -
Kranj 24 7 - 1 16 24 1.616 42 3 17.910 100 18.010 3'55 
Krško 17 11 1 2 3 15 1.044 35 - 12.740 1.700 14.440 3'76 
Laško 6 4 - 2 - 6 359 10 - 4.620 - 4.620 0'75 
Lilija 15 8 - 4 3 17 630 1:; .J4 13.700 - 13.700 4'20 
Ljub ljana 29 7 - - 22 29 1.297 29 - 11.600 - 11.600 5'SO 
Ljulomer 7 5 - 1 1 8 705 29 - 3.700 1.'100 5.100 0'83 
Logalec 28 3 - - 2;} 28 1.433 28 -- 11.200 - 11 .200 5'60 
1\faribOl', d. br. 20 7 - - 13 20 1.078 28 12 15.200 2.500 17.700 4'40 
IHaribo l', 1. b. 16 7 - - 9 IS 1.056 30 - 14.500 - 14.500 3'55 
Murska Sobo ta 28 9 - . - 19 31 3.018 - - 8.700 13.480 22.180 3'60 

I Novo mes to 38 1 - 6 31 38 2.084 8s - 31.900 9.300 41.200 8'20 
Pluj 3S 6 - 2 30 38 2.757 S'I 14 28.700 200 28.900 4'-
Radovlj ica 24 7 7 _. 10 23 

I 
91G 3l - 13.600 - 13.600 4'-

Sl ovenj Gradec 32 13 - - 19 26 1.331 51 - 14.561 300 14.861 3'63 
Slov. Konjice 18 2 - 6 10 18 558 18 _. 6.020 ISO 6.200 1'19 
Skorja Loka 25 9 -

I 
-

I 
16 25 

I 
1.324 40 - - 27.012 100 27.112 (;'13 

Smarj c pri .Telšah 32 5 - 5 22 32 1.563 35 - 13.380 700 14.0S0 2'83 

Dravska banov ina 1 5SS 1150 1 S 1 49 11 381 1 589 1 32.177 1 !l95 1 73 1 35i.393 1 54.998 1 412.391 19G'SO ~ 
c\l 



Največ prireditev je bilo na dan 19. aprila, in sicer 57, lel' na dan 
5. aprila: 47. Zaradi suše v prvi polovici april a se je večj i del po
gozdovanj vršil v drugi polovici aprila. Marca je biJ o 8,1 pogozdo
vanj , april a 476 in maja 28. Točnejši potek je razviden iz grafikona 
na str. 223, kater.ega je z-animi vo ' primerj ati z grn fH:onolll lanske
ga lela.' ) 

Da bi se pogozdovalna · akcija čim bolj r azširila, je izdala kra
lj evska banska uprava brošurico "Dečji dan za pogozdovanje III. 
dcl ," ld je bila poslana vsem ljudskim šolam brezp l ačno. 

Določanje lesne mase v gozdnem gospodarstvu 
Tng. Mirko S tI š le l' Š i č (LjubJjana) 

Lesno maso ali gmoto drevja delim o: 1. na ci l' cYcs n ino 
(Baum masse). ki pomeni vso lesno gmo to drevesa do Z-.::'1e!nj e vej ice 
nad šlorom, 2. na d e bi o v in o (Schal'Lh oJ ~), ld je ves les debla ocl 
šlora do vršička, 3. na o bl o v j il o (Dcrbholzmasse») ki predstavlj a 
ves Jes drevesa iznad G cm premera (na tanj šem koncu ), 4. n a hi o
d o v in o (Klo lzho lz) - lo je deblovino, ki ima Ila I"njšem koncu na
vadno večj i premer kakor 7 cm in pri kaleri je že odšlel odpadek 
lesa -zarad i paLrebne naclm ere hlodav, 5. na ve j cv i 11 o (As tholz), 
pod ka tero je razumeli ves les izpod 7 cm premcra (11 U dchel('jšcm 
kOIICll) i Il 6. na vrh o v i 11 o (Gipfelhol'z), ki jo imamo zlas ti pri 
iglnvcih, kjer se vrh jzpod 7 cm premera od reže. Povsod je mi š lje
na seveda č i s ta lesna gmota br e z lu bj a. 

Dre v es n i 11 o ka kega gOZd~l al i ses taja ugo t:ldjamo: kac!;l!" 
posebne kraj evne razmcre omogočaj o donosna vnovčevanje \·cjevja 
bod isi nepos reeino za drva (v 11egozdJ1alih knljih) I)oelis i Z;l l1le
hanjčno ali kemično pr:cdelavo (v tovarnah, ogl je). Za ceni l\'c sestoje\" 
uporablj amo ra zne labi ice za lesJ1 0 maso (doJ1osne labIice). k.i so 
nas tale poizkusIlo, s tcm da se je iZl11 cril o več s lo ti soč milijonov 
debel. Ker se meritve ni so vrš ile pri ]lUS, tablice :ne lls lrez.ajo do.
cela našim potrebam i so pa kori s tno pomagalo s lrol\ov11j ~ll(ll , ki ve, 
kdaj , kje in koliko mora labli čnim p odalk om pl'id",jali ali , zi as Il 
pri nas, odvze ti , da se praktično prilegaja l1~l š il11 gozdom. Vendar 
so vse le tablice pr ikrojene za sesloje en ak ih slarostn ih in debe
linskih razrcdov~ kakršni h je pri nas razmeroma malo. Naš gozd, 
vsaj kmečki , je po večini prebjralel1 l lako da najmanj '/5 gozdov ne 
gl~e v ol~v i r te h sicer koris Lnih tablic, in je zn10 treba zlns li ]wi 
cen it-vah pr·ebi raln ih ses lojev velike previdnos li pri njih upornbi. 

D IC bi o v i Il o d oločamo z- izm era prsnega premera debel in z 
ugo tov itvij o viš ine 'Ila podlagi posebnih tabli c po raznih meiocIah . 
T aka iz-mera je tudi najzaneslj ivejši na čin za čim natančn ej ša ll gO

Lovi tev lesne zaloge kakega gozdu1 a jc tucli t(' mll pdm{'rno draga. 

2) Glej Gozdarski ves tnik r.. s lI". JIn ! 
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Poleg lIulogega računanja Z<lhlcva veliko časa in dosti lelesnega 
:napora. J{,ončno pa tudi iZlnera ni tako nalančna, kot je dve in 
dv,e naLanmo šliri ! KajLi drevje je živa narava, ki ustvarja loliko 
različnih likov, kolikor je debel; vsi li so si podobni in na videz 
enaki, po pojmih malemalike pa močno različni. ZaLo mora vsakdo, 
ki meri, posLopali do neke meje kompromisno in si za razne debe
line in višine izdelali šablone povprečja. To ni lahka in enoslavna 
naloga ; kos ji je samo strokovnjak. Neuki ljudje se čudijo, kako 
je lllogo~e ) da kaže ena izmera v primeri z drugo 10, 20 in tudi 
več odsto tkov razlike ; zarad.i laldh meritvenih razlik so pTuvde po
žrlc že marsikaleri gozd. Merili so pač nes lrokovlljaki, ker je na 
splošno ukoreninjen nazor, rla lo "enoslavno" reč zna vsakdo, ki je 

Merjenje drevesllih debelin. 
(Ing. VikLor Novak: PraLika za gozdne poses111ikc, str. 19.) 

nekoč s slego (merilnimi kleščami) premeril nekaj debel. Upam si 
trditi , da veUka večina niti tega pravilJlo ne zna, kaj šele vse drugo, 
kaJ: je treba znali, preden se dado dobro uporabljal'i obrazci se
stoj inskih ali debelnih tablic. Zal se lo zmolno mnenje o "olroški 
enostavnosti" izmere in ocenHve gozdov drži še Ludi po uradih, 
zlasti na sodiščih, kjer navachlO mOČll!D podoenjujcjo sl1'okovno delo 
kvalificiranih gozdarjev. Zal·o še vedno večina sodnih gozdnih ceniLev 
obs toji br,ez vsake utemeljitve, v goli ugotovitvi, da je gozd s sve lom 
in drevjem vred ocenjen m ' toUko in toUko. 

Oblo v jn " je oblika lesne gmoLe, ki se v praksi največkrat 
ugotavlj a. Yse uradne, zlasti sodne cenitve imajo z malo izj emami 
za podlagooblovino. Lesna trgovina kalkulira pri prodaji navadno 
z oblovino, pri nakupu pa s hlodovino. Tudi gospodarski jn sečni 
načrti se največkrat naslanjajo na določitev oblovine. Kajti le 
izjemoma so naši gozdi taki, da se lahko resno račlula z vnovče:
vanjem vej evine. Končno oblovina praktično najčešče ni drugo kot 
deblovina, ki ji jc odb ila lesna gmola izpod 7 cm debelinskega 
p,'cmera (Da lanjšem koncu ), Pri iglastem drevju je lo vrhovina . V 
praksi je pri nas ludi ob sebi umevno, če nekdo govori o količini 
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Iesa v tem ali onem gozdu, da pri tem misli oblovino in da vsak 
praktik gozd le po tej ocenjuje. Tudi si približno lahko predstavljamo 
gozd, kakšen je, če nam n ekdo ob neki s tarosti in vrs ti drevja 
pove, koliko lesa (oblovine) s toji na hektarju. Vejevje je namreč 
za cnkral v našem gozdnem gospodarstvu kvečjemu zlo, ki samo 
kvari lesu cene; zato z drevesnin·o ne račlulamo. Tudi si n. pr. 
ne moremo predstavljali, kakšen je _ v resnici, recimo, 60 let star 
jelov gozd, ki ima toliko in toliko drevesnine, kajti niti najmanj 
si ne mor emo predočiti , koliko odpade od tega na vejevino, ki lahko 
zavzema od 15- 50 010 vse lesne gIn o te. 

Vendar določajo predpisi o urejanju državnih gozdov v načrtih 
ugotovitev drevesni ne ! Ce že izmera deblovine ali oblovine ne more 
biti niti od daleč matematično natančna, kakšna je šele ugotovitev 
drevesnine, ki more praktično sloneti zgolj na cenitvah. Te prak
tične cenitve drevesn.ine so domala brez pomena, ker je izmera lesne 
gmote vejevine vsaj pri nas nemogoča. Cemu potem sploh izmere? 
Mislim, da je to krivda starejših sestojskih tablic (FeisLm antel ), ki 
operiraj-o samo z drevesnino. Mnogi, ki uporabljajo te praktične 
tablice n iti ne vedo, da so te tablice za drevesnino in ne za deblovino 
ali celo za oblovino. I 

P reds tavlj ajmo si sedaj oceni tev gozda, Id jo na podlagi leh 
t.abLic za oblovino izvrš i nestrokovnjak! Neprimerno uporablj ivejše 
in zaneslji vejše bi postale te tablice, ko bi jim bil pridejan odstotni 
izkaz vejevine po starostnih razredih, stopnjah zarasli itd., kakor je 
lo podobno nav·edena za lubje, korenje in sličl1o. 

Ce bi se zgodBo, da bi praYllnik za urejanje prlvalnih gozdov, 
ki se baje pripravlj a, določa l v gospodarskih načrtih ugo tavl janje 
drevesrune, bo možno glede posekov harmoniko teh načrtov znatno 
bol i nategovati. Gospodarski načrti za naše gozde bi s tem postali 
·zgolj papirnati . Zabo bi moral predpis naravnost določati v gospodar
skih načrtih ngotovHev oblovi.ne, ker .ie le oblovina tista oblika 
d,'evesne gmote, ki je kolikor toliko natančno določljiva na pod lagi 
izmer in Id ima pri lJas za sedaj z 99'10 pravilnostjo edino pomembno 
gospodarsko vrednost. 

Glede hlodov i nc, Id je samo neka prečiščena oblika oblovine 
za 1Tgovske namene, ni kaj pripomniti, enako tudi ne glede ve
jevine in vr h ovine. 

Čas pogozdovanja 
se bliža! 

Preskrbite si pravočasno semena in sadike! 
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Dopisna gozdarska posvetovalnica 

VPRA SANJA 
26. Prislojbi'ne za lo\'sko karlo. 

Pros im Vas, da mi sporočile, kolike so pri stojbine za lovsko 
karto. F. M. Ma61Jo r 

ODGOVORI 

25. l\lejlniki na gozdni Jueseki. 
l""jboljc bo, da postavljate m ejne kamne tako, kakor predpisuje 

gozdni gospodarski načrt. Ce pa nimate ses1avljenega gozdnega načrla 
ali če se u c strinjale z n a, 'oclili v načrtu , izvrš ile delo v skladu 
s krajevnimi razmerami. 

Zadeva pa ni tako -enos tavnaj zato bo koristno, če Vam nave
dem mnenja s trokovnjakov in nasvele uradnih navodil: ki so nastala 
na podlagi mnogol ctllih skušenj: 

Tako sv,eluje' ) :ludeich : "Mejnike pos tavljamo ob rob in n e v 
sredo glavnih in s lranskih presek, da moremo le-le uporablja li za 
i zvoz lesa. V lažjo orientacijo nam bo, če bomo postavili mejnike 
\r,edno na določeno s tran presek, 11. pr. na severno stran glavnih 
in vzhodno s tran s tran skih presek." 

AvsIr ij ska uradna navod ila' ) so v § 17. predpisovala : 
"Na umetnih pl'esekah (gla'"'ih in postranskih ) je zakoličili za 

bodočo pr.eseko, kj er bodo s lali pozneje mejnih 
u) na r avn inskih in gorskih presekah črto , ki je nasproti nevar

n emu vetru ; 
b ) Y ravnini čr to na lis ti s trani, kjer bodo sestoji predvidoma 

pr eje z.r eli za sečnjoj 
c) na glavnih presekah črto, ki gre po gorski r ebri (pobočju) na 

zgornjcm (višjcm) robu) ne oziraje se na to, ali jih ra bimo za 
pot ali ne". 

Humagi') pravi : "MejLle znake poslavljamo ob robu preseke.'; 
Jugoslovanska navodila' ) p a pr.edpisuj ejo v § 12 : 
"Pl"i "um elnih čr lah gospodarske razdelitve je poslavlja ti mejne 

kamne na li slo stran prese]"e, ki jo smalramo za sta lno: 
a) na presekah v ravninskem in gozdn em terenu jih pos Lavlja mo

n a tis to stran preseke, proli kateri pih a l1 cvarni veter . Preseke pa 
r azširim o v smeri pro ti velru ; 

1) Dr. Friedrich Judeich , Die Fm'sleinrichlung, 5. Aufiage, Dresden 1893, 
(sU". 282.). 

2) lllsrrukLion fiir d ie Begrenzung, Vermess lU1g und Be lTiebseinrichlllu g 
der os terre ich ischen Slaats- und Fondsfol'ste, Z. 31.562, 13. XII. 1901. 

S) Dr. Hufnagl - Pl~Of. Vcseli - Dr. Mile lic, Prakličn o urcdjivanjc šu
ma, Zagreb 192G, 511'. 25. eH ufnugL j e za to svoje v hrvašl::t.n o prevcdcn o 
tleLo dobil mnogo pobud in si nabra l boga tih sl\Ušcnj na delu Y kočev
skih gozdovih .) 

il) ·Upulslva za urcdivanje državnih šuma. (Minislarsl\'o šuma irudnika, 
oc!elcnje zn š lImar sl\,o), br. 33.820, 29. XII., 19:1 1. 
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I 

I , 

h ) na glavnih ravninskih p r esekall na 
sestoji , k i bodo p reje n eti za sečnj o; 

c) na glavnih p resek'ah po grcbcnih7) 
ozirnje se, a li jih r abimo allllc.:( 

Li sti ro b) ob ka ter em so 

" na višji rob p resel{c ne 

Stank.o Sološe ].: 

26. Pristojbine za lovsk() kart,o. 
(Gozdarsl; j odsek banske upravc v Ljubljani !II / i št 3385/2 - 1939 , , 

> , 
Državna kolk-ovna laksa g .s 

;.;: .;::: ~ 
~ 00 '0 

,2, " u .s ~ o.~ 

lov 
oo ~ za ~ ~ " o ul ~ N > ,!:: Skupaj " o 

>eJ) = ~ " o oo C '" 

~ " '" ~:1 
' ;-' "o 

> " '" " NC":: ~~ E " c 
~ o c E "OO :"10 M >~· "" = oo 

" " " ,.5 0.. oo " ~ " o ~ ~ > - -'< 
N No.. N ~ rr. ;.. oo! ~~ N N .9 <.) oo 

diIlar j ~ v 

i\. Koledarske lo\'ske karic: 

a) za l ovske u prav i če n ce in nj ih ov e gos t e: 

30 105 

10 40 50 J JO 115 83 50 125 
fiO 135 

b ) za zap ri sežen e IQvske čuvaje: 

10 I - I - I - I - I 50 I 5 I - I fiS I fi3 

c) z. drž a vne go zdarske nam ešč e n ec: 

10 83 
I če ne pro .. - - - - - 5 - 15 (5) a ni 
! si u rad 

, 

I 

I 

obvez na 

č) za sa m o up ravne n a m eščene c: 

30 55 

10 
40 - 5 10 fiS 83 50 75 

(jO 85 

B. ~Icscčna Io\'ska karta: 

30 prva 245 (220) 
40 2.') 255 (230) fi3 

10 50 vsaka 5 t50 265 (240) a ni 
nadaljna obvezna GO 50 2i5 (250) 

7) Iz primerj ave avslrij skih in jugoslovanskih navodil vidimo, da so jugo
slovanska skoraj dobeseden p revod avs tri jskih. Bislveno se razlikujejo edino 
v točki c) Avstrij ska pravijo: "p o r eb ria 1 i P oo b Q Č ju" (hings der 
Berglehnen"), jugoslovanska pa "po vencima igrebenima" odnosno "Id se 
raz tezajo po vencih in gre ben i h" (Nu"od ila za urejanje gozdov - Služ
:beni lis t 1932., 8:J/1130), km- bi bilo polrchno v jl1 goslovunsl.;ih navodi;ih 
popraviti. 
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Zakoniti predpisi in okroinice 

Vabilo 
na r edni le lni 'ob e'ui zbor Zveze absolventov gozdarske šole v l\'lariboru, 
ki se bo vršil dne 14. januarja 19;10 ob 9. uri dopoldne v pros Lorih gozdar
ske šole v Mariboru, VrazQva ul. 5, s sl edečim dnevnim redo m : 

1. Otvoritev občnega zbora, 
2. Refer a t urednika Gozdarskega vestnika, 
3. VoJilev zapisnikarja in overovate lja zapisnika, 
4. CIlanjc zapisnika zadnjega obČllega zbora, 
5. Poročila odbornikov, 
6. Volilev novega odbora. 
7. PI-edlogi članov in slučajnos ti. 

Odbor poziva vse člane, da se P OillOšt.C" ilno udeleže občnega zbora in 
s lem pokažejo svojo sLanovslw zavest. 

Tajnik: Predsednik : 
Martin Potočnik 1. r. Slan ko Zmazek 1. r . 

Premiranje izvoza v Levant. 

Minister lrgovine in industrije je izdal odločbo , da znaša premija za 
izvoz sad nih zaIJojcv (kontingent 12 milijonov) 8 % in za lesene galanlerij s]{c 
izdelke (konlingenl 250.000) 12 %. Ta odločba velja od 15. n ovembr a t. 1. 
Pl'emija se bo o bračunala tako, da bo omenjeni odsto lek dodan prostemu 
'borznemu tečaju na dan obračuna vnesenih deviz. 

Izvo zniki mor cjo dobiti Lo premijo, če predhodno zaprosijo pri Zavodll 
za pospeševanje zunanj e trgovine za lransfcrno iZVOZilO dovoljenje. Devize 
bodo plačane po Zavodu, kateremu je predložiti dokumenle : fali:tuI'o s pred
pismu , carinsko deklaracijo, železniški ali ladij ski tovorn i lis t in nalog 
kupcu, da plača po Zavodu. Po sprejemu dcvi z bo Zavod plača l izvozniku 
protivrednost s premijo v dinarjih. 

Nekateri novi 7:akonili predpiSi. 
(Iz Službenega lista dravsl<c banovine 1939.) 

Uredba o izdaji posebnih blagajlliških zapisov pri Narodni banki (437/77). 
Navodil a o načinu brezplačnega oddajanja zdravil biološkega izvora 

(474/ 77). 
Ul'edba o pobijanju draginje in brezveslJlc spckulaci je (480/ 77). 
Av lcntično tol mačenje odstavka 8. člena 2. uredbe o likvidaciji kmetskih 

dolgov (48G/ 79). 
Tečaji državnih vr ednos tnih papirjev pri sprejemanj u za kavcij o ('188/79). 
Uredba o sprcmem bi in dopolnitvi uredbe o volitvi sve tniko v trgovin .. 

sldh, i.nduslrij sJdh in obrlJlih zborn ic (498/80). 
Dopo lni tev pl'avilnika za izvrševanje zakona o izdelovanju, u\'ažanju, 

i~važanju in prodaj anju S1110d)lili:a, r aznesil in os lal ih razpočnih zmesi, 
streliva in orožja (499/80). 

Odločba o ustanovitvi p os tajc za kontrolo sodov v Skorji Loki (501/80). 
Popravek uredbe z zakol1sIw močjo o gr adnji in opremljanju sodnih 

poslopij in o urejanju zemlj iških knj ig (504/80). 
A vlcnUčno lolmačenje odstavka 2. člena 11. uredbe o likvidaciji. kmet

skih dolgov (513/82). 
Avlentično tolmačenje o dstavka 2. člena 36. uredbe o likvidaciji kmel

sldh dolgov (519/83). 
SpOI'aZUl11 o r azširitvi jugoslovansko-italijanskih pogodb in sporazumoT 

na kraljevino Albanijo (525/84). 
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Statistika 
Les v splavih po Savi, Krki in dalje po Savi 1. 1938. 

(Po podaLldh gozdarskega odse-Im banske uprave.) 

Vrsla in množina lesa Skupna 

Odprenme 05 množina 

I stavbni I okrogel pos laje :"::;> deske lesa 
~ " les les 0> --Oo 
"' ~ li O SOV q plm 

Ribče 21 - - 2.720 - 350 
Holič 22 - 750 1.880 - 325 
Lilija 97 - 700 5.200 - 952 

Smarulo pri Lil 3 - - 260 - 27 

Breg-Maljek 42 - - 4.500 - 570 
Sava 36 - - 3.900 - 480 
Pasjek 14 - - 1.600 - 168 
Renka 17 - - 2.100 - 204 
Smarj e-Sevnica 32 - G.535 - - tHU 
Rajnenburg S 1.670 150 - - 77 
Radeče pri Z. nl . 24 8.135 1.640 - - 481 
Bošlanj-Badna 93 6.000 14.960 12.500 - 3AG5 
Krško 10 - 1.360 - - 270 
Krška vas 1 - 150 - - 20 

slmpaj 1 420 1 15.805 26.245 1 34.720 1 - 8.529 

Les v splavih 110 Dreti, Savinji in dalje po Savi I. 1938. 
-(Po podatkih gozdarskega odseka banske uprave.) 

Vrsta in nIDožill a lesa Skupna 

Odpremnc .2~ množina 
postaje . ~ ~ deske I stavbni 1 okrogel lesa ~" les les <> --Oo 

"'~ k os o v " plm 

Kropa- Bol\na 
Srnarlno ob 

606 171.000 33.000 - 3.351 6.060 

DreU 544 163.100 31.100 - 3.031 5.440 
Posto-polje-

190 54.600 11.200 1.062 1.900 Kok31"JC -
Rečica ob Paki 93 51.000 4.200 - 507 930 
Ljubno 583 3i9.000 20.400 - 3.lJU 5.830 
Radmirje 643 192.000 45.100 3.666 6.430 -
Pobrežje 200 76.000 3.200 - 1.032 2.000 
Rečica 779 204.000 37.100 - 4.266 7.790 
Prihova 50 16.000 2.100 - 271 500 
Mozirje ,176 152.000 19.100 150 3.835 4.700 

Letuš 12 3.500 140 - 600 84 
Parižl jc 6 1.400 140 - 2i5 ~O 
Gl~obel ski most 50 7.000 2.100 - 2.500 350 
Polzela 35 5.250 1.400 - 1.750 245 
Celje (mes to) 214 56.000 3.710 -- 14.980 1.500 

skupaj 1 4.48111,531.850 ! 213.990 ! 150 1 44.245 ! 43.859 -
231 



Splavarski promet po DreU, Savinji in Ilalje po Savi J. 1938. 
(PO podatkih gozdal'skega odseka banske upl"ave.) L Odprellll1e poslaje 

(š tevil o) splavo\' I Reka I Namembne postaje 
(število) splavo\' I 

Reka 

Kropa-Bočna (60(;) Ilrežice (50) 

Sm<ll'lno ob Dreti (544) Zapreš i č (100) 

P.oslo polje- Kokarje (190) ~ Zagreb (696) -
Rečica ob Paki (93) Sisak (50) 

Gradiška (65) " Ljubno (583) 
,. 

Brod (253) " '" R aclmil'je (6<13) Rača (5) 

Pobrežje (200) Mih'oviea (5J5) 

Rečica (779) Ruma (150) 

Pri hova (50) ~ Sabac (r.50) 

I 
.~ 

Mozirje (47G) .- Kupin ovo (100 ) 
; 

Letuš (12) er. Beograci (1206) 

Parižlje (6) Zemun (200) " ,. 
Grobelski most (50) Pančev'o (591) '" ~ 
Po lzela (35) Smederevo (250) 

o 
A 

Celje (21.1) Kovin (100) 

Splavarski promet I'O Savi, Krki in dalje po Savi I. lU38. 
( Po p nclalkih gozdarskega oclseJ.:a hanske lIpI·ave. ) 

Odprcmne pos taj e 
(, levilo) splavm" 

iibče (21 ~ 

-J'otič (22) 

itij a (97) L 

S 'm:.lrllw pri L iliji ~ \ 

13 1'C'g- Maljck (n 
ava (36) 

)asjck (1-1) 
en ke (17) 

'ma rj c-Sc\rn1 ca 

S 
1 
R 
S 
R 
R 
Il 
I 

aj henbll rg (8) 
adcče p r i Zid . 
oŠ lanj - Hadno 

( rško (LO) 

Krška vas (1 ) 
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(32) 

111. (2·1 
(93) 

I Rel~a I Namcmimc pos laje 
(š tevilo) splavov I Reka 

Zagorje (2) 

Trbov lje (236) 

H~ldečc pri Z id , (6) m . " ~ 
" H3j henbu rg (1) <Il 

I .. Zagreb (77) 
~ 

"- !Imel ( l ) 

Beograd (56) 

'" Ze mun (8) ; 
Pančevo (18) ;;; 

A 

1 
Krka Palanka (15) 



Splavarsld promlll I'O Dravi l. 1938. 
(Spl avi, Id gO prislali v l\felju (Maribor) in Id v izlmzih na s lI'. 58- 61 Gozdm"sl,cga veslnika t. 1. niso bili naveden i. ) 

Vrs La in množin3 1 o 

Skupna mn-ožina 
.4; o 

po 

> lesa v kosih o >-..!:: spravljenega lesa Namembni 
(.) Kraj :; "" ,.20 ;>- <lJ . ... kl'aj '" ~o 

.~ > . _ '" • ....., N " ~ odpremo >" s tavbni ()krogel 5 E '9 ~ ~ " a-t:: ,, - deske p Im m' (š lev. splavov) ;;: -"- les les ~'E. :::::& '" '" ~ 
Vuhred .~ 15 

~' ~ rJ Brezno > 20 Melj e .o. 
~" Sv. Ožbold " 11 D.571 15.834 1.D47 3.358 (Maribor) .g I ~ - - -
"o ShInn cl 16 (78) 
0-" 

Ruše 16 

Skupaj _ 1 78 1 9.57l J - 1 15.834 I - I - I 1.947 I 3.358 I ~Ieli' (78) I 
---- -

Les v splavih Slovenije I. 1938. 
(Po podaLldh gozdarskega odseka banske uprave.) 

VI'sla in množina lesa 
Skupna 

.s ~ 
I I 

Skupna 
Reke .- > deslic slavbl1i okl"ogli 

kurivo kolje množin a množi na 
~ ~ les les lesa ,, - kubar po - "- p Im plm v 0/O '" ~ kosov 10.000 

Dl'ava 1.245 342.831 44'J.000 lli.D79 1.302 67.000 75.365 
lesa ;)9 % , 

spla\-ov ~O % 

DI'eta, Savin ja in 4.481 1,531.850 213.990 150 - - 43.&')9 lesa 311 % 

dalje ]la Savi SpHIV,flV 73 % 

Sava, Kd:a in 1120 15.805 26.245 34.720 - - I 8.529 lesa' 7 % 

dalje po Savi splav·ov 7 % 

~ 
"" 

Skupno 
1 

6.146 1 1,890.486 1 
684.235 

1 
51 .849 

1 
1.302 67.000 127.753 lesa 100 % 

s)lla.-ov 100 % 



Dopisi 

GOZDARSKI SESTANEK NA DRAV· 
SKEM POLJU. 

Dne 20. avgusla t 1. smo imeli 
absolventi gozdarske šole v Maribo
ru tovarišld ses tanek, in sicer to
krat IJrvič na Dravskem polju, da 
se ta ';:'0 seznan imo ludi z gozdar
stvom lega predela naše domovine. 

Sestanka se je udeležilo lepo š te
viJo absolvenlov iz Slovenskih goric, 
P rekmurja, Dravskega polja in Me
džimurja ; Qddalj enejši so opravičili 
svoj iZQs Lanel.;: s pomanjkanjem dc
narja za potovanje. 

Pdreditcv . je vod il in zanjo ,,~C 
polrebno pripravil dl'llst:vcni pred
sednik Zmazek, ki mu j c šla zdo Jla · 
roke uprava \'clcposeslva J.;rižniške
ga reda. 

Zjutraj , po prihodu jutranjih v la
kov so QdšlI udeleženci v l'cvil' 
"Ol~ l{", Id leži v področju Drave 
in Pesnice. Tu so imeli pl'iliko, 
seznanili se z gozd.nim gospodar
s lvom na posJoynih Lerenih ali bolje 
z obnavlj a.njem gDzdov na bivših 
gmajnah, ki su bile z~u"adi scni::ne 
paše še pred n edavnim JJa uporabo 
~cl'-v itutnim upravi6cnoem -l,me l.(1va l
cem. P.o odkupu shlžnos Li jc uprav.l 
po pI"edpisih gospodarske o'bn-o ve za
čela pogozdoval i oddelek za oddel
kom in na mestu zaplev.cljcnih gmajn 
nastajajo mlad e kulture bo ra, črne 
jelše, oreha, 1';~lJ1a.dsk·ega topola itd. 
Ta obnoviLveml dela vDdi uspešno 
:in v splošno zadovoljnost kot USI.Ul
b enee o menj ene Upl"aVe naš tovariš, 
absolvent mariborske gozdarsl;;e šo
le, ki j-o je pre d leli s lonms1m jav
nost s težavo .odprla in jo kljub 
vsem oviram z vso ž i lm~o s tj o vzdržu
jc. To hodi lep dokaz, da šola vzgaja 
ljudi za naše gozdove, ki tal{() zelo 
pOU'ebujejo skrbnih negovaleev. Le 
neradi so se udeleženci razš li z že
ljo, da se čimprej zapeL snidejo Jl a 
pociob]]em pOlIčnem seslanku . 

?IL PoLDčni1.; 

POLH KOT GOZDNI ~KODLJIVEC. 

LelošnJo pomlad sem opazil na 
OpalDvi gori z razglednega gl'iča v 
2. oddellm precej smrek s suhim 
vrhom. Mislil seUl , da se dl'cvcsa 
sušiJo zaradi lubadarjev. Ko sem 
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pa stopil bliže~ sem videl, da se 
molim. Smrel;;e so l)ile namreč obe
ljene v višini 1-2 ITI .od vrha; v 
pol uri sem našel čez sto lako po
škodovanih dreves. 

Posumil sem na ycvel'icc. Vsak 
dan sem hodil opazoval in liho opre
zovat. Ker nisem mogel ni(;esar opa
zi li, smrek pa je bil·o olupljenih 
vedno več, sem lJrišel do sklepa, da 
pl"ihaja škodljivec na delo ponoči. 
Zalo sem šel ludi sam ponoči na 
pre~o. Kmalu po prvem mraku sem 
nad sel)oj na snu'eki zaslišal šum. 
PosveLil sem z el ektrično svelilko in 
oh močni svellobi sem zagledal mcd 
smr ekovimi vejami žival CO, ki pa ni 
bila nič l<aj podobna veverici. Pri
jel sem za dv·ocev].;o na šihr.e, po
svetil z Jeva N)~\o , z desno pa po
meril in spr.ožil. Pred noge mi je 
padel polh, ki je imel vse b rke 
mastne od m ezgl·c. 

Nato sem sedel na neko skalo in 
ostal t:ist·o miren . Kmalu sem slišal 
novo gomazenje; z lučjo sem ugo
tovil ) da sem bil blizu polšine (Iu].;:
nja, v kateri polhi pl".ezimij-o). Iz 
uj e so pl"ihajali p-ol hi drug za dru
gim in š li na pašo. Streljati nisem 
hotel , ker se ne bi izplačalo ; bilo 
jih je namrel: vedno več. 

Takoj drugi dan sem vse sporot:il 
gozdni upravi v Koslanjevici; obe
nem sem vl il v poJšino 1 I vrelega 
ka1'b01a. 

Nel.;:aj dni pozneje sem bil zopet 
zvečer pri polšini, t"Oda nisem opa
zil \lo'benega po lha, Gcprav sem opre
zoval nad dve uri. Mislim, da so se 
pOllli preselili. 

Na podlagi s\rojih o pazovanj skle
pam, da delaJo polhi škodo z lupl je
njem smrelK)vih cl c'bele samo pomla
di l k·o se zbude iz zimsli:ega spanja 
in nimajo razen s11lTckQ\'ega so1;:a 
še nobene druge hrane. 

Jakah MIa li: al", 
Kostanjevica 

DELAVSKO KOPALlSčE V RADE
čAH. 

Indus lrij ski kurir pomča, da na
mm'ava papirnica in tovarna igralnih 
].;art , I3ratje Pialnik" v Radečah pri 
Zidanem mostll zg radili za svoje de
lavce velil;:lo no\"o kopališče. 



Književnost 

Sumarski list 1939. Izdaja Jugoslovens!ro gumarsko udruženje. 
Godiina 63. Zagreb. 

V Za.frebu izhaja že 63. le lo slrokovni gozdnrski mesečnik velike rc
~~~:~že~ti'~\.C "S 11 !l1 al' s kiL i s L" , ki je glasilo "Jugos loyaJ1 skeg~ gozdarskega 

Smatram za po ll'cbno, da navedem nekaj krollološldh podatkov o lcm 
naj starejšem in najzas!užnejšem gozdarskem časopisu na Balkanu. 

Lela 1876. jc bilo uSlanovljeno " Hrvatska-slavo nsko š umar sko druš tvo", 
ki je začel o s 1. januarjem 1877. leta izdajaU svoje glasilo ,,~hllnarski li s t'· 
v malem l'cviahl CI11 Jormalu... Prva 4 lela je izhajal vsa]\ic bi mesece, 
druga 4 lela vsak drug mesec, .odtlej pa mesečno. Ncl~ aj le t je imel prilogo 
"Lugar ski vijcsnil,", Id jc slu žil pred vsem izobrazbi čuvajskega in logarskega 
osebja ter popu larizaciji gozdars tva. Od l~la 1922. je list glasilo sedanjega 
skupnega gozdarskega druš tva, v kaLerega so se zlila Hrvalsko-slavonsko 
šumars l.:,o d rušlvo, Srpska šumars!;;o udru ženje in Slovenslw gozd arsko 
dnlšLvo. Tedaj je tudi prenehal izhajaLi "S umarski glasnik", Id je bil od 
SI. 1007. glasilo S,"bskega gozdarskega dru šlva. Smua rs ld lis t ima od 1. 1927. 
revialno obl iko velikega fOI-mala. 

uredniki Sumarsl<cga lis la so bili : Vrhanic (1877- 1800), Kes terčanck 
(1881~188G). Račl'i (1892~1893), Dojko vic (189'1), Rat ki (1895), Kozarac 
( 189G~1898), Padaš (1899·-1904), Parlaš-Kes l erčan ck (1905), Kcrsterčanek 
( 1 9()3~190S) , Kern ( 1909~1911 ), l(osovit (1912~191G), PeU'ačic ( 1917~1919), 
Pelračic-Lcvakovjc (1920- 1921), ?\'lari.nov ič (1922- 1923) Mari.no\'ič-Ceo \"ic 
(192.J ), Ugrcllo'\'ic (H)25- 1928) in Levakovič (od 1929 dalje). Vsi uredn ild 
(razen Marinov jca) so m·ejcvali list p o leg svojega redncga dela j do svre
memb v uredništvu je priš lo skoraj vedno Ic zaradi w'cdni lwvc preobre
menjenos ti z delom ~li i zdravs lvene osla belos ti . Ul'cdnHd Sumars].;:ega glas
nika pa so b ili : J ovRnovj č (191O- 19t3), Bul.:,ovala (1919), Jovanovič (1920) in 
Cil"kovic (1921 ~ 1922). 

šuma rsl,;i lis l ima za seboj dela po tno pl'c teklos l in lepo lradiCij{)'. V 
nj egovih lclniJ.:ih jc zbrano ogromno gradiva in n ešte to pral\li čllih ln ;m311-
s lvenih razprav, l.; i so jih napisali vcčinoma hrvalski gozdarski s trokonlj aki i 
lem so se že I),-Cd le oom 1922" zlas ti pa še v zadnji h letih pridl'užili 
tudi mn ogi srbs.;i iu s lovenski soll"lIdniki. Za s lovcnskc gozdarske str o
kovnjal.;:e je b il Suma l"-s ki lis t do u s tanovitve Gozdars l\Cga vestnil.;:a e din:l 
r evija, v kater o so pošilja li svoje slovcnski pisane člank e. Prav gol.ovo jim b o 
tudi vnaprej nudil prosLora 7.a njihove, zlas li znanslvene l-azpravc. Razen 
lis la je ,'as tJa ·od le la cin le ta, lako da je zadnja le la pod ul-cdnišlvol11 uni
vCI"zilel1tib profeso rj ev dr. ill g. Andr ije Pelračič.a , dl'. ing. M a l-in o
vi (: a, clr. ing. U g r e II v i (: a in dl'. iJ1 g. Le v ak o vic a dosegla prve s\"c-
tovnc znanslvrnc gozdarske časop i sc . Ing. S. S o t ·o š c 1, 

Sumarski glaSnik 1939. Organ Ullružoa.ia šUlllllrskih 'm'aničnik'a kra· 
Ijevine Jugoslavije. Godisle XIX. Beograd. 

Ta prikupni mesečnik jc glas il o "UdnIŽellj·a šumul's ldh z ,·aničniJ.;a kra
ljcvine Jugoslavije"; ureja ga znani gozdal's d slrokovnjak ing. Orcs l.ije 
K r s li C" višj i sve tnil.: mjnis lrstva za gozdove in rudnike. Li st ima I·c"i
alno obliko malega JOJ'mata in izhaja mesečno. Namen jen je v prvi vrs li 
gozdnim čuvajem in logarje m. ' 

Li sl I·C I1ll s ledil svoje ime po šum3rskc l11 glasni ku , ki je bil od 1900. 
do HJ21. ela glasilo 1,Srpskega šumarskega udruženja". Sedaj izhaja že ln. 
le lo in ima ve like zasluge 7.a izpopohljev::mje teore tske in pra!.;tičlle izo
bi-aziJe po možnega gozdars],cga osebj a tc r za pl"Opagando gozdarslva. ~lll o-
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go p ozonlOsli posveča lisl t.udi stanovsliim težnjam članov "Udl'uženj a šu
marskih zvaničnika". 

Glavni član li i leLošnj ega lc lnika so: S ca '" cl u s, Naše šumsko drvece 
(Naše gozdno drevje) ; ing. A. PerlIšit:, Organizacija čuvarske služb-e 11 šum3-
ma pod osobi.li m javnim nud7.o l"om -(Orga nizacija . čuvaj ske službe v gozdovih 
pod poselm im javnim nadz;ol"s Lvom ; ing. O. K r s t i c, Eksploalacija državnih 
šuma u Hlll11t111iji (1z l,'oriščanje r omunskih državnih gozdov) ; Rafael Kr a 
šo v ec, Tajna o puhovin 3 (Skrivnos t o polhill ) j Mi il i s t r s 1 v o z a g o Z~ 
d o v c in r u d nik e, Uputs lva za u zgaja.nj e l.;anatske topo le (NavodiJ a 
za gojenje k an adske lopole) in ing. 1\'lilivoj e Sim uno v i c, UpuLs lva za 
pošumlj avanje (Navodila za pogozdovanje). fl azell tega Je v listu zbranih 
mnoao društvenih ves li in zakoni lih predpisov; lis t pOŽivlj ajo nadalje ob
ves lifa iz gozdal"slie s ll'oke in dopi si iz gozdarskega življ enja, zlasti pa šc 
prepros te pesmi o gozdu , k i so jih spcsniIi čuvaji in log:arji. 

P l-epr it:ani smo, da je list druš tveni m članom koris ten lil pOli"eben učitelj 
\' vseh gozdarskih in s tanovskih zadevah. Li s t dobivaj o člani zas lonj, zn 
nečlane pa stanc 48'- din lelno. Naroča se pri ta jnišivu "Udruženj a šu
marskih zvaničn i!.; a ", Beogr ad, minis lrs tvo za gozdove ih r udni l\C. 

Ing. S. S o to š e k 

Jugosloveltska šuma 1939. Mesečui časopis za proučevanje problema 
šllmarske politike i šumarske privrede. Godina IV. Beograd. 

Ta lis t si je pridobil v prvih šlirih le Lih vidne zasluge za pospeševanje 
gozdal-s lva. Ka1;:or nam j e težko, vend ar moramo poudarili, da se naši 
lllerodajni krogi še danes p rav ne zavecla;.o velike0"3 pomena. ki ga ima 
gozdno gospoda rslvo in gozdar s tvo sploh. Ze za lega~elj moramo pozdravili 
vsak-o s lrcmljenje, ki s i resno zadaja neh valežno nalogo, da vztraj no in 
dosledno poudarja pred n ašo javnos ljo važnost gozdnega gospodar s tva . 

Vemo, kako tež1io s i ,'sak slroJmvni lis t krči po L mcd ljuds tvo . Tisti, 
ki bi ga radi či tali, s i ga ne mor ejo plača li. tisti pa, ki bi s i ga mogli 
uru~očiti , nimaj o zanimanj a zanj . Posledica tega so gmo tne težkočc, s ka
terimi se mor a borili uprava vsakega s trokovnega lisia vse do tlej, dolder 
si list n c ulre slwoml1 c po li do onih r edko .posejanih izuranaev, ki vedo, 
da dandanes ni na pl'cd li a š il~okih ljudskih plas ti brez slroiwvllega časopi sj a. 
S takšnimi bridldmi izkušnj ami ima o pravi.; u l1lC1i vods tvo ".Jugosloven ske šu
me" od svojega poglll1lll ega zučctka do danes. Toda neusb"ašno vo dstvo Jista., 
ki je v rokah glavnega in odgovornega urednika ing. Slobodana D a r :l Il ca, 
'viŠjega svelnika minis trs tva za gozdove in rudn il\C, se ves ta t:a s kljub 
hudim 'bojem in razočaranjem ni dalo upogniti, marveč je z vedrim o pti
mizmom vz traj ala na lI-njevi po li . 

Lis l zaslu ži vso pozonlOst. le njeg·ova vnanj a ob.Jika in razvr slilcy 
snovi je prav prikupna. Danes, k·o večina nas nima mn ogo t:asa na voljo, 
je kaj p rimerno, da je za večje razprave dol oče.nih samo n ekoUIw prvih 
strani vsake števi lh:e. Dalj šim s trokovnim r azpravam je n amenj en "Sumar
ski lis l" v Zagre1m, ld je glasilQ .Tug. go zdarskega združenj a. "Jugoslovenska 
šuma" želi bili pred vsem in formative.n lis t za. vsa tekoča konlu-etna in 
praliUčna vprašanja iz gozda rske s troke; zategadelj prinaša t večino svojih 
ves ti v kra tkih in jedrnatih beležbah, tak·o da Si morc vsal;;:do na prvi 
pogled izbl'a ti lo , kar ga zanima. Debelo lisl<aui in pregledno razvrščeni 
naslovi služij o zelo dobro hib'i orie.n taci ji. 

To kraLko poročil o do kazuj e vsakomur, da je ".Jugoslo venska šuma" 
resen s ll'Gkovni lis t, ki zasluži vso našo moralno in gmo tno podporo. 

lug. Vojko K o p ri Vil ik 

Prebirajte strokovne knjige! 
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar 

(K = Prof. Ivan l<osUal, TGL = Trgovsk..:)·gospodm·ski leksikon. PO
men drugih J.:ralic glej na slI'. 21. in 165.) 

ETEC = Združenje evr,opsldb les11ih 
iz\'oznikov. 

Kr atica je iz ang leščine: "Eur o
p ean Timber Expor ters COllve nlion " 

Fob. = v faldurirani ceni je že vra
čunana "Dznina do ladj e v pris la
nišču , blag.o je spravlj eno n a ladjo 
in nosi nadaljnji riz iko kupcc -

[
IlVl· {raUca je j z angleščine: "free 

on boarl". 
havarija bayarji.~l , I-la\'c l'ci 

11 avari ja pomelli pošl,Or!OVUllj l' 
ladij ali lovo ra in vse j"rcd nc 
stroške za ladj o in lovor . Te šlm
de in stl'Ošk i pa liC smejo bili 
naravna posledica pomorske vož
nje, lenwcč posledica nenadeja-
11ih okolnost i. Navadno jo deli
mo v veliko ali slmpno in delno 
aji enosl:wl1Q h avm'ijOj SkUpJHl gJ'C' 
v skupno breme vseh udeleženccv) 
medtem ko zadeY:l delna samo las t
DUm po havaJ'iji prizadetega pred
mela - [TGL J. 

letnica (11(68) - Letnica ni po
malljševa na oblika besede letin a, 
kol misli ing. Sušlc l 'š i č. ampa.k le(
nica je izv·cdenlul iz pridcvniIm 
lelen s pripono -ca ; le una pa je 
izpelj anl, a iz 1}cscdc lclo z oh .. a~ 
zilom ~iJ]a. - [K] 

meter - metru', Mclr l' . :\[cter :ic 
grška beseda, ki pomeni enoto ul 
podlago me lcrskih mer in uleži. 
\' praksi rabimo za označbo te 
111C!'C krallco "m" brez pikc. Dol· 
žins l, i me ier je dolžinsl,u 111 (' ra, 
ki jc enaka desel milij onskemu 
delu zcmelskega kvadranla. 

1 m clc l' = ·1 J11 = 10 d ccimelTov 
= 100 centime trov = "1000 llljlimc~ 
lrov, 10 metrov = -( dekamc ler , 
100 me trov = 1 hcktomeLer, 1000 
meltov = 1 kilomcter, 10.000 mc
u'ov = 1 myriamc lcr . 

mosle (11 /21) - Beseda trrv ni (I<a
I~o r mi sli ing Sušleršič) od he~ 
sede bru no, brvno, ampal, narobe 
iz besede brv se je izpeljalo z 
obrazilom - no heseda brvIlO, bru
no. - B r n c a na Koroškem nima 
nič skupnega z brvjo in brunoJU, 
lenwcč (kakOl' razlaga Ramovš v 

[[o zvezku )-Ji s t·od č:nc grama li
ke" na sU'aJl i 9-1. , § 5G.) s pl'i'.
deVlji kom brnen staroslovenski 

(brbnbnb ) = blatcn . - " Brllcl{c" ni 
(kot misli ing. S.). Pnrolni in pra
vi pomcn naše besede I1l o s l, mar
več Holzprugcl, h01:w rnes Weg
pl"laslcr (Glimcringcr , Schrader , 
\Valde i. dl'.). Do]..:az je najU v 
ruščini. - [Iq 

obrša (Ir/ GS) - Beseda o b r š a (~ 
kl"Ošnja ) nima nič slalpnega z be~ 
sedama brst 111 brsteti, kot melli 
ing. SlIš lcrši č, tCl11Yeč je nas tala 
iz obvl·ša, lo pa iz pbVI'i1U, obra
zilo -jn. Najbližji so rodnici sla be
sedi obršje (v Beli ]u'aji.l1i), ki 
pomeni nasprotje vznožja, in ohr
čen = zgOl'llji. 
Resnična pa j e ugolovitev in g 

Sllšlerš i ča, da ljuds tvo besede kroš
nja v pomenu "v rh , obrša, koš, 
Krone" Il c pozna. - [1\.] 

stara dunajsim m era = avsb'ijs]\a 
mera 

lopola (1/1J5) - P od besedo "lopo
la" se b erc, da je beseda topol 
), književno pravilno". E n a ko pra
vilna je pa Ludi t o p ola. 

us\"ajanje - ll sn:tjan je, asimilacija, 
AssimiJat ioll. - Hast linc sprejema
jo hrano iz r.emljc in iz zl'aka. 
Korcni.nc sesaj o iz zemlje rudllin
:-; ]';,0, v vodi l'aztoplj eno hrano. 
Vodun I'azlop ina ( Y5 do 2 Oh O) 
se dviga iz I;:QI'cnin \)0 zunanjih 
branikah (1, ;, li::I i) tleh a in s!wzi 
les vejic v lis le. Is (.očasno pl'ide v 
liste skozi r~zi iz zraJm ogljiJ\Ov 
dvokis. Ob primer!]i zračni toploti 
in son čni svcUobi (podnevi) ter 
pod upli \'{)Jll zelenih bal'villl ih zrnc 
lisUwga zcicnila, kla ra fi! a) se od
loči ogljik od ki si J.:a . Nato se 
oglj ik in v vodi raz lopljcne rud
n inske snovi v listih l~emijsl\O spo
jijo v ogJj iko\"od ike. Tako nas tane 
iz ncgorJjivih: lJu'lvih - anor gan· 
skih snovi gol'ijiva, živa - organ
ska snov. Ves ta proces presn,wlja~ 
nja v rastlin skih listih imenujemo 
llSyajanje ali as imilacijo. 

Odvišni kisik in voda izhlapila 
iz listov skozi r eži v zrak 
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Lesna trgovina 

Izvoz orehoviJle. 
Izvozniki orehovega lesa so ponovno zaprosili, da se dovoli izvoz 700 

,-agonDv OI'ehovih furnirskih hla dov in žaganega lesa v klirinške drža\'c, 
zlasLi v Halij,;). Svojo prošnjo utemeljujejo z ugotovitvijo, da jc po zadnji 
dovolitvi izvoznega kontingenta 500 yaganav OJ'chovih hladavostalo Ši': 1200 
vagonov izdelanih furnirskih hlodov in razen lega še orehovi hlodi in žagan 
les. Ta les je hil p.JS'ckan že 1)1"cd d\i,cma in več leti; zalo j e iz.poslavlj'CJ1' 
kvaru, ki utegne pric1eklValccm, l1'govccm in izvoznikom povzročili škodo 35 
milijonov dinarjev. Končno poudarjajo, da bi bilo najbolje izvoziti razpo lož
Jjivo ol"c hovino 700 yagonD\, y JLal ijo, ki je že dO\'o ljla lI vozni }wllLingenl 
za la les. 

P'rija"3 i:I1'o.zemskih d~lniških glavnic. 
z obveZIlO prijavo inozcmsldh delnišl;:.ih glavnic nn.meran\ Narodna 

banka imeli Ločen prrgled {) nakaziJih dividend inozemcev. Brž ko pa je 
bil la sklep Nal'odne banke znan, SoJ mnogi inozemski deJničarjL iz klirillških 
držav svoje delnice fikUvl10 prodali. S lo špekulacijo si nameravajo zago
lovili 'devize od svoj ih delnic in se tako izognili sprejemu dividend po 
klirinšl.;i poLi . D elnice prodajajo v ])r\'i vrsU Svicarjem, Nizoz.emcem in 
tudi dl'll gim. 

lUočno povpraševanje po jesenoviJli. 
Zas topniki inozemske indus tl"ij e povprašujejo zlasli po jesenovem leslJ , 

ki ga rabijo za izdelav{) les·enih letalskih delov. 

Olajšanje plačil.nega prometa z Madžarsko in Italijo. 
Ces to smo poudarjali, kako važno je vprašanje meddržavne ureditve 

plaCilnega pmmela; Gozdarslii vestn ik je to stalno nag laševal zlasti glede' 
lesnega izvoza na Madžarsko in v flalij o. 

Sedaj je vprašanje zad'Qvolj ivo rešeno s lem, da so jugoslo\'aJlslm 
klirinšl.;e zahleve do Madžarske v izvoz u 19.2 milijono\' dinarjev z odsto
pOI11 tega povpl'aševanja llaliji 15. novembra L. 1. likvidiram". Tako ho 
ist·oi::asno olajšan pl'OI11el tudi z Ita lijo, ker bo naš klirinšld dolg llaliji 
zmanjšan za ta Zl1e-se-k i obenem bo pa mogoče pospešiti lesni izvoz v 
obe državi . 

Madžarski uvoz celuloze. 
Pi'cd priključilvijo Avslrije k Nemčiji je i\1adžaJ'ska In"ila svoje potrebe 

na celulozl večinoma z izvozom iz Avstrije. PD pl'lldju či Lvl pa je ta uvoz 
ponehal in konč no skor aj popolnoma prenehaL V zadnjem času pa si je 
Madžal-ska oskrbela potrebm uvoz iz Slovaš].;:e, kjer si je s trgovsko pogodbo 
zagotovila uvoz 600 vagonov celuloze in 30 vagonov celuloznega lesa. 

Lesne cene 'Jla l\lallžarskem. 
v zadnjih mesecih so bile lesne cene na Madžars](c1D zelo nestalne ; 

pl'edvsem se jc pokazala potreba, da se urede cene drv. Državne oblasti so 
sicer 26. avgusta t. l. d.:lločile ceno drv na madžarskem Lrgu, toda od tedaj 
so kljub temu cene na l'aslie, lako da je stal vagon bulmvih drv 300 do 
350 pengov. Z novo državno uredbo, ki je dohila v.eljavo te dni, so bile 
dolwnčno llre.iene pl'Oizvajalnc in prodajne cene v lrgovini na dr-obno in 
na debe l-o. Cena bul,o vih cepljenih drv za vagon franko Budimpešla je 
sedaj doloc":e na na 330"- pengov. 

Jugoslo\'anslio-madžarska pogodba. 
Sedaj \,cljavna jugoslovansko-madžarska trgovska po~odba bo iztelda 

kon cc tega lela, zato !J.odo v začetku t. m. v BudimpesU pogajanja za 
novo pogodbo. 
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Stalnje lesnega trga Slovenije v novembru 1939. 
Vsak ll"CJllIl.ck prinaša Jl ove spre membe in zahteva v gospod"al'Skcm 

ž ivljenj u ycdno nov ih prilagoditev. Vsemu temu vrenju pa posamezniki 
ne mo rc.io hili kos, zalo dosczajo le s lučajne uspehe, omogoČ:..'l.j o pa 
r aznovrs ll1c špekulacij e. Zategadelj pos taja yedno nujn ejš i slmpni načrt 
za naše gozdno in lesno gospodars tvo, kal" smo v Gozdarskem vl's111iku že 
večlo"al naglasili. 
\ Jugoslavija sklepa nove lrgovill .ske pogodbe skol'aj z vsemi lesnimi 
'Uvoznimi državami ; v minis tl'slw n1 sve tu se 1Jav ijo z or ganizacijo direl~
cije zun a nje trgovine, v brulOV iJl a.h pa z nač.rlnim km e Lijskim in ostalim 
gospodaJ"stvo rn . Uredba o or ganizaciji zunanj e lrgoyjne bo sto pila y veljavo 
vCl'j clno že 1. januarj a 1940. lela. Ta d irekcij a bo imela td oddelke (za 
iZVQz, uvo z in tran zit), trgovinske ataš'cjc v in ozcmslvu in de legate v tu · 
~el11 S'tvu . V nj enem posvetova.lnem od'boru !>.J c!o pOl11očnild minis trov in 
zas lo pnild raznjh o l'gaJli zacij . PI'cvzela Lo tudi posle Zavoda za pospeševanje 
zunanje trgovine in Pri vilegiranega izvozn ega društva (Pri zad) ter bo sode
lovala z N arodno banJ\O in raznimi minis lrs lvi. Banovine pripravljajo po
~ Iovnike oddelkov za načrlno gospodarstvo. Vsi ti načrti p a bodo dosezali 
svoj namen, če b o elclo ol'gruliziral1 o tudi v podrobnostih j zaLo jc pob'cbnQ" 
da s i. Ludi gozda l's1<i in lesni krogi zagotovijo primerno ud eležbo pri vod
s tvu in izvrševanju lch načrt·o v. 

Lesni izvoz v Ha lijo in Madžal'sko se razvija u godno, Jwr je plačilni 
L)I'o me t ureje n razmeroma dohro. Dobro kažc Ludi za izvoz preko morja , 
zlas li v Anglijo. Promet z Nemčijo pa je še vedno omejen zaradi nizki h 
cen, Id jih nudi n emšI"o gospodars tvo za n aš les. V ostalem moremo reči , da 
so cene vsem sortiment:om trdnc, deloma se celo I1 czna blO dvigajo . Zelo 
dobre so zlasti cene oglja, km' j e zanj " cdn o večj e po\'lJ!'aševanje doma in 
v inozcl11 s t"Vu. 

Povpraševanja iz inozems!va. 
ono - ~larseiJl c: trgo\,sl<i konz.orci j 

i šče poslovne zvcze z vsem i 
t" nlkami. ki želij o izvažHl i " 
Francijo al i uvažati jz Frall 
cij e; 

563 Praga : oreho\' i buli (bou lcs :. 
hlodi ; 

fi6ti Aiexamiria : hras tovi parl,cti, 
lesene ploš6e, hraslovill l.l in 
dl'lI gO; 

57!) - ValJe lta (:Ma lta) : zas t,o pni š k ~l 
lvrdl<a žcli p I'evzeLi zasLop' 
stvo večjih j ugos lovan skih i z 
yozniIwv, ki so zainteresirani 
Jla tamoš'IIjel1l trži šču ; 

~)78 Trenčin (C. 1'1. P. ' : zdravHlla 
ze li šča in posebne vrs te se
menja za tovarn e. likerjev; 

584 - Paris: JlaŠ ]'ojuk z llulOg.o leulO 
trgovsko ·\Jr akso išče zastop
s t\'o n aš i 1 izvoznilwv lcsa, 
~ozdllih j)I'idclkov, zdra" i l ne~a 
1ll indus tl'ij sl,eoa zel išča i L(I. ; 

5R9 i\'[ont('vicico : kl Obučevin a in ci
rrarelni papir : 

592 - Y3e~r routh : vse v I's le papirj u, 
s U'ojene k07-c, gradbcni les, le. 
sene plošče iLd .; 

595 - New y.or1, : 1,QŽC divjadi : 

;)98 - Rim : žagami j t:l l;;ovina za iz
voz v Albanij o; 

IiOl Z.cncva: zas lo j1niška Lvrdlm 
i šče poslovne zvezo z naš imi 
izvozn iki suhih gob; 

()03 - No\\" York: trgovski uv{)zni in 
jzyozni agent i šče poslovlII.! 
HOW z našimi uvoznimi in 
iz,'oznimi podjetji , ki posluje, 
jo z US,\ ; 

1i0,) - n Ol11bav: nudi sc zas Lo pnik za 
I\ emij s l(c, lesno, Icks liLll c in 
papirIle izde ll-:c ; 

(i09 Ka iro: eks trak ti za s trojenje 
I('sene pl ošče in furnirji ; ! 

610 I.ondon : šiško in c"oline; 
616 Ha mh urg: si rkova s13ma; 
G29 Cal"'igmd : pisnlni in zavojni 

papil' t-er papirna konfekcija ; 
G3,j - Kula : z3s to pni1< švicar ske tvrd-

ke, bi b iva začasn o v Jugosla
viji, i šče poslovne zveze z iz
, 'ozniki hi'as tovih in bor ovih 
že lezniških pragov. 

Pripomba: Inter esenti naj se obr
nejo za Ilaslove na Zavod za pospe
ševanje zunan jo trgovine Beogr ad, 
poš L. p rodal 818. Pri vprašanju naj 
:lapiš~j o . z a\)ol'~dno š levilko povpl'a
sevanja 111 , r aJ. 
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Valute in devize 

Uradni lečaji za december 1939, 
Finančni minis ter je do l oči l za 

dcccm bel' sledeče uradne tečaj e, po 
katerih se inwjo izpla(·cvali takse po 
zakonu o taksah, sodlle pris to j iJ ine 
i.l. d,: 
1 napoleondol' . . 
1 zla ta turška lira 
1 angk šld funt 
1 alllcriš!,i dolar 
1 I .. an adski dol ar 
1 nemška marka 
1 la'lga 
1 I)cngo . . . . . 
1 >ra zil ij ::msld milrajs 
1 r giptsk i fun l . 
1 pakslil1ski funL. 
1 uru gvajski pezos 
1 a rgen till ski pczos 

din 3.'50'
" 398"30 
" 215'
" 55' -
" 5t'SO 
" 14'30 
)1 U'1 5 
:1 S'iO 
)' 2'85 
" 216'
" 21()'-
" 18'GO 
" 12'40 

1 či lski pezos din 1'25 
1 lurška papirnala lira li 34"-
100 francoskih frankov ,, 122°30 
100 šv icarskih frankov ,, 1230"-
100 ilaJi janskih lir !) 228°80 
100 holnllds\.;ih goldilJarjev 1l 2918"-
100 ho loar skih levov ,,45'50 
100 rtH~lInsldh leJ'cv 30"-, 

" 100 dansk ih kl"oll " 1100'-
100 švedsldh kron " 1265'-
100 norveških kron " 1240'-
100 špan s};ih pezel ,,400'-
100 grš ldh d rahem ,, 40'-
100 Č'eškmdovaških kron 150'50 
100 fin sldh ma rk " 1Oi'-
100 letonsldh lalov n 735'-
100 iranskih (perz.) rijal ov), 100'

Tcm lečaj em j e žc prištet pri
bilek ("prim"). 

Mali oglasi 
SUl\1:\RSKI LIST, mcsečna gozdarska 

rcvi ja, Id jo ureja univ. prof. dr. 
Le\'alwv i6 in izdaja "JlI goslovan ~ 
Sk D šumal'sko udruženje" v Za~ 
~rcbu , Vuko li noviceva 2., slan c 
]00'- din le lno. 

IZVOZNmI L ESAI LjlLblj. nska kre
ditna banka v Ljubljani in njene 
podružnicl'. v Beogradu, Cclju, 
Kra nju, :Mariboru, Ptuju, RnJ,c
ku, Slovenj em Gradcu, Splitu, Si
bcnilnl in Zagrebu, dajejo po
sojila na klirinške na mznice, iz
dajajo izvozna uverenja in izvr
šujejo vse oslale bančne posle. 
Za izvozml llvcrcnja pridejo v 
poštev zlasti v obmejnih kraj ib 
poslovalnice banke. 

DRAžBA LESA, Začasna dl'Žavna 
Itprava razlaščen ih gozdov v Ljub
ljani , Cesta 29. Dktobra št. 24 / 1, 
proda na javni dl"ažbi dnc 29, 
decembra iz gozdov svoje gozd~ 
nc uprave Kočevje : 
ca l ;J.OOO pIm bukovc hlDdoviJ1C 
iu ca 3. 3.iOO prru bu]wvih drv, 
vse na panj u. - Pogoji pojasni
la in tiskovine so na razpolago 
pri upravi v Ljubljani in pri 
šU ll.1ski upravi 1{.očevje. 

Kdo bi mi mogel pres!i:r beti en <10 
dva para živih podlasic? po
nudbe s cen o na naslov: Tomo 
Jera!a, Zagreb, Drašlwvičeva uli
ca 23/ 11. 
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Iščem STALNEGA ODJEMALC,\ za 
prim a bulcovo in hrezovo oglje. 
:Mcsečll o izdclam do lri vago lJ e 
pri C:: ncl1l z dobavo lahko takoj. 
t\ . lU, Bohm, poscsb1ik in lesni 
LI'govcc, Vuhred, 

DRA(; U'J'IN eune - ,'d,,,'a, pušl;ar
na in trgovina z o rožjcm, Mari
bor, Slovenska ulira IS. Zaloga 
samokresov, avlomaLi(';nih piš to l, 
lovskih pu šk in vseh lovskih po
trebš(~in. Lastna delavnica za po
pravila, izdelovanje novega orož
J3, montaža daljnoglcdov i. lo d. 

Prvovrstne in cenene lovskc in šport
ne srajce, izgo lovlj cne pa tudi 
po meri narej ene, dobile v mod
ni ll-1fTovini in izdelo\'alnici pe
rila VAN B t\ BI C, iUaribor, 
Gosposka ul, 24, 

[{nji:!a: Ing. Anton Sivic in Franc 
Žnidarš i č, Lovski zakon z zbirko 
lovskih predpisov, se dobi v I?lat
no vezana za 76'- dinarj ev 111 v 
Imrlol1 vezana za 64'- dinarjev 
v tiskarni Merkur, Ljubljana. 

I{njiga: Ing. Viktor Novak, O ure· 
janju gospodars tva z ~ozdi, se 
dobi pri gozdarsl<em odseku kr, 
ban s],e uprave v Ljubljani za 
30'- dinarjev, 

Knjiga: Ing. Mirko Su~ tcršič, Naš 
~ozd, se dobi pri Družbi Sv. Mo
Borja v Celju za 52°- dinarjev, 


